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BOUW IN THE CLOUD
Enkele jaren geleden investeerde Jos Franken 
BV Architectuur en Stedenbouw in een voor-
uitziende blik. Nu, negen jaar later, plukt het 
architectenbureau samen met zijn klanten de 
vruchten van een innovatieve werkwijze. 
“Alles staat of valt met de juiste logistiek”, 
aldus eigenaren Roland Vereijken en René 
Willemsen.
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VERANDERINGEN IN HET SOCIAAL DOMEIN: 
WAT KUNT U ALS ONDERNEMER DOEN?

Gemeenten staan sinds begin dit jaar voor een 
enorme opgave. Ze moeten meer taken uitvoe-
ren met minder geld als gevolg van veran-
derde wetgeving in het sociaal domein. Zo zijn 
gemeenten door de overheveling van taken 
vanuit het Rijk nu verantwoordelijk voor de 
Participatiewet, de nieuwe Wmo en voor de 
jeugdzorg. Samenwerking tussen gemeenten, 
zorgverleners én ondernemers is meer dan 
ooit nodig. 

RONDE TAFEL
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ENTER EN JE BENT ER
Voor succesvolle ondernemers is het zaak dat 
de informatie- en communicatietechnologie 
werkt en toegepast is op de dagelijkse behoef-
ten van hun bedrijf. De computers moeten het 
gewoon doen en als je ‘enter’ intoetst moet 
datgene gebeuren dat effectief en efficiënt is 
voor de onderneming. Ondernemers willen 
geen gedoe met ICT. Het moet gewoon wer-
ken.

KENNISPARTNER REPORTAGE

DONDERS GRONDVERZET HEEFT ALLES IN EIGEN HUIS
Grondverzet & Transportbedrijf Donders B.V. betrok medio juni een nieuw bedrijfspand. Dat ligt 
letterlijk naast de deur van het huidige bedrijfspand op het eigen terrein in Esbeek. De grootste 
verandering is dat het materieel dat voorheen grotendeels in Diessen gestald stond nu op het 
eigen terrein onderdak krijgt. Daarmee heeft Donders voor klanten echt alles in huis. Een ge-
sprek met eigenaar Arjan Donders.

BOUWSECTOR VERDUURZAAMT OVER DE HELE LIJN
Nederland heeft grote ambities als het op duurzaam bouwen aankomt, en in bepaalde opzichten 
loopt ons land ook voorop. Zo hadden wij drie jaar geleden de eerste energieneutrale brug ter 
wereld, de Ramspolbrug in Overijssel. Maar tegelijk valt er nog een wereld te winnen. Volgens 
Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, speelt de bouwsector zelf grootschalig in 
op de uitdagingen die duurzaamheid biedt.
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BROODFONDS

Steeds luider wordt de roep om 
ondernemers te verplichten tot het 
afsluiten van een verzekering tegen 

langdurige ziekte en daaruit voortvloeiende 
arbeidsongeschiktheid. Het zijn vooral niet-
ondernemers die dat roepen. Het kabinet zint op 
maatregelen om de kleine ondernemer zwaarder 
te belasten, nu het aantal zelfstandigen al tot bijna 
900.000 is opgelopen. Als de zelfstandigenaftrek 
van 7280 euro en de mkb-winstvrijstelling van 14 
procent worden afgeschaft of verlaagd, stroomt de 
schatkist vol.

Een dergelijke inkomensachteruitgang bij kleine 
ondernemers maakt de financiële gevolgen van 
een (verkeers)ongeluk of een langdurige ziekte nog 
groter dan ze al zijn. Werkgeversorganisaties zijn 
nu bang dat het kabinet hen wil opzadelen met een 
deel van de premiebetaling voor een verzekering 
van zzp’ers, die opdrachten van hun leden krijgen.

Het is nog niet zo lang geleden dat een dergelijke 
verzekering verplicht was. Na jarenlang lobbywerk 
van MKB-Nederland is die verzekeringsplicht in 
2004 afgeschaft. De premies waren absurd hoog 
en de uitkeringen absurd laag. Dat was zo’n beetje 
de kritiek.

De premies voor een vrijwillige arbeidsonge- 
schiktheidspolis zijn nog steeds hoog. Afhankelijk 
van het beroep en de leeftijd kost zo’n onding 
tussen de 200 en 900 euro per maand. Een grote 
meerderheid van de ondernemende eenpitters is 
dan ook niet verzekerd. Wie een financiële buffer 
heeft waarmee hij het zes maanden of een jaar kan 
uitzingen, heeft zo’n verzekering waarschijnlijk 
niet nodig.

Wat Haagse plannenmakers kennelijk niet weten, 
is dat er een uitstekend alternatief bestaat voor  
een dure polis, waarvan je maar moet afwachten  
of die überhaupt uitkeert als de nood aan de  

man komt. Negen jaar geleden is in Utrecht 
het eerste zogenoemde broodfonds opgericht.  
In zo’n organisatie zitten enkele tientallen  
kleine ondernemers die in dezelfde stad of regio 
opereren en elkaar verzekeren van een inkomen  
bij langdurige uitval.

Als iemand van zijn fiets gereden wordt en alles 
breekt wat je kan breken, betalen de andere 
deelnemers in het broodfonds hem elke maand 
een vast bedragje totdat hij weer op de been is. 
De eerste maand is voor eigen risico. Als veertig 
collega-zzp’ers ieder 50 euro lappen, ontvangt 
onze brekebeen vanaf de tweede maand dus 2000 
euro. Daarvan moet hij de vaste lasten en de 
boodschappen kunnen betalen.

Iedere deelnemer stort elke maand op een 
aparte rekening een vast bedrag tussen 35 en 115 
euro. Hoe hoger het bedrag, des te groter is de 
belastingvrije schenking die je zelf krijgt bij uitval. 
Gesjoemel is vrijwel uitgesloten. Wie ziek is, moet 
dat bewijzen. De administratie van het broodfonds 
houdt goed bij of iedereen elke maand aan zijn 
verplichtingen voldoet. Wie eruit wil stappen, 
behoudt het geld dat dan op de rekening staat. 
Het is immers je eigen rekening en je eigen geld.

Inmiddels draaien er 141 broodfondsen met 5200 
deelnemers, die in tachtig verschillende gemeenten 
wonen. In de grote steden bestaan meerdere 
fondsen naast elkaar. Zo heeft de Amsterdamse 
kunstenaarssociëteit De Kring deze zomer een 
eigen broodfonds opgericht. Uit de praktijk blijkt 
dat het ziekteverzuim bij alle fondsen gemiddeld 
slechts 1 procent bedraagt. De meeste uitvallers 
zijn na zes maanden weer aan het werk.

Het kabinet doet er beter aan om de groei 
van broodfondsen te stimuleren in plaats van 
ondernemers in de armen van verzekeraars te 
dwingen. Woekerpolissen genoeg toch?   «

André Vermeulen // info@avoor.nl
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30 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER: REGIO BUSINESS DAGEN 
Op woensdag 30 september en donderdag 1 oktober vinden de Regio Business Dagen 
plaats. Het Beursgebouw Eindhoven staat tijdens die twee dagen in het teken van onder-
nemen en netwerken. Een bezoek aan deze vakbeurs is onmisbaar als u wilt groeien met 
uw business. Hier ontmoet u zakenpartners die u kunnen helpen om meer klanten te sco-
ren en de omzet te verhogen. Een bezoek aan de Regio Business Dagen is, na registratie, 
kosteloos. Op de beursvloer presenteren vele organisaties zich individueel of gezamenlijk 
op de thema-pleinen. Daarnaast vinden er op het beursterras boeiende presentaties 
plaats met ondernemers en experts zoals vastgoedondernemer Toon de Koning, de 
Klantenluisteraar, Emile Ratelband en oud-voetballer Willy van de Kerkhof.

SPEEDDATEN
In korte tijd veel nieuwe contacten opdoen? Bezoek de speeddate-sessies tijdens de Regio 
Business Dagen en vertel in een korte pitch iets over uzelf en uw organisatie. Daarna zal 
de ander zich aan u voorstellen en is er mogelijkheid om kaartjes uit te wisselen. 
Aanmelden voor de speeddate is mogelijk via de bezoekersregistratie op www.regiobusi-
nessdagen.nl.

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN?
De Nation Branding & Investment Expo (NBI Expo) gaat deel uitmaken van de Regio 
Business Dagen. In korte tijd ontmoet u hier vele internationale organisaties, zoals in- en 
export organisaties, financiële instellingen, producenten en organisaties die internatio-
naal ondernemen stimuleren en ondersteunen. Voor meer info en deelname kijkt u op: 
www.nbiexpo.com. 

ZELF EXPOSEREN
Zelf uw eigen bedrijf in de schijnwerpers zetten en profiteren van de vele mogelijkheden?  
Neem dan contact op met Jill Oomen: telefoon 040-297 94 97 of kijk op www.regiobusi-
nessdagen.nl.

GEZAMENLIJKE WEBSITE VOOR 
BEDRIJFSHUISVESTING
De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied 
Eindhoven hebben een digitale versie van het 
gezamenlijke 1-loket voor bedrijfshuisvesting. 
Op http://1loket.org krijgen ondernemers in 
een oogopslag het aanbod van gemeentelijke 
bedrijfsgronden in het stedelijk gebied te zien. 
Met een muisklik de beste nieuwe locatie in de 
regio en een bedrijfskavel die aan hun wensen 
en eisen voldoet. Ook bestaat de mogelijkheid 
om met behulp van een zoekmachine een be-
staand kantoor- of bedrijfspand in deze regio 
te selecteren. Op de nieuwe website kunnen 
bedrijven nu ook zelf kijken welke vestigings-
mogelijkheden er zijn. Ondernemers krijgen 
direct inzicht in de aanwezige voorzieningen 
en de gehanteerde grondprijs. Daarnaast is er 
aan elk terrein een contactpersoon gekoppeld 
waar indien gewenst nadere informatie inge-
wonnen kan worden. Hierdoor komen ze di-
rect op de juiste plek en bij de juiste persoon 
binnen en blijft er ruimte voor individueel 
contact en maatwerk.

GROENE SPRONG VOORWAARTS 
VOOR RETERA INTERIEURWER-
KEN
 Retera Interieurwerken hecht veel belang aan 
duurzaam ondernemen. Het bedrijf uit 
Veldhoven, dat onder meer ASML, Primera, 
Sodexo en Holland Casino’s tot zijn klanten-
kring mag rekenen, heeft daarom gekozen 
voor Van Hout adviseurs en installateurs als 
partner. Uit een Rendementsscan kwam naar 
voren dat er nog veel winst te behalen viel op 
het gebied van elektra. Van Hout zal zonnepa-
nelen plaatsen op het 4300 m2 grote dak van 
het bedrijfspand.  Retera Interieurwerken in-
vesteerde eerder al in warmtepompen en hoge 
rendementsketels, waardoor het energielabel 
verbeterde van F naar E. De keuze voor Van 
Hout heeft eigenaar Kees Retera zorgvuldig 
gemaakt. “Buiten het feit dat ik Van Hout ken 
als een betrouwbare en deskundige leveran-
cier, hebben zij inmiddels veel ervaring in het 
installeren van PV-installaties. Niet alleen de 
uitvoering is in goede handen; ook in het 
voortraject hebben zij een goed advies aange-
leverd”, aldus Retera.

TOPDRUKTE ERGON BIJ CONCERTEN GUUS MEEUWIS
De vijf concerten die Guus Meeuwis in juni gaf in het Philips Stadion leverden de stadsreini-
ging van Ergon gigantisch veel dankbaar werk op. Maar liefst 50 man (en vrouwen) stonden 
na ieder concert klaar om te zorgen dat zowel in het stadion (tribunes, veld) als daarbuiten 
alles weer volledig schoon was voor het volgende concert. Ergon werkt met samenwerkings-
partner CSU al vele jaren voor PSV, zo maakt Ergon na iedere thuiswedstrijd het hele stadion 
weer schoon. De afgelopen tien jaar heeft Ergon de schoonmaak na ieder Meeuwis-concert 
op zich genomen. Een klus met een grote tijdsdruk aangezien een paar uur nadat de laatste 
bladblazer uitgezet is de eerste concertbezoekers alweer binnenstromen.
Deze concerten leveren veel werk op dat zich uitstekend leent voor mensen die via Ergon aan 
het werk zijn. Allemaal medewerkers met een beperking, maar vooral ook medewerkers die 
trots zijn op het werk dat ze doen en voor wie het “werken voor Guus” toch veel waardering 
oplevert, en dit alles dankzij de samenwerking PSV – CSU – Guus Meeuwis en Ergon.

KORT NIEUWS



van passief sturen naar sturen met passie

www.heartbeat.nu

Pannenweg 247
6031 RK Nederweert
T +31 (0)495 460 583
info@heartbeat.nu
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Onze aanpak is vooral gericht op uw toekomst
Uw administratie dient geen eindresultaat te zijn van uw 
bedrijfsvoering, maar juist een gezonde basis voor uw 
toekomstige beslissingen. Juiste cijfers en volledig inzicht in 
uw fi nanciële situatie zijn dé basis om sturing aan uw bedrijf 
te kunnen geven. 

HeartBeat ondersteunt u met uw administratie, om deze te 
ontwikkelen tot een managementtool; meer inzicht en met  
adequate sturing. Met een brede administratieve dienst-
verlening kunnen wij werk en zorg uit handen nemen. 
Hierdoor kunt u al uw energie richten op uw kernactiviteiten. 
Om de juiste koers te bepalen van onze dienstverlening voor 
uw onderneming, kijken wij samen met u naar uw toekomst 
en wat u nodig heeft . HeartBeat heeft  een frisse persoonlijke 
benadering, is nauwkeurig en resultaatgericht.

Mogen wij uw bedrijf meer inzicht 
en sturing bieden?

 Petunialaan 1c | 5582 HA Waalre | Telefoon 040 - 213 40 95
info@schoonmaakbedrijfwaalre.nl

WWW.SCHOONMAAKBEDRIJFWAALRE.NL
WWW.HAARMODEROB.NL

“Voor onze beide luxe kapsalons waren we een aantal jaren terug 
op zoek naar een schoonmaakbedrijf dat een hoogstaande dienst-
verlening kon leveren gekoppeld aan 

flexibiliteit”, legt Rob Vos uit van Haarmode Rob met vestigingen aan 
de Heezerweg en Ouverture in Eindhoven. Via één van zijn vaste klan-
ten kwam hij terecht bij Nico Jordaan van Schoonmaakbedrijf Waalre. 
“Het contact met Nico en de daarna geoffreerde werkzaamheden spra-
ken ons direct aan; er werd duidelijk omschreven wat er gedaan werd 
en tegen welke kosten. Ook was er direct al een planning gemaakt die 
rekening hield met onze openingstijden”, beschrijft Rob Vos. 
“Aangezien wij zes dagen per week geopend zijn voor onze klanten, is 
continuïteit erg belangrijk voor ons. Schoonmaakbedrijf Waalre zorgt 
er ook voor dat we elke keer dezelfde medewerk(st)er hebben, zodat zij 
precies weet wat er steeds gedaan moet worden. 

Op die manier kunnen wij ook onze eigen hoogstaande kwaliteit waar-
borgen. De schoonmaak vindt altijd plaats op een vaste frequentie in 
de week. Mocht dit echter een keer niet lukken omdat wij bijvoorbeeld 
een vaktechnische training voor ons personeel hebben op dat tijdstip, 
dan wordt daar zeer flexibel mee omgegaan. In een enkele situatie 
maken ze zelfs schoon in het weekend, zonder meerkosten. Ook wor-
den er eventuele op- of aanmerkingen aan ons teruggekoppeld met 
behulp van een logboek, zoals een kapotte lamp in de sanitaire groep 
voor onze klanten. Verder worden bijvoorbeeld de tijdschriften op 
onze leestafel netjes geordend. Als we binnenkomen kunnen we direct 
met ons vak beginnen zonder dat we eerst nog allerlei andere dingen 
moeten doen. Over meedenken gesproken! Je merkt aan alles dat 
Schoonmaakbedrijf Waalre ook een mkb-bedrijf is,  ze denken echt 
mee met onze bedrijfsprocessen en de communicatie is helder en cor-
rect.”

Schoonmaakbedrijf 
Waalre en Haarmode 
Rob geknipt voor elkaar



De vorige keer schreef ik op deze 
plaats al over de wijzigingen voor 
contracten voor bepaalde tijd die met 

ingang van 1 januari van dit jaar zijn ingegaan. 
De meest opvallende wijziging was misschien wel 
dat de werkgever uiterlijk één maand voordat het 
contract afloopt, de werknemer schriftelijk moet 
laten weten of hij of zij een nieuw contract krijgt 
of niet. Doet de werkgever dat niet, dan is hij aan 
de werknemer een boete van een maandsalaris 
verschuldigd. Per 1 januari jl. zijn ook de regels 
over proeftijd en concurrentiebedingen voor tijde-
lijke contracten veranderd. Let dus goed op!

Maar de wijzigingen die met ingang van 1 juli a.s. 
van kracht zullen worden, zijn nog veel ingrijpen-
der. Het gaat te ver om alle wijzigingen op deze 
plaats uitgebreid te benoemen. Een aantal van de 
belangrijkste veranderingen zal ik kort benoemen 
en verdienen uw bijzondere aandacht:

-  Met ingang van 1 juli a.s. vormen opvolgende 
contracten voor bepaalde tijd, veel sneller een 
vast contract. U zult dus goed rekening moeten 
houden met de nieuwe regels en termijnen om 
een vast contract te voorkomen.

-  Als u een werknemer wilt ontslaan, mag u niet 
meer kiezen tussen een procedure bij de kan-
tonrechter of bij het UWV. Als u een werknemer 
wilt ontslaan om een bedrijfseconomische reden 
(bijvoorbeeld een reorganisatie), dan moet u 
verplicht naar het UWV. Ook voor zieke werk-
nemers kunt u straks alleen nog naar het UWV. 
Voor werknemers die niet functioneren kunt u 
straks echter niet meer (ook) naar het UWV en 

moet u naar de kantonrechter. Ook wanneer 
het UWV toestemming weigert moet u naar de 
kantonrechter. 

-  Zonder goed dossier mag het UWV / de 
kantonrechter geen einde meer maken aan 
de overeenkomst. In het verleden werd het 
ontbreken van een goed dossier in de praktijk 
vaak opgelost door een hogere vergoeding toe 
te kennen. Vanaf 1 juli a.s. mag dat niet meer en 
nog meer dan in het verleden is het van belang 
dat u van meet af aan een goed dossier opbouwt 
dat als het erop aankomt de toets der kritiek van 
de kantonrechter kan doorstaan. 

-  (Bijna) alle werknemers die twee jaar of langer 
in dienst zijn (ook op grond van een contract 
voor bepaalde tijd) hebben bij het einde van het 
contract in beginsel recht op een ontslagver-
goeding. Deze zogenaamde transitievergoeding 
bedraagt in beginsel 1/3 maandsalaris per 
gewerkt dienstjaar voor de eerste tien dienst-
jaren. Daarna wordt het een ½ maandsalaris 
per gewerkt dienstjaar. Dit is dus een stuk lager 
dan de aloude ‘kantonrechtersformule’. De 
transitievergoeding moet echter wel in veel meer 
gevallen aan de werknemer worden betaald. 

-  Een werknemer die een beëindigingsover-
eenkomst tekent, krijgt veertien dagen de tijd 
om die te herroepen. Als uw werknemer zijn 
beëindigingsovereenkomst herroept, dan kan 
dat verstrekkende gevolgen hebben. Dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer u uw werknemer 
een beëindigingsovereenkomst aanbiedt, nadat 
u hem eerst op staande voet hebt ontslagen. 
Als u niet goed oplet, kan het zo maar gebeuren 
dat u uw werknemer daarna ook niet meer op 

staande voet kunt ontslaan en u toch met uw 
werknemer verder moet.

 
Natuurlijk gelden er een heleboel uitzonde-
ringen op deze hoofdregels. Mocht u met een 
arbeidsrechtelijk vraagstuk zitten, laat u dan goed 
adviseren en vaar niet op de automatische piloot. 
Uiteraard kunt u hiervoor altijd bij een van onze 
specialisten arbeidsrecht terecht.   «

 Bent u al klaar voor deel 2 van het 
nieuwe arbeidsrecht?
Op 1 juli a.s. is het zover: flexwerkers komen sneller in vaste dienst en ook op 
andere belangrijke onderdelen wordt het ontslagrecht ingrijpend gewijzigd. 
Weet u wat voor uw situatie de concrete gevolgen van deze wijzigingen zijn? 
Als u daar namelijk niet goed op anticipeert, dan kan dat grote consequenties 
hebben. 

