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Modern en gerenoveerd kantoorgebouw van ca 5.565 m2  
gelegen op zichtlocatie op Schiphol-Rijk nabij Schiphol Airport. 
De directe omgeving heeft een zakelijke uitstraling. Tevens  
zijn er enkele hotels gevestigd. De kantoren zijn volledig  
gerenoveerd en klaar voor gebruik. Voorzien van  
volledig uitgerust restaurant met keuken, evenals  
een dakterras, ca. 1.000 m² computervloer met  
Argon blusinstallatie en externe voeding,  
CCTV in de parkeergarage met 124  
parkeerplaatsen en een expeditieruimte. 

Neem contact met ons op 
voor een bezichtiging.
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VOORWOORD

Met champagne, mooie diners, aangename brunches, een gezellige sfeer en vooral 
veel lachende gezichten en genietende mensen hoop ik dat iedereen samen met zijn 
familie en vrienden het jaar 2014 uit kan luiden. De feestdagen zijn bij uitstek het mo-
ment om de familiebanden aan te halen. Wat is er nou gezelliger dan met je naasten 
deze dagen door te brengen? Dat zou iedereen gegund moeten zijn, wat de omstan-
digheden ook zijn.

Een heel jaar is weer voorbij gevlogen. Wat gaat de tijd toch snel. Wij weten dat tijd 
schaars is. We hollen van her naar der het hele jaar door. Veel te veel inspanning, dat 
leidt tot stress. En voor wat? Om geld te verdienen en met geliefden en vrienden te 
kunnen ontspannen. Iedereen heeft zijn eigen interpretatie van ontspanning. Wij gaan 
graag naar de film of kijken een serie onderuitgezakt op de bank om, ironisch ge-
noeg, tijd te verdrijven. Hmm…dat is toch wel opmerkelijk. Waarvoor stressen wij? 
Waarvoor maken wij ons druk het hele jaar door? In dit nummer adviseert een ervaren 
mindfulness coach ons hoe wij het beste om kunnen gaan met stress en hoe wij mind-
ful door het leven kunnen. Misschien is het niet voor iedereen weggelegd, maar ik zal 
niet ontkennen dat er steeds meer vraag is naar technieken die helpen stress de baas 
te worden. Mindfulness wordt steeds populairder door media-aandacht, maar volgens 
onze deskundige coach is dat geen toeval, want steeds meer mensen realiseren zich 
dat ze baat hebben bij een bewuste, mindful houding, waardoor stress weliswaar niet 
verdwijnt, maar wel beheersbaar wordt. Wellicht is dit een idee voor de goede voor-
nemens voor het nieuwe jaar. 

Voordat we mindful het nieuwe jaar ingaan, kunt u in dit nummer overigens ook lezen 
hoe de overheid samen met het bedrijfsleven de handen ineen slaat en over individu-
ele belangen heen stapt om problemen als leegstand van bijvoorbeeld kantoren aan te pakken. In deze editie staat vast-
goed als thema centraal. Wij hebben wethouder Laurens Ivens gevraagd zijn visie op de ontwikkelingen in het vastgoed in 
Amsterdam te geven. Hierin laat hij interessante onderwerpen als leegstaande kantoorpanden, de vraag naar huurwonin-
gen en het verduurzamen van vastgoed de revue passeren. Eveneens hebben wij een rondetafelgesprek georganiseerd, 
waarbij vastgoeddeskundigen de huidige problemen in bedrijfsonroerend goed bespreken. Dit rondetafelgesprek vond 
plaats in het sfeervolle en gastvrije The Harbour Club in Amsterdam en heeft interessante standpunten opgeleverd. 

Het team van Business Amsterdam wenst iedereen een hele goede kerst en een fijne jaarwisseling toe. 

Veel leesplezier!

Tijd vliegt!

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. 

De stand van zaken tot dusver:

Lunch à presto:   Lunch à lungo:

1. Bridges, 34,5    1. MOMO, 33  

2. Brasserie van Dam, 31,5  2. Sing Sing, 33  

3. Sorel’s Midtown Bar & Lounge, 31  3. Ron Gastrobar, 32 

4. The Butcher, 27   4. Izakaya, 31,5

5.      5. FLOOR, 31

6.      6. 

11 Hospitality is een trend en daar weet Welkom! alles van

12 Wetenschappers en artsen vinden Europese normen veel te ruim

14 Telecomspecialist met echte ondernemers aan het roer 

16 Wees stress de baas met mindfulness 

I Marco Aarnink in de spotlights
‘Gewoon een biertje in de kroeg’

VI Achtste editie High Growth Awards
 Snelle groeiers creëren 1.830 banen

X De lusten en lasten van hybride financiering
Ondernemers moeten roer in handen houden

BUSINESS NATIONAAL
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Ontdek waarom UP Office Building 
in Amsterdam een toplocatie is voor 
veel inspiratie. De voormalige IJ-
Toren is rigoureus aangepast aan de 
ondernemerswensen van vandaag. De 
nieuwe huurders hebben inmiddels 
hun intrek genomen. 

Enkele gerenommeerde 
vastgoeddeskundigen uit 
Amsterdam durven op de stoel 
van de klant te zitten. In een 
rondetafelgesprek worden 
vragen gesteld met betrekking 
tot verduurzamen van vastgoed, 
kantoortransformatie en 
leegstand. 

30

Wethouders Laurens Ivens deelt zijn visie op de meest 
recente ontwikkelingen binnen de vastgoedbranche en 
bedrijfshuisvesting. De wethouder is optimistisch en ziet groei 
in deze wereldstad. 

18Het MOMO restaurant 
prikkelt al uw zintuigen 
en zorgt voor een 
onvergetelijk culinair 
genot. Lees alles over de 
lunchervaring van Business 
Amsterdam. 

32
De jaarlijkse Business Amsterdam bedrijfsautotestdag 
is succesvol verlopen. In een uitgebreid verslag leest u 
over de ervaringen van de enthousiaste testrijders. De 
auto’s zijn getest, beoordeeld en er is volop genoten van 
lekkere verse koffie en luxe broodjes. 



Met de komst van Travix, Physio Control, 
NetQ Insights, Tenaris, CSM, Infoblox, 
Eye Media en Balance, is de nieuwe dyna-
miek in de voormalige IJ-Toren merkbaar 
en zichtbaar.

“UP staat voor Urban Professionals,” zegt 
Jaap Snellen, asset manager regio Am-
sterdam van CBRE Global Investors, die 
de kantoortoren beheert namens het 
CBRE Dutch Office Fund. “Kortweg uit-
gesproken als ‘UP’ geeft de nieuwe naam 
direct de juiste associatie met deze zich 
vanuit het centrum van de stad opwaarts 
uitstrekkende ‘landmark’ aan het IJ. 

Daarnaast biedt UP als aanvulling op de 
merknamen van onze nieuwe huurders 
een meerwaarde als mogelijkheid voor 
uiteenlopende, kansrijke positioneringen.” 
De architectuur van dit gebouw en de si-
tuering in het centrum van Amsterdam 
aan de zuidelijke IJ-oever lenen zich bei-
den voor ‘urban corporates’. “Dit horen 
wij ook terug van partijen die, op zoek 
naar nieuwe huisvesting, UP specifiek 
komen bezichtigen”, zegt Jaap Snellen.

Creatieve energie
“UP is afgestemd op Het Nieuwe Wer-
ken en biedt verblijf in een zakelijk func-

tionele, stedelijke omgeving, pal aan mis-
schien wel de meest besproken kade van 
Nederland te midden van diverse cafe-
tjes en andere levendige horecavoorzie-
ningen met terras,” zegt Jaap Snellen. “De 
dynamiek rond dit gebouw is nauwelijks 
te overtreffen en het aanbod aan cultuur is 
rijk. Voor aanvullende inspiratie bevinden 
Pakhuis de Zwijger en de Openbare Bi-
bliotheek zich vlakbij. Tegelijkertijd ben 
je in slechts tien minuten bij de luchtha-
ven Schiphol. De Piet Heinkade leidt via 
de Zeeburgertunnel, de IJ-tunnel of de 
tweede Coentunnel (en verlengde A5) 
snel naar de ring A10 en CS Amsterdam 

Een bezoek aan de UP Office Building in Amsterdam is een belevenis op zich. Wie zich er vestigt, is ver-
zekerd van een ver bovengemiddeld potentieel aan inspiratie en gebruiksgemak. De nog maar een de-
cennium oude, voormalige IJ-Toren is al grotendeels rigoureus aangepast aan de ondernemerswensen 
van vandaag sinds het vertrek van gebruiker Philips. De eerste nieuwe huurders hebben de afgelopen 
maanden hun intrek genomen waardoor reeds de helft van UP verhuurd is.

UP Office Building Amsterdam:

Maximale inspiratie op 
een toplocatie
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is op  loopafstand. Voor UP stoppen ook 
verschillende bussen en een tram. Echter, 
de metrages betekenen meer dan een ver-
zameling werkplekken op een toplocatie. 
Het stoere gebouw heeft een niet te onder-
schatten energie in zich. De creatieve uit-
straling is voor zowel medewerkers, als 
het arbeidspotentieel als voor opdrachtge-
vers spraakmakend. Het fenomenale uit-
zicht over de waterweg met de af en aan 
varende schepen en de stad, die met al 
haar facetten aan je voeten ligt, blijft tot 
de verbeelding spreken. UP is een gebouw 
om te beleven en dat wordt al direct dui-
delijk bij een eerste bezoek.” 

Duurzame ‘landmark’
Met negentien bouwlagen is UP het hoog-
ste gebouw van de IJ-oevers en het cen-
trum van Amsterdam. Snellen: “Het 
maakt deel uit van een hoogwaardig mul-
tifunctioneel complex, waarin onder meer 
de Passenger Terminal Amsterdam 
(PTA), het Mövenpick Hotel en het Mu-
ziekgebouw zijn ondergebracht. Jaarlijks 
passeren hier alleen al zo’n 300.000 pas-
sagiers van de tientallen, honderden me-
ters lange cruiseschepen, die in de haven 
onder de hoge, brede raampartijen van UP 
aanleggen. Onder het complex bevindt 
zich een openbare parkeergarage met 
ruim voldoende beschikbare plaatsen 
voor de verhuur. Deze garage heeft een 
directe ingang naar UP. Het gebouw is 
vooral aantrekkelijk voor bedrijven die in 
de vibe van de stad willen zitten en op 
diverse manieren perfect bereikbaar wil-
len zijn. Bovenal willen deze bedrijven 
een prachtige en inspirerende werkplek 
voor hun medewerkers. Naast het uitzicht 
over het IJ en de diverse kanten van de 
stad zijn de flexibiliteit in beschikbare 
werk- en vergaderruimten alsmede de 
goede outillage kenmerkend. Deze flexi-
biliteit wordt mede mogelijk gemaakt 
door de services van The Office Opera-
tors die zorgdragen voor de algemene re-
ceptie faciliteiten, maar ook verantwoor-
delijk zijn voor het exploiteren van het 
business center op de 11e verdieping, het 
toekomstige vergadercentrum op de be-
gane grond en het voor vele doeleinden 
geschikte “UPper Deck” op de 18e verdie-
ping.”
CBRE Global Investors staat immer ga-
rant voor duurzaamheid, waarbij DOF, 
volgens de onafhankelijke benchmark 

GRESB, ook dit jaar is uitgeroepen tot 
marktleider op het gebied van duurzaam-
heid in Europa. “Als organisatie erkennen 
wij het belang en de impact die onze ge-
bouwen hebben op het milieu en de maat-
schappij,” bevestigt Snellen. “Wij zijn ons 
ervan bewust dat het mede onze verant-
woordelijkheid is om CO2-uitstoot te 
verminderen. Een effectieve verlaging 
van CO2-emissies is uiteraard een geza-
menlijke verantwoordelijkheid van eige-
naar en gebruiker. Op het gebied van 
duurzaamheid ondersteunen wij onze 
huurders bij het optimaliseren van hun 
eigen installaties en inrichting. We heb-
ben de ambitie om met onze vastgoedpor-
tefeuille een blijvend voorbeeld van duur-
zaamheid binnen de vastgoedsector te 
zijn. Zo willen wij bijdragen aan enerzijds 
de milieudoelstellingen van de Rijksover-
heid en anderzijds de verbetering van het 
nationale leefklimaat.”

UPgrade
Het werkklimaat van UP Office Building 
heeft enkele ingrijpende verbeteringen 
ondergaan. De bovenste verdieping, het 
“UPper Deck”, dat een maximaal aantal 
bezoekerservaringen rechtvaardigt, is 
aangewezen tot moderne faciliteit voor 
congressen en (speciale) bijeenkomsten. 
De verdieping daaronder vormt ook een 
MeetUP, maar dan als ultieme flexwerk-
plek voor alle huurders. Hier kun je iets 
minder zakelijk koffiedrinken, lunchen, in 
werkoverleg gaan, borrelen en netwerken 
in het bedrijfsrestaurant UPtown. Dras-

TE
K

ST: C
B

R
E

 D
U

TC
H

 O
FFIC

E
 FU

N
D

 FO
TO

G
R

A
FIE

: C
B

R
E

 D
U

TC
H

 O
FFIC

E
 FU

N
D

tisch was ook de transformatie van de en-
tree op de begane grond. Bezoekers en 
werknemers krijgen hier bij binnenkomst 
altijd een warm ontvangst bij de koffiebar 
“StartUP”. Daarnaast biedt de entreehal, 
waar net als in bedrijfsrestaurant 
“MeetUP” gratis WiFi aanwezig is, ruim-
te om informeel (werk)overleg te hebben 
of als flexplek te dienen. Is er meer ruimte 
nodig, of moet het achter gesloten deuren 
plaatsvinden, dan kan vanaf begin vol-
gend jaar in het vergadercentrum op de 
begane grond een ruimte worden geboekt.

Aantrekkingskracht
“Zowel de toplocatie als de kwaliteit van 
UP zijn het waard om alle comfort die 
aanvullend nodig zijn te realiseren,” zegt 
Snellen. “Wij weten dat vele werknemers 
van Philips met pijn in het hart zijn ver-
trokken naar de Breitnertoren in Amster-
dam, waar hun hoofdkantoor al was ge-
vestigd. Zo zijn wij er ook van overtuigd 
dat nieuwe ondernemingen zich in UP 
helemaal thuis zullen voelen. De aantrek-
kingskracht van deze bijzondere zichtlo-
catie zal zich al snel verder bewijzen als 
een horizon verbredende werkomgeving.” 
�

Meer informatie:
CBRE Global Investors
Drs. Jaap K. Snellen MRE, 
asset manager regio Amsterdam
T 020  202 2454
E jaap.snellen@cbreglobalinvestors.com 
I www.upofficebuilding.nl 
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Business Amsterdam nodigde een aantal 
gerenommeerde vastgoeddeskundigen uit 
om over de meest recente ontwikkelingen 
binnen de vastgoed branche in Amster-
dam van gedachten te wisselen. Deelne-
mers aan dit rondetafelgesprek waren: 
Wico Geldof (partner bij DTZ Zadelhoff), 
Nora Chouli (cliënt relationship manager 
bij Merin bedrijfshuisvesting) en Sander 
van Winterswijk (Head of Agency leasing 
bij JLL). Business Amsterdam was te gast 
bij The Harbour Club Amsterdam die een 
uitgebreide lunch serveerde: een frisse 
salade met garnalen en een Fruits de Mer 
soep. Een kleurrijk plaatje dat u doet wa-
tertanden. Naast culinair genot werd er 
twee uur lang gefilosofeerd over knelpun-
ten en praktische oplossingen. 
Vastgoed heeft een grote invloed op het 
functioneren van organisaties en bedrij-
ven. Het kapitaalbeslag van gebouwen en 
terreinen is hoog, de impact op het imago 
is groot en vastgoed bepaalt vaak, vooral 
door de snelle ontwikkelingen, waarin 
veranderingen kunnen worden doorge-
voerd. Te duur, onbruikbaar of overtollig 
vastgoed kan belastend zijn waardoor de 
handelingsvrijheid beperkt kan worden. 

De key is snel en doeltreffend inspelen op 
veranderingen. Deze vragen vaak om pro-
fessionaliteit, vakkennis, ervaring en de 
bekwaamheid om op de stoel van de klant 
te kunnen zitten om zo goed mogelijk 
daarop in te kunnen spelen.

Adequate aanpak 
leegstand 
De ontwikkelingen in de branche brengen 
veel vragen met zich mee. De aanpak van 
leegstand staat zowel landelijk als regio-
naal hoog op de agenda. Dit onderwerp is 
actueler dan ooit en daarom is het van 
belang dat alle ins en outs over de wet- en 
regelgeving worden besproken. Vanuit 
welke optiek je het onderwerp ook be-
kijkt, leegstand is een probleem. In Ne-
derland is er sprake van 7.8 miljoen vier-
kante meter aan leegstand. Volgens 
Geldof wordt 31 procent van die leegstand 
gevormd door Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht en Den Haag. “Steeds meer grote 
kantoorruimtes zijn beschikbaar omdat er 
minder behoefte is aan werkruimte”, zegt 
Van Winterswijk. Van de ruim 15.000 
kantoren in Nederland staan er bijna 900 
volledig en 1.900 gedeeltelijk leeg. De 

gemeente Rotterdam heeft de grootste 
leegstand van deze vier grote steden, na-
melijk circa negentien procent en Amster-
dam zestien procent. 
Oorzaken van de toenemende leegstand 
zijn onder meer de terugloop van beno-
digde kantoorplekken door de recessie, de 
lange ontwikkeltijd die er voor zorgt dat 
nieuwbouw pas op de markt komt als de 
vraag inmiddels is teruggelopen en het 
steeds populairder worden van ‘het nieu-
we werken’ waardoor er minder vierkante 
meters per werknemer in gebruik zijn. 
Geldof benadrukt dat deze nieuwe trend, 
waarbij de behoefte aan kantoorruimte 
daalt en minder werkplek nodig is, lang-
zamerhand stabiliseert. “Een ontmoe-
tingsplek blijft nodig. Mensen missen het 
contact met collega’s”, aldus Geldof. Het 
sociaal aspect blijft essentieel, met of zon-
der behoefte aan werkruimte. 
In het algemeen wordt er een beeld gecre-
eerd alsof de hele kantorenmarkt aan het 
instorten is, maar het is ook deels een 
kwestie van beeldvorming. Overheden en 
marktpartijen zetten zich op diverse ma-
nieren in om de leegstand te bestrijden en 
te stimuleren zodat een beter functione-

TE
K

ST: M
A

SSY N
A

IM
I ZA

K
E

R
 FO

TO
G

R
A

FIE
: B

U
SIN

E
SS A

M
STE

R
D

A
M

Verduurzamen van vastgoed, kantoortransformatie, leegstand van gebouwen, het efficiënt benutten van 
vastgoed en de veranderende rol van adviseurs. De meest recente ontwikkelingen roepen steeds vaker 
vragen op. Het is hoog tijd om de juiste vragen te stellen en kennis uit te wisselen met vastgoeddeskun-
digen uit Amsterdam. 

Rondetafelgesprek met Amsterdamse makelaars 

Durf op de stoel van 
de klant te zitten

RONDETAFELGESPREK
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rende kantorenmarkt wordt bereikt. Ide-
aal zou zijn als de markt inspeelt op 
kwantitatieve en kwalitatieve aspecten 
van de vraag, het economisch vestigings-
klimaat verbetert en zorgt voor waarde-
creatie op de lange termijn. 

Transformatie van kantoren 
Transformatie van kantoren zorgt ervoor 
dat leegstaande kantoorgebouwen een 
nieuwe functie krijgen. De overheid be-
vordert transformatie door advies te geven 
aan gemeenten. Er is geen subsidierege-
ling voor kantoortransformatie. Vaak is 
dit een kwestie van wie het eerst komt, 
wie het eerst maalt. De overheid doet zelf 
aan transformatie als zij eigenaar is van 
leegstaande gebouwen. Het Rijksvast-
goedbedrijf verkent de technische moge-
lijkheden voor een nieuwe functie. Ver-
volgens overlegt het Rijksvastgoedbedrijf 
met de gemeente waar het kantoorgebouw 
staat voor het aanpassen van ruimtelijke 
plannen. Vaak moeten eigenaren van 
leegstaande kantoren het initiatief nemen 
om een transformatieproject op te starten, 
maar zij kunnen daarbij wel advies krij-
gen van gemeenten. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties ondersteunen de gemeente hierbij sa-
men met de Vereniging van Nederlandse 
Gemeente. 
Voor een beter overzicht, toegankelijk-
heid en transparantie, geeft Geldof aan: 
“Er moet een loket zijn waar je heel snel 
informatie en helderheid kan krijgen bij 
de overheid. De regelgeving vanuit de 
overheid is verschrikkelijk in zijn alge-
meenheid. Soms ben je jarenlang bezig 
met vergunningen krijgen voor transfor-
maties, waardoor het proces vertraagd 
wordt.” De gerenommeerde vastgoeddes-
kundigen expliciteren dat er een betere 
regie moet komen waardoor de overheid 
de markt beter kan stimuleren. Geldof is 
van mening dat de overheid in grote lijnen 
toezicht moet houden, regels handhaven 
en afstand nemen van kleine regels. “De 
overheid moet functioneren als een insti-
tuut dat zorgt voor het naleven van re-
gels.”

Kantorenloods
Voor het aanpakken van leegstand is sa-
menwerking tussen de overheid en het 
bedrijfsleven van groot belang. De ge-
meente Amsterdam pakt leegstand van 

kantoren ook aan door het beschikbaar 
stellen van een speciale ‘kantorenloods’ 
waarbij gezocht wordt naar andere be-
stemmingen voor leegstaande kantoren. 
Denk aan de omvorming tot winkels, ho-
tels of studentenwoningen. “Op Sloterdijk 
en Amsterdam Zuidoost bijvoorbeeld, 
was er veel leegstand. Die is omgezet naar 
hotels en daarbij is er veel aan voorzienin-
gen gedaan. Die hotels doen het meer dan 
goed en dat komt natuurlijk door de hoe-
veelheid toeristen die in Amsterdam 
rondlopen”, zegt Van Winterswijk. 
Paul Oudeman is de aangewezen persoon 
in Amsterdam om de transformatie van 
leegstaande kantoorpanden te versnellen. 
“Wij zijn lovend over dit initiatief en over 
Oudeman”, zeggen de deskundigen aan 
tafel. “Oudeman heeft een meedenkers 
mentaliteit, zegt Chouli. “Wij zijn blij dat 
er vanuit een commerciële tak van de 
overheid meegedacht wordt. Oudeman is 
iemand die de geest van de belegger be-
grijpt.” De kantorenloods stimuleert en 
faciliteert vastgoedeigenaren om een 
nieuwe invulling te geven aan hun leeg-
staande kantoren. Met dit initiatief wil de 
gemeente een actieve rol spelen in de aan-
pak van de leegstand. 

Veranderende rol van 
makelaars 
Van makelaar naar consultant. Dat is een 
veranderend fenomeen. De makelaars 
merken een duidelijk verschil in de rol 
van de makelaar. Omdat er vanuit de 
klant andere eisen worden gesteld, wordt 
er steeds meer gewerkt vanuit een klant-
gerichte benadering. “Als je flexibel mee 
gaat, levert het je ook veel meer op”, zegt 
Chouli. Er is bijvoorbeeld steeds meer 
vraag naar een breed scala aan facilitaire 
voorzieningen. Deze voorzieningen “krij-
gen een gebouw aan de praat. Op deze 
manier wordt er leven ingeblazen”, zegt 
Geldof. Chouli licht toe dat er steeds meer 
mensen bereid zijn iets meer te betalen 
zolang er keuze is uit diverse utiliteiten. 
“Mensen kiezen ook voor hotels met een 
zwembad en een sauna ook al hebben ze 
geen tijd om daar gebruik van te maken. 
Ze willen die optie en daarvoor zijn men-
sen vaak bereid er iets meer voor te beta-
len.” Het komt er op neer dat de rol van de 
makelaar een meer adviserend aspect 
krijgt. 

Het is duidelijk dat het moeilijke tijden 
zijn en dat het voorlopig nog wel zo zal 
blijven, zelfs voor een wereldstad als Am-
sterdam. Daarnaast zal de overheid samen 
met het bedrijfsleven de handen ineen 
moeten slaan en over individuele belan-
gen heen moeten stappen om problemen 
als de leegstand van kantoren aan te pak-
ken. “Door de nationale en internationale 
aantrekkingskracht heeft Amsterdam een 
enigszins bevoorrechte positie waarbij 
een deel van de leegstand is omgezet naar 
hotels en (studenten)woningen, maar de 
behoefte aan minder meters per werkne-
mer en het krimpen van organisaties in 
zo’n recessie slaat dubbel in op die kanto-
renmarkt”, zegt Van Winterswijk. 

Met dank aan:
The Harbour Club Amsterdam
Cruquiusweg 67
1019 AT Amsterdam
T 020 767 04 21
I www.theharbourclub.nl

Nora Chouli

Wico Geldof

Sander van Winterswijk
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Fiscale transparantie 
voor de olie-, gas- en 
mijnbouwindustrie 

Sommige winstgevende multinationals verlagen hun effectieve 
belastingdruk middels fiscale planning, bijvoorbeeld door het 
verschuiven van winsten naar landen met een laag belastingta-
rief. In het publieke debat wordt meer en meer gevraagd naar 
een mondiale aanpak van dergelijke ‘belastingontwijking’.

Op 19 en 20 juli 2013 vond in Moskou de top van de G20 Minis-
ters van Financiën plaats, daarbij waren ook directies van cen-
trale banken uit de G20 landen aanwezig. Tijdens deze top 
werd in samenwerking met de OESO (Organisatie voor Econo-
mische Samenwerking en Ontwikkeling)  het “Action Plan on 
Base Erosion and profit Shifting” gepresenteerd.

Punt tien van dit plan gaat in op het vergroten van transparantie 
wat betreft de afdrachten van belastingen door multinationals. 
Bedrijven zouden moeten specificeren in welke landen zij belas-
ting betalen. Doel is de verschuiving van winsten naar laag be-
laste landen tegen te gaan. 

Met name op het vlak van interne leveringen en diensten tussen 
concernonderdelen van multinationals wenst de OESO beter 
inzicht te krijgen, omdat via dit mechanisme met winsten kan 
worden geschoven.

Onlangs heeft de Britse regering aangegeven niet af te wach-
ten tot de OESO met verdere invulling van de maatregel komt. 
Op 21 augustus 2014 is aangekondigd dat Britse olie-, gas- en 
mijnbouwbedrijven vanaf 1 januari 2015 per land hun belasting-
druk openbaar dienen te maken. Het is mogelijk dat andere 
landen op korte termijn soortgelijke regelgeving introduceren. 

Daarom is het belangrijk voor bedrijven om na te denken over 
de gevolgen van dergelijke regelgeving en indien nodig daar 
op te anticiperen.  

Vraagt   u zich af in hoeverre dit invloed heeft op uw onderne-
ming? Crowe Horwath kan u hierover adviseren.

COLUMN

Dennis Giesbers
 

Crowe Horwath 
Accountancy & 
Belastingadvies



BEDRIJFSPROFIEL

De afdeling hospitality valt sinds 1992 
onder de receptiedienstverlening van het 
Zweedse bedrijf Securitas. Sinds dit jaar 
is hospitality een aparte tak onder de 
naam Welkom! “Al vrij snel merkten we 
dat beveiliging en ontvangen twee ver-
schillende beroepen zijn”, zegt Van 
Werkhoven. “Welkom! is gespecialiseerd 
in bezoekbeleving. Wij zorgen ervoor dat 
bedrijven bewust nadenken over de be-
zoekbeleving, het imago en hoe deze aan-
sluit bij de kernwaarden van de organisa-
tie.”

Gevoel essentieel
“Hospitality is een trend”, zegt Van 
Werkhoven. “Bedrijven willen wel mee 
met deze trend, maar weten vaak niet 
hoe. Bij hospitality denken ze aan om-
gangsnormen met opdrachtgevers, leve-
ranciers en personeel, maar vergeten 
soms dat ‘gevoel’ essentieel is.” 
Welkom! neemt de totale bezoekbeleving 
onder de loep. “Een mooi visitekaartje is 
meer dan het inzetten van een goede re-
ceptionist”, zegt Van Werkhoven. “Wij 
willen niet alleen die ene medewerkster 
leveren voor achter de balie, maar een be-
drijf stimuleren na te denken over het 
imago en het belang van een passende 
ontvangst. Welkom! zorgt voor verdie-
ping en stelt kritische vragen. Zo willen 
we weten of klanten zich bewust zijn van 

hun imago en hoe ze dit willen verbete-
ren.” Het belang van imago wordt vaak 
onderschat, zegt Van Werkhoven. “Klan-
ten werven is belangrijk en in een compe-
titieve markt is het behouden van klanten 
cruciaal. Werken aan imago is daarom 
belangrijk. Dat begint al bij het eerste 
contact. Uit onderzoek is gebleken dat als 
de eerste indruk niet goed is, er maar 
liefst vijftien vlekkeloze vervolgoptre-
dens nodig zijn om die eerste slechte in-
druk uit te wissen. En bij elk vlekje ben 
je weer terug bij af.”

Positief beïnvloeden
Medewerkers van Welkom! kijken naar 
het imago van een onderneming en pro-
beren deze positief te beïnvloeden door 
een bezoekbeleving neer te zetten die 
naadloos aansluit bij de identiteit van een 
bedrijf. Van Werkhoven: “Dat doen we 
door te kijken naar bedrijfsprocessen en 
de omgeving. Ook onderzoeken we of de 
gedragingen van medewerkers passen bij 
het imago van de organisatie. Ons doel is 
de klant te ontzorgen.”
Welkom! heeft een breed scala aan speci-
alisaties in huis en doet - in samenwer-
king met onafhankelijke bureaus - onder-
zoek naar ontwikkelingen op het gebied 
van hospitality. Zo blijkt uit recent onder-
zoek dat maar liefst zeventig procent van 
de bezoekers op basis van gevoel kiest 

voor een bedrijf. Daarnaast verdiept Wel-
kom! zich in cultuurverschillen. “Cultuur 
speelt een zeer belangrijke rol in de be-
zoekbeleving”, aldus Van Werkhoven.

Bezoekbeleving is maat-
werk
Het analyseren, verbeteren en verzorgen 
van een complete bezoekerservaring is 
maatwerk, besluit Van Werkhoven. 
“Vraag drie personen naar de definitie 
van gastvrijheid en je krijgt drie keer een 
ander antwoord. Bij iedere case blijkt op-
nieuw: werken aan gastvrijheid en be-
zoekbeleving is maatwerk.” verschillen. 
“Iedereen weet dat in elke cultuur respect 
hoog in het vaandel zit. Door een goed 
gesprek aan te gaan wordt de afstand ver-
minderd. Een warme gastvrijheid sluit 
aan op veilig voelen dat vaak ook het be-
ter functioneren beïnvloedt. Kortom, be-
veiliging en hospitality vullen elkaar aan. 
Niet alleen hightech technieken zijn be-
langrijk, maar ook het menselijk aspect.” 
�

Een optimale bezoekbeleving 
met Welkom!
Hospitality is een trend. De ontvangst, het verblijf en het vertrek: het is belangrijk dat ze de bezoeker 
een goed gevoel geven. Elk contactmoment, direct of indirect, is van invloed op de bezoekbeleving. 
Ursula van Werkhoven, Business Developer bij Welkom! helpt organisaties en bedrijven gastvrijheid te 
ontwikkelen. 
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Securitas Welkom!
Groenezoom 1
1171 JA Badhoevedorp 
T 088 322 12 00
E ursula.van.werkhoven@welkombijwelkom.nl 
W welkombijwelkom.nl
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Luchtvervuiling is een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid 
geworden. Wereldwijd sterft één op de acht mensen aan de gevol-
gen van luchtvervuiling. Nederland, dat een hoge bevolkingsdicht-
heid kent en veel economische activiteit, behoort in Europa tot de 
landen met de slechtste luchtkwaliteit. Alle reden om luchtkwaliteit 
hoog op de agenda te zetten en effectieve maatregelen te nemen. 
De stichting Schone Lucht voor Iedereen, die in 2012 is opgericht, zet 
zich in voor schone lucht in Nederland. Zij wil dat politiek en overheid 
veel meer aandacht besteden aan luchtkwaliteit. Bovendien wil de 
stichting vervuilers aansporen luchtvervuiling zoveel mogelijk tegen 
te gaan. Ten slotte probeert de stichting innovatie te bevorderen 
door MKB bedrijven met oplossingen te laten komen om de huidige 
luchtvervuiling weg te nemen. De stichting werkt als een platform. Zij 
wil niet met de beschuldigende vinger partijen aanwijzen die het fout 
doen, maar zij probeert alle betrokken partijen om de tafel te krijgen 
en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Wetenschappers en artsen zijn het unaniem eens tijdens symposium in AMC:

Europese normen 
veel te ruim

BUSINESS & WETENSCHAP

Prof. dr. B. Brunekreef (Hoogleraar 
Milieu-epidemiologie) 

Panel v.l.n.r.: Prof. dr. M.C. Krol (hoogleraar luchtkwaliteit Wageningen), 
Ir. K. Blauw (Natuur en Milieu), W. Wind (NPCF), Dr. A.A.J. van Iersel (VWS), 

Dr. G. ter Horst (LAN) en Tom van ’t Hek (dagvoorzitter)
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Op 1 oktober organiseerde de stichting 
een symposium in het Amsterdams Me-
disch Centrum (AMC). Ruim 100 weten-
schappers, artsen, specialisten, beleidsma-
kers, belangengroepen en burgers kwamen 
bijeen om onder leiding van Tom van ’t 
Hek te praten over de relatie tussen lucht-
vervuiling en longaandoeningen. Het 
symposium werd georganiseerd in samen-
werking met Chiesi, tevens vier jaar gele-
den initiatiefnemer van de stichting.

Gastvrouw van de dag was prof. dr. Elisa-
beth Bel, hoogleraar longziekten van het 
AMC en tevens voorzitter van de Europe-
an Respiratory Society (ERS). Zij leidde 
het symposium in door aan te geven dat 
het behandelen van longaandoeningen te 
weinig uithaalt als er niet tegelijkertijd 
fors wordt ingezet op het voorkomen van 
luchtvervuiling. Luchtvervuiling zorgt im-
mers voor tal van long- maar ook andere 
aandoeningen. 

Prof. dr. Bert Brunekreef bevestigde deze 
uitspraak. Sterker nog, zelfs als we aan de 
Europese normen zouden voldoen be-
schermen ze ons onvoldoende! De Wereld 
Gezondheidsorganisatie (WHO) hanteert 
een veel striktere norm die 2,5 keer zo 
streng is als de Europese. Volgens de 
WHO betekent een overschrijding van de 
strengere norm een gevaar voor de volks-
gezondheid. Zelf in de VS geldt een norm 
die ruim tweemaal zo streng is als de Eu-
ropese. Brunnekreef concludeert dan ook 
dat Europese fijnstof normen een compro-
mis zijn en dat ze voor de gezondheid veel 
tekort schieten. Niet alleen veroorzaakt 
luchtvervuiling longaandoeningen, maar 
ook heeft het invloed op de ontwikkeling 

van hersenen, waaronder het IQ, en de 
ongeboren vrucht. Daarnaast kunnen hart- 
en vaatziekten optreden (waaronder een 
hartinfarct), heeft het invloed op het ze-
nuwstelsel en versnelt het de veroudering.