DIJKMANSBERGJETHS ADVOCATEN
Sniederslaan 14, 5530 AC Bladel
Telefoon 0497 - 36 04 60

Beemdstraat 52, 5605 LV Eindhoven
Telefoon 040 - 291 06 91

info@dijkmansbergjeths.eu
www.dijkmansbergjeths.eu
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De plannen voor de nieuwbouw be-
staan al langer. In 2002 werd Arjan 
Donders eigenaar van het bedrijf en 

in 2009 verhuisde Grondverzet & 
Transportbedrijf Donders van Diessen naar 
Esbeek. Daarmee kwam een einde aan het nij-
pende ruimtegebrek dat al jaren duurde. Sterker 
nog: het bedrijf zat aanvankelijk te ruim in zijn 
jasje. De bedoeling was om in 2011 een nieuw 
bedrijfspand met inpandige garage te bouwen. 
Dat plan kwam in de ijskast te staan omdat 
Donders Grondverzet naast het eigen terrein 
5.000 m2 grond kon bijkopen en die geschikt 
kon maken als grondbank. Die kans greep Arjan 
aan: “De grondbank sloot letterlijk en figuurlijk 
naadloos aan op onze bestaande activiteiten. Met 
de stichting van de grondbank maakten we de 
cirkel helemaal rond. De grond die we ergens 
moeten afgraven kunnen we in eigen beheer vei-

lig en verantwoord afvoeren en verwerken. Het 
was trouwens ook een unieke kans. In de 
Kempen zijn we de enige erkende grondbank 
waar particulieren, bedrijven en overheid hun 
grond kwijt kunnen. Bedrijven zoeken een part-
ner die hun grond veilig en betaalbaar kan afvoe-
ren. Dat geldt natuurlijk ook voor de overheid, 
zoals gemeentes, waar wij veel mee samenwer-
ken.” 

STEVIGE BASIS
Arjan Donders durfde in 2011 de investering 
voor een grondbank wel aan omdat de werk-
zaamheden in transport en grondverzet een ste-
vig fundament van het bedrijf vormden. 
Inmiddels is ook de grondbank een stevige basis 
van het bedrijf. Het geheim van het succes? Daar 
is Arjan kort maar krachtig over: “We houden 
alles in eigen hand en werken alleen met eigen 

materieel en vaste medewerkers. Dan weet je 
precies wat er speelt en kun je goed en flexibel 
inspelen op vragen van klanten. Om die reden 
beschikken we over een warehouse voor de op-
slag van grond in drie verschillende ruimtes: 
schone, licht vervuilde en vervuilde grond. Ook 
is er een plek waar we voor kleine partijen zelf 
monsters kunnen nemen. Zo wordt duidelijk of 
de grond schoon, licht vervuild of sterk vervuild 
is. Op grond van deze analyse wordt de grond 
opgeslagen en verantwoord verwerkt. Tot slot 
hebben we ook een weegbrug op eigen terrein. 
Maar onze belangrijkste kracht is dat onze eigen 
mensen het werk uitvoeren. Daardoor durf ik er 
blind op te vertrouwen dat we goed werk leve-
ren.” Ook objectief wordt overigens de kwaliteit 
van het werk beoordeeld. Een grondbank moet 
namelijk aan veel eisen voldoen op het gebied 
van veiligheid, milieu en hergebruik. Ook dat 

  DONDERS GRONDVERZET BETREKT NIEUW BEDRIJFSPAND 

 ‘ We hebben echt alles in  eigen huis’
Grondverzet & Transportbedrijf Donders B.V. betrok medio juni een nieuw bedrijfspand. Dat ligt letterlijk naast de 
deur van het huidige bedrijfspand op het eigen terrein in Esbeek. De grootste verandering is dat het materieel dat 
voorheen grotendeels in Diessen gestald stond nu op het eigen terrein onderdak krijgt. Daarmee heeft Donders voor 
klanten echt alles in huis: een grondbank, een milieustraat, transport, de aanvoer van (afdek)zand en de aanleg van 
rioleringen en verharding. 
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past naadloos bij de werkwijze van Grondverzet 
& Transportbedrijf Donders. “We bezitten het 
certificaat VCA uitgebreid (VCA**), een ISO-
certificering en de certificering BRL 9335 Grond 
en Stoffenpakket. Deze laatste certificering bete-
kent dat je als bedrijf de geldende protocollen 
voor bodembeheer kent en toepast”, legt Arjan 
Donders uit.

BREED DIENSTENPAKKET
Grondverzet & Transportbedrijf Donders heeft 
een breed dienstenpakket. Naast transport, 
grondverzet en de grondbank heeft het bedrijf 
een eigen milieustraat voor bedrijven en particu-
lieren. Dat is een bewuste keuze: “We vinden het 
belangrijk dat we alle diensten die met elkaar sa-
menhangen ook aanbieden. Dat geeft vaak win-
winsituaties. Zo leggen we momenteel een 

blusvijver aan op Landgoed Utrecht in Esbeek. 
Naast het grondverzet zijn we ook verantwoorde-
lijk voor de zandexploitatie. Een enorme klus, 
want binnen vier jaar graven we 100.000 kuub 
zand weg. Dat zand vindt zijn weg naar onze 
grondbank. Voor de klant is het prettig dat hij bij 
één partij alle zaken uitstekend kan regelen.” 
Juist dat laatste is een belangrijke kracht van 
zijn bedrijf, aldus Donders. “We zijn een be-
trouwbare partner die alles van A tot Z regelt. 
We zorgen dat alles tot in de puntjes klopt, óók 
als het om de administratie gaat. We hebben alle 
aandacht voor de ‘eenvoudige’ en ‘kleinere’ klus-
sen. Maar we zijn ook in staat om grote, bijzon-
dere projecten uit te voeren. Zo gaan we op 
Landgoed Utrecht ook de natuurbegraafplaats 
aanleggen en hebben we bij De Beekse Bergen 
het grondwerk gedaan voor de dierenverblijven 

en wandelpaden aangelegd. Binnenkort gaan we 
aan de slag voor het dierenverblijf van de witte 
tijgers in Zoo Parc Overloon. Daar gaat het om 
onder meer de aanleg van riolering, een gracht 
rondom het verblijf en wandelpaden. Dat is wel 
bijzonder om te mogen doen.” Een bijzondere 
opdracht voor een bijzonder bedrijf. Want één 
ding mag duidelijk zijn: Grondverzet & 
Transportbedrijf Donders heeft inderdaad alles 
in huis om klanten te ontzorgen!  «

www.dondersgrondverzet.nl

  DONDERS GRONDVERZET BETREKT NIEUW BEDRIJFSPAND 

 ‘ We hebben echt alles in  eigen huis’

“Belangrijkste kracht is dat onze 
eigen mensen het werk uitvoeren”
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“Nederland kon lange tijd claimen 
dat het de beste vervoerder van 
Europa was”, trapt Paul Wassing, 

vakspecialist bij Transport en Logistiek 
Nederland (TLN) af. “We konden alles op tijd en 
voor een interessante prijs transporteren. Juist 
die prijs zet de logistieke branche steeds meer 
onder druk. Daarmee kunnen we ons, gezien de 
concurrentie uit met name Oost-Europa, niet 
meer onderscheiden. Maar we hebben andere 
pijlen op onze boog. Bijvoorbeeld het bieden van 
een totaalpakket en kwaliteit.” Erik Krämer, ei-
genaar van Logistic Services Valkenswaard 
(LSV) knikt instemmend. “Wij onderscheiden 
ons met onze deskundigheid en vakkundigheid. 
En we organiseren alles voor een klant. 
Ontzorgen is het woord dat de logistieke sector 
volgens mij écht heeft veranderd. We kunnen 
elke vracht overal ter wereld op tijd op zijn plek 
krijgen. We kiezen daarbij passend vervoer: in 
geld en tijd. We zijn dus actief over de weg, in de 
lucht en over zee. Natuurlijk zorgen we ook voor 
warehousing. En we zijn erg bedreven in grote of 
ongebruikelijke vrachten, zoals grote machine-
transporten. Daarvoor maken we onder meer ge-
bruik van charters.” 

ZONDER WIELEN STAAT ALLES STIL
Het woord charter triggert Harjo Woltinge, ver-
koopdirecteur bij TVM Verzekeringen. 
“Sommige klanten van ons kopen eigen auto’s, 
puur uit gebrek aan charters. Herken je dat?” 
Krämer knikt bevestigend. “De logistieke bran-
che wordt steeds grilliger. Als logistiek dienstver-
lener moet je steeds flexibeler en sneller kunnen 
acteren. Zo hebben we zelf tijdens de feestdagen 
gemerkt dat er gebrek aan wielen is, vooral in de 
lijn Rotterdamse Haven-Roergebied. En zonder 
wielen staat alles simpelweg stil.” Wassing con-
stateert: “Zonder de kleinere onderaannemers 
lukt het gewoon niet meer. Zij stellen zich vaak 
bescheiden op. Maar ze zijn wel een enorm be-
langrijke factor om het werk in onze branche ge-
daan te krijgen. Dat beeld herken ik vanuit TLN. 
80 procent van onze achterban heeft minder dan 
tien medewerkers en behoort dus tot het mkb. Ik 

geef altijd een voor iedereen herkenbaar voor-
beeld. DHL heeft minder dan 100 eigen auto’s en 
veel meer onderaannemers. Dat maakt meteen 
duidelijk hoe essentieel de rol van charters is.”

VRAAG EN AANBOD
Dat brengt het gesprek op de eeuwenoude econo-
mische wet van vraag en aanbod. Krämer vat het 
kernachtig samen: “Als je als klant iets extra’s 
wilt, zul je ook extra moeten betalen.” Maar de 
vraag rijst of dat ook kan in de huidige logistieke 
sector. Wassing vindt dat wat vaker de hand in 
eigen boezem gestoken mag worden. “Ik ben ei-
genwijs en weiger om te geloven dat er in 
Nederland onvoldoende transportcapaciteit is. 
Maar je moet als logistiek ondernemer echt een 
omslag in je denken maken. Slim combineren met 
transporten van collega-ondernemers, bijvoor-
beeld. Of meer insteken op synergie en samen-
werking.” Dat is Woltinge uit het hart gegrepen: 
“Sommige ondernemers zien liever tien busjes 
achter elkaar aan rijden dan dat ze een concullega 
ook iets gunnen. Jammer, want samenwerking 
kan wel degelijk win-winsituaties opleveren.” Dat 
betekent ook dat de houding van logistieke pro-
fessionals moet veranderen, benadrukt Woltinge. 
“Veel ondernemers hebben alleen contact met 
klanten als er iets gehaald moet worden. Ze zitten 
vaak maar een keer per jaar aan tafel om zaken te 
bespreken. En vaak gaat het dan alleen maar om 
geld. Goed relatiebeheer kan zoveel meer opleve-
ren.” Daar is Krämer het levende bewijs van: “LSV 
onderhoudt heel nadrukkelijk contacten met 
klanten. We bezoeken ze minimaal elk kwartaal. 
Vervoer is meer dan iets van A naar B brengen. 
Het gaat om het hele proces eromheen. Dat moet 
als een geoliede machine lopen. Door daar met el-
kaar over te praten, krijg je helder wat een klant 
echt wil. Dat gaan we dan voor hem regelen. En 
uiteraard is het goed als je elkaar beter leert ken-
nen. Daardoor weten klanten dat we meer kunnen 
dan ze eerst dachten. Uiteraard heeft goed relatie-
beheer ook een positief effect op je gunfactor.” 
Voor Wassing is deze mentaliteit tekenend voor 
de nieuwe generatie in de transportwereld: 
“Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dat klinkt 

simpel, maar in de praktijk is het een hele opgave. 
Je moet écht weten waar je over praat en wat lo-
gistiek inhoudt.”

FAMILIEBEDRIJVEN 2.0
De logistiek is de afgelopen jaren inhoudelijk 
enorm veranderd. Dat heeft voor elke bedrijf in 
deze sector grote gevolgen gehad. Zo is - al dan 
niet noodgedwongen - ingezet op minder emotie 
en meer ratio in de bedrijfsvoering. Een hele om-
slag, gezien het feit dat er in de logistieke bran-
che van oudsher veel familiebedrijven zijn. 
“Emotie kan een kracht én een valkuil zijn”, sig-
naleert Woltinge. “Maar wat ik positief vind, is 
dat in veel familiebedrijven de volgende genera-
tie aan het roer komt te staan. Dat geeft – met 
waardering voor het fundament dat de vorige ge-
neratie heeft gelegd – ruimte voor een andere 
aanpak. Je ziet dat deze nieuwe generatie meer 
ratio heeft ten opzichte van het familiebedrijf. 
Dat geeft weer ruimte om anders naar het bedrijf 
te kijken en te investeren in bijvoorbeeld auto-
matisering. Tegelijkertijd blijven ze zich verant-
woordelijk voelen voor ‘hun’ bedrijf en ‘hun’ 
medewerkers. Die betrokkenheid is belangrijk, 
omdat je die automatisch meeneemt naar klan-
ten.” Wassing ziet nog een andere kracht van het 
‘familiebedrijf 2.0’: “Ondernemen is keuzes 
maken en handel zien en vinden. De bedrijven 
die momenteel excelleren zijn de bedrijven die 
durven te kiezen. Daar hoort vaak ook de keuze 

LOGISTIEKE INDUSTRIE IS VOLOP IN BEWEGING

 Nederland blijft de koning 
van de weg

Die positieve insteek dragen drie logistieke professionals graag uit. Ze bekijken ieder vanuit hun eigen invalshoek 
de logistieke branche, die volop in beweging is. En juist die frisse blik en bereidheid tot synergie zijn een belangrijke 
meerwaarde van de Nederlandse logistiek. Het zorgt er zelfs voor dat Nederland internationaal de koning van de weg 

kan blijven!

ERIK KRÄMER
Logistic Services Valkenswaard
www.lsvbv.nl

DEELNEMER
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van de vorige generatie bij om het bedrijf los te 
laten en de jongere generatie het stuur in handen 
te geven. Wat mij betreft hoort daar ook ‘nee’ 
durven zeggen bij. Je kunt geen gezonde onder-
neming zijn als je altijd ‘ja’ zegt tegen je klanten. 
Dat gaat een keer ten koste van je rendement.”

SLIMMER WERKEN
Juist rendement is een onderbelicht aspect in de 
logistieke branche vinden de drie heren. Daar 
valt beslist nog veel winst te halen, luidt hun 

eensgezinde conclusie. “De branche moet niet 
harder maar slimmer werken”, stelt Woltinge. 
“Het gaat uiteindelijk om de output en prestatie. 
Als er slimme manieren zijn om dat met minder 
inzet te bereiken moet je daarin investeren.” 
Wassing is het daar mee eens: “De snelheidsbe-
grenzer werd met afgrijzen in de branche be-
groet. Maar in de praktijk hebben veel chauffeurs 
ervaren dat het ze juist rust geeft. Dat komt hun 
prestaties op de weg ten goede. Zo bezie ik ook 
de boordcomputer. Je weet altijd waar je vracht 
is en hoe het er mee staat. Dat kun je als een ver-
velende controle zien, maar het is wel een eis die 
klanten steeds vaker stellen. Je kunt zo’n boord-
computer ook als iets positiefs zien: het geeft 
meer zekerheid en bevordert de efficiëntie. Je 
moet daarbij chauffeurs niets opleggen maar 
juist uitleggen waarom je op deze manier werkt.” 

TRAINING EN BEGELEIDING
Uitleggen, trainen en begeleiden: het zijn drie 
belangrijke factoren om het werk voor chauf-

feurs prettiger en efficiënter te maken. Het kan 
op de hele bedrijfsvoering een positieve invloed 
hebben, benadruk Woltinge. “Om een voorbeeld 
te geven: veel wagens zijn voorzien van een 
adaptive brake system dat de veiligheid op de 
weg enorm vergroot. Maar dan moet de chauf-
feur niet op dit systeem ingrijpen. In de praktijk 
gebeurt dit wel. Het komt zelfs voor dat wij mer-
ken dat een ondernemer meer schades krijgt 
doordat in de praktijk foutief met het systeem 
gewerkt word. Training en begeleiding is dan het 
toverwoord. Maar veel ondernemers denken ten 
onrecht dat dit geld kost. Het is juist een zinvolle 
investering!” Wat Wassing betreft gaat dit verder 
dan de techniek. “De logistieke sector is veran-
derd. Je moet kunnen omgaan met de techniek, 
de wagen én de klant. Die wordt steeds veelei-
sender en dat vergt steeds meer van de logistieke 
ondernemer.” Krämer vult vanuit zijn praktijker-
varing aan: “Het klopt dat vrachtwagens steeds 
comfortabeler worden voor de chauffeur. Juist 
dat vergroot volgens mij de kans op ongevallen. 

PAUL WASSING
Vakspecialist Transport en Logistiek 
Nederland – TLN
www.tln.nl

DEELNEMER “De bedrijven die momenteel excelleren 
zijn de bedrijven die durven te kiezen”

RONDE TAFEL
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Het heeft dus vooral ook te maken met de mind-
set van de chauffeur. Hij moet zich bewust zijn 
van zijn verantwoordelijkheid: naar zijn klant en 
baas, maar zeker ook naar de maatschappij.”ij 
oet azi

GOED WERKGEVERSCHAP
De logistieke sector is zich steeds meer bewust 
van zijn maatschappelijke rol. Daar hoort vol-
gens de heren ook goed werkgeverschap bij. En 
daar hoort weer investeren in automatisering en 
professionalisering bij. Krämer: “We investeren 

in een TMS-systeem. Dat is een grote investe-
ring, maar het levert ons veel winst op. Door 
onder meer de administratie te automatiseren 
verkleinen we de kans op fouten enorm. 
Daardoor kunnen we nog efficiënter en kwalita-
tief beter presteren. En ook belangrijk: we kun-
nen sneller factureren en onze charters betalen 
en hebben digitaal bewijs van onder meer lever-
data- en tijden.” Maar goed werkgeverschap 
heeft meerdere aspecten, zoals investeren in be-
loning en begeleiding van medewerkers. Helaas 
kleeft daar door een aantal ‘cowboyverhalen’ een 
negatief beeld aan. “In de media lezen we nog 
wel eens over uitbuiting of slechte huisvesting 
van Oost-Europese medewerkers. Logisch, want 
dat is interessant. Dat de overgrote meerderheid 
van de ondernemers wel goed voor deze mensen 
zorgt is niet nieuwswaardig,” constateert 
Wassing enigszins bitter. “Daardoor hebben 
Oost-Europese chauffeurs ten onrechte een 
slechte naam bij het grote publiek.” Krämer con-
stateert nuchter: “Zonder deze mensen zouden 
we het in de Nederlandse logistieke sector niet 
eens redden. Ze zijn heel loyaal en beschikken 
over een goed arbeidsethos.” Woltinge geeft on-
dernemers nog een goede tip mee. “Als logistiek 
ondernemers bedrijfsgebouwen inrichten voor 

het verblijf van buitenlandse medewerkers kun-
nen ze verzekeringstechnisch problemen krijgen. 
Het mag wel, maar je moet het altijd melden bij 
je verzekeraar. Veel ondernemers weten dat niet 
en lopen zo onnodige risico’s.”

BLIK OP DE TOEKOMST
De inzet van onder meer Oost-Europese mede-
werkers is niet meer te stuiten. Dat geldt ook 
voor de automatisering en professionalisering 
van de logistieke sector. Langzaam maar zeker 
kruipt de branche uit het diepe economische dal. 
Maar Paul Wassing, Harjo Woltinge en Erik 
Krämer beseffen dat er voorgoed een nieuwe weg 
is ingeslagen. “We waren vroeger letterlijk de ko-
ning van de weg”, vat Wassing het samen. “Nu 
zijn we dat figuurlijk. “We kunnen de prijzenslag 
in de markt niet winnen. Maar we zijn wel het 
land dat onmogelijke opdrachten kan uitvoeren. 
Dat is onze sterkte. Als regisseur van de goede-
renstroom zijn we zeker ook in de toekomst de 
koning van de weg!”  «

HARJO WOLTINGE
Verkoopdirecteur TVM verzekeringen
www.tvm.nl

DEELNEMER

Te gast bij:
Landgoed De Biestheuvel, Hoogeloon
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Hoe vind je getalenteerde en/of gekwalifi-
ceerde vakmensen met een achtergrond in 
de metaalsector? Aansluitend: hoe creëer je 
een succesvolle, positieve samenwerking 
met je medewerkers op lange termijn?

ONZE VISIE
» Mensen maken het bedrijf, zowel door hun 
vakmanschap als door hun collegialiteit. 
Betrek je mensen dan ook bij de strategie-
vorming van het bedrijf. Benadruk het  
belang van wederzijdse verwachtingen en 
verantwoordelijkheden.

UW OPLOSSING
» Leg vast wat je van medewerkers ver-
wacht, maar ook wat zij van het bedrijf 
mogen verwachten. Goed werkgeverschap 
en werknemerschap gaan hand in hand. 
Leg in externe communicatie de nadruk  
op de unieke waarden van de organisatie: 
wat maakt het bedrijf bijzonder?  
 Ontwikkel een helder beleid voor P&O,  
ook bij kleine teams. Schakel desnoods  
externe expertise in.