Longarts dr. Renee Snippenburg, verbon-
den aan het Diakonessenhuis Utrecht, ziet 
in de praktijk welke gevolgen luchtvervui-
ling heeft. Naast het ontstaan van ver-
schillende (long)aandoeningen veroor-
zaakt luchtvervuiling ook een afname van 
de kwaliteit van leven. Door het inademen 
van vervuilde lucht ontstaat er een ontste-
kingsreactie van de slijmvliezen en via de 
longblaasjes wordt ultrafijn stof meteen in 
de bloedbaan opgenomen. Via de bloed-
baan ontstaat er een aanzet voor verdere 
ontsteking in andere delen van het li-
chaam. Met name kinderen, ouderen en 
mensen die al een andere ziekte hebben 
vormen een risicogroep. Bovendien geldt 
hoe kleiner de deeltjes die ingeademd 
worden hoe gevaarlijker. Snippenburg 
roept op tot maatregelen om de blootstel-
ling te verminderen en de bewustwording 
en de educatie ook onder zorgverleners te 
vergroten. Soms zit er voor haar niets an-
ders op dan patiënten te adviseren naar 
een andere regio te verhuizen waar minder 
luchtvervuiling is. Patiënten moeten dan 
echter wel de (financiële) mogelijkheid 
hebben om te verhuizen.

Longfysioloog dr. ir. Frans de Jongh ver-
bonden aan het AMC en het Medisch 
Spectrum Twente laat zien dat ingeadem-
de kleine vervuilde deeltjes niet alleen 
dieper in de longen komen -in plaats van 
dat ze neerslaan in het mond- en keelge-
bied- maar dat kleine deeltjes gezamenlijk 
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een veel groter oppervlak hebben dan 
grotere deeltjes en daarmee meer schade 
kunnen veroorzaken. Met de komst van de 
nano-technologie is ook te verwachten dat 
het aantal ultrafijne stofdeeltjes dat in de 
atmosfeer komt toeneemt en ingeademd 
zal worden. Onderzocht moet worden 
welk effect dit heeft en voorzorgsmaatre-
gelen zouden getroffen moeten worden.

Tijdens een afsluitende paneldiscussie de-
batteerden dr. Guusje ter Horst, voorzitter 
van de Long Alliantie Nederland, Wilna 
Wind, directeur van de Nederlandse Pati-
enten en Consumenten Federatie, prof. dr. 
Maarten Krol van de Wageningen Univer-
siteit, dr. Arthur van Iersel van het Minis-
terie van VWS en Karin Blaauw van 
stichting Natuur & Milieu hoe we in Ne-
derland schone lucht kunnen realiseren. 
Naast het feit dat de vervuilers moeten 
voorkomen dat vervuiling ontstaat heeft 
ook de overheid een belangrijke rol om 
haar burgers te beschermen. De Grondwet 
ziet daar in principe op toe. Hoogste tijd 
om de overheid daar eens nadrukkelijk op 
aan te spreken en schone lucht veel hoger 
op de politieke agenda te zetten in het be-
lang van de volksgezondheid en onze sa-
menleving. Vanuit haar rol als voorzitter 
van de ERS gaf prof. dr. Elisabeth Bel bij 
de afsluiting van het symposium aan in 
Europa in ieder geval veel meer aandacht 
te willen vragen voor schone lucht. Nor-
men voldoen immers niet zo geven weten-
schappers aan en de gevolgen van zo’n 
beleid zijn veel te groot voor de samenle-
ving. �

Prof. dr. E. Bel (hoogleraar Longziekten, AMC)

Tom van ’t Hek (dagvoorzitter) en 
Steffen Gelms (bestuursvoorzitter Stichting 
Schone Lucht voor Iedereen)
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ICT & TELECOMMUNICATIE

Telecommunicatie en bereikbaarheid als totaaloplossing

Vast en mobiel samen

Veel ondernemers hebben momenteel nog aparte contracten voor verschillende telecomdiensten. 
Ronald Horn, directeur van BTC Teleconsult wijst erop dat dit niet alleen inefficiënt is, maar ook on-
nodige kosten met zich meebrengt. ‘Je kunt beter kiezen voor één geïntegreerde oplossing: vaste 
telefonie, mobiele telefonie, internet en online software. Klanten profiteren van een optimale in-
tegratie en eenvoudig beheer wat daarnaast ook nog eens een flinke kostenbesparing oplevert.’

Ronald Horn: ‘Het beste van twee werelden’
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Vast en mobiel samen

BTC Teleconsult is een landelijk opererende 
Telecomspecialist met echte ondernemers 
aan het roer. Commercieel directeur Ronald 
Horn is al ruim 25 jaar actief in de telecom-
sector en succesvol geworden door zijn 
no-nonsense mentaliteit. Hij zegt over de 
huidige trends in Telecom-land, waaronder 
de integratie van mobiel en vast: ‘Je kunt 
er allemaal wel heel ingewikkeld over doen, 
maar in de basis moet elk bedrijf anno 2014 
optimale connectiviteit hebben. Juist dat is 
de business en het kennisgebied van BTC 
Teleconsult. En of die connectiviteit nu 
breedband, mobiel, vast, telefooncentrale 
of hardware betreft maakt niet uit. We vin-
den altijd snel de beste oplossing die past 
voor de onderneming waarvoor we werken. 

Dat kan voor vijf medewerkers, maar ook 
voor 500 medewerkers zijn. Feit is wel dat 
de wereld momenteel veranderd en dat je 
telecommunicatie en bereikbaarheid als 
totaaloplossing moet zien. Uiteraard is de 
integratie met de IT-organisatie dan een 
hele voor de hand liggende. Zo rollen we 

op dit moment met veel succes het vorig 
jaar gelanceerde product KPN ÉÉN uit 
waarin alle benodigde ingrediënten zitten.’

Voor elk bedrijf
Nu de term KPN ÉÉN is gevallen is de 
meest voor de hand liggende vraag wat dat 
nu precies is en voor welk bedrijf het past? 
Ronald Horn zegt daarover: ‘KPN ÉÉN is 
één geïntegreerde oplossing voor vast en 
mobiel bellen, internet en online software, 
gericht op bedrijven met 5 tot ongeveer 150 
medewerkers. KPN ÉÉN geeft bedrijven 
de flexibiliteit om voor iedere medewerker 
heel eenvoudig het ideale communicatie-
pakket samen te stellen. Het is daarin ook 
nog eens volledig schaalbaar, dat wil zeggen 
dat de prijs wordt bepaald door het aantal 
medewerkers dat er gebruik van maakt. 
Eenvoud in communicatie is het grootste 
voordeel van KPN ÉÉN. Veel organisaties 
kiezen KPN ÉÉN wanneer de huidige tele-
fooncentrale aan vervanging toe is. Maar 
ook als er een nieuwe vestiging geopend 
wordt of het bedrijf gaat verhuizen is dit 
product zeer geschikt. Zeker als bedrijven 
medewerkers willen faciliteren om meer van-
uit huis of onderweg te werken. Dankzij de 
naadloze integratie tussen vaste- en mobiele 
telefonie zijn medewerkers altijd en overal 
op één telefoonnummer bereikbaar. Het 

mooie is dat onze samenwerking met KPN 
zo nauw is dat wij bij BTC Teleconsult de 
primaire helpdesk voor dit product voeren. 
Dat betekent korte lijnen met mensen van 
onszelf die bekend zijn met de situatie bij 
de ondernemer en dat in combinatie met 
de topkwaliteit van het vaste,- en mobiele 
KPN netwerk. Het beste van twee werelden 
dus’, besluit Ronald. �

BTC Teleconsult Amstelveen 
Schweitzerlaan 76
1187 JD Amstelveen
T  088-4110033

BTC Teleconsult Beverwijk 
Gaasterland 8
1948 RG Beverwijk
T  088-4110031

BTC Teleconsult Den Haag 
Moezel 1B
2491 CV Den Haag
T  088-4110036

BTC Teleconsult Tilburg
Kraaivenstraat 36-01
5048 AB Tilburg
T  088-4110035

E  info@btcteleconsult.nl
I  www.btcteleconsult.nl

Wat zit er in KPN ÉÉN?
VAST BELLEN
Bedrijven die gebruik maken van KPN ÉÉN hebben geen 
fysieke telefooncentrale meer nodig; alle geavanceerde 
functionaliteiten voor telefooncentrales worden direct 
geleverd vanuit het betrouwbare netwerk van KPN. 
Bovendien kan er onbeperkt naar vaste en mobiele 
nummers in Nederland gebeld worden voor een vast 
bedrag per gebruiker per maand.

VAST INTERNET
Om gebruik te maken van KPN ÉÉN wordt een vaste 
internetaansluiting van KPN geleverd. Afhankelijk van de 
behoefte wordt dat een DSL of glasvezel verbinding die 
vanuit het Network Operating Center van BTC Teleconsult 
24/7 nauwlettend gemonitord wordt.

MOBIEL BELLEN
Met KPN ÉÉN wordt vaste- en mobiele telefonie volledig 
geïntegreerd. Mobiele toestellen krijgen daarmee de-
zelfde mogelijkheden als vaste toestellen die gekoppeld 
zijn aan de telefooncentrale. Ook met mobiele toestellen 
kan er onbeperkt naar alle mobiele nummers in Neder-
land gebeld worden.

MOBIEL INTERNET
Bij alle mobiele abonnementen onder KPN ÉÉN is 1000 MB 
mobiel internet per gebruiker inbegrepen. Dit gebeurt 
op basis van groepstegoed; de MB’s kunnen gedeeld 
worden met collega’s. Dit groepstegoed is naar wens 
uit te breiden.

ZAKELIJK OFFICE 365
Met Zakelijk Office 365 (inclusief internetveiligheid en 
een domeinnaam) krijgen medewerkers binnen KPN ÉÉN 
de beschikking over online software van Microsoft.

MOBILE DEVICE MANAGER
Met de module Mobile Device Manager wordt grip en 
controle gehouden op de smartphones van de mede-
werkers zonder dat daarbij de privacy wordt aangetast. 
Bij verlies of diefstal kunnen bedrijfskritische gegevens 
snel en eenvoudig op afstand wordt verwijderd.

Kijk voor meer informatie op: 
www.btcteleconsult.nl/kpn-zakelijk 

* niet alles hoeft direct te worden afgenomen.

No-nonsense
mentaliteit
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Mensen die moeite hebben met plannen, 
die voortdurend dingen ‘moeten’ en hun 
‘to-do’ lijstje maar niet afkrijgen, mana-
gers die moeite hebben met delegeren en 
naar perfectie streven, voelen stress als 
een zwaard van Damocles boven hun 

hoofd hangen. Het wordt nog een keer er-
ger als eet- en beweegpatronen verstoord 
raken door de vele eindejaarsborrels, met 
een extra glas alcohol en een onrustig 
slaappatroon. Het moeten voldoen aan al-
lerlei verwachtingspatronen, verplichtin-

gen, tradities, de drukte van de vele soci-
ale activiteiten of juist de druk van te 
weinig bezigheden, het geld dat uit de 
portemonnee vliegt of het idee weer aan 
tafel te moeten zitten met dat familielid of 
die ene collega die je het liefst probeert te 
vermijden, zijn allemaal bronnen van on-
rust en malende gedachten, die leiden tot 
stress.
Voor je het weet wordt het bijna onmoge-
lijk om die spanning onder controle te 
krijgen en krijg je ook fysiek last van de 
stress doordat het lichaam je een halt pro-
beert toe te roepen. Een beetje druk kan 
motiverend werken, maar wie langdurig 
blootgesteld wordt aan stress, loopt het 
risico op uitval, een burn-out of emotio-
nele uitputting. 
“Stress is vaak het gevolg van onze ge-
dachten die met ons aan de haal gaan. 
Ons brein is voortdurend bezig met den-
ken, de ene gedachten rolt over de andere 
heen. Daarbij zijn we vooral bezig met de 
toekomst, en niet met het heden. Hoeveel 
keer hebben we ons niet ernstig zorgen 

Blijf stress de baas

Wees vooral lief 
voor jezelf!

Alleen al bij de gedachte aan de 
drukke eindejaarsperiode waarin 
de hectiek van de feestdagen en 
de vele borrels gecombineerd 
moet worden met de toenemen-
de werkdruk schiet menigeen in 
de stress. “Stress kan je niet ver-
mijden”, zegt Peggy Carlier, 
mindfulness en stresscoach ge-
specialiseerd in het reduceren 
en beheersbaar maken van 
stress. Steeds meer werknemers 
worden ziek door stress, maar ie-
dereen kan preventief handelen. 
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Peggy Carlier, mindfulness en stresscoach
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gemaakt over de toekomst, terwijl er in de 
praktijk helemaal geen reden toe was. We 
hebben niet in de gaten dat ons brein ons 
voortdurend - letterlijk - bezig houdt, en 
dat we eigenlijk geen echte aandacht meer 
hebben voor de wereld om ons heen. Er is 
maar een oplossing: terug de baas worden 
over je brein en je gedachten weer richten 
op je omgeving en op wat er nu ‘is’”, zegt 
Peggy Carlier. “Het is geen medicijn of 
een wondermiddel, maar je aandacht rich-
ten op het nu, is een schitterende manier 
om stress de baas te blijven.”

Baat bij 
Mindfulness is de Engelse vertaling van 
opmerkzaamheid, de aandacht richten op 
het ‘nu’. Dat is een vaardigheid die je kunt 
oefenen, en hoe beter je erin wordt, hoe 
rustiger je naar de wereld om je heen gaat 
kijken. Mindfulness wordt steeds popu-
lairder door media-aandacht, maar vol-
gens Carlier, is dat geen toeval. “Steeds 
meer mensen realiseren zich dat ze baat 
hebben bij een mindful houding, waar-
door stress weliswaar niet verdwijnt, maar 
wel beheersbaar wordt. Er is overigens 
niets zweverigs aan, wel integendeel, ie-
mand die mindful is staat met beide be-
nen op de grond, hij is met zijn gedachten 
hier en nu, en niet ergens in de toekomst.” 
Een goede tool om mindful te worden is 
de aandacht te richten op de ademhaling. 
Adem in, adem uit. Dat helpt in iedere 
stressvolle situatie. Maar door regelmati-
ge ademhalings- en ontspanningsoefenin-
gen kan je leren stress de baas te blijven. 
“Met mindfulness neem je waar en obser-
veer je met je zintuigen de gebeurtenissen 
om je heen. Het is het tegendeel van het 
leven op de automatische piloot”, licht 
Carlier toe. 

Je lichaam zegt iets 
Snel geïrriteerd worden, heftig reageren 
zonder dit te beseffen, ongeduldig zijn, 
een opgejaagd gevoel, een kort lontje, ach-
ter de feiten aanlopen, niets binnen pro-
portie zien, van een mug een olifant 
maken, overal bedreigingen zien, voort-
durend piekeren.Dat zijn enkele sympto-
men van gedragsmatige stress. Het li-
chaam geeft signalen af die wijzen op 
fysieke stress: excessief transpireren, 
vooral in je slaap tanden knarsen, slape-
loosheid, trillende ledematen, hartklop-
pingen, duizeligheid, hoofdpijn. “Deze 

signalen komen vaak voor, ongeacht je 
leeftijd. Het punt is dat je lichaam je iets 
probeert te zeggen, maar vaak wordt daar 
niet naar geluisterd. Als deze klachten 
vaker dan drie keer per week voorkomen, 
kan het zorgwekkend zijn”, zegt Carlier. 

Onder de douche 
Het is erg moeilijk om de automatische 
piloot af en toe bewust uit te schakelen. 
Ons brein is voortdurend bezig met het 
verleden en de toekomst. In de keuken, 
tijdens het rijden en op het werk draait ie-
dereen op routine. “Met z’n hoevelen heb 
je vanmorgen gedoucht?”, vraagt Carlier 
wel eens aan haar cliënten die het moei-
lijk hebben om hun aandacht op het heden 
te richten. Je staat met je baas onder de 
douche, met je partner, je klant, de buur-
man, je collega’s - niet letterlijk natuur-
lijk, maar in je gedachten zijn al die men-
sen erbij. “Op dat moment gaan mensen 
zich realiseren dat ze inderdaad routine-
matig dingen doen, maar met hun aan-
dacht op heel andere plekken zijn.” Op-
merkzaamheid is iets anders dan 
‘concentratie’, waarbij je je richt op een 
onderwerp. Opmerkzaamheid - of mind-
fulness - is je aandacht richten op het nu 
zoals het is, en niet hoe het zou kunnen 
zijn. 

Iedereen kent wel ervaringen van volledi-
ge aanwezigheid zoals bij een adembene-
mende zonsondergang of meeslepende 
muziek. Als je helemaal verdiept bent in 
een boek, ben je feitelijk ook mindful. Je 
merkt niet eens dat je partner binnen 
komt en vraagt of je nog een kop koffie 
wilt. Hoe anders is het als we op kantoor 
in een vergadering zitten, terwijl we den-
ken aan ons ‘to do’ lijstje en ondertussen 
op de smartphone de binnenkomende 
mails checken. Onze gedachten schieten 

in alle richtingen heen en weer. Ook is 
vastgesteld dat kinderen en jongeren elke 
dag zoveel meer prikkels krijgen dan 
vroeger, dat stress al snel om de hoek 
komt kijken.