QUICK SCAN

FERRUM GROOTVERSPANING
Randweg-Zuid 9
6021 PT Budel
Telefoon 0495 - 49 20 83
E-mail info@ferrumbv.nl
www.ferrumbv.nl

De wereldwijde economische crisis van 
de afgelopen jaren heeft sporen achter-
gelaten. Sommige bedrijven gingen ten 

onder, andere zagen zich uitgedaagd te innoveren. 
Ferrum Grootverspaning uit het Brabantse Budel  
behoort tot de laatste categorie. Deze specialist in 
verspaning van grote metaalproducten heeft een 
ware metamorfose ondergaan. “Samen met onze  
medewerkers zijn we kritisch gaan nadenken over 
onze doelen, ambities, kansen en valkuilen”, aldus 
eigenaar Johan Schellekens. “We hebben dat proces 
van strategievorming bewust niet alleen met het  
management doorlopen, maar juist samen met  
mensen van de vloer. Alleen dan kom je tot gedeelde 
ambities waar we uiteindelijk met het hele team  
voor honderd procent voor gaan.”

VERWACHTINGEN VASTLEGGEN
Ferrum koos dus voor een nieuwe koers, maar daar 
bleef het niet bij: er kwam een nieuwe website, een 
nieuwe huisstijl én er werd iemand aangetrokken 
met specifieke kennis op het gebied van P&O. 
Schellekens: “Dat was hoognodig, want in vijf jaar 
tijd hadden we niet één sollicitant gehad. Dat moest 
dus anders. We zijn begonnen met het vastleggen 
wat we precies verwachten van medewerkers, maar 
ook wat we te bieden hebben. Dat heeft geresulteerd 
in heldere functieprofielen en een huishoudelijk  
reglement waarin zaken als werktijden, overwerk 

maar ook personeelsfeesten zijn vastgelegd. 
Structuur dus en dat brengt rust en overzicht. 
Iedereen weet waar hij/zij aan toe is. We willen 
daarbij overigens wel flexibel zijn, bijvoorbeeld door 
in de planning rekening te houden met openings-  
en sluitingstijden van de kinderopvang.”

‘GEEN NUMMER’
Schellekens: “Toen we de zaken intern op orde hadden, 
was het tijd om naar buiten te treden. Enerzijds door 
de website van een fris gezicht te voorzien, anderzijds 
door wervingsdagen en gerichte promotie. Onze bood-
schap is daarbij steeds hetzelfde: Ferrum is een fami-
liebedrijf en dat voel je. We horen niet bij een anoniem 
internationaal concern, bij ons ben je geen nummer. 
We zijn daarentegen wel een bedrijf waar vakman-
schap de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.”

RESULTATEN
P&O begint bij Ferrum dus bij zelfkennis: waar staan 
we als bedrijf voor? Wat willen we bereiken en wat 
hebben we daarvoor nodig? “Als de strategie eenmaal 
helder is krijgt het bedrijf ook een duidelijker ge-
zicht”, aldus Schellekens. De tijd heeft hem gelijk  
gegeven, want afgelopen jaar kreeg Ferrum acht solli-
citaties binnen. Daardoor is het team nu aangevuld 
met twee leerlingen en twee ervaren CNC-frezers. Op 
dit moment zijn er dan ook geen openstaande vaca-
tures meer. Ferrum is klaar voor de toekomst.  «

“ FERRUM IS EEN FAMILIEBEDRIJF EN DAT VOEL JE” 

Werving en selectie in  
een nieuw jasje
In de metaalindustrie is altijd behoefte aan gemotiveerde vakmensen. Het aanbod is 
schaars dus hoe vind en bind je als werkgever ambachtslieden aan je bedrijf? “Alles 
draait om balans”, aldus Johan Schellekens van Ferrum Grootverspaning. “Goed 
werkgeverschap betekent heldere afspraken over rechten én plichten. Dat is de  
basis voor een gezonde samenwerking.”

REPORTAGE Tekst: Joris van Dierendonck
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Nederland heeft op piekmomenten een te-
kort aan wielen. Oost-Europese vervoerders 
zijn dan namelijk thuis door bijvoorbeeld 
feestdagen.

ONZE VISIE
» We moeten ons als Nederlandse bedrijven 
binnen de transport toeleggen op de regie-
functie in combinatie met een klein, snel en 
slagvaardig ‘eigen’ wagenpark. De bulk aan 
wielen moeten we aan het buitenland laten. 
Die slag hebben we verloren.

UW OPLOSSING
» Samenwerken met zowel Nederlandse als 
buitenlandse vervoerpartners. Wel zelf de 
regie in handen houden en zorgen voor één 
aanspreekpunt richting opdrachtgevers. 

QUICK SCAN

LOGISTIC SERVICES VALKENSWAARD BV
Dragonder 11B, 5554 GM Valkenswaard

Nieuw adres, vanaf augustus:
Lange Voren 7, 5555 XN Valkenswaard
Telefoon 040 - 282 66 66
E-mail info@lsvbv.nl
www.lsvbv.nl

“Dit dankzij goede contacten door heel 
Europa met vaste vervoerders die voor ons 
rijden. Maar zeker ook dankzij een vloot 

‘eigen rijders’ die voor ons rijden met onze trailers”, 
legt de transportondernemer uit Valkenswaard uit. 
“Door deze combinatie van vervoersoplossingen 
komen vrachten voor onze klanten altijd op tijd op de 
juiste bestemming. Zelfs wanneer we ’s middags tus-
sen drie en vijf nog worden gebeld om een vracht de 
volgende ochtend te komen laden.” 

Uitdaging voor de transportsector in Nederland is wat 
Krämer betreft de regiefunctie in combinatie met een 
klein, snel inzetbaar wagenpark optimaal te beheer-
sen. “We zijn nu eenmaal afhankelijk geworden van 
buitenlandse vervoerders. Daarom hebben wij samen-
werking gezocht met een Poolse onderneming.”
Een partner waarmee LSV sinds kort een stukgoedlijn 
naar Oost-Duitsland en Polen heeft opgezet. Een lijn 
waar iedereen gebruik van kan maken. “We verzame-
len de spullen in onze loods en vervolgens rijden we 
op vaste tijden drie keer per week die kant op”, legt 
Krämer uit. “Een kostenbesparing voor onze op-
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VERHUIZING: RUIMTE VOOR GROEI
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derkomen aan de Lange Voren waar het bedrijf naast 
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HART VOOR DE KLANT
De meeste klanten van LSV zijn directe opdrachtge-
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Want wat dat laatste betreft is Krämer nog van de 
oude stempel. 
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niks leverde hij eind vorig jaar in een week tijd zelf 
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Logistic Services Valkenswaard: 
ultiem flexibel met hart voor de klant
Complete logistieke ontzorging is de corebusiness van Logistic Services Valkenswaard (LSV). Waarbij het onderscheidend 
vermogen van zijn bedrijf volgens mede-eigenaar Erik Krämer is dat LSV echt ad hoc op wensen en vragen van 
opdrachtgevers kan inspelen. 
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en cloud systemen worden begeleid door gekwalificeerde 
IT-specialisten. Zonder tussenkomst van een callcenter, is de 
uitgebreide kennis van onze IT- specialisten altijd binnen handbereik. 
Betrouwbare technische ondersteuning is altijd gegarandeerd.
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ONDERNEMERSPANEL

ADDITIONAL RISK-INSURANCE

De wijzigingen in het ontslagrecht zijn 
slechts voor een deel - vanuit werkgeversop-
tiek - een verbetering. De ontslagprocedure 
wordt inderdaad eenvoudiger, dus een ver-
betering kunnen we simpel stellen. Echter 
er speelt natuurlijk veel meer. Want de pro-
cedure is wellicht eenvoudiger, de weg er-
naartoe wordt moeilijker....
Een werkgever zal vanaf nu, als hij afscheid 
wil nemen van een werknemer middels ont-
slag, zijn dossierzaken goed op orde moeten 
hebben. Alle gesprekken zullen goed moe-
ten worden vastgelegd. Dit kunnen ook tele-
foongesprekken zijn. Houd dus alle ter 
zaken doende contacten bij en noteer de 
antwoorden die op essentiële vragen wor-
den gegeven. Als werkgever zal je een ge-
gronde reden moeten hebben. Ook daar zal 
strenger naar worden gekeken. Kortom, pas 
als er gegronde reden en je hebt een goed 
opgebouwd dossier, dan pas heb je voordeel 
van de nieuwe ontslagprocedure.  «

TZORG

Eenvoudiger: Nee. Er zijn nu veel meer ter-
mijnen waar rekening mee gehouden dient 
te worden. Daarnaast zijn er veel uitzonde-
ringen. Dit zal alleen maar meer worden 
met de komst van de jurisprudentie. 
Sneller: Vanwege de beperking van de keten 
zullen bedrijven eerder moeten beslissen of 
ze iemand een contract voor onbepaalde 
tijd zullen geven. Bij geringe twijfel zijn er 
geen mogelijkheden tot een flexibel con-
tract. Minder kostbaar: De transitievergoe-
ding is redelijk helder en van te voren kan 
berekend worden wat de kosten zullen zijn. 
Aan de andere kant maken medewerkers 
eerder aanspraak op vergoedingen en zijn 
daar ook weinig nuances op aan te brengen. 
Conclusie: het lijkt me geen verbetering 
daar meer flexibilisering zorgt voor behoud 
van werkgelegenheid en de huidige wetge-
ving de moeilijkste keuze van een werkgever 
naar voren haalt, namelijk het geven van 
een onbepaalde tijd contract.  «

LEUTSCHER CONSULT BV

Een vakcollega van mij verzuchtte onlangs: 
“Nu is bij ons alweer de vijfde reorganisatie 
in drie jaar aangekondigd, het houdt niet 
op.” Organisatieontwikkeling is niet langer 
een voortkabbelend proces met af en toe 
een aanpassing, het is een continu aanpas-
sen aan veranderende omstandigheden. 
Aanname en afscheid nemen van medewer-
kers is dan ook aan de orde van de dag. In 
dat licht bezien is de aanpassing van de 
wetgeving behulpzaam. De schaduwkant is 
wel dat de binding tussen werkgever en 
werknemer steeds losser wordt. Trots zijn 
op en loyaal zijn aan het bedrijf lijkt steeds 
lastiger te realiseren en die factoren zijn 
juist zo belangrijk voor het motiveren van 
medewerkers. Wordt de werknemer een 
‘wegwerpartikel’? Laten we het niet hopen, 
ook al omdat bij een krappere arbeidsmarkt 
bedrijven flink last kunnen krijgen van die 
afnemende loyaliteit en trots bij goede me-
dewerkers.   «

AD POOT RENÉ AKKERMANS MEINDERT LEUTSCHER

“Zorg voor  
een goed dossier”

“Het haalt moeilijkste 
keuze naar voren”

“Wordt de werknemer een 
‘wegwerpartikel’?”

Zijn de wijzigingen in het
ontslagrecht een verbetering?

Met de nieuwe ontslagregels per 1 juli 2015 wil het kabinet het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en 
minder kostbaar maken voor werkgevers. Ook de transitievergoeding die de werkgever moet betalen wordt verder 
versoberd. Zijn al deze nieuwe wijzigingen ook werkelijke verbeteringen? De mening van ons panel.
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Met complete hosting oplossingen en goed opgeleid IT-personeel garanderen wij snelle re-
sponstijden en de hoogst mogelijk flexibiliteit voor de behoeften van de meest uiteenlopende 
klanten. Hostway staat bekend voor snelheid en betrouwbaarheid tegen een vaste lage prijs. 
De stroom die het datacenter daarnaast gebruikt is voor 100% uit hernieuwbare en duurzame 
energiebronnen verkregen.

Gekwalificeerde IT- specialisten vormen het hart binnen 
onze orginisatie. De meeste van hen hebben meerdere 
jaren gewerkt voor onafhankelijke hosting providers.
100.000 domeinnamen, webhosting pakketten, 
dedicated servers voor E-commerce applicaties, 
colocatie en datacenter oplossingen, schaalbare cluster 
en cloud systemen worden begeleid door gekwalificeerde 
IT-specialisten. Zonder tussenkomst van een callcenter, is de 
uitgebreide kennis van onze IT- specialisten altijd binnen handbereik. 
Betrouwbare technische ondersteuning is altijd gegarandeerd.
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Unmanaged Cloud Starter

1 virtual CPU-Core – vCore
1 GB RAMGeheugen
40 GB  Webruimte, RAID 10
500 GB dataverkeer
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2 GB RAMGeheugen
60 GB  Webruimte, RAID 10
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Transport is altijd in beweging. Stilstand is 
duur en daardoor onwenselijk. Dan is het be-
langrijk dat je kunt rekenen op een betrouwbare 
leverancier. Verhoeven Transport is flexibel in 
(inter)nationaal transport en Autoschade. J. 
Persoon is specialist in het herstellen van alle 
soorten autoschade: van kleine personenwagens 
tot aan bestelwagens en trucks. 

ONZE VISIE
» We doen ons werk goed, gedegen en snel. We 
snappen van huis uit hoe de transportwereld 
werkt. En dus snappen we wat klanten ver-
wachten en willen. Dat regelen we gewoon, 
zodat alles bij onze klanten weer snel en goed op 
de rit staat. 

UW OPLOSSING
» U kunt bij een betrouwbaar en flexibel bedrijf 
uw autoschade en transport regelen. We zetten 
altijd een stap extra door mee te denken wat de 
beste oplossing is. En die oplossing leveren we 
snel en goed. 

QUICK SCAN

AUTOSCHADE J. PERSOON B.V.
VERHOEVEN TRANSPORT B.V.
Langendijk 13, 5652 AX Eindhoven
Telefoon 040 - 251 53 78
E-mail  info@autoschadejpersoon.nl 

info@verhoeventransport.nl

Beide bedrijven waren de passie van Wim 
Verhoeven. Zijn vrouw Magret zet - met de 
steun van haar kinderen Nancy en Danny - 

beide bedrijven voort. Planner en chauffeur John de 
Bruin van Verhoeven Transport en bedrijfsleider Gerjan 
van Vugt van Autoschade J. Persoon zijn - met de rest 
van het team - daarbij ook een belangrijke steun en toe-
verlaat. Dit team gaat door op de vertrouwde weg. Ze 
kennen voor klanten nog steeds geen ‘nee’ en blijven in 
een klein team grote prestaties leveren! 

FRISSE BLIK
Magret, John en Gerjan brengen ook een frisse blik met 
zich mee. “De focus ligt daarbij op het efficiënter bedie-
nen van klanten met dezelfde service en flexibiliteit”, legt 
John uit. “Digitalisering en planning spelen hierin een 
belangrijke rol. Maar ook strategische keuzes zijn be-
langrijk. Zo heeft Verhoeven transport de keuze gemaakt 
om van negen naar zes vrachtwagens te gaan. Dat maakt 
het bedrijf kleinschaliger en overzichtelijker. Dat komt 
de kwaliteit en professionaliteit ten goede.” Tegelijkertijd 
speelt traditie een belangrijke rol bij Verhoeven 
Transport. Magret: “Het bedrijf bestaat al meer dan 65 
jaar en heeft al die tijd een uitstekende naam gehad. 

Wim was de tweede generatie in dit familiebedrijf. En 
onze zoon werkt nu als chauffeur bij Verhoeven 
Transport. Het is mooi dat de derde generatie interesse 
heeft in het bedrijf. En het is ook heel mooi dat we al 
jaren vaste klanten hebben die ons werk op waarde 
weten te schatten.” Dat geldt ook voor Autoschade J. 
Persoon. Dit bedrijf heeft eveneens een uitstekende re-
putatie en een vaste klantenkring onder logistieke bedrij-
ven en particulieren. En ook bij dit bedrijf geldt dat de 
klant koning is. “We kunnen het niet alleen mooi maken, 
we doen dat ook op snel en goed. Natuurlijk zorgen we 
voor vervangend vervoer, ook voor trucks”, vat Magret 
samen. 

NIEUW MATERIEEL
Onder andere in vervangend vervoer is vorig jaar flink 
geïnvesteerd. Er zijn nieuwe leenauto’s aangeschaft. 
Daarnaast is er een zwaardere heftruck aangeschaft en 
beschikt Verhoeven Transport over drie nieuwe trai-
lers. Daarmee zijn Verhoeven Transport en 
Autoschade J. Persoon helemaal klaar voor de toe-
komst. Daarbij zullen ze zeker door blijven gaan op de 
vertrouwde weg: kwaliteit, flexibiliteit en optimale ser-
vice voor elke klant.  «

AUTOSCHADE J. PERSOON EN TRANSPORT VERHOEVEN INVESTEERT IN NIEUW MATERIEEL

We gaan door op de 
vertrouwde weg
Wim Verhoeven was de drijvende kracht achter Autoschade J. Persoon in Eindhoven 
en nationaal en internationaal transport Verhoeven in Waalre. Na zijn overlijden op 19 
november 2014 zette zijn vrouw Magret zijn levenswerk voort. Wim liet zijn bedrijven 
overigens goed verzorgd achter. Hij investeerde onder meer in extra materieel. 

REPORTAGE Tekst: Hubertine van den Biggelaar // Fotografie: Marco Magielse
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Transport over de weg vraagt om snel-
heid, flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid 
(just in time) tegen concurrerende prijzen. 
De zendingen worden steeds kleiner en op-
drachtgevers leggen vaak meerdere op-
drachten tegelijk neer. Dat vraagt om 
specialisme in fijnmazig transport.

ONZE VISIE
» We werken liefst met eigen personeel, wat 
resulteert in een goede binding met onze op-
drachtgevers. Daarnaast werken we binnen 
DHB, een internationaal samenwerkings-
verband, samen met vijf andere familiebe-
drijven, die ook op de langere termijn 
durven denken. Want niet alleen de prijs 
telt, maar vooral kwaliteit.

UW OPLOSSING
» Als specialist in regiodistributie wisselen 
wij via DHB goederen ‘s nachts uit tussen 
verschillende locaties in België, Nederland 
en Luxemburg. Snel, accuraat en efficiënt, 
via eigen cross-dockoperaties, met eigen 
wagens, zonder centrale overslag.

QUICK SCAN

THIJS LOGISTIEK
Havenweg 10, 6006 SM Weert
Telefoon 0495 - 45 72 45
E-mail info@thijs.nl
www.thijs.nl

Thijs Logistiek is partner van DHB, 
Distributie Holland België, een gezamen-
lijke bv van zes familiebedrijven, met de 

logistieke kracht van een internationale onderne-
ming. Door die kracht kunnen de afzonderlijke regio-
nale spelers de vele zendingen met binnen- en 
buitenlandse bestemmingen op tijd leveren.

DHB
Binnen DHB rijden de partners met opleggers naar 
elkaar toe. De chauffeurs nemen na de levering een 
nieuwe zending mee terug, zodat ook die partij op tijd 
geleverd wordt. “Rekening houden met het 
Rijtijdenbesluit en eventuele problemen onderweg”, 
schetst huidig directeur (sinds 2012) Marius 
Verschuuren, die het familiebedrijf overnam, de 
werkwijze. “We wisselen goederen ‘s nachts uit tussen 
verschillende locaties in België, Nederland en 
Luxemburg. Zo zijn deze de volgende ochtend al dicht 
bij hun bestemming, minder dan 24 uur na hun ver-
trek en met zo min mogelijk kilometers. Door dit net-
werk weten we al wat we de volgende dag moeten 
afleveren, nog voordat de goederen bij ons zijn aange-
leverd. Van onze eigen 50 wagens rijdt 80 procent 
binnen ons eigen werkgebied, dat Limburg, Midden- 
en Zuidoost-Brabant en Belgisch-Limburg omvat. De 
klant kan de rit als hij dat wil via internet volgen met 
track&trace. Per dag verzorgen we als DHB met 600 

wagens en 1500 medewerkers zo’n 1500 ritten. 
Daarvan gaat 98 procent goed en is over 2 procent 
communicatie met de opdrachtgever. Communicatie 
is belangrijk. Mensen verbinden, niet de pc.”