Met mindfulness kan je intenser leven. 
Door vaker de aandacht te sturen, is het 
mogelijk afstand te nemen van de spinsels 
in je hoofd. Daardoor is het makkelijker 
je te concentreren en te ontspannen. De 
geest wordt rustiger waardoor je stres-
sprikkels eerder en beter kan opvangen. 
Dit leidt ook tot het beter bewaken van je 
grenzen. Carlier licht toe dat de oorzaak 
van stress vaak ook ligt bij het niet kun-
nen erkennen en herkennen van je gren-
zen. “Mensen willen de confrontatie niet 
aangaan met hun emoties want ze kunnen 
nare dingen tegenkomen. Sommige ge-
voelens doen pijn. Verdriet kent geen 
gradaties, maar alle emoties zijn belang-
rijk en mogen geuit worden.” 

Stress is een groeiend probleem onder 
werkenden, dus ook voor ondernemers. 
Iedereen wil wel stress de baas zijn, maar 
dat gaat niet vanzelf. “Als je verandering 
wilt, vraagt het altijd inspanning”, zegt 
Carlier. Maar besef dat de doelen en ver-
wachtingen wel realiseerbaar moeten zijn. 
“Je moet vooral lief voor jezelf zijn”, be-
nadrukt Carlier. Het is echter niet alleen 
van belang deze vaardigheid aan te leren, 
maar ook te beseffen dat bewust en met 
aandacht leven om dagelijkse oefening 
vraagt, zodat je die vaardigheid kan ont-
wikkelen en verfijnen. 

Geïnteresseerden kunnen een achtweekse 
training mindfulness volgen wat voldoen-
de is om met bewuste aandacht je zintui-
gen in te zetten. Wanneer je gefocust bent, 
worden er nieuwe neurologische verbin-
dingen aangemaakt in je hersenen en uit-
eindelijk ontstaat er een heel neurologisch 
netwerk. “Binnen acht weken kan je met 
focus en regelmaat een netwerk creëren 
dat duurzaam is”, aldus coach Carlier. 
Heb je geen belangstelling of tijd voor een 
training, begin dan met dagelijks enkele 
minuten bewust te ademen. Adem in, 
adem uit. Zo simpel kan het zijn. �

Voor meer informatie of vragen 
bezoek de website 
www.coachingpartner.nl. 

"Er is overigens niets 
zweverigs aan, wel in-

tegendeel, iemand 
die mindful is staat 

met beide benen op 
de grond, hij is met 

zijn gedachten hier en 
nu, en niet ergens in 

de toekomst.''
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Locatie 8
Het sfeervolle restaurant MOMO is gele-
gen midden in het bruisende centrum van 
Amsterdam aan de Hobbemastraat 1. Tus-
sen het alom bekende Leidseplein, Mu-
seumplein en de luxueuze P.C. Hooft-
straat is dit de perfecte ontmoetingsplek 
voor al uw relaties. MOMO is te vinden 
op de begane grond in het Parkhotel aan 
de Singelgracht. MOMO is gelegen in een 
bedrijvige omgeving waar u bijna strui-
kelt over de eigentijdse fashionwinkels en 
diverse authentieke zaken. Daarnaast lig-
gen de toeristische bezienswaardigheden 
op steenworp afstand. MOMO is prima 
met het openbaar vervoer te bereiken, 
maar ook met de auto. Parkeren in Am-
sterdam is, zoals algemeen bekend, een 
hels karwei, maar er zijn diverse parkeer-
garages in de directe omgeving waar u de 
auto kwijt kan. 

Interieur 8 
De stijl van MOMO is uniek, energiek en 
dynamisch in combinatie met een rustge-
vende ambiance. Het interieur is zeer 
kleurrijk en strak vormgegeven. De stijl is 
geheel modern en fris met enkele 
Oosterse invloeden. Met een combinatie 
van wit en comfortabel meubilair, en ge-

bloemde banken is MOMO strak vormge-
geven met een blik op Azië. 

Menu 8
Van het kijken naar het menu gaat u al 
watertanden. Er zijn diverse gangen mo-
gelijk, zowel voor de lunch als het diner. 
De smaken zijn sensationeel in de mond. 
De smaken van het Verre Oosten zijn ge-
combineerd met de elegantie van van het 
westen. De gerechten zijn geïnspireerd op 
de Thaise en Maleisische keuken met een 
Europese twist. Bij MOMO is er veel 
keuze, vooral voor liefhebbers van vis en 
sushi, maar er is ook keuze uit kip en veg-
etarische gerechten. Wij gaan voor de 
prachtig gepresenteerde ‘thin slices of 
yellow tail’ met koriander en chili en de 
Japanse saus ‘yuzu soy’. De yellow tail is 
een zeer populaire vis in de Japanse en 
Australische keuken. Het was zeer vers 
voorbereid en zacht van smaak. De dung-
esneden chili peper in combinatie met een 
miniblaadje koriander zorgde voor een 
sensationele ervaring op de tong. Daarna-
ast hebben wij genoten van ‘salmon and 
avocado ceviche’, dat heerlijk vers en uit-
muntend gereserveerd werd in avocado 
schillen die gevuld waren met zalm, avo-
cado en koriander met een vleugje Ja-

panse saus. Zeer kleurrijk en smaakvol. 
Als laatst hebben wij gekozen voor sushi, 
zes grote stukken van ‘shrimp tempura 
roll’. Knapperig, vers, fris, en geserveerd 
met daikon, de Japanse radijs. Bij MOMO 
bent u gegarandeerd van top kwaliteit op 
alle fronten. 

Bediening 9 
Een uitstekende bediening. Vakmanschap, 
passie en alertheid in combinatie met 
warme gastvrijheid. Geweldig geadvi-
seerd en toegelicht wat de keuken te bie-
den had. Zeer prettige ontvangst. 

Het trendy Pan-Aziatische restaurant MOMO is gelegen in het Parkhotel in Amsterdam. MOMO is hèt 
toevluchtsoord voor een ontspannen diner, drankje of lunch in een cosmopolotische omgeving. Soms 
klinken woorden als muziek in de oren, maar MOMO is een ideale locatie voor een uitgebreide zaken-
lunch. MOMO stelt u voor aan de rest van de wereld door al uw zintuigen te prikkelen. 

MOMO dingt mee naar de Gou-
den Garde. Een prijs die Business 
Amsterdam uitreikt aan de best ge-
teste lunchgelegenheid van Am-
sterdam. Aan het einde van dit jaar 
kunnen onze lezers hun stem uit-
brengen 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!

Zakenlunch a lungo …

MOMO

ZAKENLUNCH

33
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Profiel

‘Gewoon een biertje 
 in de kroeg’

Marco Aarnink in de spotlights

Ook in de 21e eeuw worden jongensboeken geschreven. Een afstudeeropdracht van Marco 
Aarnink vormde de basis voor Drukwerkdeal.nl. Het bedrijf brak een traditionele markt open 
en groeide in korte tijd uit tot een speler van formaat. De overname door wereldmarktleider 
Vistaprint zette Aarnink’s prestaties in de spotlights. En leverde hem een vermogen op. ‘Maar 
geld weegt niet op tegen het plezier van ondernemerschap. Een bedrijf met inzet en passie 
verder brengen is onbetaalbaar.’

Netflix, airbnb, Uber: stuk voor stuk 
jonge bedrijven die traditionele branches 
op hun kop zetten. Drukwerkdeal.nl past 
in dat rijtje. Aarnink en zijn toenmalige 
compagnon braken in 2005 een markt 
open waar marges al jarenlang onder 
druk stonden. ‘Bij onze start waren er 
al een paar internetdrukkers maar die 
leverden tegen de destijds gebruikelijke 
prijzen. Wij combineerden veel kleine 
volumes tot een paar grote en brachten 
die onder bij drukkerijen. Massa is kassa; 
Drukwerkdeal.nl was tot 70% goedko-
per.’ Combineren van orders was voor 
drukkers zelf toch een koud kunstje? 
‘Klopt, maar het gebeurde niet. Grafische 

bedrijven baalden enorm dat een ventje 
met een economieopleiding zonder enige 
grafische ervaring dit wel voor elkaar 
kreeg. En al vrij snel grote volumes 
binnenhaalde. Want schaalgrootte is 
cruciaal voor ons businessmodel.’

Wendbaar
Het succes van Drukwerkdeal.nl hangt 
nauw samen met de wendbaarheid van 
het bedrijf. ‘Al snel hadden we honder-
den concurrenten. Copycats met een lage 
prijs als enig wapen. Tegelijkertijd 
merkten we dat klanten meer aandacht 
vroegen. Ze werden groter, namen meer 
en complexere producten af. Daarom 

investeerden wij in advies en service, 
en verhoogden de prijzen. Dat bleek 
een juiste strategie die het bedrijf echt 
gevormd heeft.’
Belangrijke keuze was ook het aanboren 
van nieuwe markten. ‘Door de grote 
concurrentie in het reguliere offsetdruk-
werk is in 2009 gestart met grootformaat 
drukwerk: spandoeken, bouwborden, 
vlaggen. De benodigde machines koch-
ten we zelf. Geen drukker wilde voor ons 
werken, bang dat wij hun markt kapot 
zouden maken.’ Anno 2014 is Drukwerk-
deal.nl een van de Europese marktleiders 
in grootformaat drukwerk.

Rigoureus besluit
Drukwerkdeal.nl is van origine een inter-
netbedrijf. ‘Door zelf te produceren, ver-
anderde het karakter van de organisatie. 
We werden trager, kregen steeds meer 
kenmerken van een traditioneel bedrijf.’ 
Dat leidde in 2012 tot een rigoureus 
besluit: de productie werd fysiek losge-
maakt van het e-commercedeel. ‘Dat is 
het hart van het bedrijf; daar zit ons echte 
onderscheidend vermogen. Het zorgt 
ervoor dat we snel en proactief opereren.’
In datzelfde jaar kocht Aarnink zijn com-
pagnon uit. Ook werd de relatie met 
zowel het reclame- als het webbureau 
beëindigd. ‘In plaats daarvan namen we 
zelf 50 developers en marketeers aan. 
Een forse investering die zich dubbel en 

TEKST HANS HAJÉE   

Marco Aarnink: ‘Geld weegt niet op tegen het plezier van ondernemerschap.’
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Marco Aarnink met de LOEY Award voor 
beste internetondernemer
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dwars terugbetaalde. We hervonden onze 
spirit en de focus lag weer op groei, ook 
internationaal met de eerste buitenlandse 
vestiging in België.’ Vorig jaar realiseer-
de Drukwerkdeal.nl met 175 medewer-
kers een omzet van 34 miljoen en een 
brutoresultaat van 3 miljoen euro.

Alles klopte
2012 was in tal van opzichten een 
sleuteljaar. ‘De keuzes van toen waren 
bepalend voor waar we nu staan. En 
zorgden er mede voor dat Vistaprint bij 
ons aanklopte.’ Want Aarnink verkocht 
begin dit jaar de holding waar Drukwerk-
deal.nl deel van uitmaakt aan concurrent 
Vistaprint. Dit Amerikaans-Franse beurs-
genoteerde bedrijf wijzigde onlangs haar 
naam in Cimpress. ‘Om op eigen kracht 
snel verdere stappen te zetten, was niet 
eenvoudig. Daarom hebben we met veel 
partijen gesproken; strategische partners, 
investeerders uit binnen- en buitenland.’ 
Met Vistaprint was er een perfecte 
match. ‘Markten en activiteiten vullen 

elkaar aan. We profi teren van de enorme 
kennis en het internationale netwerk van 
Vistaprint, zij leren van onze manier van 
klantbenadering en dienstverlening. 
Ook de strategie en toekomstplannen van 
Vistaprint spraken aan. Kortom: alles 
klopte.’

blijven ondernemen
Eind vorig jaar startten de gesprekken 
tussen beide bedrijven, in februari was er 
al overeenstemming. De offi ciële over-
dracht vond in april plaats. Aarnink blijft 
nog twee jaar aan als managing director. 
Is na de overname veel veranderd? ‘Ik 
moest de nieuwe situatie een plek geven, 
opnieuw een focus bepalen. Het heeft 
een paar maanden gekost om mijn mind-
set te veranderen. Maar de passie is 
terug; ik ga er weer vol voor.’
Wat daarbij zeker helpt, is de prima rela-
tie met het moederbedrijf. ‘Ik had niet 
durven dromen binnen een grote corpo-

rate organisatie als Vistaprint zoveel vrij-
heid te krijgen. Net als voor de overname 
is René de Heij als algemeen directeur 
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken. Ik houd me vooral bezig met 
marketing, product- en marktontwikke-
ling, ook internationaal. Daarbij krijg ik 
ruimte om te ondernemen. Bij ingrijpen-
de besluiten of investeringsbeslissingen 
heeft Vistaprint alle vertrouwen in onze 
keuzes, bijvoorbeeld bij de nieuwe huis-
vesting die we binnenkort betrekken. 
Desgewenst geven ze een second opinion 
waar ik graag gebruik van maak. Met 
deze moeder groeit Drukwerkdeal.nl 
naar een next level. En ik laat het bedrijf 
te zijner tijd in goede handen achter.’

Enorme kick
Aarnink kreeg veel lof voor zijn onder-
nemerschap. Recent nog ontving hij de 
LOEY Award voor beste internetonder-
nemer. Eerder scoorde Drukwerkdeal.nl 
jarenlang hoog bij de High Growth 
Awards (zie elders in deze uitgave): 
‘Een prima kwaliteitslabel en een waar-
devol netwerk.’ Door de verkoop zijn 
Aarnink’s zakelijke prestaties in geld 
uitgedrukt: 20 miljoen euro cash, vier 
miljoen in aandelen Vistaprint plus een 
resultaatafhankelijke earn-out. ‘Als zo’n 
miljoenenbedrag op je rekening staat, 
geeft dat natuurlijk een enorme kick. 
Maar ik was al tevreden met mijn leven. 
Dus wat wil je dan nog meer, behalve 
een keer een bijzondere auto? Ik ben niet 
iemand die tijdens een feestje op Ibiza 
fl essen champagne van 5.000 euro leeg-
spuit. Met m’n vrienden drink ik nog 
altijd gewoon een biertje in de kroeg.’

Toekomstmuziek
Is Aarnink zichzelf gebleven, mensen 
benaderen hem wel anders. ‘Er wordt 
soms tegen mij opgekeken. Ook realiseer 
ik me meer en meer dat wat ik zeg of doe 
nu een andere lading heeft. Zakelijk, 
maar ook privé. A rich man’s joke is 
always funny, wordt wel gezegd. Hier 
zit helaas een kern van waarheid in. 
Daar moet ik aan wennen.’
Geld weegt niet op tegen het plezier van 
ondernemerschap, benadrukt Aarnink. 
‘Een bedrijf met inzet en passie verder 
brengen is voor mij onbetaalbaar. Toen ik 
koos voor drukwerk, was dat allesbehal-
ve sexy. Daarom wil ik graag ooit iets in 

een consumentenmarkt doen. In een aan-
sprekende branche, bij voorkeur met een 
disruptive model waarmee net als met 
Drukwerkdeal.nl een markt wordt open-
gebroken. Maar dat is toekomstmuziek. 
De komende jaren ligt mijn focus volle-
dig op dit bedrijf.’ �

NIEUWE WERKELIJKHEID
Wat zijn Aarnink’s ondernemers-
lessen? ‘Luister goed naar de 
klanten. Die vertellen waar je 
met je bedrijf naartoe moet. 
Medewerkers spelen daarbij een 
cruciale rol. Zij hebben dagelijks 
contact met klanten en weten als 
geen ander wat speelt. Stop 
daarom niet teveel tijd in vaklite-
ratuur en cursussen. Investeer 
die tijd in je mensen. Daar zit de 
echte kennis. Ik ontbijt regelma-
tig in kleine groepjes met onze 
medewerkers. Zij vertellen mij 
wat anders kan en beter moet.’
Veel managers zijn volgens Aar-
nink met de verkeerde dingen 
bezig. ‘Een goede manager moet 
vooral talent onderkennen, op 
de juiste plek zetten en stimule-
ren. Hij moet niet teveel mana-
gen en zeker niet denken de 
wijsheid in pacht te hebben. 
Zulke managers zullen verdwij-
nen in de nieuwe werkelijkheid 
waar alles razendsnel verandert, 
mede door digitalisering en 
automatisering.’ Aarnink is warm 
pleitbezorger van holacratie. 
‘Verantwoordelijkheid en autori-
teit zijn daarbij over de hele or-
ganisat ie verspreid.  Binnen 
kaders nemen medewerkers zelf 
beslissingen. Hierdoor voelen zij 
zich verantwoordelijk voor de 
impact van hun keuzes op het 
hele bedrijf. Onbewust werkten 
wij al grotendeels volgens dit 
besturingsmodel maar de laatste 
tijd zetten we holacratie steeds 
gerichter in.’

‘Stop niet teveel tijd 
in vakliteratuur en 

cursussen’
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DE PRETFACTOR
Door Ben Kuiken

Ben Kuiken ging op zoek naar de grote 
gemene deler bij succesvolle organisaties. 
Dit leverde een nieuwe creatieve afkorting 
op. De sleutel tot succes bestaat namelijk 
uit de componenten: positief, respect, en-
thousiasme en teamwork, kortweg PRET. 
Omdat mensen het verschil maken, moe-

ten medewerkers 
zich prettig voe-
len. Als zij goed in 
hun vel zitten, ge-
ven zij energie, 
denken mee, hel-
pen organisaties 
en processen te 
verbeteren. Om dit 
te bereiken, moe-
ten betrokkenheid 
en creativiteit alle 
ruimte krijgen. 

Zinloze regels, hiërarchie en functieom-
schrijvingen zijn taboe. Al doet de titel 
anders vermoeden, het onderwerp is zeer 
serieus. Organisaties zonder bevlogen me-
dewerkers zijn volgens Kuiken gedoemd 
te verdwijnen.