EFFICIENCY
De klanten zijn blij met die benadering. De grootste, 
zoals Sikkens en Akzo Nobel, zijn rechtstreeks op-
drachtgever voor DHB, waar een aparte directie de 
verdere distributie organiseert via de partners. “We 
werken heel efficiënt”, zegt Marius Verschuuren. “Het 
komt voor dat een opdracht wordt neergelegd bij de 
ene partner, maar dat we besluiten de uitvoering over 
te laten aan een andere, omdat dat voor de opdracht-
gever efficiënter is. Via DHB beschikken we over 
350.000 m2 warehousing, verdeeld over veertien lo-
caties. Wij halen de goederen graag op bij onze op-
drachtgever. Maar als die locatie ver van de 
eindbestemming ligt, loont het om ze bij DHB op te 
slaan, in de nabijheid van diens klant. Dat spaart kilo-
meters en is sneller. Zo werken we efficiënt samen en 
hebben we de CO2-uitstoot van het gezamenlijke wa-
genpark al met 62 procent verminderd. Zo werken we 
toekomstbestendig, flexibel en snel, tegen concurre-
rende prijzen. Dat zorgt voor groei. Alleen in 2014 al 
10 procent. Optimisme overheerst, al is de prijsdruk 
hoog. Maar prijs alleen is niet wat telt, we gaan vooral 
voor kwaliteit.”  «

Sterk in fijnmazig transport, met een voorkeur voor de ‘moeilijke zendingen’. Met de 
garantie van just in time-leveringen en snel kunnen schakelen met opdrachtgevers. Dat 
is het ‘geheim’ van Thijs Logistiek in Weert, specialist in regiodistributie. 

Thijs Logistiek, specialist  
in fijnmazige levering

REPORTAGE Tekst: Van Zandvoort Communicatie // Fotografie: John Peters
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ARIS VAN DAALEN VAN DAALEN TRANSPORT & CARGOBOSS

MET TVM ACHTER JE STA JE STERKER.

Aris van Daalen is een moderne transportondernemer die altijd bezig is met de dag van morgen. 
Van daalen transport en CARGOBOSS vervoeren bloemen, planten, groenten en fruit binnen 
24 uur van Maasdijk naar Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. Dit vraagt om strak 
management, snel schakelen en passie voor transport. Aris van Daalen is naast directeur ook lid 
van het TVM Next Generation Team. Daar denken we na over de ontwikkelingen in de verzekerings- 
en transportbranche. Samen met onze klanten maken we plannen voor de dag van morgen.

MET TVM ACHTER ONS
ALTIJD BINNEN 24 UUR
OP DE BESTEMMING. 

MET TVM ACHTER JE STA JE STERKER.

Aris van Daalen
Van daalen transport en CARGOBOSS vervoeren bloemen, planten, groenten en fruit binnen 
24 uur van Maasdijk naar Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk. Dit vraagt om strak 
management, snel schakelen en passie voor transport. Aris van Daalen is naast directeur ook lid 
van het TVM Next Generation Team. Daar denken we na over de ontwikkelingen in de verzekerings- 
en transportbranche. Samen met onze klanten maken we plannen voor de dag van morgen.

OP DE BESTEMMING.
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Ondernemers willen ook duidelijk-
heid over wat geleverd wordt. Wat 
wordt er verwacht van de werking 

van ICT en wat zijn de afspraken? Het is be-
langrijk vooraf goede afspraken te maken tus-
sen leverancier en klant. 

Het is voor Patrick van Erp van Ponthus, dage-
lijks werk om met zijn klanten samen de be-
drijfsvoering te optimaliseren en daarbij ICT 
als goed instrument in te zetten. Voor klanten 
is het vaak niet zo belangrijk welke techniek er 
achter zit, als ICT maar de oplossingen brengt 
die nodig zijn voor beter en gemakkelijker wer-
ken en leiden tot een beter rendement.

In de samenwerking tussen leverancier en klant 
is er bij Ponthus altijd sprake van partners in 
business, gebaseerd op een wederzijds vertrou-
wen. Daarbij is er duidelijkheid over de ge-

maakte afspraken en die afspraken moeten dan 
ook juridisch afgezekerd zijn.

De hulp van een deskundig advocaat kan daar-
bij op zijn plaats zijn. Een advocaat kan samen 
met partijen de afspraken goed op papier zetten 
en in een contractvorm gieten. Advocaten vol-
gen een permanente opleiding om dergelijke 
contracten te maken. 

Bij de te maken afspraken over een ICT-project 
kan gekozen worden voor de omschrijving van 
de bedoeling van partijen. De verplichtingen 
kunnen dan omschreven worden als inspan-
ningsverplichtingen of resultaatverplichtingen.
In het geval van inspanningsverplichtingen 
wordt toegezegd zich in te spannen om een be-
paalde doelstelling te bereiken. In het geval van 
een resultaatverplichting wordt een resultaat 
afgesproken dat gehaald dient te worden. Het 

spreekt voor zich dat een ondernemer bij te-
genvallende resultaten eerder een kans maakt 
om te klagen als een resultaat is afgesproken 
dat is afgesproken om een resultaat te proberen 
te realiseren.

In het geval dat er onduidelijkheid bestaat over 
de afspraken kan het contract over de afspra-
ken uit de onderste lade van uw bureau gehaald 
worden en kunt u uw advocaat bellen voor ad-
vies en hij kan u dan bijstaan.   «

 Enter en je bent er
Voor succesvolle ondernemers is het zaak dat de informatie- en communicatietechnologie werkt en toegepast is 
op de dagelijkse behoeften van hun bedrijf. De computers moeten het gewoon doen en als je ‘enter’ intoetst moet 
datgene gebeuren dat effectief en efficiënt is voor de onderneming. Ondernemers willen geen gedoe met ICT. Het 
moet gewoon werken.

PHILIP VAN ROY
Clerx van Roy advocaten 

PATRICK VAN ERP
Ponthus

KENNISPARTNER
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THOMAS VAN BAKEL
Directeur Van Bakel Personeelsdiensten, 
Eersel. Partner in flex, specialist in onder 
meer uitzenden, detacheren en re-inte-
gratie. Waarbij opleiding een belangrijke 
rol speelt. 

www.vanbakeluzb.nl.

FRANK VAN DER MEIJDEN
Wethouder in de gemeente Bergeijk met 
in zijn portefeuille onder meer Werk & 
inkomen en Zorg. Hierbinnen vallen de 
drie transities in het sociaal domein: 
Jeugdzorg, Begeleiding Wmo/AWBZ en 
Participatiewet. 
www.bergeijk.nl.

HUUB HABETS
Adviseur binnen Habets Interim 
Management, Waalre. Wil de missing 
link vormen tussen overheden en be-
drijfsleven zodat zij elkaar binnen het so-
ciale domein beter kunnen vinden. 

www.habets-interim-management.nl.

DEELNEMERS
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De veranderingen in het sociaal 
domein en de rol die ondernemers 
hierin kunnen spelen, zijn het onder-

werp van gesprek tijdens de Ronde Tafel rond dit 
thema bij Habets Event Support in Waalre. 

“Wat in de krant komt, is de pgb-discussie (red. 
persoonsgebonden budget)”, trapt wethouder 
Frank van der Meijden het gesprek af. “En juist 
dat stukje is nu net het enige dat het Rijk nog 
moet regelen via de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB). De rest van de veranderingen binnen het 
sociaal domein is redelijk geland en gaat zich set-
telen. Daarvan ben ik overtuigd.”
De wethouder die in Bergeijk verantwoordelijk is 
voor de drie transities binnen het sociaal domein - 
jeugdzorg, begeleiding Wmo/AWBZ en 
Participatiewet - is dus positief gestemd. “Deze 
veranderingen bieden gemeenten de kans zich in 
hun kracht te zetten”, stelt hij. “Werk, inkomen en 
zorg zijn zo nauw met elkaar verweven. We 
mogen de drie transities dan ook niet los zien van 
elkaar.”
Kansen voor gemeenten ‘om te ontkokeren’ ziet 
ook Jos van Nunen, voorzitter Raad van Bestuur 
van welzijnsorganisatie Lumens Groep. Zover is 
het wat hem betreft echter nog niet. “Participatie 
en zorg verbinden is het doel, maar er dreigt juist 

een nieuwe verkokering op gemeentelijk niveau 
omdat budgetten nog steeds gescheiden zijn”, 
geeft hij aan. 

DROOMBEELD
Het droombeeld is wat hem betreft per gezin 
budgetten bij elkaar brengen, maar dat lukt 
nog niet. “Dit ook omdat de zorg van oudsher 
capaciteit gedreven is. Bedden bezetten en 
mensen aan het werk houden was lang de doel- 
stelling van veel zorginstellingen en -organisa-
ties”, legt hij uit. “Terwijl het belang van de 
cliënt voorop moet staan. Van buiten naar 
binnen denken dus. Een verandering waar we 
als zorgsector middenin zitten.” 

Verandering die wat Van Nunen betreft vraagt 
om samenwerking. “Innoveren met partners als 
gemeenten, andere zorgaanbieders, maar ook 
ondernemers”, benadrukt hij. Om vervolgens het 
voorbeeld te noemen van de wijkrestaurants van 
de stichting Robin Hood in Eindhoven waar jon-
geren met een afstand tot de arbeidsmarkt de 
kans krijgen werkervaring op te doen om aan-
sluitend door te stromen naar een reguliere 
baan. Een project waarin de Lumens Groep bij-
voorbeeld samenwerkt met Van der Valk 
Eindhoven.

“Uit kolommen denken”, haakt Wim van Golstein 
Brouwers van Van Ede & Partners in. “De belang-
rijkste voorwaarde om de huidige transities in het 
sociaal domein te laten slagen. Samen creëer je 
meer dan alleen is een besef dat echter nog niet 
tot iedereen is doorgedrongen.” Hij vergelijkt de 
ontwikkeling vervolgens met modellen in 
Australië en de Verenigde Staten waar de over-
heid zich veel meer nog dan hier heeft terugge-
trokken uit het sociaal domein en dit overlaat aan 
het bedrijfsleven. 
“Amerikaanse bedrijven investeren inderdaad veel 
meer in hun omgeving dan hier gebeurt”, weet ook 
Van Nunen. “Bijvoorbeeld door veel vaker mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te 
nemen. Omdat dit goed is voor hun imago. Ze zien 
investeren in hun directe omgeving, de samenle-
ving, echt als commercieel asset. Terwijl wij het le-
lijk maken, het opvatten als ballast.”

ZORG BETAALBAAR HOUDEN
Wethouder Van der Meijden weigert op zijn beurt 
om de situatie zoals die nu is ontstaan in 
Nederland te vergelijken met die in de Verenigde 
Staten. “Het niveau van sociale voorzieningen 
daar is niet te vergelijken met hier”, stelt hij. “En 
daar willen we als gemeenten ook helemaal niet 
naartoe, integendeel. Willen we de zorg met zijn 

 Veranderingen in het  
sociaal domein: wat kunt  
u als ondernemer doen?
Gemeenten staan sinds begin dit jaar voor een enorme opgave. Ze moeten meer taken uitvoeren met minder geld 
als gevolg van veranderde wetgeving in het sociaal domein. Zo zijn gemeenten door de overheveling van taken vanuit 
het Rijk nu verantwoordelijk voor de Participatiewet, de nieuwe Wmo en voor de jeugdzorg. Samenwerking tussen 
gemeenten, zorgverleners én ondernemers is meer dan ooit nodig. 

JOHAN HABETS
Directeur Habets Event Support / 123 
Feestverhuur en Habets Interim 
Management, Waalre. Gastheer van deze 
Ronde Tafel. 

www.habets-event-support.nl.

JOS VAN NUNEN
Voorzitter Raad van Bestuur Lumens 
Groep, Eindhoven. Welzijnsorganisatie 
die actief is in zestien gemeenten in de 
regio Eindhoven met als doel het bevor-
deren van maatschappelijke en economi-
sche zelfstandigheid van mensen. 
www.lumensgroep.nl.

RUUD VAN DE PAS
Vestigingsmanager BTL Realisatie, 
Veldhoven. Is in de regio actief in de 
groenvoorziening voor gemeenten, 
(zorg)instellingen, bedrijven en sportver-
enigingen. Met het label ‘tuinstijl’ ook ac-
tief voor particulieren. 
www.btl.nl.

WIM VAN GOLSTEIN BROUWERS
Directeur/consulent Van Ede & Partners, 
Eindhoven. Bureau voor outplacement 
en loopbaanbegeleiding voor hoger op-
geleiden. Met als uitgangspunt: careers 
that matter. 

www.vanede.nl.
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allen echter betaalbaar houden dan moeten we 
simpelweg mensen meer in hun kracht zetten en 
dit biedt kansen voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Werk is en blijft nu eenmaal het 
beste middel op weg naar participatie en zo naar 
minder zorgkosten. 93,5 miljard euro per jaar 
naar de zorg is simpelweg niet langer houdbaar.”
Van der Meijden roept ondernemers daarom op 
mee te doen. In de Kempen kunnen ze hiervoor 
terecht bij Kempenplus, het servicepunt voor de 
Kempische arbeidsmarkt als het gaat om het in 
contact brengen van ondernemers met werkzoe-
kenden die een extra steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Met meer dan vierhonderd succesvolle 
bemiddelingen in twee jaar tijd heeft Kempenplus 
volgens hem bewezen succesvol te zijn.  

Een ondernemer die dit kan beamen, is Ruud van 
de Pas van BTL Realisatie in Veldhoven dat actief 
is in de groenvoorziening. Bij het bedrijf werken 
sinds dit jaar vier mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt vanuit Kempenplus. “Dit tot volle 
tevredenheid”, legt Van de Pas uit. “Het werkt 
super. Het zijn gemotiveerde medewerkers en het 
voortraject door Kempenplus was goed geregeld. 
Daarbij hebben onze projectleiders de kans om de 
mensen zelf te begeleiden. Voor ons goed te rege-
len, want als BTL hebben wij veel ervaring met 
het werken met mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt. Zo zijn we PSO - trede 3 gecertifi-
ceerd.” (red. PSO staat voor Prestatieladder 
Socialer Ondernemen)

WELWILLEND, MAAR DAN…
Ondernemer en gastheer van dit rondetafelge-
sprek Johan Habets, van Habets Event Support / 
123 Feestverhuur en van Habets Interim 
Management, wil mensen ook best kansen geven. 
Maar zeer recent nog bemerkte hij dat dit nog niet 
zo eenvoudig is. “Als Habets Event Support orga-
niseren we allerlei bijeenkomsten, feesten en par-
tijen”, legt hij uit. “Dit betekent dat we hier een 
enorme berg afwas verzamelen. Via via kwam ik 
bij een jongen terecht die dit werk graag wilde 
doen. Hij heeft echter een handicap en dit bete-
kent dat ik zijn werkplek moest aanpassen. Er 
moest langs de gehele afwaslijn een speciale mat 
worden gelegd. Een investering van tienduizend 
euro. Van het UWV begreep ik dat zij daaraan 
mee wilden betalen. Mooi, maar dit regelen 
duurde zolang dat ik uiteindelijk de investering 
helemaal zelf heb gedaan. Anders had die mat er 
nu nog niet gelegen en was die jongen alweer in 
de Ziektewet beland.” 

En de bijdrage van het UWV? Die moet Habets 
nog steeds krijgen. Een voorbeeld dat wat hem 
betreft aangeeft hoe ‘stroperig’ een en ander nog 
steeds gaat. Ook wanneer je dus welwillend bent. 
“Dit soort dingen moet je voor ondernemers mak-
kelijker maken. Begrijpelijker ook, want nu moet 
je als ondernemer bijna iemand aannemen om 
alle regeltjes te begrijpen die aan dit soort wetge-
ving verbonden zijn. Een enorm obstakel, als je 
het mij vraagt.”

Een mening die Thomas van Bakel deelt. Zijn be-
drijf Van Bakel Personeelsdiensten is onder meer 
actief als uitzendbureau, maar ook als re-in-
tegratiebureau. “In die hoedanigheid zijn we dus 
ook betrokken bij de Participatiewet”, geeft hij 
aan. “En wat mij steeds weer opvalt is dat we niet 
in de ‘bakken’ van de gemeenten mogen kijken 
waar de mensen in zitten die bemiddeld moeten 
worden naar werk. Een moeilijk werkbare situa-
tie.”

Daarbij wordt het belang van begeleiding door de 
verschillende betrokkenen bij de Participatiewet 
volgens Van Bakel over het hoofd gezien. “Terwijl 
je daar nu juist in moet investeren wanneer je 
kwaliteit wilt nastreven.” Een opmerking die de 
anderen aan tafel onderstrepen. “De juiste bege-
leiding in het voortraject, maar zeker ook op de 
werkplek. Dat is de sleutel tot succes”, benadrukt 
Van de Pas inmiddels uit eigen ervaring. 
 
“Natuurlijk loopt alles nog niet perfect”, weet ook 
wethouder Van der Meijden. “Maar je moet ons 
als gemeenten ook de kans geven om in de huid te 
kruipen van ondernemers om zo zaken interes-
sant te maken voor jullie. Daarom vind ik het ook 
prettig om hier aan tafel te zitten en te horen wat 
jullie ervaringen zijn. Wat ik wel kan zeggen is dat 
we als gemeenten zeker over instrumenten be-
schikken om het in dienst nemen van iemand met 
een afstand tot de arbeidsmarkt nog meer te sti-
muleren.”

RONDE TAFEL
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En hij noemt vervolgens als eerste punt begelei-
ding vanuit gemeenten, maar ook vanuit het regio-
naal werkbedrijf Zuidoost-Brabant en dus vanuit 
Kempenplus. Daarbij zijn er volgens hem ook fi-
nanciële prikkels mogelijk zoals loonkostensubsi-
die. Waarbij de hoogte van deze subsidie 
afhankelijk is van de zogenoemde loonwaarde van 
de werknemer. (red. de in geld uitgedrukte waarde 
van het werk dat iemand kan verrichten). En een 
derde instrument dat Van der Meijden noemt is de 
no-riskpolis. Waarmee ondernemers die werk bie-
den aan mensen met een beperking kunnen wor-
den gecompenseerd voor loonkosten wanneer zo’n 
werknemer onverhoopt uitvalt door ziekte.

GAPEND GAT
Wat Huub Habets van Habets Interim 
Management echter constateert is dat veel onder-
nemers niet op de hoogte zijn van de mogelijkhe-
den. “Er gaapt een gat tussen de politieke 
werkelijkheid en de realiteit waar ondernemers 
mee te maken hebben. Precies de reden voor de 
oprichting van Habets Interim Management. Wij 
spelen in dezen namelijk graag de rol van verbin-
der. Binnen het gehele sociale domein, want we 
zijn er als bedrijf van overtuigd dat duurzame op-
lossingen alleen tot stand komen wanneer ge-
meenten en lokale bedrijven de handen ineen 
slaan. Hiertoe moeten ze elkaar echter wel weten 
te vinden. Niet alleen als het gaat om het creëren 
van werkplekken voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, maar ook bij het in stand 

houden van bepaalde sociale voorzieningen in een 
wijk. Wijk- en buurtcentra bijvoorbeeld.”

“Informele leer- / werkplekken creëren. 
Buurthuizen ontwikkelen tot leer-werkbedrijven. 
Hier ziet zeker ook Jos van Nunen kansen voor 
samenwerking met bedrijven als het gaat om het 
bieden van perspectief aan mensen en het bevor-
deren van de leefbaarheid in wijken. “Van hang-
plek, naar ontmoetingsplek naar bijdrage aan de 
maatschappij. Een mooie ontwikkeling”, vat Van 
Golstein Brouwers samen. 
Inloop- en participatiehuis d’Aquino, gevestigd in 
een leegstaande basisschool in Bergeijk, is een 
goed voorbeeld van deze ontwikkeling. Een plek 
waar volgens wethouder Van der Meijden ont-
moeting, dagbesteding en werkervaring al worden 
samengebracht. Dit door het creëren van een 
warm nest en de nadruk te leggen op een per-
soonlijke benadering zodat mensen zich in de 
woorden van de wethouder kunnen ‘hervinden’. 

Een voorbeeld dat wat Huub Habets betreft veel 
meer moet worden benut om te laten zien dat het 
dus wél kan. Dat de participatiemaatschappij wél 
werkt. Datzelfde geldt voor het voorbeeld van BTL 
Realisatie en de mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt die er werken. Succesverhalen die col-
lega-ondernemers volgens Habets móeten horen. 
 
“Verhalen die laten zien dat ‘inclusie’ werkt. Dat 
iedereen ondanks de soms harde werkelijkheid 

mag en kan meedoen”, stelt Van Golstein 
Brouwers. “Als je mensen maar serieus neemt”, 
vult Van Nunen aan. “We mogen er met zijn allen 
wel wat trotser op zijn wanneer we investeren in 
de samenleving. En dit niet louter zien als ballast. 
Op die manier groeit het nieuwe maatschappelijk 
verantwoord ondernemen in mijn ogen vanzelf.”

DE SOCIAL IMPACT BOND
Omdat het volgens de deelnemers onderstreep, 
zeker voor ondernemers, vaak toch om de centen 
gaat, wil Jos van Nunen tot slot nog de aandacht 
vestigen op een trend die langzaam komt over-
waaien uit Engeland: de Social Impact Bond 
(SIB). Waarmee private investeerders kunnen in-
vesteren in oplossingen voor maatschappelijke 
problemen zonder dat het hen geld kost. Omdat 
de overheid de investering terugbetaalt, met 
rente, op basis van de besparing die de investe-
ring hen oplevert. Een vorm van betalen bij bewe-
zen succes dus. 