168 pag. ISBN 978-94-6126-105-2. 
€ 16,95. Haystack.

CONTENTbiJbEl
Door Cor Hospes

Cor Hospes, onder meer bekend van zijn boe-
ken over guerillamarketing, ziet contentmar-
keting niet als wetenschap maar als ‘gewoon’ 
onderdeel van de communicatiestrategie. 
Ondanks gloedvolle termen als branded con-

tent, storytelling en 
blogcuratie is con-
tentmarketing oude 
wijn in nieuwe zak-
ken. In die zin dat 
het volgens Hospes 
eerst en vooral gaat 
om echte verhalen. 
Verhalen die komen 
vanuit het hart, van-
uit het DNA van een 

organisatie of merk. De passie daarvoor, ge-
combineerd met liefde voor het vertellen van 
verhalen levert een krachtig instrument op. 
Ontbreken die liefde en passie dan heeft con-
tentmarketing geen zin. Aan zielloze content 
is immers geen eer te behalen.

380 pag. ISBN 978-94-9156-074-3. € 32,-. 
Adfo Groep.

DE STARbuCKS STRATEGiE
Door Joseph A. Michelli

Naar de komst van de koffi eketen uit Seattle 
werd jarenlang reikhalzend uitgekeken. Inmid-
dels is Starbucks ook in ons land aan een op-
mars bezig. Met 3.000 vestigingen in 37 landen 
heeft het bedrijf de traditionele koffiemarkt 
fl ink opgeschud. Joseph Michelli ging op zoek 
naar het geheim van de succesformule. Zijn 
boek is nu in het Nederlands vertaald. De au-
teur sprak met medewerkers en kreeg inzicht in 
bedrijfsinformatie. De Starbucks-strategie 
blijkt gestoeld op vijf principes: persoonlijke 
aandacht voor elke klant, zakelijke groei, winst, 
gemotiveerde medewerkers en loyale klanten. 
Opvallend is de visie van bestuursvoorzitter 
Howard Schultz op leiderschap. Volgens hem 
draait het daarbij vooral om liefde, menselijk-
heid en bescheidenheid.

256 pag. ISBN 978-90-0034-536-6. € 24,99. 
Spectrum. 

tent, storytelling en 
blogcuratie is con-
tentmarketing oude 
wijn in nieuwe zak-
ken. In die zin dat 
het volgens Hospes 
eerst en vooral gaat 
om echte verhalen. 
Verhalen die komen 
vanuit het hart, van-
uit het DNA van een 

organisatie of merk. De passie daarvoor, ge-

ten medewerkers 
zich prettig voe-
len. Als zij goed in 
hun vel zitten, ge-
ven zij energie, 
denken mee, hel-
pen organisaties 
en processen te 
verbeteren. Om dit 
te bereiken, moe-
ten betrokkenheid 
en creativiteit alle 
ruimte krijgen. 

bEDWiNG HET MONSTER SOCiAl MEDiA
Door Jeroen Bertrams

Jeroen Bertrams adviseert sinds 1998 over online marketing en schreef onder meer de bestseller Social Media Expert 
in een Week. Doel van zijn nieuwste boek: mensen en organisaties helpen om controle te krijgen over sociale media. 
Want er gaat nogal wat mis. Gebruikers hebben moeite met het beheersen van netwerken, lijden aan ‘like-verslaving’ 
en worden overspoeld met ongewenste berichten. Bedrijven jagen online vaak verkeerde doelen na. Fans blijken 
minder trouw dan gehoopt en adverteren op sociale media levert amper iets op. Al deze ontwikkelingen hollen de 
waarde van netwerken steeds verder uit. Bertrams geeft tips en voorbeelden die kunnen helpen om het tij te keren en 
het monster te bedwingen dat sociale media dreigen te worden.

190 pag. ISBN 978-90-5594-435-4. € 18,95. Scriptum.
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TreNDS

Snelle groeiers creëren    
 1.830 banen

Achtste editie High Growth Awards

TEKST HANS HAJÉE

Kennisnetwerk Port4Growth ondersteunt 
groeiondernemers met netwerkbijeen-
komsten, masterclasses en het Groeiver-
sneller-programma. Partners zijn Rabo-
bank, Grant Thornton, Philips Innovation 
Services, Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, Redkiwi, Sandler, NCD, 
DPO2, Blinker, Kamer van Koophandel, 
Ministerie van EZ,  ANP Pers Support en 
Spark.

Regionale rolmodellen
Met de High Growth Awards (HGA) 
geven Port4Growth en haar partners 
snelgroeiende bedrijven een podium. 
Basis voor de ranglijst is een top vijf van 
zes regionale jury’s. Deze bedrijven zijn 
beoordeeld door een landelijke jury die 
mandaat heeft om genomineerden 
hoger of lager op de ranglijst te plaatsen. 
Dit gebeurt op basis van de kwaliteit van 
hun groei. Hiertoe wordt aansluiting 
gezocht bij het Groeimodel van Port-
4Growth met zes elementen waarop 

succesvolle groeibedrijven zich onder-
scheiden: strategie, marktpositionering, 
automatisering, kapitaal & fi nanciering, 
businesspartners en overname & opvol-
ging. Hoe dichter bij het ideaalprofi el, hoe 
hoger de score. Die bepaalt mede de plek 
op de ranglijst. Door de regionale opbouw 
levert de verkiezing rolmodellen op die 
dicht bij ondernemers staan.

800 uitzendkrachten
Voor een HGA-nominatie moeten bedrij-
ven drie jaar achtereen een gemiddelde 
groei van minimaal tien procent realise-
ren. In 2013 waren er 63 genomineerden, 
dit jaar zijn dat er 79. Maar liefst 44 
groeibedrijven namen voor het eerst deel. 
Een daarvan is Skanna Horeca Uitzend-
bureau, in 2005 opgericht door Skander 
Rana. Het bedrijf voorziet evenementen-
locaties, cateraars en (congres-)hotels van 
gastvrij horecapersoneel. De roots van 
Skanna liggen in Amsterdam. In 2008 
werd een Rotterdamse vestiging geopend 

en na de overname van branchegenoot 
Basics in 2012 is Skanna ook actief in de 
regio’s Amersfoort/Utrecht en Den Haag. 
‘Op dit moment hebben wij zo’n 800 
uitzendkrachten op fl exibele basis onder 
contract,’ meldt Ninke Hordijk namens 
Skanna. Wat is het geheim achter de snel-
le groei? ‘Het persoonlijke karakter van 
de dienstverlening. We onderhouden 
intensief contact met onze klanten, luiste-
ren echt naar ze. Met veel opdrachtgevers 
is een hechte band ontstaan. Dit maakt het 
mogelijk hun werkelijke behoeftes te 
achterhalen. Die matchen we met de vaar-
digheden en eigenschappen van onze uit-
zendkrachten, Skanezen. Ook met hen is 
er een persoonlijke band.’

Onderscheidend
De Skanna-vestigingen opereren auto-
noom. ‘Elke regio heeft specifi eke ken-
merken; zo verschilt de mentaliteit per 
gebied. Door onze lokale focus spelen we 
daar optimaal op in. Deze onderscheiden-

Winnaars van de High Growth Awards 2014
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Succesvolle snelgroeiende bedrijven een podium geven en 
rolmodellen creëren die dicht bij ondernemers staan. Dat zijn 
de belangrijkste doelstellingen van de High Growth Awards, 
een jaarlijkse competitie waarbij zowel kwantiteit als kwaliteit 
van groei wordt beoordeeld. in 2014 zijn 79 genomineerden 
gepresenteerd, 15 meer dan bij de vorige editie. Samen zijn 
deze snelle groeiers goed voor een omzet van ruim 1,6 miljard 
euro en bijna 6.500 arbeidsplaatsen.

de eigenschap wordt scherp bewaakt bij 
de verdere groei van het bedrijf.’ 
Ambitie van Skanna: een landelijke dek-
king creëren waarbij kwaliteit en persoon-
lijke service voorop staan. ‘Grootste uit-
daging bij onze groei is het vinden van de 
juiste Skanezen. Al is de werkloosheid 
hoog, toch is het niet altijd eenvoudig om 
goede mensen te vinden.’ Dat komt door 
de strenge selectie. ‘Natuurlijk brengen 
wij de Skanezen door trainingen de beno-
digde vaardigheden bij. Maar echt gastvrij 
zijn kun je niet aanleren, dat ben je. Gast-
vrijheid is geen vaardigheid, het is een 
houding.’ Deelname aan de HGA zorgt 
er volgens Hordijk voor dat de Skanna-
medewerkers stilstaan bij de succesvolle 
ontwikkeling van hun bedrijf. ‘We mogen 
zeker trots zijn op onze prestaties. In de 
dagelijkse hectiek komt dat er vaak niet 
van, nu wel.’

Van online naar offl ine
Medisol deed voor de tweede keer mee 
aan de HGA. ‘Positief is dat groei niet 
alleen absoluut – zoals bij de FD Gazellen 
– maar ook kwalitatief wordt beoordeeld,’ 
zegt directeur Pieter Joziasse. ‘Dat past 
bij onze fi losofi e.’ Naast hun baan als 
ambulanceverpleegkundige startten 
Pieter Joziasse en Edwin Roelse in 2001 
een bedrijf in websites en -design. ‘Later 
kwam daar een hulpverlenersforum bij. 
We kregen veel vragen over de online 
verkrijgbaarheid van artikelen en besloten 
zelf een webwinkel te starten. Aanvanke-
lijk met een breed aanbod, later gespecia-
liseerd in Automatische Externe Defi bril-
lators (AED’s).’ Medisol ontwikkelde 
zich opvallend genoeg van online- tot 
offl inebedrijf. ‘Door de toenemende vraag 

zijn we ons steeds meer gaan richten op 
demonstraties, instructies en afzet via 
wederverkopers. Maar het online denken 
is nog altijd een tweede natuur. Dat zorgt 
voor een voorsprong op traditionele 
bedrijven.’

Kennis als backbone
Vanaf de start groeide Medisol onafgebro-
ken. ‘Toen Edwin en ik ons fulltime op 
Medisol richtten, kreeg de ontwikkeling 
een impuls. Verder bleek de specialisatie 
in AED’s een gouden greep.’ Deze focus 
wierp vruchten af. Medisol is Benelux-
marktleider in verkoop, advisering en 
onderhoud van AED’s en reanimatie-
gerelateerde artikelen. Het Zeeuwse 
bedrijf heeft de ambitie om ook Europees 
toonaangevend te zijn en is al actief in 13 
landen. ‘Voor de inzet van AED’s is een 
wetswijziging nodig. Nederland liep daar-
bij voorop. De grote groei is hier al achter 
de rug terwijl die in veel andere landen 
nog moet beginnen.’ Dit maakt een gedo-
seerde ontwikkeling mogelijk. ‘Met een 
jaarlijks groeipercentage van 30 à 40% 
houden we grip op de organisatie en de 
kwaliteit. Ook de fi nanciering is tot nu toe 
geen probleem. Onze overhead is beperkt 
en het starten van een webwinkel in een 
nieuw land vergt een bescheiden investe-
ring.’ Voor gebruikersondersteuning be-
schikt Medisol over native speakers die 
opereren vanuit Middelburg. ‘Instructie 
en training gebeurt veelal door ambulan-
ceverpleegkundigen ter plaatse.’
De kennis van Joziasse en Roelse vormt 
de backbone van Medisol. ‘Het bedrijf 
komt voort uit onze ervaringen in de 
praktijk. We opereren merkonafhankelijk 
met veel aandacht voor interactie met de 

gebruikers. Media zien Medisol als auto-
riteit en raadplegen ons regelmatig. Dat 
levert ook commerciële spin-off op.’

Vertrouwen als basis
Net als Skanna is Pally Biscuits voor 
het eerst genomineerd. DGA Martijn 
Koenders noemt een combinatie van kwa-
liteit, prijs en transparantie als belangrijk-
ste succesfactor voor zijn bedrijf. ‘Vooral 
dat laatste heeft een grote versnelling 

MULTINATIONAL4GROEI
Port4Growth maakte in samen-
werking met haar partners de 
Multinational4Groei. Hierin is 
een financiële analyse door een 
van de partners, Grant Thornton, 
verwerkt. Samen realiseerden de 
snelle groeiers in 2013 een om-
zet van 1.607 miljoen euro. De 
bruto marge bedroeg 462 mil-
joen, het bedrijfsresultaat vóór 
rente en belasting (EBIT) 112 
miljoen euro. Op twee na heb-
ben alle groeiondernemingen 
een positief EBIT-resultaat.

De 79 genomineerde onderne-
mingen zijn vooral actief in de 
branches business services (44%), 
ICT (11%) en E-commerce (8%). 
In de periode 2011-2013 groeide 
de gezamenlijke omzet met ruim 
50%. Het aantal werknemers 
steeg van 4.660 naar 6.490 FTE. 
Ook de productiviteit per werk-
nemer nam toe, van 228.000 naar 
248.000 euro omzet per FTE.

De groeiondernemers gaven ook 
een prognose af voor volgend 
jaar. Zij verwachten een verdere 
toename van de omzet tot 2.621 
miljoen euro, een stijging van 
63% ten opzichte van 2013. Het 
resultaat zal toenemen tot 262 
miljoen. In dezelfde periode 
stijgt het aantal FTE naar ver-
wachting tot 8.286 in 2015.
Voor de 60 ondernemingen die 
aan hebben gegeven te zullen 
investeren, bedraagt volgend 
jaar het gezamenlijke verwachte 
investeringsniveau 52 miljoen 
euro. Dit betekent dat deze be-
drijven een stevig deel – 38% – 
van het verwachte resultaat 
gebruiken voor het realiseren van 
verdere groei.
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gebracht in onze afzet. Wij zijn voor 
klanten transparant als het gaat om 
grondstofkosten en verstrekken veel 
marktinformatie. Steeds vaker is sprake 
van lange termijnovereenkomsten en 
werken we samen met klanten aan opti-
malisaties. Dit is een wezenlijk andere 
benadering dan de traditionele verkoper-

inkoperverhouding en vereist vertrouwen 
als basis.’ De sterke groei leidde tot aan-
passingen in de organisatie. ‘Denk bij-
voorbeeld aan de kwaliteitscontrole. 
Vroeger kon dat prima door zelf steek-
proeven te nemen. Met de huidige groei 
moeten we de borging van kwaliteit an-
ders organiseren om een representatieve 
controle te kunnen uitvoeren.’

Eigenwijs
Pally wil tot de leidende producenten 
van zoete biscuits in Europa behoren. 
‘Dit doen we in een open relatie met 
leveranciers en klanten, gebruikmakend 
van de meest duurzame technieken. Ik 
zie kansen in de “nieuwe” manier van 
samenwerken met grote retailers. Andere 
fabrikanten zijn hier simpelweg nog niet 
klaar voor. Een bedreiging is dat wij zelf 
de vaart erin moeten houden. Met een 
traditioneel product als biscuits ligt 
innovatie toch vooral op het vlak van 
duurzaamheid, nieuwe grondstoffen en 
procesoptimalisatie.’ 
Pally is geen bedrijf dat regelmatig de 
spotlights opzoekt. ‘Toch doen we mee 
aan de High Growth Awards, want de 
enorme inspanning van al onze medewer-
kers krijgt hierdoor extra erkenning. En 
dat mag wel met zo’n groeiprestatie!’ 
Welke tips heeft Koenders voor (groei)
ondernemers? ‘Blijf geloven in wat je 
doet, ook als anderen je eigenwijs vinden. 
Steve Jobs zei het treffend: “The ones 
who are crazy enough to think they can 
change the world are the ones who 
do”.’�

OVERALL RANKING HIGH GROWTH AWARDS 2014
 Naam bedrijf Gem. groeipercentage Ranking
1. De Tuinen 14,6% 27,33 
2. YoungCapital 18,15% 26,00 
3. Phenom-World 57% 25,67 
4. Clansman 22% 25,00 
5. Batavia Bioservices 73,4% 24,67 
6. Bartosz ICT 19% 24,50 
7. Abovo Media 18,8% 24,50 
8. SecureLink 47,5% 24,33 
9. First Consulting 26,3% 24,33 
10. Main Energie 20,75% 24,17 
11. CM Groep 17,8% 24,17 
12. Label A  42,75% 24,00 
13. Ambitious People Group 26% 24,00 
14. Pally Biscuits 24,3% 24,00 
15. E-Village 22,2% 23,33 
16. DMT Environmental Techonoly 32,2% 23,17 
17. Voys  56% 22,67 
18. Infradata 32% 22,67 
19. Brainnet 20% 22,50 
20. XebiaLabs 124% 22,30 
21. Qelp  53% 22,18 
22. Central Point Nederland 9,8% 22,18 
23. JSB 37,4% 22,17 
24. ACtronics  23,3% 22,17 
25. Eteck Energie  20% 22,00 
26. Fintrex 92% 21,87
27. GBO Group 43,2%  21,67 
28. Hamilton Bright 18,3% 21,67 
29. Ecare 71,4% 21,50 
30. Droginet 65% 21,50 
31. Aethon  31% 21,26 
32. Locamation Beheer  28% 21,17 
33. Improve Digital  92,85% 20,95 
34. Conbit 147,4% 20,83 
35. Unilogic 10% 20,83 
36. Applied Micro Electronics 24%  20,67 
37. HoSt Holding 21,7% 20,67 
38. TechAccess 29,3% 20,65 
39. Logistic Force 47% 20,50 
40. Machinebedrijf Boessenkool 22,8% 20,50 
41. Noldus 6,6% 20,50 
42. Intrasurance 26,4% 20,00 
43. Webservices.nl 61,4% 19,73 
44. Begra Magazijninrichting 10% 19,73 
45. Beslist.nl 85,7% 19,42 
46. dexter Mould Technology 24,4% 19,42 
47. Van Domburg Partners 19,3% 19,42 
48. In Person 12% 19,42 
49. Teleena 41,5% 18,96 
50. ATS All Tape Supplies  10,9% 18,96 
51. Wurks 189,9% 18,81 
52. Global Orange 70,1%  18,81 
53. A-Solar 59% 18,51 
54. Door to Door Cargo Care 21% 18,51 
55. Meetingselect 89,9% 18,35 
56. Joost Zorgt 63,2% 18,35 
57. PSfm 26,2% 18,20 
58. Henri Willig  12,6% 18,05 
59. YourSurprise.com 39,5% 17,89 
60. Quanza Engineering 33,6% 17,89 
61. ATB Group Logistics 28% 17,74 
62. Suitable 11,3% 17,51 
63. Medisol  22,5% 17,44 
64. Polyfluor Plastics 16,9% 17,44 
65. Pay for People 33% 17,28 
66. UNC Plus Delta 24% 17,28 
67. Q-Concepts Accountancy 99,2%  17,13 
68. Gispen 6,2%  17,13 
69. Mconomy 26,6% 16,98 
70. MWM2 9,7% 16,82 
71. Havatec  10,3% 16,75 
72. WeSecure 50,5% 16,52 
73. PVNED Holding 34,6% 16,52 
74. Azerty  28,8% 16,06 
75. DLR 15,1% 16,06 
76. Public Support 42% 15,75 
77. BNS Data Logistics 20% 15,60 
78. Skanna Horeca Uitzendbureau  42,2% 15,14 
79. Tritel  19,2% 13,92 