Denk aan een besparing op uitkeringen wanneer 
mensen via een op deze manier gefinancierd pro-
ject begeleid worden naar werk, maar ook een be-
sparing op bijvoorbeeld politiekosten wanneer het 
gaat om een project tegen jeugdcriminaliteit.
Een creatieve oplossing die wat de deelnemers 
aan deze Ronde Tafel betreft zeker past in de hui-
dige tijd waarin overheid en ondernemers maat-
schappelijke uitdagingen echt sámen moeten 
aangaan.  «
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» De markt vraagt medewerkers met toege-
voegde waarde, naast risicospreiding en 
maatwerk. Er is steeds meer behoefte aan 
flexibiliteit tegen een betaalbare prijs. Het is 
de kunst die vraag te laten matchen met 
goed opgeleide medewerkers en die zijn 
schaars.

ONZE VISIE
» Met als kernwaarden ’betrouwbaar, on-
dernemerschap en samenwerken’ en oog 
voor het welzijn van mensen zorgt ProfCore 
voor een stabiele werkomgeving voor zijn 
medewerkers. Dit leidt tot toegevoegde 
waarde voor klanten, waardoor het uit te 
voeren werk effectiever en efficiënter ver-
loopt.

UW OPLOSSING
» Volledige outsourcing van productiewerk 
tot maatwerkoplossingen binnen de flexibele 
arbeid door onze serviceteams van 500 vak-
mensen voor logistiek en industrie. 
Zekerheid die werkt, gebaseerd op de suc-
cesfactoren (zie elders op deze pagina).

QUICK SCAN

PROFCORE BEHEER BV
Mauritslaan 111, 6161 HT Geleen
Telefoon 046 - 478 77 77
E-mail profcore@profcore.nl
www.profcore.nl
www.profcorewerkt.nl

Dan wordt ook de eerste vestiging van 
ProfCore in Zuidoost-Brabant geopend. 
Van hieruit zal de regio, waar veel hoog-

waardige procesindustrie en logistiek vertegen-
woordigd is, nog beter worden bediend. Want ook 
deze regio is voor ProfCore zeker geen onbekend 
terrein. Het is er al geruime tijd succesvol in beide 
branches. Wat een vaste uitvalsbasis meer dan 
rechtvaardigt.

UNIEK
ProfCore is al bijna dertig jaar specialist in het deta-
cheren van procesoperators en logistieke vakmen-
sen en telt momenteel circa 500 medewerkers. Geen 
uitzendkrachten, maar eigen mensen, goed opgeleid 
en gecertificeerd, die op de loonlijst staan bij 
ProfCore en bereid zijn in zichzelf te investeren. 
Medewerkers met toegevoegde waarde. Dat maakt 
het businessconcept van het bedrijf zo uniek en te-
gelijkertijd super interessant voor opdrachtgevers 
die op zoek zijn naar kwaliteit en betrouwbaarheid, 
gekoppeld aan flexibiliteit.

VAN LBO TOT HBO
“Wij hebben alleen de beste vaklui in dienst. Voor 
werk op vooral lbo- en mbo-niveau, maar ook steeds 
vaker op mbo+ of hbo-niveau”, schetst algemeen di-
recteur Bart Vringer de uitgebreide vijver vol vak-
kennis waarin zijn vele klanten volop en graag 
vissen. “Vooral op hbo-niveau zullen we ons, gezien 
de economische trends, verder gaan ontwikkelen. 
Totaaloplossingen zijn gevraagd. Opdrachtgevers 
zoeken naar een partij aan wie ze het uitvoerende 
deel van hun business met een gerust hart kunnen 
outsourcen. Zonder kopzorgen. Ze willen ‘People to 
accelerate their business’. En die leveren wij.”

ONTZORGD, RUST 
Volledig ontzorgd je logistieke en productieprocessen in 
handen van ProfCore geven, ook voor volledige projec-
ten. Het zorgt voor rust in je organisatie. Je haalt met 
ProfCore continuïteit, flexibiliteit en kostenreductie in 
huis. Een keur aan tevreden klanten, van de agro- en 
foodindustrie tot de chemie en de papierindustrie, erva-
ren dat al. Met de focus op langdurige partnerships. “Wij 
laten zien dat je je productie niet naar het buitenland 
hoeft te brengen”, zegt Bart Vringer. “Steeds meer maak-
industrie keert dan ook terug, als we maar slimmer met 
arbeid omgaan.”  «

ProfCore  
accelereert!

ProfCore slaat zijn vleugels uit. Al decennia wereldberoemd en succesvol in Limburg en 
Noordrijn-Westfalen, gaat deze topleverancier van de best gekwalificeerde vakmensen 
voor procesindustrie en logistiek later dit jaar definitief doorbreken in Zuidoost-
Brabant. 

UW 7 SUCCESFACTOREN 
Kwaliteit: gegarandeerde netheid en veiligheid, es-
sentieel in de procesindustrie en industriële logistieke 
processen. 
Flexibiliteit: altijd medewerkers beschikbaar, ook 
in drieploegen- of continudienst en tijdens pieksitua-
ties.
Maatwerk: professionals met de juiste kennis, op de 
juiste plaats, voor de periode die u bepaalt.
Continuïteit: voor terugkerende werkzaamheden 
de beschikking over dezelfde proces- of logistieke ope-
rators.
Specialisme: opleiding voor verdere ontwikkeling 
en doorgroei is onderdeel van de bedrijfsvoering.
Veiligheid: alle operators zijn VCA-gecertificeerd en 
dragen de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen 
en vakkleding. Extra: specifieke certificering of scho-
ling bij de opdrachtgever.
Risicospreiding: kwaliteit zonder gebondenheid 
aan vaste contracten. Met output-tarifering als uit-
gangspunt daalt uw risico nog verder.

REPORTAGE Tekst: Van Zandvoort Communicatie // Fotografie: Jo Goossens
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Snel kunnen op- en afschalen in vakkundige 
medewerkers, die meteen en flexibel inzetbaar 
zijn. Dat is het dilemma waar veel werkgevers 
in de techniek, bouw en zorg mee worstelen. 
Tegelijkertijd zijn de vele regels en wetten voor 
personeelszaken een nachtmerrie voor veel on-
dernemers.

ONZE VISIE
» Van Bakel Personeelsdiensten zorgt dat een 
‘vast’ gezicht flexibel inzetbaar is. Dat scheelt 
ondernemers veel tijd, zorgen en energie. 
Sterker nog: het zorgt ervoor dat ondernemers 
kunnen bouwen op een van de vele vakkrach-
ten die via ons aan het werk kunnen én willen. 

UW OPLOSSING
» We kijken met andere ogen naar personeel. 
We praten niet over handjes, maar over ge-
zichten. We kennen onze medewerkers en kij-
ken naar de persoon achter het cv. Daardoor 
maken we altijd een goede match tussen vraag 
en aanbod. Met ons uniek poolmanagement-
systeem bieden we meerwaarde aan medewer-
kers en ondernemers. Bedrijven kunnen zo 
flexibel een beroep doen op ‘vaste’ gezichten, 
die helemaal ingewerkt zijn.

QUICK SCAN

VAN BAKEL PERSONEELSDIENSTEN
Nieuwstraat76a
5521 CD Eersel
Telefoon 0497 - 51 20 00
E-mail info@vanbakelpno.nl
www.vanbakeluzb.nl 

“De arbeidsmarkt is grondig veranderd,” 
constateert Van Bakel. “Flexibiliteit is hét 
mantra geworden. Ondernemers willen bij 

pieken snel kunnen opschalen zonder vast te zitten 
aan allerlei verplichtingen. Begrijpelijk, zeker gezien 
de steeds ingewikkelder regelgeving. In dat opzicht is 
gebruikmaken van een arbeidsbemiddelaar aantrek-
kelijk. Maar dat staat op gespannen voet met de wens 
om te kunnen beschikken over ingewerkt, gemoti-
veerd personeel dat zelfstandig kan denken en doen. 
Van Bakel Personeelsdiensten zorgt dat ondernemers 
via een uniek poolmanagementsysteem kunnen wer-
ken met voor hun vertrouwde gezichten. Overigens 
zijn dat op alle niveaus - van ongeschoold tot WO - 
mensen die hard werken én kunnen meedenken over 
hoe ze hun werk goed kunnen doen.” 

25 JAAR ERVARING
De visie van Van Bakel is heel anders dan gebruike-
lijk in de arbeidsbemiddeling. Vaak wordt gestuurd 
op kwantiteit en minder op kwaliteit. “Ik heb 25 
jaar als hoofd P&O gewerkt”, vertelt Van Bakel. “Ik 
weet hoe essentieel het is om te weten wat iemand 
écht kan. Dat is niet uit een cv te destilleren. 
Daarom wil ik altijd weten wie voor me werkt. We 
besteden veel tijd en energie aan werving en selec-
tie. Maar ook aan opleiding, coaching en begelei-

ding. Daardoor kunnen we een écht goede match 
maken tussen vraag en aanbod. Er is veel potentieel 
beschikbaar op de arbeidsmark, zoals 55+’ers of 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij 
hebben daar veel projectmatige ervaring in en wer-
ken daarbij onder meer samen met het UWV. Dat is 
beslist interessant voor ondernemers, zeker in het 
kader van de nieuwe Participatiewet. Groot voor-
deel is dat we ondernemers ontzorgen en het risico 
voor hun dragen.”

ZORGEN VOOR PERSONEEL
Van Bakel Personeelsdiensten kijkt dus graag over 
grenzen heen. Overigens ook letterlijk… Van Bakel: 
“We hebben al enkele jaren een vestiging in Turkije. 
Daar zijn veel high potentials met diverse specialis-
men. Het opleidingsniveau is hoog en met goede be-
geleiding zijn zij heel waardevol binnen de 
Nederlandse kennisindustrie.” Maar ook binnen de 
grenzen valt Van Bakel Personeelsdiensten op met 
grensverleggende initiatieven. “Zo zijn we onlangs ge-
start met ons AZOP Zorgbureau”, vertelt Van Bakel. 
“Wij bemiddelen tussen zorginstellingen en zzp’ers en 
zorgen ervoor dat patiënten en cliënten ‘vaste gezich-
ten’ aan bed krijgen zonder dat werkgevers vastzitten 
aan deze mensen. En natuurlijk zorgen wij weer goed 
voor ‘onze’ mensen!”  «

    VAN BAKEL PERSONEELSDIENSTEN AL VIJF JAAR ONDERSCHEIDEND IN PERSONEELSDIENSTEN

‘ Wij kijken naar de mens  
en dat werkt’
Handjes zijn belangrijk, maar hersens ook! Dat is de overtuiging van Thomas van 
Bakel. De eigenaar van Van Bakel Personeelsdiensten in Eersel kijkt altijd naar de 
mens achter een cv. En dat werkt! Waarom? Dat legt hij u graag uit.

REPORTAGE Tekst: Hubertine van den Biggelaar // Fotografie: Marco Magielse
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» U koopt uw goederen overal ter wereld 
voor de beste prijs en kwaliteit. De goederen 
komen goed aan en meestal zonder schade. 
Maar wat gebeurt er als er wél schade is of 
u mist een aantal stuks. Als u al ergens te-
recht kunt met uw claim, dan is de vergoe-
ding misschien teleurstellend of u bent een 
behoorlijke tijd verder voordat u het geld 
heeft ontvangen.

ONZE VISIE
» Allianz behoort tot de Allianz Group, we-
reldleider op financieel gebied. Door ons uit-
gebreide netwerk in meer dan 70 landen 
kunnen wij lokaal onze specialisten voor u 
inzetten. Wij maken onze betrouwbaarheid 
waar door onze kennis en vaardigheden te 
delen met onze klanten.

UW OPLOSSING
» Zorg dat u zelf de transportrisico’s heeft 
verzekerd, liefst zo uitgebreid mogelijk. Uw 
verzekeraar neemt u dan veel zaken uit han-
den. Deze vergoed uw schade namelijk di-
rect. Hierdoor hoeft u niet zelf met uw 
vervoerder in discussie om uw schade te 
verhalen. Ook hoeft u niet zelf uw schade te 
verhalen op een buitenlandse verzekeraar. 
Dit regelt uw verzekeraar voor u en u kunt 
zich bezighouden met ondernemen. 

QUICK SCAN

ALLIANZ NEDERLAND GROEP N.V.
Fellenoord 160 
5611 ZB Eindhoven
Telefoon 088 - 577 97 10
Email het.ondernemersbelang@allianz.nl
www.allianz.nl

Garantie tot de  
voordeur of verder?
Veel ondernemers kopen en verkopen goederen. Meestal ligt de focus op de 
overeenkomst en praktische zaken zoals het vervoer, levertijden. Wij staan even stil bij 
de verzekering van uw goederen?

WAAROM DE TRANSPORTVERZEKERING IN 
EIGEN HAND HOUDEN?
Bent u een koper dan kunt u ervan uitgaan 

dat de vervoerder is verzekerd voor schade aan de ver-
voerde goederen of misschien bent u met de verkoper 
overeengekomen dat zij voor verzekering zorgdragen. 
Maar wat is er dan verzekerd en is dat wel voldoende? 
Welke dekking is er afgesloten en bij wie moet je de 
schade verhalen? De transportspecialisten van Allianz 
zeggen “beter verzekeren dan verhalen”. 

VERVOERDER IS VERZEKERD
Een beroepsvervoerder is vaak verzekerd voor schade 
aan de vervoerde goederen conform de vooraf overeen-
gekomen vervoerscondities. Meest voorkomende ver-
voerscondities zijn bijvoorbeeld AVC (nationaal) en 
CMR (internationaal). Hierin is echter alleen de aan-
sprakelijkheid geregeld. De vervoerder is niet altijd aan-
sprakelijk voor de schade. Bijvoorbeeld in geval van 
overmacht. Is de vervoerder wel aansprakelijk dan is de 
aansprakelijkheid veelal beperkt. 
Onder AVC is een vervoerder aansprakelijk tot 3,45 euro 
per kilo beschadigd of ontbrekend gewicht. Onder CMR 
is dit 8,33 SDR (ongeveer 9,50 euro). Deze beperkte aan-
sprakelijkheid is voldoende voor een paar kilo aardap-
pels, maar bij een aantal beschadigde iPads ontstaat er 
wel degelijk een probleem. In dat geval kunt u slechts 
3,40 euro per kilo verhalen op de vervoerder. Bijna de 
volledige waarde is dan uw verlies. In het geval van de 

aardappels is de kiloprijs wel voldoende, maar als de ver-
voerder zich bijvoorbeeld kan beroepen op overmacht 
dan staat u alsnog met lege handen.
 
VERKOPER ZORGT VOOR VERZEKERING
Het woord ‘Incoterms’ staat voor International 
Commercial Terms, vrij vertaald: wat spreekt u samen 
af. Een Incoterm wordt vrijwel altijd opgenomen in een 
koopovereenkomst. Een Incoterm regelt onder andere 
zaken zoals wie transport, vergunningen, kosten en ver-
zekering verzorgt.
Stel de Incoterm CIF (Cost Insurance and Freight) wordt 
overeenkomen op ingekochte goederen uit China. Met 
de Incoterm CIF is geregeld dat de Chinese verkoper 
voor verzekering zorgt tot de bestemmingshaven. Het ri-
sico voor schade tijdens transport is hiermee lang niet 
altijd voldoende en voor de volledige reis afgedekt. Enkel 
oorzaken die leiden tot totaal verlies zoals bijvoorbeeld 
brand, explosie zijn gedekt. Niet gedekt zijn diefstal, 
schade tijdens laden of lossen bijvoorbeeld. Deze scha-
des komen voor uw rekening. Is de schade wel gedekt 
dan moet u zelf uw schade in China verhalen.

VERZEKEREN IS BETER DAN VERHALEN
Afhankelijk van de gehanteerde in- en verkoopvoorwaar-
den kunt u bij Allianz altijd terecht voor een bijpassende 
verzekering die u meer zekerheid biedt. U kiest de dek-
king en wij nemen het financiële risico van u over. Wij 
gaan dus eerst betalen en proberen dan te verhalen.  «
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Wijkgebouwen vormen dé plek waar be-
woners elkaar treffen, sociale contacten leg-
gen en onderhouden. Toch staan de 
wijkgebouwen vaak onder druk. Het bepa-
len van de juiste activiteiten blijkt lastig, 
waardoor bewoners soms afhaken en de 
meerwaarde voor gemeenten soms moeilijk 
te verantwoorden is. Dat terwijl de budget-
ten om wijkcentra te ondersteunen toch al 
beperkt zijn. 

ONZE VISIE
» Wijkcentra vervullen een cruciale rol in de 
wijk. Mensen treffen elkaar fysiek, wat de 
sleutel vormt tot begrip voor elkaar, samen-
hang in de wijk en een voedingsbodem is 
voor nieuwe buurtinitiatieven. Om dit een 
echte kans te geven moeten bewoners maxi-
maal betrokken worden bij het wijkcentrum. 

UW OPLOSSING
» Op basis van een analyse van de wijk hel-
pen we de wijkbewoners en vrijwilligers van 
het wijkcentrum bij het samenstellen van 
een passend activiteitenprogramma. Dat dit 
werkt zien we aan de stijgende bezoekers-
aantallen. Hierdoor worden de voorzienin-
gen beter gebruikt, wat uiteindelijk ook een 
betere exploitatie van het wijkcentrum als 
gevolg heeft. Ten aanzien van die exploitatie 
streven we ernaar om van de wijkcentra ook 
echte wijkondernemingen te maken. 
Bewoners zelf het wijkcentrumlaten 
draaien, ondersteund door onze coach. Dat 
kan zelfs zover gaan dat het wijkgebouw 
echt eigendom van de wijk wordt, in een 
zelfstandige stichting, waarbij wij alleen 
nog op afroep ondersteunen.

QUICK SCAN

De transitie in de WMO en Jeugdwet zijn 
ingezet om welzijn effectiever en efficiën-
ter te maken. Bewoners die centraal staan, 

met welzijn dat dichterbij wordt georganiseerd. En 
een grotere rol voor de bewoners zelf. In het hele land 
hebben gemeenten en welzijnsorganisaties het ge-
sprek gevoerd over hoe de taken opnieuw georgani-
seerd gaan worden, in nagenoeg alle gevallen 
resulterend in de uitrol van multidisciplinaire sociale 
wijkteams. Deze teams opereren dichter bij bewoners 
en zorgen dat er in de basis minder hulpverleners 
over de vloer komen. “Voor onze organisatie betekent 
dit dat onze rol behoorlijk verandert”, aldus Jos van 
Nunen, bestuurder van de Lumens Groep in 
Eindhoven. “We zien een belangrijk deel van ons tra-
ditionele werk verschuiven richting de sociale wijk-
teams. Voor ons ligt de toekomstige rol vooral in 
aanvulling op deze teams. Concreet vertaald betekent 
dit dat we ons richten op het ondersteunen van bewo-
ners in de wijken, en daarnaast op een gericht 
aantal specialistische taken. Voor sommige 
complexe problemen is nu eenmaal een 
specifieke expertise nodig die niet van 
de generalisten in de wijkteams ge-
vraagd mag worden.”

BEWONERS CENTRAAL
Het vertrekpunt van de Lumens 
Groep is dat bewoners daadwerke-
lijk centraal moeten worden gesteld. 
Van Nunen: “Als we de bewoners 
echt centraal stellen dan wordt niet 
alleen de hulpverlening om hen 
heen georganiseerd, maar krijgen ze 
ook echt de lead. En dat is belang-
rijk om te voorkomen dat we in de 
valkuilen stappen van te veel stan-
daardiseren, of het over hen uitstorten 
van een ondersteuningsaanbod dat on-
voldoende aansluit bij de behoefte. Als we 
dit goed doen is de transformatie echt ge-
slaagd.” 

De wijze waarop de Lumens Groep tegenwoordig 
wijkgebouwen ondersteunt (zie Quick Scan) is een te-
kenend praktijkvoorbeeld van deze visie. Maar ook bij 
de inzet van de specialistische taken zoals 
Schuldhulpverlening zijn stappen gezet. “In 
Eindhoven werken we nauw samen met de sociale 
wijkteams. Met behulp van een stoplichtmodel wordt 
per situatie de keuze gemaakt of de generalist de cli-
ent verder helpt of dat één van onze specialisten dat 
doet. De cliënt wordt niet belast met deze keuze maar 
wordt gewoon geholpen door de juiste medewerker, 
met de juiste kennis. En daar gaat het om.”  «

Samen met én voor bewoners
Hoe breng je de doelstellingen van de transitie in de WMO en Jeugdwet in de praktijk? 
Voor de Lumens Groep ligt de sleutel bij het centraal plaatsen van bewoners in alle 
facetten van het werk.

REPORTAGE
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» In veel carrières ontstaat op een bepaald 
moment een (tijdelijke) misfit. Iemand zit 
door uiteenlopende omstandigheden niet 
meer op de juiste plek. Dit ligt vaak niet aan 
de persoon zelf, maar aan een continu ver-
anderende omgeving.

ONZE VISIE
» ‘Om je steeds weer op je gemak te voelen in 
een flexibele omgeving, moet je authentiek 
zijn. Weten wat jouw unieke talenten zijn 
om van daaruit de kracht te ontwikkelen om 
steeds weer de toekomst aan te durven 
gaan.’

UW OPLOSSING
» Van Ede & Partners helpt hierbij door 
mensen hun eigenheid, hun unieke talenten 
te laten ontdekken om van daaruit te doen 
wat er daadwerkelijk toe doet. 

QUICK SCAN

VAN EDE & PARTNERS
Parklaan 42A
5613 BG Eindhoven
Telefoon 040 - 245 72 20
E-mail eindhoven@vanede.nl
www.vanede.nl

Cliënten die voor het oog van de buiten-
wereld vaak heel succesvol zijn in wat ze 
doen. Stuk voor stuk mensen met een cv 

om ‘u’ tegen te zeggen. “Je bent echter niet je cv of de 
persoon die je omgeving je oplegt te zijn”, waarschuwt 
Van Golstein Brouwers. “Je eigenheid zit veel dieper. 
En daar lopen onze cliënten op enig moment tegen-
aan. Waardoor ze uit het lood worden geslagen en 
niet meer goed functioneren. Dat wat hun hoofd hen 
vertelt, is niet meer in lijn met de boodschap die hun 
hart hen ingeeft.”
“Wij bieden cliënten vervolgens een veilig thuis waar 
ze zichzelf kunnen zijn. Waar ze op zoek kunnen gaan 
naar hun diepere drijfveren om van daaruit te doen 
wat er daadwerkelijk toe doet. Onze filosofie is niet 
voor niets: careers that matter. Omdat mensen er wat 
ons betreft toe doen.”

TALENTONTWIKKELING VANUIT ZELFINZICHT
Eigenheid is dus de rode draad in dit verhaal. Weten 

wie je bent en wat je te bieden hebt vanuit jouw 
talenten. Zelfinzicht vanuit talentontwik-

keling. En om dit te bewerkstelligen, 
stellen de zelfstandige coaches/

consulenten van Van Ede & 
Partners de juiste vragen. 

“En vragen we door”, 
benadrukt Van Golstein 
Brouwers. “We houden 
cliënten een spiegel 
voor. Confronterend? 

Zeker, maar we oorde-
len nooit. En dat werkt 
bevrijdend, weet ik in-
middels uit jarenlange 
ervaring. 

We zoeken op basis van gelijkwaardigheid naar nieuw 
perspectief. Zo zie je iemand zichzelf worden en dat is 
wat mij betreft het mooiste van mijn vak.”

“We worden steeds vroeger geprogrammeerd om in 
de moderne samenleving onze rol te spelen”, gaat Van 
Golstein Brouwers verder. “Het is ons doel mensen te 
leren functioneren in dit systeem, maar mét behoud 
van eigenwaarden. Door kritisch denkvermogen te 
creëren. Het is niet welvaart of welzijn: het is én-én. 
Zo kun je ook huisvader zijn, filosofie studeren én 
zelfstandig interim-manager zijn voor enkele dagen in 
de week. Wanneer je je dat realiseert, ben je al aardig 
op weg.”

VANUIT EIGENHEID KOERS HOUDEN
Vervolgens is het in de woorden van deze coach/con-
sulent zaak om ‘vanuit deze propositie koers te hou-
den’. Je niet meer te laten afleiden door wat anderen 
van je vinden of denken. Ben je zover dan ben je klaar 
om de toekomst aan te gaan. En dat laatste is volgens 
hem niet meer de moeilijkste stap. “Je weet nu im-
mers wie je bent en wat je te bieden hebt”, formuleert 
hij. 

De laatste stap behelst de weg naar buiten nemen. 
Het traject naar een nieuwe werkomgeving waarin 
Van Ede & Partners cliënten ook begeleidt. Dit dank-
zij een breed netwerk en een sterke community van 
onder meer voormalige cliënten, alumni. 

Ervaringsdeskundigen zo je wilt. “Samen zorgen we 
ervoor dat onze cliënten hun ‘persoonlijke propositie’ 
op vrijwel iedere plek kunnen toetsen én benutten”, 
besluit Van Golstein Brouwers. “Zodat ieders talenten 
beter en passender worden benut.”   «

Van Ede & Partners:  
omdat jij ertoe doet
Het vinden van de juiste bestemming. Dat is wat Van Ede & Partners in Eindhoven, 
bureau voor outplacement en loopbaanbegeleiding, iedereen gunt. “Mensen gelukkig 
maken”, vat directeur/zelfstandig coach Wim van Golstein Brouwers samen. “Zonder 
dat we een gelukfabriek zijn. Want uiteindelijk komen onze cliënten zelf tot het inzicht 
wat hen gelukkig maakt.”

REPORTAGE Tekst: Sandra Kagie 
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Groen wordt bij zorgorganisaties vaak 
vooral gezien als kostenpost. Zij zijn vaak 
onbekend met de mogelijkheden die hun hui-
dige buitenruimte te bieden heeft. 

ONZE VISIE
» Er is veel meerwaarde te halen uit een 
groene buitenruimte met betrekking tot het 
woonplezier, de behandeling of dagbeste-
ding bij zorgorganisaties. Een groene, goed 
ingerichte buitenruimte draagt bij aan het 
welbevinden en zorgt voor sneller herstel bij 
revalidatie. 

UW OPLOSSING
» Door een juiste balans van passieve en ac-
tieve afleidingselementen ontstaat een tuin 
waarin bewoners en cliënten hun zinnen 
kunnen verzetten en afleiding kunnen vin-
den. Hierdoor wordt het verblijf niet alleen 
prettiger, maar ook de motivatie voor dag-
besteding en behandelingen blijft optimaal.

QUICK SCAN

BTL REALISATIE
Vestiging Veldhoven
Habraken 1209, 5507 TB Veldhoven
Telefoon 040 - 255 35 85
E-mail veldhoven@btl.nl
www.btlrealisatie.nl

“Zorgeloos wonen, omringd met de beste 
zorg, voldoende aandacht én een groene, 
rustige omgeving, daar voelen bewoners 

zich op hun best”, zegt Ruud van de Pas, vestigings-
manager van BTL Realisatie in Veldhoven. “De bui-
tenruimte bij zorgorganisaties is meer dan esthetisch. 
Voor bewoners ontstaan vele extra mogelijkheden als 
je de buitenruimte betrekt bij hun beleving en gene-
zingsproces. Buiten heb je zoveel meer mogelijkheden 
dan wanneer je alleen binnen zit.” 
De recent aangelegde zorgtuin van woonzorglocatie 
Het Buitenhuis in Esch is daar een mooi voorbeeld 
van. De renovatie van het gebouw heeft het zorgcen-
trum een stijlvolle en open uitstraling gegeven, ge-
richt op de toekomst. De tuin is hierbij betrokken en 
zorgt voor de optimale beleving van het wooncomfort. 
Het ontwerp sluit aan bij de behoefte en mogelijkhe-
den van de bewoners, een echte belevingstuin met 
tast-, geur- en kleurborders, een moestuin, boerenerf 
en fijne zitplekken. Een toegankelijke padenstructuur 
maakt de unieke tuin voor bewoners en bezoekers 
meer toegankelijk. Een tuin waar zij onbezorgd en 
ontspannen kunnen verblijven, wandelen en genieten 
van de groene omgeving.

AANDACHT
“Bij de aanleg van een zorgtuin is een aantal zaken 
van belang”, geeft Van de Pas aan. “Zo moet het ter-
rein veilig en goed toegankelijk zijn en aansluiten bij 
de zorgbehoeften van de cliënt. Toch hoeft dit niet te 
betekenen dat de tuinaanleg of -aanpassing hoge kos-
ten met zich meebrengt. Met een totale reconstructie 
of enkele kleine toevoegingen, zoals een ervaringspad 
of fitnessapparatuur voor ouderen, zijn al grote resul-
taten te behalen. Bovendien kan een mooie boom, be-
staand meubilair of verlichting vaak meegenomen 
worden in het plan.” 

GROEN
BTL heeft vijf pijlers ontwikkeld die in elke zorgtuin 
moeten terugkomen met groen als centraal middel-
punt: toegankelijkheid, veiligheid, afleiding en the-
rapie. Van de Pas: “Een buitenruimte moet geschikt 
zijn voor de gebruikers. Wij zorgen ervoor dat, aan 
de hand van de vraag van de zorgorganisatie, deze 
ruimte zo goed mogelijk ingezet wordt. Met betrek-
king tot het genezingsproces en de beleving is er 
veel meerwaarde te halen uit een groene buiten-
ruimte.”   «

MOGELIJKHEDEN BUITENRUIMTE BIJ ZORGORGANISATIES VAAK ONBENUT

De kracht van groen
Een tuin bij een zorgorganisatie biedt afleiding en rust, verhoogt sociale 
contacten en kan bijdragen aan herstel en revalidatie. Genoeg redenen 
om meer aandacht aan de buitenruimten van zorgorganisaties te 
besteden. BTL Realisatie verzorgt naast het inrichten van hoogwaardig 
groen veel innovatieve zorgomgevingen.

REPORTAGE
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Als je gaat bouwen wil je maximaal effect 
zonder verrassingen achteraf. Het liefst een 
soepel traject, waarbij alle bouwprofessio-
nals met elkaar verweven zijn. Betaalbaar, 
architectonisch fraai en technisch in orde. 
De praktijk bewijst vaak anders: faalkosten 
in de bouw komen voor rekening van de op-
drachtgever, die bovendien achteraf minder 
tevreden is met zijn bedrijfspand voor de 
lange termijn. Hoe bouw je een pand dat op-
timaal voldoet aan alle logistieke wensen? 
Hoe bespaar je tijd en geld? Wanneer bouw 
je duurzaam, zodat het gebouw ook voor de 
langere termijn zijn waarde behoudt? En 
hoe voorkom je een versplintering van los-
staande specialisaties?

ONZE VISIE
» Wij hechten waarde aan duidelijkheid op 
voorhand en vinden het ontzorgen van onze 
opdrachtgevers een must. Dat geldt zowel 
voor de vormgeving van het bedrijfspand 
als de totale engineering ervan. Die filosofie 
heeft Jos Franken Architectuur en 
Stedenbouw altijd uitgedragen. Daar teke-
nen wij voor!

UW OPLOSSING
» Daarom werken wij met Building 
Information Modelling, kortweg BIM. BIM, 
bouwen in the cloud, biedt bewezen kansen. 
Die kansen vertalen wij in een terugverdien-
effect en andere voordelen voor onze op-
drachtgevers. 

QUICK SCAN

Enkele jaren geleden investeerde Jos 
Franken BV Architectuur en Stedenbouw 
in een vooruitziende blik. Nu, negen jaar 

later, plukt het architectenbureau samen met zijn 
klanten de vruchten van een innovatieve werkwijze. 
“Alles staat of valt met de juiste logistiek”, aldus eige-
naren Roland Vereijken en René Willemsen. “Onze 
authentieke vakkennis komt nu helemaal tot zijn 
recht. Samen met partners in de bouw regisseren we 
het gehele bouwproject. Software en bouwpartners 
vloeien namelijk samen tot één driedimensionaal ge-
heel. We werken volgens het BIM-systeem. En dat 
heeft vele voordelen.”

VIRTUEEL BOUWEN
BIM is de afkorting voor Building Information 
Modelling en vervangt de traditionele werkwijze op 
‘ouderwets’ 2D-papier. Alle bouwpartners - architect, 
constructeur, aannemer, installateur en desgewenst 
binnenhuisarchitect - komen virtueel bijeen. Zo ont-
staat een bouwmodel ‘in the cloud’. “Dankzij deze 
werkwijze kan elke gebruiker afzonderlijk en gelijktij-
dig aan het ontwerp van een bouwproject werken. Zo 
werken we efficiënt aan een kwalitatief technisch 
hoger niveau. Bovendien wordt elke verandering in 
het proces op voorhand inzichtelijk. Die duidelijkheid 
op voorhand schept wederzijds vertrouwen, voorkomt 
faalkosten, en dat is in het voordeel van de eindge-
bruiker”, licht Roland toe.

OPTIMALE VORMGEVING EN ENGINEERING
Wat positief is, praat snel rond. Al jaren past deze 
professional BIM toe in tal van concrete opdrachten. 

Opdrachtgevers zien het baanbrekende effect 
ervan. Zij ervaren 

de reali-

satie van hun bedrijfspand als een gedegen investe-
ring in de toekomst. “Dat komt omdat wij, dankzij 
deze werkwijze, onze coördinerende rol weer terug 
hebben. Die rol is onmisbaar voor de juiste logistiek 
en uiteindelijk technisch kloppende realisatie van een 
gebouw. Op die manier verbinden wij vormgeving 
met engineering. Die laatste combinatie is een must 
voor het zogenoemde ‘cyclische denken’ om zodoende 
een bedrijfspand voor de totale levensduur te kunnen 
bestemmen. Dat betekent dat wij in onze creaties re-
kening houden met een multifunctionele strategie 
voor de klant. De waarde van een pand mag namelijk 
nooit afhankelijk worden van de bedrijfsvoering van 
dat specifieke moment”, benadrukt René.

KOSTENBESPARENDE STRATEGIE
De ontwerpstrategie en doordachte werkwijze van Jos 
Franken BV werkt dus ook na de bouwrealisatie posi-
tief voor de klanten door. Bovendien beschikken op-
drachtgevers digitaal over betrouwbare en accurate 
documentatie, ideaal voor het beheer van gebouwen. 
Roland: “Met slechts één muisklik beschikken onder-
nemers over alle informatie. Onderhoudsbeurt? Of 
schoonmaakwerkzaamheden? Geen gedoe meer met 
bestektekeningen. Nee, de vierkante meters komen 
direct zowel visueel als cijfermatig in beeld. Dat 
scheelt tijd. En tijd is geld.”  «

BOUW MET MAXIMAAL VOORDEEL

Bouw in the cloud
Regeren is vooruitzien. Dát is het motto van Jos Franken BV Architectuur en 
Stedenbouw. Het in Bergeijk gevestigde architectenbureau is toonaangevend voor 
‘bouwen anno nu’. Regeert u mee?

Cleanrooms ETG – 
Bron Jos Franken 

Architectuur & Stedenbouw

REPORTAGE Tekst:Jojanneke van Dongen

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 03 • 201534



Aj Loots



?

Hoe gemakkelijk zou het zijn om je administratieve 

werkzaamheden tot het absolute minimum te beperken? 

Om gebruik te maken van een op-en-top veilig systeem 

dat gratis de banken koppelt en handmatige handelingen 

zoveel mogelijk wegautomatiseert? 

Nooit meer back-uppen, eigen servers kopen, installeren en 

onderhouden? Maak nu gratis kennis met Twinfi eld online 

boekhouden. Ideaal voor ondernemers.

Belangstelling? twinfi eld.nl/hob

Kom kennismaken met Twinfi eld
Proefrit maken?
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Een verouderd businessmodel waarbij 
aannemers en installateurs op basis van 
uurtarieven en inkoopmarges werken be-
lemmert ze om te kiezen voor gemak en 
fl exibiliteit als het om fi ttingen voor verwar-
ming, warm- en koudwaterleiding gaat. Zo 
staan ze hun eigen groei in de weg.

ONZE VISIE
» Aannemers, installateurs, loodgieters, ver-
warmingsmonteurs en zzp’ers kunnen hun 
eigen concurrentiepositie verbeteren door te 
kiezen voor kunststof fi ttingen. 
Schaalvergroting en een hogere klanttevre-
denheid, zeker bij consumenten, liggen bin-
nen handbereik.

UW OPLOSSING
» De hulpstukken van Easy-Fitt zijn aan te 
sluiten op elke leiding, of die nou van koper 
of kunststof is, en kunnen makkelijk gemon-
teerd of vervangen worden. Bovendien wint 
de ondernemer tijd, geld en het vertrouwen 
van zijn opdrachtgevers.

QUICK SCAN

EASY-FITT INSTALLATIEMATERIALEN 
Celsiusstraat 20, 1704 RW Heerhugowaard
Telefoon 072 - 534 50 70
E-mail info@easy-fi tt.nl
www.easy-fi tt.nl 

“Behalve als het om uurtje-factuurtje gaat.” 
Directeur Aart Delmeer van Easy-Fitt blijft 
er na tien jaar verbaasd over. De grote 

bouwondernemingen in Nederland zijn allang overstag. 
Duizenden kilometers kunststof leidingen, miljoenen 
T-stukken, knie-koppelingen en sokken van het Britse 
merk John Guest zijn al gemonteerd in kantoren, 
kazernes, ministeries, ziekenhuizen en gemeentehuizen 
in heel Nederland. In Groot-Brittannië is het al dertig 
jaar de norm in de bouw. Ook in de Europese auto- en 
maakindustrie zijn kunststof leidingen en hulpstukken 
de standaard. “En dat is niet voor niets. De snelle, 
eenvoudige montage, de lagere prijs en de flexibiliteit van 
de producten: de voordelen zijn voor bedrijf én (eind)
gebruikers erg groot.”

CONCURRERENDER
“In Nederland hanteren de meeste aannemers een 
businessmodel dat gebaseerd is op uurtarieven en 
marges op de materiaalinkoop. Dát maakt kunststof 
minder interessant”, concludeert Delmeer. “Het is de 
ultieme paradox. Want zeker kleine en middelgrote 
installatiebedrijven kunnen hun concurrentiepositie 
enorm versterken met de goedkopere, sneller te 
monteren en overal toepasbare en koppelbare kunststof 
materialen.” Dan moet je wel over een langetermijnvisie 
beschikken, erkent hij. “Pas als jij laat zien dat je 
goedkoper en sneller werk levert met dezelfde kwaliteit, 
gaan klanten overstag. Je moet als ondernemer de vraag 
eigenlijk creëren.” 

Fittingen, buizen en voorgeïsoleerde leidingen van 
Easy-Fitt zijn er in dezelfde maten als de traditionele 
materialen (koper, CV-buis etc.) De kwaliteit is even 
goed, op alle producten zit een garantie van 25 jaar. 
Bovendien is de flexibiliteit ongeëvenaard: ze zijn te 
koppelen en te combineren met messing, koper én CV-
buis. “Dat heeft geen enkel negatief effect op de kwaliteit 
van de aansluiting of op de installatie als geheel. Zeker bij 
reparaties is het voordeel grandioos: dankzij de rappe en 
eenvoudig montage is de overlast bij de gebruikers van 
het pand minimaal. Klanttevredenheid is anno 2015 toch 
een aspect waar je als ondernemer niet meer omheen 
kunt.” 

TECHNISCHE IMPACT
Een van de grootste voordelen van de producten van 
Easy-Fitt is de makkelijke montage. Je hebt er nauwelijks 
technische kennis voor nodig. “Dat klinkt sommige 
ondernemers als een bedreiging in de oren. Ik noem 
het liever een kans. Zo ben je als kleine of middelgrote 
ondernemer namelijk in staat om een flinke stap te 
maken. Jij als technicus kunt dankzij de eenvoudige 
montagetechniek makkelijk meer monteurs aansturen en 
dus grotere klussen aannemen. En zo werk je als vanzelf 
aan je naamsbekendheid, expertise en klantgerichtheid.” 
Welke installateur laat zo’n kans nou liggen? 
Meer weten? Easy-Fitt organiseert regelmatig, gratis 
en vrijblijvend, workshops en bijeenkomsten voor 
installateurs en aannemers. Op de website staat een 
actuele agenda.  «

INSTALLATEURS MET LANGETERMIJNVISIE KIEZEN 
VOOR BETERE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING

Kans met kunststof 

Innovaties. In de bouw zijn er heel wat omarmd, of zelfs de norm geworden. Duurzame 
materialen, LEAN planningen, BIM methodieken, domotica, enzovoorts. Op één 
innovatie na: de kunststof fitting. “Flexibel, duurzaam, eenvoudige montage, prima 
prijs: we leggen het op geen enkel vlak af tegen conventioneel.”

PLUS Tekst: Isabelle Brus // Fotografi e: Marcel Rob
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Vroeger moest de ondernemer of 
HR manager het maar aannemen: 
interieurbeplanting had ‘een’ positief 

effect op het welbevinden van de werknemers, 
de mate waarin was echter natte vingerwerk. 
Die vinger is inmiddels kurkdroog geworden. 
De cijfers die Egbert Roozen, directeur van de 
branchevereniging voor ondernemers in het 
groen (VHG), citeert, zijn de resultaten van 
jarenlang wetenschappelijk onderzoek: “Groen 
reduceert het aantal depressies met een kwart, 
zorgt voor 15% minder nekklachten en voor 
23% minder klachten over astma en CPOD. 
In een kantooromgeving verhogen planten de 
luchtvochtigheid en reduceren de schadelijke 
invloed van printers en computers. Maar ook in 
de bedrijfstuin heeft groen een positief effect. 
Een boom van vijftig centimeter dikte haalt per 
jaar een halve kilo fijnstof uit de lucht. Dat is 
evenveel als er met 7500 gereden kilometers de 
lucht in werd gebracht.” 