‘blijf geloven in 
wat je doet’

BUSiNeSS fliTSeN
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CREDIT MANAGEMENT TRENDMETER:
FACTUREN LATER BETAALD
Het Verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB) houdt jaarlijks een onderzoek onder credit-
managers van Nederlandse organisaties. Voor de actuele versie van deze Credit Management Trend-
meter werden bijna 100 functionarissen ondervraagd. Zij zien hun rekeningen later betaald worden: 
gemiddeld 29 dagen na de vervaldatum. Vorig jaar meldden creditmanagers nog een daling van 32 
naar gemiddeld 26 dagen. Bijna drie op de tien organisaties (29%) betalen hun rekeningen niet bin-
nen de gestelde termijn. Dat aandeel is hetzelfde als vorig jaar. In lijn met de gestegen betaaltijd zijn 
creditmanagers kritisch over de betalingsmoraal: 84% ziet geen verbetering; 15% zelfs een verslech-
tering ten opzichte van vorig jaar.
Ondanks dit oordeel zitten creditmanagers 
minder achter niet- betaalde rekeningen aan. 
Zij geven rekeningen pas na gemiddeld 82 da-
gen aan een incassobureau uit handen. Vorig 
jaar was dat nog na gemiddeld 74 dagen. Daar-
naast geeft 69% van de creditmanagers toe, 
niet- betaalde rekeningen soms te laten voor 
wat ze zijn. De kosten die gemoeid zijn met het 
innen van de rekening – zoals griffierechten – 
zouden niet opwegen tegen de opbrengst. Bijna 
drie kwart van de creditmanagers geeft aan dat 
de griffiekosten te hoog zijn voor rekeningen 
tot net boven de 500 euro. Vanaf dat bedrag 
betalen ondernemers 462 euro aan griffierech-
ten.
Ondanks herhaalde beloftes tot verbetering zijn creditmanagers onverminderd kritisch over de beta-
lingsmoraal van de overheid. Bijna een derde beoordeelt die als matig of slecht – bij lokale overhe-
den is dat zelfs 37%. Overheden zijn slechte betalers, stelt 44% van de credit managers. Slechts 28% 
signaleert een verbeterde moraal ten opzichte van vorig jaar. Twee derde van de credit managers 
vindt dat de betaalmoraal van de nationale overheid sneller verbeterd kan worden. Slechts 5% heeft 
er vertrouwen in dat die verbetering er überhaupt komt.

BUSiNeSS fliTSeN
NS HEEFT TRANSPARANTSTE 
JAARVERSLAG
NS is winnaar van De Kristal 2014, de prijs voor 
het meest transparante jaarverslag. Het nationale 
spoorbedrijf won de strijd van 450 andere organi-
saties door als enige de impact van haar activiteiten 
op milieu en maatschappij in geld uit te drukken. 
Unilever heeft het meest innovatieve jaarverslag, 
E.On is de snelste stijger. De Kristal is een initiatief 
van het ministerie van Economische Zaken samen 
met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Ac-
countants (NBA).
Volgens de jury onderscheidt NS zich doordat uit 
de verslaggeving een duidelijke onderlinge samen-
hang blijkt van financiële en niet-financiële infor-
matie over people, planet en profit. Zo brengt NS 
de maatschappelijke kosten van geluidshinder door 
treinverkeer in kaart. Daarnaast krijgt het bedrijf 
lof voor de snelheid waarmee het de transparantie-
ladder beklom. Bij De Kristal 2012 stond NS op 
plaats 28, vorig jaar op zes en nu op één.

GOUDEN STIEREN UITGEREIKT
Belegger.nl bekroont jaarlijks opvallende producten en prestaties in de be-
leggingswereld met een Gouden Stier. Er waren acht prijzen te verdelen bij 
de uitreiking op 14 november. Zeven ervan werden toegekend door een jury 
bestaande uit Peter Verhaar, Jaap Koelewijn, Giuseppe van der Helm, Corné 
van Zeijl en Koen Laarhoven. Voor de enige publieksprijs, die voor beste 
beleggingsexpert, kwamen bijna 15.000 stemmen binnen. De meeste ervan 
waren voor Bas Heijink, technisch analist van ING. In de categorie vermo-
gensbeheerders werd de winnaar bepaald via een casus. Aan de hand daar-
van moesten vermogensbeheerders een beleggingsvoorstel maken. Net als 
vorig jaar vond de jury dat Theodoor Gilissen dit het best deed. Verder wa-
ren er prijzen voor SaxoBank (broker), Morningstar (educatieve beleggings-
instelling), Skagen Global (beleggingsfonds), ASN Milieu & Waterfonds 
(Groene Stier), SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (index-
belegger) en Knab Gemaksbeleggen (nieuw beleggingsconcept).
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ViSie

Ondernemers moeten    
 roer in handen houden

De lusten en lasten van hybride fi nanciering

Hans Leenaars
lid raad van bestuur bNG 

bank en hoogleraar bestuur-
lijke informatieverzorging 

aan de universiteit van 
Amsterdam.

‘Er zijn voor mkb-ers verschillende mo-
gelijkheden voor gestapelde fi nanciering. 
Van een nieuw initiatief als kredietunies 
valt volgens mij op hele korte termijn nog 
niet veel te verwachten. Daar moet eerst 
in de vergunningensfeer nog veel gebeu-
ren. Ook aan mkb-obligaties zit veel vast. 
Denk bijvoorbeeld aan een AFM-vergun-
ning en de verplichting om een prospec-
tus te maken. Crowdfunding en private 
investeerders kan altijd, maar het is niet 

vreselijk duurzaam. Vooral interessant 
vanwege de huidige lage rentestanden. 
Bij een microfi nancier als Qredits worden 
volgens mij al veel zaken gedaan. Voor 
een fl inke bancaire kredietverstrekking 
zal een bank vaak willen dat de hybride 
fi nanciering wordt achtergesteld. Dat is 
voor die hybride fi nancierders weer niet 
prettig.
Mkb-ers kunnen dit niet zelfstandig rege-
len, lijkt me. Het is een hele heisa. Wet 1 
bij beleggen geldt hier naar analogie: 
nooit fi nancieren op een manier die je 
niet begrijpt. Dus roep de hulp in van je 
accountant, een fi scalist of adviesbureau. 
Er zijn echt accountants die weten hoe dit 
in elkaar steekt. En als je twijfelt, vraag 
dan om referenties en ga die bellen. Maar 
een accountant komt niet voor niks, dus 
het betekent absoluut dat je extra moet 
investeren. Als het om een krediet van 
€ 50.000 gaat en je rekent – dit is niet 
wetenschappelijk onderbouwd hoor – 
bijvoorbeeld dat advies en allerlei 
bijkomende kosten 1% per jaar van het 
fi nancieringsbedrag mogen kosten en je 
smeert het uit over vijf jaar, dan zie je al 
snel dat in deze verhoudingen niet veel 
advies te krijgen is. Bij grotere bedragen 
is advies inroepen makkelijker haalbaar.
Als nieuwe internetplatforms gaan draai-
en, waar tegenover het betalen van een 
lidmaatschapsfee staat dat je een stan-
daardprospectus krijgt die je zelf aan kunt 
vullen waardoor je een AFM-vergunning 
kunt krijgen, zie ik daar wel mogelijkhe-
den.’

Michaël van Straalen
Voorzitter MKb-Nederland.

‘Veel partijen, waaronder het ministerie 
van Economische Zaken en MKB-Neder-
land, hebben zich er de laatste anderhalf, 
twee jaar voor ingezet om alternatieve 
vormen van kredietverstrekking mogelijk 
te maken. Als MKB-Nederland hebben 
we banken aangesproken op hun maat-
schappelijke rol, om te helpen kleine 
ondernemers op de been te houden. De 
risicomijdende houding die je breder in 
de maatschappij natuurlijk ook aantreft, 
zal nog wel even aanhouden. Maar we 
benadrukken steeds: banken moeten meer 
naast een ondernemer gaan zitten, niet er 
tegenover. Als een fi nancieringsvraag niet 
ingevuld kan worden met bancair krediet, 
verwijs ondernemers dan door. Onderne-
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die je niet begrijpt.’

‘Banken moeten meer naast een ondernemer 
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Ondernemers moeten    
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De lusten en lasten van hybride fi nanciering
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aan de universiteit van 
Amsterdam.
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mers zijn geen fi nancieel specialisten, dus 
ook accountants en boekhouders kunnen 
helpen om een weg te vinden in dat moei-
lijke domein. Het heeft er onder meer toe 
geleid, ook door inzet van VNO-NCW en 
de Nederlandse Vereniging van Banken, 
dat de bestaande website ondernemers-
kredietdesk.nl is opgewaardeerd. Die 
fungeerde vooral als meldpunt voor 
problemen, maar de site geeft nu veel 
informatie over de mogelijkheden die er 
zijn. Er is de laatste tijd veel gebeurd aan 
de verbreding van het palet aan krediet-
verstrekkers; die informatie wordt via 
deze site inzichtelijk. Als mkb-er kun je 
een fi nancieringsvraag stellen en via de 
site een handreiking krijgen: bij wie kun 
je terecht? Dat is natuurlijk geen garantie 
voor succes maar geeft wel een richting 
aan, informeert over de stukken die je 
moet overleggen en zaken waar je reke-
ning mee moet houden.
Het moet allemaal natuurlijk nog wel 
gaan gebéuren. Bij veel ondernemers die 
de crisis wel hebben doorstaan, is het 
eigen vermogen niet erg fl orissant. Dat is 
vaak een reden om krediet af te wijzen. 
We zijn met Economische Zaken om tafel 
gegaan om een soort garantieregeling 
vorm te geven waarbij sprake is van 
versterking van de vermogenspositie van 
de ondernemer. We hebben alternatieve 
fi nancieringspartijen opgeroepen om te 
laten weten wat zij nodig hebben als 
steun in de rug, om gehoor te geven aan 
de fi nancieringsvragen van mkb-ers. Als 
dat gaat lopen, treedt hopelijk een vlieg-
wieleffect op.’

Michiel Werkman                        
Auteur van het boek          

Rotbanken. Jarenlang       
werkzaam in de zakelijke 

bankwereld, nu zelfstandig 
adviseur bij insparco.

100% fi nanciering was natuurlijk altijd 
al lastig. Als ik het heel erg versimpel, 
sprokkelde je het vroeger ook al bij 
elkaar: 15% had je zelf, 10% kreeg je los 
bij je ouweheer en voor de rest ging je 
naar de bank om de hoek. Nu komt een 
mkb-er er zo niet meer uit. Omdat hun 
eigen reserves er niet meer zijn. Maar 
ook door de verscherpte wet- en regelge-
ving die eist dat banken goed inzicht heb-
ben in de cijfers en veel ondernemers 
daarbij juist weinig transparant zijn. 
Komt nog bij dat banken noodgedwongen 
bezig zijn om hun eigen vermogensposi-
tie te versterken. Je bent dus afhankelijk 
van alternatieve fi nancieringsvormen zo-
als crowdfunding, private investeerders, 
mkb-obligaties of de nieuwe kredietunies, 
coöperatieve kredietverenigingen van on-
dernemers.
Banken hebben vooral eigenbelang. Dat 
zijn op dit moment geen goede adviseurs. 
Je moet als ondernemer zelf aan het roer 
willen staan en dus iemand inhuren die 
jou objectief kan adviseren. Een accoun-
tant zou dat moeten kunnen. Maar oneer-
biedig gezegd zijn die nog teveel bezig 
met geschiedschrijven, achteraf de jaar-
cijfers bekijken. Accountants moeten wat 
dat betreft nog een fl inke slag maken: 
proactief worden, vooruit denken met de 
klant. Je ziet ook wel dat accountants een 
eigen adviespraktijk beginnen op dit ge-

bied. Door reorganisaties beginnen na-
tuurlijk veel mensen uit de bankensector 
een eigen adviesbureau. Die kunnen het 
veld op dit moment denk ik beter over-
zien dan een accountant. Zeker omdat ze 
los zijn uit het keurslijf als vertegenwoor-
diger van één product of één bedrijf.
Er lijkt wat licht aan de horizon te gloren, 
maar ondernemers die het nét hebben 
gered, staan er vaak fi nancieel erg slecht 
voor. Dan blijft de kredietkraan nog 
steeds dicht; daar moet je je van bewust 
zijn. Dus zorg als ondernemer dat je de 
fi nanciën op orde hebt: vlot facturen 
versturen, je geld tijdig binnenkrijgen, 
de voorraad klein houden. Door een goe-
de werkkapitaalbeheersing laat je externe 
fi nanciers zien dat je in control bent.’ �

Banken verschaffen zelden of nooit meer het hele gewenste fi nancieringsbedrag. 
Naast bankkrediet worden daarom steeds vaker bijvoorbeeld ook crowdfunding, 
mkb-obligaties en private investeerders ingezet. De noodzakelijke regierol bij 
deze hybride fi nanciering betekent voor ondernemers een forse extra uitdaging. 
Die vereist aanvullende kennis en adequaat advies.

‘Zorg dat je de fi nanciën op orde hebt.’

‘Banken moeten meer naast een ondernemer 
gaan zitten, niet er tegenover.’ 
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Enkele oorzaken waarom de 
leegstand van bedrijfs- en kan-
toorpanden toeneemt, zijn: 
demografische ontwikkelin-
gen (vergrijzing beroepsbevol-
king), veranderende werkpro-
cessen (thuis werken) en tech-
nologische vooruitgang (auto-
matisering). Hoe gaat, volgens 

u, de stad Amsterdam om met 
deze ontwikkelingen? 
“Amsterdam zet al geruime tijd in op een 
actieve aanpak van de leegstand. In de 
eerste instantie op kantorenleegstand, 
maar nu ook in andere segmenten waarin 
de leegstand toeneemt, gaat de gemeente 
zich hier meer op richten. In Amsterdam 
is er nog steeds onverminderd vraag naar 

ruimte. Tegelijkertijd staat er 1,3 miljoen 
vierkante meter kantoorruimte leeg. Hier 
is sprake van een kwalitatieve mismatch. 
De gemeente spreekt vastgoedeigenaren 
met leegstand aan, helpt en versnelt bij het 
verkrijgen van vergunningen, wijst ruim-
tezoekers op de kansen in lege panden, 
heeft regels aangepast om transformaties 
te stimuleren en een experimentenrege-
ling erfpacht bij transformaties geïntrodu-

In een interview met Laurens Ivens, de wethouder van Bouwen en Wonen, Wijkaanpak, Dierenwelzijn en 
Stadsdeel Noord praat Business Amsterdam over recente ontwikkelingen in de vastgoed branche en 
bedrijfshuisvesting. Ivens is optimistisch en ziet genoeg mogelijkheden voor groei in deze wereldstad. 
Belangrijke vraag is wat de gemeente Amsterdam voor haar ondernemers kan betekenen en hoe leeg-
stand van panden wordt aangepakt.

In gesprek met…

Wethouder Ivens over 
bedrijfshuisvesting en vastgoed 
in Amsterdam

BUSINESS & VASTGOED
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ceerd. Daarnaast is er een kantorenstrate-
gie gemaakt waarbij nieuwbouw van 
kantoren op slechts enkele locaties in de 
stad mogelijk is. Hierin wordt goed sa-
mengewerkt met de metropoolregio.”

Amsterdam groeit, maar er 
zijn nauwelijks uitbreidingslo-
caties. Betekent dit dat de 
vraag naar nieuwbouw af-
neemt? Kan dit leiden tot be-
stemmingswijziging, bijvoor-
beeld naar omliggende ste-
den? 
“De vraag naar woonruimte is groot. De 
stad groeit met ruim tienduizend inwo-
ners per jaar. Die woonruimte moet voor-
al in de bestaande stad worden gereali-
seerd. Hier liggen niet alleen de meeste 
locaties voor nieuwbouw, maar ook de 
vraag richt zich vooral op stedelijke mili-
eus. Echter, de behoefte aan woonruimte 
is zo groot dat de huidige planvoorraad 
niet voldoende is. Nieuwe locaties zoals 
Marine Etablissement, Hamerstraat en 
Haven-Stad zijn pas over jaren beschik-
baar als te ontwikkelen woonlocaties. Het 
College komt daarom zeer binnenkort 
met voorstellen om op enkele locaties in 
de stad te werken aan een versnelling van 
de ontwikkeling van woningen. Door de 
schaarse beschikbare ruimte zal ook slim 
gebruik moeten worden gemaakt van be-
staand vastgoed dat leeg staat en door 
meer transformaties. De markt richt zich 
in toenemende mate op bestaande leeg-
staande of komende binnenstedelijke lo-
caties, om deze te herontwikkelen tot 
woonmilieu.”