LOUTER ALS KOSTENPOST
Ook de financiële waarde van openbaar 
groen is tegenwoordig tamelijk gedetailleerd 
inzichtelijk te maken, via de digitale tool teeb 
stad. Egbert Roozen geeft een winkelcentrum 
in Almelo als praktijkvoorbeeld: “Het planten 
van 28 bomen heeft de winkeliers daar een 
aantoonbaar collectieve meeropbrengst van 2,7 
miljoen euro opgeleverd.” En toch lijkt het of 
veel bedrijven en lokale overheden groen nog 
steeds louter als kostenpost beschouwen. “Na de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen is het mes 
in de begroting voor openbaar groen gegaan. 
In een aantal gemeenten ging dat volgens de 
kaasschaafmethode: een drietal procent eraf, 
op alle posten. Dat is nog verdedigbaar. Maar 
in sommige werd er tot 35% bezuinigd en 
keerde de groenvoorziening terug tot goedkope 
en makkelijk te onderhouden heggen en 
grasvelden. We zien ook vaak dat bomen van 
veertig, vijftig jaar oud worden gekapt, terwijl 
die juist dan hun top bereiken in de opname van 
CO2. Dat is in dubbel opzicht jammer, omdat 
onze branche gemeenten kan helpen ook met 
relatief weinig kosten makkelijk te onderhouden 
openbaar groen aan te leggen dat wél die 
ecologische en economische meerwaarde biedt.” 

DE LEVENDE TUIN
Ook voor stedenbouwkundigen is groen vaak 
een sluitpost, terwijl bomen en rietkragen 
juist een belangrijke rol kunnen spelen in 

het reguleren van de waterhuishouding van 
een woonwijk en het aan banden leggen 
van het verbruik van energieverslindende 
koelingsapparaten. Toch beginnen 
verzekeraars hier al anders over te denken, 
merkt Egbert Roozen op, omdat beplanting 
eventuele schades kan helpen voorkomen of 
reduceren. Ook bij de particulier ziet hij een 
positieve omslag: “Die zegt niet langer: gooi 
de tuin maar vol bestrating. Hij wil steeds 
vaker een duurzame tuin. Daarvoor heeft onze 
branche het concept van de ‘levende tuin’ 
bedacht, waarin aandacht is voor planten, 
water, dieren, bodem en energie. Bij dat laatste 
moet je denken aan bijvoorbeeld duurzame 
vormen van tuinverlichting, zoals lampen op 
zonne-energie of zelfs simpelweg het planten 
van witte bloemen die ’s nachts het licht van 
de maan weerkaatsen. Ons handboek levert 
onze leden tientallen tips om met behulp van 
natuurlijke methoden comfort en leven in de 
tuin te brengen.” 

Dat het ‘verlevendigen’ van tuinen effect heeft, 
wordt wel bewezen door het lot van de stadsbij. 
Eén natuurtuin maakt geen verschil, maar 
duizenden bij elkaar wel degelijk. Londen is een 
goed voorbeeld van een stedelijke biotoop waar 
de in zijn voortbestaan bedreigde honingbij het 
beter doet dan op het platteland. De reden is de 
grotere diversiteit van bloemen en planten op de 
talloze dakterrassen en balkons en in stadstuinen 
en parken. Het aaneenschakelen van rijen 
grauwe en kale betondozen, doorsneden door 
repen asfalt, is dodelijk voor de biodiversiteit, 
maar een groene en vitale stad bevordert die 
juist. Ook het positieve effect van kruidentuinen 
en moestuinen kan moeilijk worden overschat. 
Toen in de oude Sovjet-Unie de van staatswege 
georganiseerde landbouw hopeloos tekortschoot 
bleef de voedselvoorziening op peil dankzij de 
miljoenen stukjes grond waarop boeren en ook 
arbeiders hun eigen groenten en fruit mochten 
kweken. Volgens Egbert Roozen kunnen parken 
en tuinen echter nog op nog meer vlakken een 
belangrijke economische rol vervullen: “We 
doen nu slechts één ding met al ons groenafval 
en dat is het composteren. Een deel ervan – de 
houtsnippers – wordt gebruikt als brandstof en 
soms wordt ook het biogas gewonnen dat bij 
compostering vrijkomt, maar de rol van deze 
afvalstoffen als nieuwe grondstoffen is nog erg 
beperkt. Daarom zijn wij als branchevereniging 
in gesprek met bedrijven die groenafval graag 

als grondstof zouden gebruiken voor biobased 
producten. We onderzoeken welke rol onze leden 
kunnen spelen bij het inzamelen daarvan, al 
ben ik me er van bewust dat wij alleen dat nooit 
grootschalig genoeg voor elkaar kunnen krijgen.”

EIGEN ROUTE UITSTIPPELEN
De functie van openbaar en particulier groen 
is dus grondig aan het veranderen en houdt 
daarbij gelijke tred met ons denken over 
duurzaamheid. Naarmate onze economie 
de omslag maakt van een lineaire naar een 
circulaire worden tegelijk de ecologische en de 
economische waarde van groenvoorzieningen 
hoger. Ondernemers in het groen spelen daarbij 
een cruciale rol, daarin actief ondersteund 
door hun branchevereniging. In hoeverre 
loopt die Nederlandse VHG echter vooruit of 
achterop bij haar Europese sectorgenoten? 
“Ik heb tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met 
mijn Europese collega’s ons nieuwe handboek 
voor het aanleggen van groene schoolpleinen 
gepresenteerd,” antwoordt Egbert Roozen. 
“Onderzoek heeft aangetoond dat een groen 
schoolplein uitnodigend werkt om buiten te 
spelen en dat de kinderen daardoor gezonder 
zijn, er minder gepest wordt en dat zij na het 
spelen op een groen schoolplein de lesstof beter 
opnemen. Maar groen is een uitsproken lokaal 
thema, omdat het moet inspelen op de lokale 
omstandigheden en de wensen van de mensen 
die er wonen of werken. Groen in Spanje ziet 
er daarom niet hetzelfde uit als in Finland. 
Elk land moet zijn eigen route naar concepten 
als de groene en vitale stad uitstippelen. 
Uiteindelijk zal heel Europa wel op hetzelfde 
einddoel uitkomen.”   «

De tijd dat perken en tuinen uitsluitend een decoratieve functie hadden ligt 
definitief achter ons. Bomen en planten binden het fijnstof in onze directe 
omgeving, bevorderen de biodiversiteit, houden water vast en geven koeling. 
Het openbaar en particulier groen vervult een sleutelrol in de strijd tegen de 
opwarming, de werkstress en de wateroverlast en levert aan het eind van de 
cyclus ook nog energie en grondstoffen. De circulaire economie is groen maar 
kan ook niet zonder (het) groen. 
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effect op het welbevinden van de werknemers, 
de mate waarin was echter natte vingerwerk. 
Die vinger is inmiddels kurkdroog geworden. 
De cijfers die Egbert Roozen, directeur van de 
branchevereniging voor ondernemers in het 
groen (VHG), citeert, zijn de resultaten van 
jarenlang wetenschappelijk onderzoek: “Groen 
reduceert het aantal depressies met een kwart, 
zorgt voor 15% minder nekklachten en voor 
23% minder klachten over astma en CPOD. 
In een kantooromgeving verhogen planten de 
luchtvochtigheid en reduceren de schadelijke 
invloed van printers en computers. Maar ook in 
de bedrijfstuin heeft groen een positief effect. 
Een boom van vijftig centimeter dikte haalt per 
jaar een halve kilo fijnstof uit de lucht. Dat is 
evenveel als er met 7500 gereden kilometers de 
lucht in werd gebracht.” 

LOUTER ALS KOSTENPOST
Ook de financiële waarde van openbaar 
groen is tegenwoordig tamelijk gedetailleerd 
inzichtelijk te maken, via de digitale tool teeb 
stad. Egbert Roozen geeft een winkelcentrum 
in Almelo als praktijkvoorbeeld: “Het planten 
van 28 bomen heeft de winkeliers daar een 
aantoonbaar collectieve meeropbrengst van 2,7 
miljoen euro opgeleverd.” En toch lijkt het of 
veel bedrijven en lokale overheden groen nog 
steeds louter als kostenpost beschouwen. “Na de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen is het mes 
in de begroting voor openbaar groen gegaan. 
In een aantal gemeenten ging dat volgens de 
kaasschaafmethode: een drietal procent eraf, 
op alle posten. Dat is nog verdedigbaar. Maar 
in sommige werd er tot 35% bezuinigd en 
keerde de groenvoorziening terug tot goedkope 
en makkelijk te onderhouden heggen en 
grasvelden. We zien ook vaak dat bomen van 
veertig, vijftig jaar oud worden gekapt, terwijl 
die juist dan hun top bereiken in de opname van 
CO2. Dat is in dubbel opzicht jammer, omdat 
onze branche gemeenten kan helpen ook met 
relatief weinig kosten makkelijk te onderhouden 
openbaar groen aan te leggen dat wél die 
ecologische en economische meerwaarde biedt.” 

DE LEVENDE TUIN
Ook voor stedenbouwkundigen is groen vaak 
een sluitpost, terwijl bomen en rietkragen 
juist een belangrijke rol kunnen spelen in 

De tijd dat perken en tuinen uitsluitend een decoratieve functie hadden ligt 
definitief achter ons. Bomen en planten binden het fijnstof in onze directe 
omgeving, bevorderen de biodiversiteit, houden water vast en geven koeling. 
Het openbaar en particulier groen vervult een sleutelrol in de strijd tegen de 
opwarming, de werkstress en de wateroverlast en levert aan het eind van de 
cyclus ook nog energie en grondstoffen. De circulaire economie is groen maar 
kan ook niet zonder (het) groen. 

www.vhg.org
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HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Ondanks de steeds sneller voortschrij-
dende automatisering zijn er bedrijven in 
Nederland die hun bedrijfsprocessen nog 
niet maximaal hebben geautomatiseerd. 
Zonde van het geld en van de tijd! Want wie 
automatiseert, vergroot zijn rendement.

ONZE VISIE
» Wij denken dat hoe minder tijd een onder-
neming kwijt is aan zijn administratie of 
aan het oplossen van kleine of grotere pro-
blemen die het gevolg zijn van menselijke 
fouten, hoe meer het bedrijf zich kan focus-
sen op zijn core business.

UW OPLOSSING
» Met een geautomatiseerde financiële ad-
ministratie creëer je tijdswinst en foutenre-
ductie. Dat komt allemaal ten goede aan het 
rendement van de onderneming.

QUICK SCAN

MUIS SOFTWARE
De Trompet 2880, 1967 DD Heemskerk
Telefoon: 0251 - 24 16 41
E-mail: info@muis.nl
www.muis.nl 

Zeker kleine en middelgrote ondernemers 
zal het als muziek in de oren klinken: 
een zoveel mogelijk geautomatiseerde 

administratie. Nooit meer facturen maken met Word 
of Excel! Nooit meer aparte lijsten bijhouden voor 
de boekhouder! “Met onze gratis Spitsfactuur komen 
wij juist die kleine ondernemers tegemoet. Voor hen 
is het bijhouden van de administratie echt nog een 
tijdrovende en vervelende extra taak”, zegt Marinka 
Geijsen-Heijnis, verkoopadviseur bij MUIS Software. 
“De Spitsfactuur wordt op elektronische wijze verzonden 
en de bijbehorende journaalpost staat meteen in de 
administratie.” 

STUREN OP RESULTAAT
Sinds 1984 is MUIS Software actief op de Nederlandse 
markt en bedient zij meer dan 15.000 klanten. 
“Onze software wordt inmiddels ingezet voor vele 
tienduizenden administraties. Wij bieden oplossingen 
voor kleine en grote bedrijven en zijn voortdurend op 
zoek naar nieuwe methoden om bedrijfsadministraties 
te automatiseren en te vereenvoudigen. Onze visie 
is: ondernemers moeten meer tijd hebben om te 
kunnen ondernemen en zo min mogelijk tijd hoeven te 
besteden aan hun administratie. Gemak, tijdwinst en 
geldbesparing staan daarbij voorop.”

INKOOP- EN VOORRAADBEHEER 
Vooral als een onderneming groeit en de voorraad 
toeneemt, is het zinvol om de administratie te 
automatiseren en daarmee te optimaliseren. “Wordt er in 
een onderneming gewerkt met voorraden, dan is het zaak 
deze zo efficiënt mogelijk te beheren. Verkopers moeten 
direct kunnen zien of zij een artikel kunnen leveren 
aan de klant. Daarnaast wil je zo optimaal mogelijk 
producten inkopen. Ook hiervoor bieden wij innovatieve 
software die ondernemers daarbij ondersteunt”, aldus 
Marinka. “En of je nu werkt vanuit kantoor, vanuit huis 
of onderweg, het kan allemaal met onze software. Wat 
wij van MUIS Software belangrijk vinden, is dat alle 

rapportages in de software realtime zijn, zodat op elk 
moment de juiste managementbeslissingen genomen 
kunnen worden.  Onze klanten kunnen altijd en overal 
de actuele financiële cijfers van hun bedrijf, de voorraden 
per magazijn en klantgegevens bekijken op de iPhone 
of iPad. En wil een ondernemer een koppeling maken 
met een webshop, kassasysteem of branchespecifieke 
software, dan kan hij gebruik maken van vele 
standaardkoppelingen.”

E-FACTUREREN
De overheid stuurt erop aan dat bedrijven in de 
toekomst alleen nog elektronisch factureren volgens UBL 
(Universal Business Language), de nieuwe standaard 
in het facturatieverkeer. “Dan is het dus handig dat een 
bedrijf, hoe klein of groot ook, daarop voorbereid is. 
Als ondernemers gebruik maken van de Spitsfactuur, 
verzenden zij hun facturen automatisch met een UBL-
bestand (lees: elektronische factuur in standaardformaat) 
als bijlage. Stelt u zich eens voor: u opent uw 
boekhouding en al uw inkoopfacturen (UBL) staan 
klaar om verwerkt te worden. Doordat uw elektronische 
facturen op deze manier ontvangen en verwerkt worden, 
houdt u veel meer tijd over voor andere werkzaamheden 
of misschien wel voor meer vrijetijdsbesteding. En als 
extra optie bieden wij ook de mogelijkheid om PDF-
facturen om te zetten naar 
UBL. Heel handig als uw 
leverancier nog niet 
overgegaan is naar 
e-factureren.”  «

DOOR E-FACTURATIE (UBL) MEER TIJD OM TE ONDERNEMEN

Ambitieus automatiseren
Goed nieuws voor grote én kleine ondernemers met ambities om verder te groeien: 
het bijhouden van de administratie kan nog sneller en gemakkelijker. Hoe meer je 
je bedrijfsprocessen vakkundig automatiseert, hoe meer de onderneming daarvan 
profiteert.

“Nooit meer 
facturen maken met 

Word of Excel!”
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De bouw zet sterk in op duur-
zaamheid. “Ik durf ook wel te 
stellen dat de bouw- en infrasector 

een zeer belangrijke rol speelt bij de duurzame 
maatschappelijke opgaven,” zegt Maxime 
Verhagen met overtuiging: “Er zijn en worden 
grote slagen gemaakt in de energiebesparing 
van nieuwe gebouwen. Op basis van het 
LenteAkkoord uit 2008 was nieuwbouw in 2011 
al 25% energiezuiniger dan in 2007. In 2015 
moet dat uitkomen op nog eens 50% zuiniger 
ten opzichte van 2011. Het streven is vanaf 
2020 energieneutrale nieuwbouw te realiseren.” 
Ook de weg- en waterbouw zet serieus in op 
duurzaamheid. “Nieuwe en verbeterde methoden 
bij recycling en productie zorgen ervoor dat 
meer grondstoffen herbruikbaar zijn. Energie uit 
asfalt, biocomposieten bruggen of afbreekbare 
conserveringsmiddelen helpen ook om de Weg- en 
Waterbouw verder verduurzamen.”
 
VEROUDERDE SCHOLEN
Maar, om de energiedoelen in de bestaande 
gebouwenvoorraad te halen - in 2030 alle 
gebouwen in Nederland gemiddeld label A - moet 

er nog een enorme slag gemaakt worden in de 
bestaande voorraad. “Van de 7,8 miljoen woningen 
die ons land begin 2015 rijk was, heeft slechts 12% 
een A-label, dan nog 13% label B, maar dan dus 
ook 75% label-C of lager. En van de tienduizend 
Nederlandse schoolgebouwen is 80% sterk 
verouderd. De gemiddelde school is 38 jaar oud, 
heeft energielabel E en een slecht binnenklimaat. 
Dat hebben we onderzocht. Hier valt dus nog 
enorm te winnen aan verduurzaming van ons land 
én aan woon- een leercomfort.” 

ZONDER ENERGIEKOSTEN
Gelukkig zien we veel positieve initiatieven, 
aldus Verhagen. “Om te beginnen natuurlijk 
het SER EnergieAkkoord dat voor een groot 
deel gaat over het besparen van energie in de 
gebouwde omgeving. Maar denk ook aan de 
Stroomversnelling Huur, een marktinitiatief van 
vier bouwers en zes woningcorporaties om 11.000 
woningen te renoveren tot nul-op-de-meter 
(NOM). De kennis ontwikkelt in deze deal wordt 
sectorbreed gedeeld. De financieringsruimte 
voor de renovatie moet komen uit de renovatie 
zelf, en wel door de combinatie van drie ideeën, 

namelijk dat huurders energiekosten betalen aan 
de corporatie, geld dat corporaties investeren in 
renovatie en dat bouwers duurzaam gerenoveerde 
woningen zonder energiekosten (=nul-op-de-
meter) leveren. Dat vind ik een prachtig voorbeeld 
van marktgericht denken en ontwikkelen. 
Vervolgens wordt ook de opgedane kennis 
beschikbaar gesteld aan anderen. In het verlengde 
hiervan is nu ook de Stroomversnelling Koop 
geïnitieerd, waarbij bijna 200 partijen betaalbare, 
snelle NOM renovatieconcepten voor particulieren 
ontwikkelen en de vraagzijde stimuleren door 
bijvoorbeeld de opkomst van zogenaamde 
renovatiewinkels.” De grote uitdaging blijft volgens 
Verhagen echter altijd het interesseren van de 
klant. “Hoe krijg je de vastgoedeigenaar nu zo 
ver dat hij wil investeren? Energiebesparing is in 
eerste instantie een onzichtbare investering.” 

SLOOPAFVAL 
De bouw is inmiddels koploper in grondstoffen-
besparing, maar de mooie scores zijn bij veel 
te weinig mensen bekend, meent Maxime 
Verhagen. “Bouw- en sloopafval wordt grotendeels 
gerecycled: ten minste 95% van het bouw- en 
sloopafval wordt hergebruikt of gerecycled. 
Ook veel toeleveranciers werken aan duurzamere 
materialen of bouwproducten. De kennisbank 
Biobased Bouwen bevat een schat aan kennis over 
de samenstelling en de toepassingsmogelijkheden. 
Daarnaast komen er steeds meer (regionale) 
marktplaatsen voor hergebruikte materialen 
of bouwdelen en websites die duurzame 
bouwmaterialen aanbieden.  Er valt nog steeds 
wel wat te winnen overigens. Dat vraagt echter 
ook wat van de opdrachtgevers in de bouw. 
Wanneer er meer ruimte wordt geboden in de 
opdrachtverstrekking, kunnen processen en 
producten innovatiever en kunnen er wellicht nog 
slimmere combinaties gemaakt worden.”

‘DESIGN TO RECYLE’
In de industrie is het concept ‘design to recyle’ 
in opkomst. Hoe staat dat in de bouw? In het 
ontwerp al rekening houden met hergebruik en 
eventuele sloop is duurzaam. 