Worden er bijeenkomsten ge-
organiseerd in Amsterdam 
voor woningcorporaties, ge-
meenten en andere vastgoed-
eigenaren om met elkaar ge-
dachten te wisselen over de 
aanpak van leegstand en over 
de wet- en regelgeving van dit 
actueel onderwerp? 
“De gesprekken over de aanpak van de 
leegstand worden met alle vastgoed-
marktpartijen gevoerd. In 2012 is  de 
‘Open dag Lege kantoren’ georganiseerd. 
Daarnaast vinden er in Pakhuis de Zwij-
ger regelmatig bijeenkomsten en debatten  
plaats over dit onderwerp. Daarbij zijn 
zowel vastgoedpartijen als initiatiefne-

mers en gemeente betrokken. De gemeen-
te heeft daarnaast met de kantorenloods 
een loket, die goed bekend is in de vast-
goedmarkt, en een transformatieteam met 
specialisten die problemen oplossen op 
het gebied van beleid en regelgeving. Am-
sterdam kent de Leegstandsverordening. 
Die verplicht eigenaren van kantoren die 
langer dan zes maanden leegstaan tot het 
melden van die leegstand.”

Wat kan volgens u de ge-
meente Amsterdam, eventu-
eel anders dan andere ge-
meenten, voor haar vastgoed-
markt betekenen?
“De gemeente maakt jaarlijks de Vast-
goedperspectieven voor alle vastgoedseg-
menten. Hierin staan de recente ontwik-
kelingen en trends. Op basis van 
scenario’s wordt aangegeven welke ont-
wikkelingen te verwachten zijn in een 
basisscenario. De vraag naar woonruimte 
is enorm groot in Amsterdam. De ge-
meente kan de vastgoedmarkt, de inves-
teerders en beleggers en ontwikkelaars 
interesseren voor de kansen die er zijn. 
Dat gebeurt actief door het Investeerders-
loket en de Amsterdam Economic Board 
(voor meer informatie bezoek www.am-
sterdameconomicboard.com).”

De vraag naar huurwoningen 
blijft sterk, terwijl woningcor-
poraties minder (kunnen) in-
vesteren in nieuwbouw. Private 
partijen maken gebruik van 
deze mogelijkheden. Wat 
voor gevolgen heeft dit voor 
de stadsontwikkeling?
“In het collegeakkoord is de ambitie uit-
gesproken de nieuwbouwproductie op te 
voeren tot vijfduizend woningen per jaar 
in 2018. Dat corporaties minder investe-
ringsruimte hebben is in het licht van de-
ze ambitie vervelend. Met name in de 
toevoeging van sociale huurwoningen 
gaan we dit merken. Dit heeft dan ook 
onze aandacht. De vraag naar woningen 
is echter meer divers en verschillende 
partijen kunnen die diverse vraag beter 
accommoderen. Deze richten zich in toe-
nemende mate op de vrije huursector en 
vullen daarmee het gat dat de corporaties 
in deze sector gedwongen laten vallen. 
Toevoeging in deze sector is zeer gewenst. 
Doordat in Amsterdam de laatste jaren 

vooral voor de sociale- en koopsector is 
gebouwd, heeft de stad momenteel zeer 
weinig van deze middeldure en dure huur-
woningen. Dit terwijl juist deze sector van 
cruciaal belang is voor het huisvesten van 
nieuw talent in de stad. Daarnaast willen 
mensen ook zelf hun woningen realiseren. 
Er komen steeds meer wooncoöperaties 
en bouwcollectieven. Nieuwe initiatieven 
zoals de kluswoningen in b.v. de flat Klei-
burg vinden gretig aftrek. De individuele 
zelfbouw neemt ook een hoge vlucht. De 
woningmarkt is niet langer in handen van 
enkele partijen en het aanbod wordt diver-
ser.”

Er is steeds meer vraag vanuit 
de koper en huurder naar ver-
duurzaamd vastgoed. Is dit 
een strategische noodzaak?
“Het verduurzamen van bestaand vast-
goed in de stad is absoluut noodzakelijk. 
De kwaliteit van de woningen varieert en 
de grootschalige verduurzaming is een 
enorme opgave. De gemeente stimuleert 
eigenaren van woningen tot het doen van 
investeringen in de energieprestaties van 
hun bezit. Dit draagt niet alleen bij aan 
comfortabelere woningen, het houden van 
grip op de woonlasten van bewoners, 
maar verbetert de waarde en kwaliteit van 
de Amsterdamse woningportefeuille.” 

Er is sprake van een waarde-
stijging van leegstaande kan-
toren in populaire wijken 
(vooral in het centrum). Hoe 
kunnen, volgens u, leegstaan-
de panden in minder populai-
re wijken aantrekkelijk ge-
maakt worden?
“De prijs voor deze kantoren is inmiddels 
zo laag, dat, zo hebben wij berekend, je 
een woning van driehonderd vierkante 
meter kunt maken voor drie ton. Waar 
krijg je dat in de Randstad? In Diemen, in 
Berwijkpark zijn lege kantoren deels ge-
transformeerd naar woningen en een an-
der deel wordt gesloopt en daarvoor in de 
plaats komen nieuwe woningen. In de 
monofunctionele gebieden met grote kan-
torenleegstand Amstel II en Sloterdijk, 
bijvoorbeeld, heeft de gemeente het be-
stemmingsplan herzien zodat andere 
functies zoals wonen mogelijk gemaakt 
worden. Wij helpen graag partijen die het 
durven aan te pakken.”�
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Op een half druilerige dag in november was het weer tijd voor de jaarlijkse Business Amsterdam bedrijfs-
autotestdag. Testrijders en autodealers verzamelden zich bij Dell Nederland in Amsterdam. Hen wacht 
een warme kop koffie met warme broodjes verzorgd door Van Laar catering. De enthousiasme om te rij-
den wordt ondertussen gedeeld met binnenkomers en het personeel van Dell. Eenmaal compleet wer-
pen de testrijders enkele blikken naar buiten en begint de speculatie over wie in welke auto mag rijden. 

Business Amsterdam Bedrijfsautotestdag

“Hij rijdt lekker!”

BEDRIJFS
AUTO
TESTDAG
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In een welkomstwoord maakt Maurits 
Overdijk duidelijk wat de bedoeling is 
vandaag en waar de reis naartoe gaat. Ie-
dere rijder test twee auto’s. Vervolgens 
delen ze hun ervaringen en ongezouten 
mening in twee korte verslagen. Tijdens 
dit netwerkevenement kunnen autodea-
lers uit de regio hun nieuwste modellen 
ter beschikking stellen aan testrijders. 
Naast het ter beschikking stellen van een 
bedrijfsauto, zullen de dealers de auto’s 
van de testrijders een wasbeurt geven ter-
wijl zij de bedrijfsauto’s testen. Maar 
eerst is het zaak het eerste ontmoetings-
punt te vinden: Het eetcafe de Schans in 
Vinkeveen. De testrijders mogen zelf be-
palen welke route ze nemen. Enkele rij-
ders hadden een navigatie nodig, die in 
vele auto’s beschikbaar was, en enkelen 
maakten simpelweg een omweg om de 
auto goed te testen. 

Gelukkig is het navigerend vermogen van 
de rijders uitstekend, want iedereen weet, 
niet tegelijkertijd, het ontmoetingsplek te 
vinden. Dit dwaalspoor levert sommige 
rijders in ieder geval extra mogelijkheid 
om de testrit ten volste te benutten. Bij 
aankomst is de motregen gestopt. 
Iedereen krijgt een kop koffie of verse 
sap aangeboden door het vriendelijk per-
soneel van De Schans. In een sfeervolle 
en authentieke setting wisselt iedereen de 
eerste ervaringen. Enkele zonnestralen 
die een prettig intermezzo vormen op 
zo’n dag die voornamelijk binnenshuis, 
op kantoor of in de auto wordt doorge-
bracht, beïnvloedt positief het enthousias-
me. 

De Schans maakt indruk op de testrijders 
want allen zijn zeer te spreken over het 

interieur en de warme, uitstraling die 
voor een huiskamergevoel zorgt. Buiten 
worden er foto’s gemaakt en enthousiast 
geposeerd naast de auto’s. Sommige ne-
men een zakelijke houding en sommige 
zorgen voor een actieve houding. Hoewel 
de mannen niet meer uit het cafe te sle-
pen zijn, moet de groep toch een wissel 
van de sleutels maken om naar het vol-
gend punt te rijden: de Courtyard van het 
Marriott Amsterdam Airport hotel in 
Hoofddorp. Daar wacht een uitgebreide 
lunch met vers gemaakte broodjes en 
soep. 

Als alle heren tezamen zijn met de auto-
dealers, op enkele dealers na die vastzaten 
in de file, wordt de lunch geserveerd. Nog 
een foto, individueel, en enkele groepsfo-
to’s aan tafel. Verspreid over twee lange 
tafels worden uitgebreid bevindingen van 
de testritten besproken met elkaar en met 
de autodealers. Na veel heerlijke broodjes, 
drankjes en koppen koffie wordt deze dag 
afgesloten. Sommigen gaan naar huis of 

het kantoor. Enkelen blijven buiten een 
sigaretje roken en delen als echte alfa 
mannen hun kennis en ervaringen over 
auto’s. Tevreden geluiden maken duidelijk 
dat ook deze Bedrijfsautotestdag van 
Business Amsterdam een succes is ge-
weest. Business Amsterdam bedankt de 
testrijders voor hun deelname en de auto-
dealers voor het beschikbaar stellen van 
de auto’s. Ook Van Laar catering, Eetcafe 
de Schans en het Marriott Amsterdam 
Airport hotel worden bedankt voor het 
culinair genot en hun gastvrijheid. Tot de 
volgende editie!�
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Fiat Ducato 
De tweede auto die ik heb getest is de Fiat Ducato. De auto oogt harmo-
nieus. Volgens Fiat is het design van de auto afgeleid van een Spartaanse 
helm. Het idee erachter is dat de neus van de auto bescherming geeft 
aan het geheel wat daarachter zit. Onderweg in de Ducato viel mij met-
een op dat de pedalen hoog en dichtbij zitten. Tijdens het rijden begon 
iets te piepen en een licht op mijn dashboard te branden. Na een tijdje 
kwam ik er achter dat het ging om de ‘Line departure’. Erg handige optie 
samen met de verkeerssnelheidsherkenner. Het rijgedrag van de Ducato 
binnen de bebouwde kom vind ik aangenamer dan op de snelweg. Op 
de snelweg is de motor merkbaar minder stil. De prijs-kwaliteit verhou-
ding van de Ducato vind ik messcherp.  Cijfer: 6,6

Ford Transit 
Wij waren uitgenodigd om deel te nemen aan de bedrijfsautotestdag. 
Als medewerker van Personal Car Lease heb ik deelgenomen aan deze 
mooie dag, georganiseerd door Amsterdam Business.
De eerste auto die ik heb mogen testen was de Ford Transit. Ik had nog 
niet eerder in een Ford Transit gereden. Mijn eerste impressie was dat de 
bestelauto vriendelijk is vormgegeven en een typische Ford uitstraling 
heeft. De wegligging en rijcomfort van de Ford was uiterst goed. Zowel 
binnen als buiten de bebouwde kom vind ik de auto aangenaam en stil-
letjes rijden. Het inparkeren verliep soepel mede door de hulp van de 
camera en de grote spiegels. Het sturen op kleine rotondes ging goed af. 
De Transit had een stuurslag van ongeveer 180 graden. De prijs-kwaliteit 
verhouding van de Transit vind ik overigens erg goed. Het bedieningspa-
neel was eenvoudig te bedienen, alles lag binnen handbereik. De instal-
latie van mijn telefoon op de carkit was binnen enkele seconden geconfi-
gureerd, top! Kijkende naar de veiligheidsaspecten van de auto, beoor-
deel ik de Transit op onderstaande onderdelen als volgt: Cijfer: 7,5

Orlando de Jonge

Personal Car Lease
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Reinier Smit

Van Laar Catering
Opel Vivaro 
Als eerste mocht ik de Opel Vivaro testen. Voor mij is dit een bekende 
auto aangezien ik hier twee jaar geleden in heb gereden voor een peri-
ode van drie jaar. Ik moet zeggen dat hij er nu een stuk stoerder uitziet 
met een aangepaste neus. Het interieur is wat opgepimpt en straalt een 
mooie luxe uit, waar wel nog steeds de functionaliteit behouden is geble-
ven. Het is comfortabel gebleven. Zijn rijgedrag is nog steeds perfect en 
nu hij uitgevoerd is met een ‘eco- knop’, die de keuze geeft om zuinig te 
rijden, zelfs als je een pittig rijgedrag hebt, is het  makkelijk deze optie uit 
te schakelen. Voor mijn gevoel is de prijs ook billijk naar verhouding tus-
sen kwaliteit en comfort. Toch zijn er twee zaken die ik jammer vind aan 
de vernieuwing en dat begint met de bekerhouder die aanzienlijk ondie-
per is dan voorheen waardoor mijn spa blauw fles al bij de eerste bocht 
door de auto heen rolde. Daarnaast is de navigatie zodanig ingericht dat 
je eerst de plaats moet invoeren van de plek waar je heen wilt en dan de 
straat pas kan invoeren. Wellicht is het maar waar je aan gewend bent. 
Het verbaast mij dat er nog geen autofabrikant is die een universele tele-
foonhouder geïntrigeerd aanlevert in het interieur, terwijl we allemaal nu 
over smartphones beschikken. Verder zitten er allerlei standaard veilig-
heidstools in en aan de auto om je veilig te voelen. Cijfer: 8

Citroën Jumpy
Als tweede kreeg ik de Citroën Jumpy mee, die ik ook in het verleden wel 
eens heb bestuurd. Het gaf mij toen al een gevoel dat deze auto nooit 
op mijn verlanglijst zal komen. Het is als eerste wennen dat de handrem 
links zit, waardoor je er dan wel met drie man op de voorbank kan zitten. 
Dit zou ik toch niet aanraden want dat brengt het schakelen toch wel een 
beetje in het gedrang omdat je dan regelmatig in aanraking komt met je 
buurman. De Jumpy die ik had was niet voorzien van een navigatie waar 
ik geen problemen mee heb. Alleen waar laat ik dan mijn telefoon? Het 
rijgedrag is prima in orde en ik denk dat er weinig auto’s zijn waarvan we 
zouden zeggen “deze auto rijdt als een oude Trabant”. Verder is deze 
auto denk ik uitermate geschikt voor bedrijven die op korte afstanden 
leveringen verzorgen, voor langere ritten begint de stoel met nepleer te 
irriteren en is het comfort niet geschikt voor een lange rit. De Jumpy is 
voor mij een prima auto waar je prima mee uit de voeten komt en die net 
als vele andere auto’s voorzien kunnen worden van allerlei nuttige func-
ties en een navigatie. Cijfer: 7
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De nieuwe Vito. 
Meer Mercedes-Benz dan ooit.

Al voor € 16.990,-

Als iets goed is, wilt u altijd meer. Daarom is er nu de  
nieuwe Vito. Meer Mercedes-Benz dan ooit. De nieuwe Vito 
is zuiniger, met een verbruik vanaf slechts 5,7 liter per 100 
kilometer, en heeft ongekend lange onderhoudsintervallen. 
U bent dus zo min mogelijk uit de running. Hij is verkrijgbaar  
met voor-, achter- of vierwielaandrijving. En met unieke 
systemen als Zijwindassistent, ATTENTION ASSIST  en 
bandenspanningscontrole is hij veiliger dan ooit. U rijdt al 
een nieuwe Vito voor € 16.990,- of € 89,- per week.* Met 
het nieuwe  SterOnderhoud regelt u uw onderhoudsbeurten 
eenvoudig én vooraf al vanaf € 1,- per dag. 

Ontdek alles over de nieuwe Vito en vraag nu een proefrit 
aan op mercedes-benz.nl/nieuwevito of ga direct langs bij 
uw dealer.

* Vraag uw dealer naar de exacte voorwaarden.

Stern Auto Amsterdam, Burg. Stramanweg 110, 1101 AA Amsterdam Zuidoost, Tel (020) 851 0 851, info@sternauto.nl, www.sternauto.nl

DE NIEUWE TRANSIT RANGE, NU COMPLEET
MOVE IT.         MAKE IT.         WORK IT. 

Amsterdam Zuidoost - Klokkenbergweg 3-5  - T. 020 311 2700
www.ardeaauto.nl

UW FORD BEDRIJFSWAGENSPECIALIST

14439/1_ArdeaAdvTransit-Adam190x128.indd   1 20-10-14   13:49
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Romeo Bonn

Uitzendbureau De Werkstudent

Mercedes-Benz Vito
Als uitzendbureau hebben wij het druk met het vervoeren van uitzendkrach-
ten naar en van hun flexibele werkplekken. Dus ik was blij toen ik een uitno-
diging mocht ontvangen om twee bestelbusjes te testen. Ik kreeg als eerst 
de wagen Mercedes Vito met automatische versnellingsbak 7G-TRONIC. 
Het rijden in de Mercedes was zoals je het verwacht van Mercedes. De ‘rear-
wheel-drive’ transmissie zorgt voor een merkbaar kalm gevoel op de weg. 
De versnellingsbak gaat soepel, waardoor je lekker door de bochten kan 
gaan. De ‘rear-wheel-drive’ transmissie creëert een betere tractie op gladde 
ondergrond. Voornamelijk in de stad komt de draaicirkel goed van pas. Op 
de snelweg gebeurde er iets opmerkelijks voor mij, want het stuur begon te 
vibreren.  Het duurde maar een paar seconde maar het voelde vreemd aan. 
Later werd mij verteld dat deze optie ingeschakeld was voor wanneer de 
bestuurder van rijbaan verandert, hij of zij door de trilling alert blijft en niet 
in slaap valt. Dit is een leuk extraatje voor de lange ritten. De motor is een 
‘vier-pot common-rail injectie-eenheid’ met een ‘twin-turbo’. Het is in grote 
lijnen dezelfde motor tegenover de Mercedes Benz personenauto range, 
maar is hier aangepast voor het gebruik van gespierde ‘low-end’ trekkracht 
in combinatie met een ontspannen cruise vermogen. De Vito is rustig en 
comfortabel. Een prettige ervaring, een gevoel dat u zou kunnen verwach-
ten van Mercedes-Benz. Cijfer: 8

Ford Transit 
Als tweede wagen kreeg ik de Ford Transit met een schakelversnelling. Als 
je dan van een automaat naar een versnellingsbak gaat is het toch wel even 
wennen. De Ford Transit ziet er groot uit en ik dacht: als dit maar goed gaat. 
Maar het viel mee, de grote zijkant spiegels maakte het helemaal goed en 
dat gaf mij zelfvertrouwen tijdens het rijden. De Ford Transit heeft voor een 
bestelauto een verrassend goede wegligging. Hij stuurt lekker en duidelijk. 
Niet te vergelijken met een personenauto natuurlijk, maar je hebt in deze 
bedrijfswagen niet echt het gevoel dat je je moet inhouden. Ik heb me laten 
vertellen dat Ford voor de Transit een systeem heeft ontwikkeld dat de aan-
drijfkracht op de aangedreven wielen aanpast heeft voor een optimale weg-
ligging in bochten en dat was echt wel te merken. Van buiten en van binnen 
ziet het er goed uit. Het interieur is strak en overzichtelijk ontworpen. Het 
rijcomfort is goed en luxueus voelbaar. Als het zover is dat we een nieuwe 
bestelbus moeten aanschaffen dan heb ik hierbij mijn keuze gemaakt. 
Cijfer: 8
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www.citroen.nl

D E Z E   A A N B I E D I N G  
= 

3   K E E R   N I K S

3 JAAR NIKS AAN ONDERHOUD

3 JAAR NIKS AAN RENTE OP FINANCIERING

3 JAAR GARANTIE VOOR NIKS

Citroën Berlingo gem. verbruik 4,8/7,1 l/100 km (1 op 14/21) CO2-emissie 125/164. Citroën Jumpy gem. verbruik 6,4/7,2 l/100 km (1 op 15,6/13,8) CO2-emissie 168/189. Deze aanbieding is uitsluitend geldig voor de uitvoeringen 
van de Citroën Berlingo en Citroën Jumpy met een grijs kenteken. Deze actie is geldig t/m 31 oktober bij de deelnemende dealers. De vanafprijs van € 195 is gebaseerd op een Citroën Berlingo HDI 75 FAP Comfort Economy en een Financial Lease met een aanbetaling 
van € 2.255 en een restantbetaling van € 2.050 en een rente van 0%. De vanafprijs van € 279 is gebaseerd op een Citroën Jumpy 10 L1H1 90 FAP Economy en een Financial Lease met een aanbetaling van € 3.391 en een restantbetaling van € 3.250 en een rente van 
0%. Voor de garantie en het onderhoudscontract is de looptijd drie jaar, tot een maximum van 80.000 km. Ga naar www.citroen.nl/freedrive voor de algemene voorwaarden van de verlengde garantie en het onderhoudscontract, inclusief slijtagedelen. De vervanging van 
slijtageonderdelen geldt niet voor banden. Deze aanbieding is gebaseerd op Financial Lease, een � exibele ¡ nanciële deal voor mkb-bedrijven waarbij u een vast bedrag per maand betaalt gedurende een vaste looptijd. De auto komt op uw balans te staan, waardoor u ook 
pro¡ teert van de investeringsaftrek. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering.

U RIJDT DE CITROËN BERLINGO AL VOOR € 195 PER MAAND EN DE CITROËN JUMPY VOOR € 279 PER MAAND. 
KIJK VOOR DE VOORWAARDEN OP CITROEN.NL.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

BOUWERIJ 75 AMSTELVEEN 020-6401199  LEIDSESTRAATWEG 42-52 WOERDEN 0348-412416
GENIEWEG 50 MIJDRECHT 0297-282929  INFO@AUTOBERKELAAR.NL WWW.AUTOBERKELAAR.NL

307617_3xniks_Berkelaar_190x128_v01.indd   1 08/12/14   11:00
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Dick Muilenburg

DMU Communication Support

Mercedes-Benz Vito
Moderne mooie wagen met de uitstraling van een personenwagen, je kan dui-
delijk zijn afkomst zien. Deze wagen stuurt als een personenwagen. Plezierig en 
vertrouwd. Ook met deze wagen heb ik gevarieerd parcours gereden en het 
comfort is goed, maar ik vind het rijgedrag wat neurotisch. Ik kreeg het idee dat 
het toerental van de motor hoog bleef, maar een blik op de toerenteller liet een 
mooi laag toerental zien. Deze wagen was voorzien van een automaat en voor 
handschakeling zaten er flippers op de stuurkolom. Aangezien de rijtijd erg kort 
was heb ik hier geen ervaring mee kunnen opdoen. Het start/stop systeem werkt 
op deze wijze fijn en snel. Alles voelt even goed aan. Een tegenvaller vind ik de 
zijpanelen die afgewerkt zijn met een dun plaatje board, wielkasten zijn niet be-
schermd en waarom hangt de krik aan een beugeltje achter het achterlicht en 
niet ergens fatsoenlijk opgeborgen onder een van de voorstoelen? Heel veel 
schakelaars rondom een beeldscherm, op het stuur en aan de stuurkolom, alles 
zal zijn functie hebben maar het zijn er wel erg veel. Een navigatiesysteem zon-
der touchscreen, maar met een draai/drukknop, vind ik wel jammer. Het naviga-
tiesysteem zelf werkt prima. Op deze wagen is een actieve spoorassistent aanwezig die zeer 
handig is. De matig afgewerkte laadruimte vind ik wel jammer, maar ik heb prettig gereden 
in deze Mercedes Benz Vito. Cijfer: 7

Renault Trafic
Deze auto heeft een zeer moderne uitstraling. Alles is wat ronder en minder 
hoekig. Wat ik mis zijn de tegenwoordig veel toegepaste richtingwijzers geïnte-
greerd in de buitenspiegels. Fietsers e.d. zouden beter gezien kunnen worden 
wanneer richting wordt aangegeven. De Renault Trafic stuurt als een personen-
wagen. Gezien de weersomstandigheden waarin gereden is kan ik geen uitge-
breide relaas doen over de weglegging maar de route die ik heb gereden geeft 
mij voldoende inzicht dat de weglegging uitstekend is. Ik heb met deze wagen 
door de stad, provinciale en snelweg gereden en vind het comfort, ook met een 
lege wagen uitstekend en zeer stil. Ik heb alleen geen goede ervaring met het 
start/stop systeem. Het zal wel milieu verantwoord zijn, maar op de manier waar-
op het in deze wagen gaat, vind ik persoonlijk niet prettig. Wellicht hangt dit 
samen met gewenning. De wagen schakelt prettig, overbrengingen zijn goed 
gedoseerd en in alle versnellingen kan je goed met het verkeer meekomen. 
Aangezien dit een geheel vernieuwde Trafic is, kan ik geen oordeel vellen over 
deze auto, maar mijn ervaring van tien jaar met een Trafic is dat ik hier zeer posi-
tief over ben en er vertrouwen in heb. Daarnaast is de auto keurig verzorgt, meer dan uitste-
kend afgetimmerd en heeft voldoende afspanpunten en ruime deuropeningen. Een zeer 
fijne auto, een verbetering tegenover het vorige model. Cijfer: 8.5
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*Enkellucht voertuigen

Prijs is exclusief BTW/BPM, kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Kijk voor de verkoopvoorwaarden op fi atprofessional.nl. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

_NEW DUCATO.
A NEW GENERATION AT WORK

MEER TECHNOLOGIE. MEER EFFICIËNTIE. MEER DUURZAAMHEID. Maak kennis met de 
nieuwe generatie Fiat Ducato, die met zijn technologische oplossingen, laagste brandstofverbruik (5,8L/100km), compleet 
nieuwe design en grootste laadvermogen het werken nog effi  ciënter maakt.

_Grootste laadvermogen 
in zijn klasse*

_Laagste brandstofverbruik 
in zijn klasse

_Lane departure warning system 
& _Verkeersbordherkenning

_Uconnect Touchscreen

_Achteruitrijcamera

NU VANAF € 17.300,-.  STANDAARD MET 3 JAAR GARANTIE.

NU IN
 ONZE

SHOWROOM!

Kuiperbergweg 17, 1101 AE Amsterdam Zuidoost  Tel. 020 - 567 20 30
Robijnlaan 2B, 2132 WX Hoofddorp      Tel. 023 - 554 29 29

Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, Telefoon (020) 650 06 70, amsterdam@vankouwen.nl

Hoofddorp, Sonderholm 164, Telefoon (020) 554 29 20, hoofddorp@vankouwen.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 8,1 – 5,3; kms/liter 12,3 – 18,9; CO2 gr/km 149 – 185.
*Actie is geldig t/m 5 september 2014. Prijzen excl. btw/bpm en kosten rijklaar maken. Kijk voor  nancierings-, actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.

GEMAAKT OM ELKE KLUS TE KLAREN.
DE NIEUWE VIVARO

De nieuwe Vivaro staat nu in onze showroom. Een geweldige bestelwagen. Gemaakt om elke klus te klaren. Zo rijdt u met 
een gloednieuwe BiTurbo dieselmotor die zorgt voor het laagste brandstofverbruik in zijn klasse. Ook met zware belading! 
Ervaar het zelf. Voor deze keer niet met een proefrit, maar met een proefklus. Hierdoor weet u hoe hij rijdt én werkt. 
Kom langs in onze showroom of bel voor een afspraak bij u op de zaak.

Ervaar het zelf en ontdek hoe hij rijdt én werkt!

Pro teer tijdelijk van 
€ 2.500,- extra inruilbonus.



Citroën Jumpy
De Citroën Jumpy waar ik, Nico Orie, in mochten rijden, was een echte 
MPV. Een gesloten bestelwagen zoals dat heet maar daarmee doe ik 
deze auto echt tekort. De rijeigenschappen waren opmerkelijk die van 
een personenauto en ook de zitpositie draagt hieraan bij. Vooral voor 
mensen die een hekel hebben aan een hoge instap en de gehele dag 
voor hun werk moeten in- en uitstappen, is dit zeker een voordeel. De 
rijeigenschappen van de Jumpy zijn dan ook comfortabel te noemen, 
want je hebt niet het idee dat je met een bestelwagen op pad bent. De 
besturing is niet heel erg direct en daardoor zijn de stuureigenschappen 
als relaxed te beschrijven. Het schakelen ging niet altijd even vlot maar 
dat is ook te wijten aan onwennigheid. Het is in het begin een vreemde 
auto en dat moet ook met elke auto. Het interieur is modern en overzich-
telijk ontworpen. Ook de toegankelijkheid van de laadruimte waar het 
allemaal om draait, is goed te noemen. Uiteraard kun je de Jumpy in el-
ke gewenste uitvoering kopen. Voor de ene persoon is het goed om 
twee halve deurtjes te hebben die geheel open kunnen, maar een ander 
zweert bij een klep die naar boven open gaat. Het is allemaal mogelijk. 
Cijfer: 7,5
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Nico Orie (en Maurits Overdijk)  

Orie Fotografie
Renault Trafic
Toen ik, Nico Orie, de Trafic de parkeerplaats op zag draaien, was dat 
toch wel even een verschijning! Dit is dan ook een bus die je een bus 
mag noemen. Met name de neus is sterk veranderd, ik denk ook hoger 
dan voorheen, en daardoor is het een imposante verschijning geworden 
op de weg. Je kijkt ook meer over het verkeer heen, maar bij in- en uit-
stappen is het wel allemaal wat meer werk. De Trafic die wij mochten rij-
den had een zeer pittige motor, echt een aanrader, en een soepel scha-
kelbare versnellingsbak. De auto laat zich gemakkelijk sturen. Dit heb ik 
onderweg aan den lijve ondervonden toen een uitvoegend medeweg-
gebruiker, weer terug meende te moeten komen over het verdrijvings-
vlak, om vlak voor mij weer verder te kunnen rijden. De Trafic liet zich in 
een split seconde moeiteloos naar de linker baan ‘gooien’ zonder over-
hellen of andere stuurreacties, die grote auto’s vaak hebben. De laad-
ruimte is ook hier goed verzorgd waarin een pallet moeiteloos tussen de 
wielkasten kan worden geplaatst. Ik heb zeer prettig in de Renault Trafic 
gereden zowel op de snelweg als in de stad. Cijfer: 8,5
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Fiat Ducato
De eerste auto waarin ik mocht rijden om te testen was de Fiat Ducato. 
Een zeer prettige ervaring. Deze auto heeft een gerobotiseerde versnel-
lingsbak en die heeft zo zijn voordelen. Vooral wanneer je in de file staat 
en zo’n bak niet continu aan het schakelen en koppelen bent, doet de 
elektronica het voor je. Wat betreft het rijden is de Ducato één van de 
fijnste bestelauto’s om in te rijden. Een effect dat door de ‘ComfortMatic 
schakeling’ alleen maar wordt versterkt. Een sterk punt van de Ducato is 
zijn openheid. Na een half uur rijden heb je het idee dat je de wagen 
door en door kent en helemaal in de hand hebt. De zitpositie is goed, 
met voldoende instelmogelijkheden voor alle posturen. Het stuur is al-
leen in hoogte en niet onder een hoek te verstellen. Op de plaats waar 
normaal gesproken de versnellingspook zit, is bij deze versie de selectie-
hendel van de ‘ComfortMatic schakeling’ gemonteerd. Deze Ducato is 
voorzien van comfort zaken als een nauwkeurige cruise control, die per-
fect de instelsnelheid aanhoudt, en van een prima toegankelijk en over-
zichtelijk navigatiesysteem. Alle bedieningsknoppen zitten op een logi-
sche plaats en het rijgemak is direct merkbaar. Cijfer: 7
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Rob Truijens

RTR Events

Opel Vivaro
Als tweede auto mocht ik de Opel Vivaro testen. Een stoere auto met 
een modern interieur. Het rijgedrag en comfort zijn sterk merkbaar. De 
Opel Vivaro is klassiek vormgegeven maar de afgeronde hoeken zorgen 
voor een modern uiterlijk. Dit model bevindt zich in een populair seg-
ment. Opel Vivaro biedt ruimte van een volwaardige bestelwagen terwijl 
de auto ook zo veel mogelijk  gangbare rijeigenschappen meegeeft. Het 
gevoel dat je in een wat hogere personenwagen rijdt in plaats van een 
busje is merkbaar. Deze eigenschap maakt deze auto ook populair. Het 
interieur van de auto is duidelijk met zorg gebouwd. Waar voorheen be-
stelwagens wel eens kaal oogden, tref ik in de Opel Vivaro gewoon een 
overzichtelijk dashboard. Deze auto biedt voldoende vermogen voor het 
zwaardere werk. De standaarduitrusting van de Opel Vivaro laat weinig 
te wensen over. Het Duitse merk springt in op de vraag uit de markt om 
een extra luxe versie en levert een Opel Vivaro met onder andere uit-
neembare stoelen, extra verwarming en airconditioning. Ik heb met deze 
auto zowel op de snelweg als in de bebouwde kom prettig gereden. 
Cijfer: 7,5
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It’s just that when you can smIle, have fun, sIt back and enjoy, 
you wIll work better, have more success, brIghter Ideas. 

everyday. It’s that sImple.

Johnny River is één van de boetiek 
kantoren van Merin. Wij geloven 
dat een werkplek het beste uit 
mensen moet halen. 

you also belIeve your offIce 
must be somethIng specIal?

thInks so too

Samen met onze partners creëren 
wij ruimten waar mensen met 
plezier naar toe gaan en waar 
organisaties succesvol kunnen zijn.

www.merin.nl/boetiek



Dutch O�  ce Fund biedt kantoorruimte in hoogwaardige, duurzame kantoorgebouwen

WTC Amsterdam v.a. 27 m2

De Zuiderhof Paviljoen 2 1.632 m2WTC Schiphol Airport v.a. 25 m2  

UP o�  ce building aan de IJ-oever 260 m2  t/m 8.686 m2

Uw huisvesting, 
onze ambitie

Op zoek naar een passende en hoogwaardige nieuwe werkplek? U huurt bij ons kantoorruimte op de 
beste locaties in Amsterdam: duurzame panden, gebouwd onder architectuur, uitstekend bereikbaar 
met auto en openbaar vervoer. Een kantoorgebouw van Dutch O�  ce Fund is een betrouwbare keuze 

voor integrale kwaliteit, een persoonlijke benadering en een duurzaam karakter. 
Kijk voor meer informatie op de website.

www.dutcho�  cefund.nl