VAN ENERGIE UIT ASFALT TOT RENOVATIEWINKELS:

 Bouwsector verduurzaamt 
over de hele lijn
Nederland heeft grote ambities als het op duurzaam bouwen aankomt, en in bepaalde opzichten loopt ons land ook 
voorop. Zo hadden wij drie jaar geleden de eerste energieneutrale brug ter wereld, de Ramspolbrug in Overijssel. Maar 
tegelijk valt er nog een wereld te winnen. Slechts 12% van de 7,8 miljoen woningen heeft een energielabel A en bij 
aanbestedingen weegt duurzaamheid vaak nog te licht door. Volgens Maxime Verhagen, voorzitter van brancheverenging 
Bouwend Nederland, speelt de bouwsector zelf grootschalig in op de uitdagingen die duurzaamheid biedt. 

namelijk dat huurders energiekosten betalen aan 
de corporatie, geld dat corporaties investeren in 
renovatie en dat bouwers duurzaam gerenoveerde 
woningen zonder energiekosten (=nul-op-de-
meter) leveren. Dat vind ik een prachtig voorbeeld 
van marktgericht denken en ontwikkelen. 
Vervolgens wordt ook de opgedane kennis 
beschikbaar gesteld aan anderen. In het verlengde 
hiervan is nu ook de Stroomversnelling Koop 
geïnitieerd, waarbij bijna 200 partijen betaalbare, 
snelle NOM renovatieconcepten voor particulieren 
ontwikkelen en de vraagzijde stimuleren door 
bijvoorbeeld de opkomst van zogenaamde 
renovatiewinkels.” De grote uitdaging blijft volgens 
Verhagen echter altijd het interesseren van de 
klant. “Hoe krijg je de vastgoedeigenaar nu zo 
ver dat hij wil investeren? Energiebesparing is in 
eerste instantie een onzichtbare investering.” 

SLOOPAFVAL 
De bouw is inmiddels koploper in grondstoffen-
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Geldt ‘design to recyle’ bovendien voor het hele 
pand of enkel voor onderdelen en materialen? 
“Duurzaamheid is een containerbegrip, waarbij 
materiaalgebruik en energieverbruik de 
zaken zijn die over het algemeen de grootste 
rol spelen,” antwoordt Verhagen. “Maar ook 
ligging ten opzichte van Openbaar vervoer, de 
waterhuishouding van een pand of andere zaken 
maken dat duurzamer. Design to recycle is 
zeker een belangrijk onderwerp in de 
bouw. Al in de ontwikkelingsfase van 
een bouwwerk moet nagedacht 
worden over onderhoud, beheer, 
of mogelijkheden tot hergebruik 
van toegepaste materialen. 
Ook kun je gebouwen zo 
ontwerpen dat ze flexibeler 
worden, gemakkelijker 
van functie kunnen 
veranderen waardoor ze 
langer courant blijven. 
Demontabel bouwen 
wordt door prefabricage en 
standaardisering ook steeds 
gemakkelijker toepasbaar. 
Dan staat een gebouw niet voor 
eeuwen maar is het wel 1 op 1 te 
hergebruiken en energiezuinig.” 

SLECHTS 10% INNOVATIEF 
AANBESTEDEN
Ons land is innovatief. Het staat 
bijvoorbeeld mondiaal voorop in sectoren 
als de agro-industrie. Doen we dat ook in 
de bouw en dan met name op het gebied 
van duurzaamheid? Het zou kunnen dat die 
vernieuwingen zich meer in het proces zelf 
concentreren en dus minder zichtbaar zijn dan 
in uiterlijkheden als architectuur of constructie. 
“Belangrijk is dat de markt ook de kans krijgt in 
bestekken om duurzame innovaties toe te passen,” 
aldus Maxime Verhagen. “Duurzaamheid komt in 
aanbestedingen vaak niet serieus terug. Bouw- en 
infrabedrijven kunnen zich bijvoorbeeld binnen 
huidige EMVI criteria vrijwel niet onderscheiden 
met duurzaamheid. Slechts in 19% van de 
openbare aanbestedingen worden moderne 
contracten gebruikt, terwijl de ontwerpvrijheid 
in moderne contracten de grootste kans biedt 
op creatieve duurzame oplossingen. Ecorys 
geeft in recent onderzoek aan dat van alle 
aanbestedende overheidsdiensten maar 10% 
innovatief aanbesteedt, slechts 7% besteedt 
aan op levensduurkosten en slechts 9% past 
marktconsultaties toe. Dat is een gemiste kans. De 
vraag is dus vooral, hoever wil de opdrachtgever 
gaan? En is hij bereid op korte termijn de 
extra kosten te dragen? Hoe duurzaam wil de 
opdrachtgever nu echt zijn? Aan onze sector zal 
het niet liggen.”   «

www.bouwendnederland.nl
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MANON JANSSEN (TOPSECTOR ENERGIE) VERWACHT VEEL VAN MKB STEUNPUNT

 Energietransitie zet 
alledaagse leven op z’n kop
In de niet zoverre toekomst kunnen gewone mensen hun energie kopen en leveren waar, wanneer en hoe ze dat maar 
willen. “Dat gaat ons alledaagse leven flink veranderen”, zegt Manon Janssen, boegbeeld van de Topsector Energie.

De Topsector Energie is een van 
de Nederlandse sectoren waar de 
komende jaren volop mogelijkheden 

liggen voor verdere ontwikkelingen. Daarom 
wordt extra geïnvesteerd in deze sector, net als 
bijvoorbeeld in high tech, ICT, life science & 
health, creativiteit, water, tuinbouw, logistiek, 
chemie en agri & food. 

Nederland behoort tot de top tien van meest 
concurrerende economieën in de wereld. Het is 
van groot belang om de positie van Nederland 
wereldwijd te blijven versterken. Export is een 
belangrijke inkomstenbron. Om concurrerend te 
kunnen blijven, wordt er geïnvesteerd, neemt de 
overheid fiscale maatregelen, worden garanties 
gegeven en belemmeringen weggenomen. 
Ondernemers, onderzoekers en overheid werken 
hierbij samen. Ook werken de Topsectoren on-
derling samen bij de aanpak van problemen zoals 
vergrijzing en klimaatverandering. Nederland 
streeft ernaar uiteindelijk een plek in de top 
vijf van concurrerende wereldeconomieën in te 
nemen.

Nederland barst bijvoorbeeld van de kennis over 
duurzaamheid. Manon Janssen: “Hier kunnen we 
het verschil maken en is duurzaamheid in potentie 
een mooi exportproduct. Het gaat om duurzame 
oplossingen voor complexe vraagstukken. Dat 
moeten we vooral ‘smart’ doen door verschillende 
functies, zoals energie, opslag, klimaatbeheersing, 
elektriciteitstransport en dergelijke, via slimme 
oplossingen met elkaar te verbinden.”

ECHT AAN DE SLAG
In de Europese Unie is afgesproken dat het broei-
kasgas in 2050 met 80 à 95 procent verminderd 
moet zijn. Dat is niet niks, want voor de energie-
sector betekent dit dat het in 2050 CO2-neutraal 
is. Voor de kortere termijn (2020) gelden de 
volgende concrete doelen: 1) 20 procent minder 
CO2-uitstoot; 2) 14 procent hernieuwbare energie 
tegen de laagst mogelijke kosten; 3) benutting van 
het potentieel aan energiebesparing. “Dat lijkt nog 
lang te duren, maar binnen vijf jaar moeten we 
dat al realiseren. Dat betekent dat we met z’n allen 
echt aan de slag moeten. Er is lef en leiderschap 
nodig om dat goed te doen.” 

ZEVEN ‘BUSINESS UNITS’
Tegelijk moet de economie in deze sector worden 
versterkt door meer kennis te vergaren en delen. 
Voor het jaar 2020 komen daar de volgende 
doelen bij: het verhogen van het concurrentie-
potentieel van onze innovaties, en het behalen van 
de doelstellingen in het energie akkoord. Er zijn 
zeven ‘business units’ (Topconsortia voor Kennis 
& Innovatie) aangewezen die daar op basis van 
publiek-private samenwerking concreet invulling 
aan moeten geven. Die business units zijn: 
biobased economy, duurzame procestechnologie, 
energiebesparing in de gebouwde omgeving, 
gas, smart grids, wind op zee en zonne-energie. 
Manon Janssen: “Bij projecten die te maken 
hebben met wind op zee gaat het vooral om grote 
projecten, maar bij energie(besparing) in de 
industrie en in de gebouwde omgeving zijn het 
vooral de MKB-bedrijven die de schouders er 
onder kunnen en moeten zetten om de kansen die 
er liggen te benutten.” Via de Topsector Energie 
stelt de overheid subsidie beschikbaar als 
belangrijke prikkel om samen te werken 
aan energie-innovatieprojecten. 

“De elektrische auto is nu al niet meer 
weg te denken uit het straatbeeld en we 
kunnen woningen al energieneutraal bouwen 
of nagenoeg energieneutraal verbouwen”, schetst 
Janssen de huidige stand van zaken. ”Energie 
wordt steeds meer dicht bij de eigen leefomgeving 
van de mensen opgewekt en gebruikt. Er is een 
breed scala aan MKB-bedrijven direct betrokken 
bij deze ontwikkeling. Niet alleen de ontwikke-
laars en toeleveraars van nieuwe apparaten, maar 
ook toeleverende bedrijven, de ICT-sector en 
bouwondernemingen innoveren mee op deze 
onstuitbare golf.”

BLIJVENDE BESCHIKBAARHEID UITDAGING
De groeiende vraag naar (duurzame) energie en 
energiebesparing biedt allerlei kansen voor de 
energiesector. Bijvoorbeeld op het gebied van 
opwekking en transport van en handel in energie. 
Nederland heeft een goede uitgangspositie om 
hiervan te profiteren. Door de gunstige ligging 
aan zee, de stevige positie van de zeehavens, de 
aanwezigheid van gas en een gasinfrastructuur 
kan Nederland uitgroeien tot het energieknoop-

punt van Europa. Manon Janssen vertelt dat be-
taalbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid 
van energie grote uitdagingen voor de komende 
decennia zijn. De eindige aardgasvoorraden 
en de discussies daarover op dit moment en de 
internationale onrust onderstrepen volgens haar 
de wenselijkheid van energie-onafhankelijkheid, 
terwijl tegelijkertijd moet worden gestreefd naar 
een CO2-neutrale samenleving.

DOELSTELLINGEN OVERTREFFEN
De Topsector Energie heeft als doelstelling 
om schone, betrouwbare en betaalbare 
energie nu en in de toekomst veilig te stellen 
en stimuleert de innovaties die daarvoor 
nodig zijn. “Ik hoop eigenlijk dat we de 
doelstellingen die we ons hebben gesteld, 
in 2030 fors hebben overtroffen’, zegt 
Janssen. “Bijvoorbeeld door van 500.000 
energieneutrale gebouwen in 2020 naar 

5 miljoen in 2030 te gaan. Daarnaast moet 
het aandeel hernieuwbare energie van 

16 procent in 2023 naar 32 procent 
in 2030. Maar dan moeten we wel 
echt aan de slag met z’n allen. Het 
temp van dit moment ligt te laag. Ik 

ben er wel van overtuigd dat als we die 
eerste resultaten in 2020 geboekt hebben, 

het alleen maar eenvoudiger zal worden om 
de doelstellingen te halen en te overtreffen. 
Tussen 2020 en 2030 gaat er in ieder geval 
heel veel gebeuren.”

STEEDS SLIMMERE NETTEN
Volgens Manon Janssen zal de manier 
waarop we in 2030 met energie omgaan 
sterk veranderd zijn, omdat energie anders 
zal worden ingezet en gebruikt. “In 2030 
profiteren we van steeds slimmere netten, 
waardoor de eindgebruiker nadrukkelijk 
onderdeel wordt van de keten. Kijk nu al 
naar de ontwikkeling van duurzame lokale 
initiatieven en de toename van het aantal 
zonnepanelen op daken. Je kunt vandaag de 
dag ook een aandeel windenergie kopen. 
De consument bepaalt steeds vaker zelf waar 
hij z’n energie vandaan haalt, hij weet exact 
hoe en waar die energie is opgewekt en hij kan 
zijn straks zelf opgewekte energie ook terug 
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leveren. Aan het net, maar ook aan zijn buur-
man of zijn vrienden.”

MKB-STEUNPUNT
De Topsector Energie werkt samen met de 
Topsector Chemie aan ondersteuning van het 
innovatieve MKB door de oprichting van een 
steunpunt. Bij dit MKB Steunpunt kunnen 
ondernemers terecht die innovatieve plannen 
hebben of die willen aansluiten bij bestaande 
innovatieve trajecten in de energiesector. 
Hier wordt antwoord gegeven op vragen als: 
‘Hoe kom ik aan goede samenwerkings-
verbanden?’ ‘Waar kan ik terecht voor aanvragen 
voor innovatiesubsidies?’ en ‘Waar zit mijn 
toekomstige markt?’ 

Manon Janssen: “Via het Steunpunt brengen 
we partijen bij elkaar. Met als resultaat dat we 
efficiënter en duurzamer omgaan met onze 
energievoorziening en bedrijven daar baat bij 
hebben. Veel MKB’ers kunnen in hun eentje 
zaken niet voor elkaar krijgen. Met de juiste 
steun lukt het wel.”

DREMPELS WEGNEMEN
“Er liggen zowel binnen als buiten Nederland 
mogelijkheden voor het bedrijfsleven, maar 
er moeten nog wel de nodige hobbels worden 
genomen”, vertelt Manon Janssen. “Denk 
aan wet- en regelgeving die slimme energie-
oplossingen in de weg staat. Maar ook het 
feit dat bedrijven moeilijk toegang hebben

tot onderzoek, er weinig fondsen beschikbaar 
zijn voor demonstratie-projecten en er soms 
een tegenvallend draagvlak is onder gebruikers. 
Als versneller van de energietransitie proberen 
we deze drempels weg te nemen. Op dit 
punt heb ik hoge verwachtingen van het 
MKB Steunpunt.”  «

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Marcel Werther, secretaris bedrijfsleven 
Topsector Energie; e-mail mwerther@energie-
nederland.nl; Telefoon 070 - 311 43 70; 
www.topsectorenergie.nl

“Energie wordt steeds meer in 
eigen leefomgeving opgewekt”

MANON JANSSEN (TOPSECTOR ENERGIE) VERWACHT VEEL VAN MKB STEUNPUNT

 Energietransitie zet 
alledaagse leven op z’n kop
In de niet zoverre toekomst kunnen gewone mensen hun energie kopen en leveren waar, wanneer en hoe ze dat maar 
willen. “Dat gaat ons alledaagse leven flink veranderen”, zegt Manon Janssen, boegbeeld van de Topsector Energie.

De Topsector Energie is een van 
de Nederlandse sectoren waar de 
komende jaren volop mogelijkheden 

liggen voor verdere ontwikkelingen. Daarom 
wordt extra geïnvesteerd in deze sector, net als 
bijvoorbeeld in high tech, ICT, life science & 
health, creativiteit, water, tuinbouw, logistiek, 
chemie en agri & food. 

Nederland behoort tot de top tien van meest 
concurrerende economieën in de wereld. Het is 
van groot belang om de positie van Nederland 
wereldwijd te blijven versterken. Export is een 
belangrijke inkomstenbron. Om concurrerend te 
kunnen blijven, wordt er geïnvesteerd, neemt de 
overheid fiscale maatregelen, worden garanties 
gegeven en belemmeringen weggenomen. 
Ondernemers, onderzoekers en overheid werken 
hierbij samen. Ook werken de Topsectoren on-
derling samen bij de aanpak van problemen zoals 
vergrijzing en klimaatverandering. Nederland 
streeft ernaar uiteindelijk een plek in de top 
vijf van concurrerende wereldeconomieën in te 
nemen.

Nederland barst bijvoorbeeld van de kennis over 
duurzaamheid. Manon Janssen: “Hier kunnen we 
het verschil maken en is duurzaamheid in potentie 
een mooi exportproduct. Het gaat om duurzame 
oplossingen voor complexe vraagstukken. Dat 
moeten we vooral ‘smart’ doen door verschillende 
functies, zoals energie, opslag, klimaatbeheersing, 
elektriciteitstransport en dergelijke, via slimme 
oplossingen met elkaar te verbinden.”

ECHT AAN DE SLAG
In de Europese Unie is afgesproken dat het broei-
kasgas in 2050 met 80 à 95 procent verminderd 
moet zijn. Dat is niet niks, want voor de energie-
sector betekent dit dat het in 2050 CO2-neutraal 
is. Voor de kortere termijn (2020) gelden de 
volgende concrete doelen: 1) 20 procent minder 
CO2-uitstoot; 2) 14 procent hernieuwbare energie 
tegen de laagst mogelijke kosten; 3) benutting van 
het potentieel aan energiebesparing. “Dat lijkt nog 
lang te duren, maar binnen vijf jaar moeten we 
dat al realiseren. Dat betekent dat we met z’n allen 
echt aan de slag moeten. Er is lef en leiderschap 
nodig om dat goed te doen.” 

ZEVEN ‘BUSINESS UNITS’
Tegelijk moet de economie in deze sector worden 
versterkt door meer kennis te vergaren en delen. 
Voor het jaar 2020 komen daar de volgende 
doelen bij: het verhogen van het concurrentie-
potentieel van onze innovaties, en het behalen van 
de doelstellingen in het energie akkoord. Er zijn 
zeven ‘business units’ (Topconsortia voor Kennis 
& Innovatie) aangewezen die daar op basis van 
publiek-private samenwerking concreet invulling 
aan moeten geven. Die business units zijn: 
biobased economy, duurzame procestechnologie, 
energiebesparing in de gebouwde omgeving, 
gas, smart grids, wind op zee en zonne-energie. 
Manon Janssen: “Bij projecten die te maken 
hebben met wind op zee gaat het vooral om grote 
projecten, maar bij energie(besparing) in de 
industrie en in de gebouwde omgeving zijn het 
vooral de MKB-bedrijven die de schouders er 
onder kunnen en moeten zetten om de kansen die 
er liggen te benutten.” Via de Topsector Energie 
stelt de overheid subsidie beschikbaar als 
belangrijke prikkel om samen te werken 
aan energie-innovatieprojecten. 

“De elektrische auto is nu al niet meer 
weg te denken uit het straatbeeld en we 
kunnen woningen al energieneutraal bouwen 
of nagenoeg energieneutraal verbouwen”, schetst 
Janssen de huidige stand van zaken. ”Energie 
wordt steeds meer dicht bij de eigen leefomgeving 
van de mensen opgewekt en gebruikt. Er is een 
breed scala aan MKB-bedrijven direct betrokken 
bij deze ontwikkeling. Niet alleen de ontwikke-
laars en toeleveraars van nieuwe apparaten, maar 
ook toeleverende bedrijven, de ICT-sector en 
bouwondernemingen innoveren mee op deze 
onstuitbare golf.”

BLIJVENDE BESCHIKBAARHEID UITDAGING
De groeiende vraag naar (duurzame) energie en 
energiebesparing biedt allerlei kansen voor de 
energiesector. Bijvoorbeeld op het gebied van 
opwekking en transport van en handel in energie. 
Nederland heeft een goede uitgangspositie om 
hiervan te profiteren. Door de gunstige ligging 
aan zee, de stevige positie van de zeehavens, de 
aanwezigheid van gas en een gasinfrastructuur 
kan Nederland uitgroeien tot het energieknoop-

punt van Europa. Manon Janssen vertelt dat be-
taalbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid 
van energie grote uitdagingen voor de komende 
decennia zijn. De eindige aardgasvoorraden 
en de discussies daarover op dit moment en de 
internationale onrust onderstrepen volgens haar 
de wenselijkheid van energie-onafhankelijkheid, 
terwijl tegelijkertijd moet worden gestreefd naar 
een CO2-neutrale samenleving.

DOELSTELLINGEN OVERTREFFEN
De Topsector Energie heeft als doelstelling 
om schone, betrouwbare en betaalbare 
energie nu en in de toekomst veilig te stellen 
en stimuleert de innovaties die daarvoor 
nodig zijn. “Ik hoop eigenlijk dat we de 
doelstellingen die we ons hebben gesteld, 
in 2030 fors hebben overtroffen’, zegt 
Janssen. “Bijvoorbeeld door van 500.000 
energieneutrale gebouwen in 2020 naar 

5 miljoen in 2030 te gaan. Daarnaast moet 
het aandeel hernieuwbare energie van 

16 procent in 2023 naar 32 procent 
in 2030. Maar dan moeten we wel 
echt aan de slag met z’n allen. Het 
temp van dit moment ligt te laag. Ik 

ben er wel van overtuigd dat als we die 
eerste resultaten in 2020 geboekt hebben, 

het alleen maar eenvoudiger zal worden om 
de doelstellingen te halen en te overtreffen. 
Tussen 2020 en 2030 gaat er in ieder geval 
heel veel gebeuren.”

STEEDS SLIMMERE NETTEN
Volgens Manon Janssen zal de manier 
waarop we in 2030 met energie omgaan 
sterk veranderd zijn, omdat energie anders 
zal worden ingezet en gebruikt. “In 2030 
profiteren we van steeds slimmere netten, 
waardoor de eindgebruiker nadrukkelijk 
onderdeel wordt van de keten. Kijk nu al 
naar de ontwikkeling van duurzame lokale 
initiatieven en de toename van het aantal 
zonnepanelen op daken. Je kunt vandaag de 
dag ook een aandeel windenergie kopen. 
De consument bepaalt steeds vaker zelf waar 
hij z’n energie vandaan haalt, hij weet exact 
hoe en waar die energie is opgewekt en hij kan 
zijn straks zelf opgewekte energie ook terug 

PLUS Tekst: Willem Bakering 
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