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DE POPULISTISCHE OF DE PRAGMATISCHE TRUMP? 
De eerste weken van zijn ambtstermijn bleek president Trump een even ongeleid projectiel als 
presidentskandidaat Trump. De vraag is of en wanneer het stof gaat liggen en we een ‘normale’ 
bestuurder gaan zien. Gaan de wilde plannen voor grensmuren en tariefmuren in de kast? En 
komt er een confrontatie tussen het Witte Huis en de leiders van de Republikeinse meerderheid 
in Senaat en Huis van Afgevaardigden? Amerikakenner Charles Groenhuijsen schreef er twee 
boeiende boeken over en voorspelde in 2015 al vrij accuraat de opkomst van ‘The Donald’. 
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VER VAN UW BED … OF DICHTERBIJ 
DAN U DENKT? 

Internet of Things (IoT) staan voor slim 
verbonden apparaten (dingen) die bedrijven 
gebruiken om beter inzicht te krijgen, zodat 
zij effectiever en sneller beslissingen kunnen 
nemen én de interactie met haar klanten kan 
verbeteren. Sommige van die ‘dingen’ meten 
alleen iets, sommige verzamelen, sommige 
sturen commando’s en sommigen ‘dingen’ 
doen dit allemaal. Deze onderdelen staan 
soms enkele centimeters uit elkaar en soms 
ook aan de andere kant van de wereld.

BEHOED JE VOOR JURIDISCHE ONMACHT BIJ 
TOEPASSING NIEUWE PRIVACYWETGEVING 

Privacyregelgeving wordt steeds strenger. Op 
25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming in werking in alle 
EU-lidstaten. Astrid van Noort: “Preventief 
Juridisch advies kan je organisatie redden van 
aansprakelijkheid door nalatigheid. Boetes, 
imagoschade en zelfs een faillissement kunnen 
het gevolg zijn van het ontbreken van besef 
dat je beschikt over gevoelige informatie. 
Door de steeds strengere regelgeving ben 
je juridisch en dus ook financieel zeer 
kwetsbaar.”

ZONDER SOCIAAL HART GEEN SOCIAAL 
RENDEMENT 

Alleen Nederland laat Social Return On 
Investment (SROI) meetellen bij het 
toekennen van een aanbesteding en alleen de 
gemeentelijke overheden gaan in deze vereiste 
zo ver dat er marktverstorende krachten 
aan het werk zijn. Om voor de achterblijvers 
in de beroepsbevolking de afstand tot de 
arbeidsmarkt duurzaam kleiner te maken 
is echter vooral een sociaal hart nodig. 
Het goede nieuws is dat dit hart bij steeds 
meer werkgevers harder klopt dan ooit 
tevoren.

RONDE TAFEL INTERNET OF THINGS PREVENTIEF JURIDISCH ADVIES RONDE TAFEL SROI

ALS ONDERNEMER HOUD JE VOORAL JEZELF TEGEN 
Veel ondernemers lopen rond met plannen voor hun bedrijf en vaak lukt het maar niet om die 
in concrete acties om te zetten. Waarom dit niet lukt? Ondernemers houden vooral zichzelf 
tegen met gedachtes als: dit kan ik niet, het lukt toch niet, zo ben ik nou eenmaal. Dat klopt niet, 
volgens Anne Ageeth Slegtenhorst en Teresa Alvarez van Energia Positiva Coaching: “Daarmee 
beperk je jezelf. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.  Als iets niet lukt, kijk 
dan wat je anders kunt doen. Hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten, dat is 
wat mensen opbreekt.”
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The ultimate work supplies

Stelt u zich eens voor:
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uw kantoorautomatisering.

Heerlijk idee toch?

Als ondernemer wilt u zich vooral bezighouden met ondernemen. Dus geen zorgen om 

uw kantoorautomatisering en bedrijfsnetwerk. Dat moet gewoon goed functioneren. 

Een op maat gesneden oplossing, altijd up-to-date en betrouwbaar.  

Dat is precies wat wij voor u kunnen realiseren.

24/7 telefonische bereikbaarheid en een oplostijd van maximaal een uur, als onderdeel 

van een service level agreement (SLA).
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MIDDELBAAR ONDERWIJS VOOR ONDERNEMERS

 Perioden van hoogconjunctuur en 
groeiende welvaart volgen op een 
recessie of een depressie. Deze 

wetmatigheid geldt al honderden jaren voor 
samenlevingen waar vrijheid van handelen 
bestaat. Maar, in het voorportaal van 2017 
lijken de ontwikkelingen een andere kant op 
te gaan. 

 Met Europa gaat het al een tijdje bergafwaarts. 
In de Verenigde Staten woedt een storm die 
zijn  weerga niet kent. Sinds de burgeroorlog 
van 1861-1865 is het daar niet zo onrustig 
geweest. China is in de de afgelopen veertig 
jaar een economische supermacht geworden. 
Het lijkt niet overdreven om te beweren dat 
deze eeuw de eeuw van China wordt. 

 Wat staat ons te wachten? Voorspellen is altijd 
een leuk spelletje. Kort voor een belangrijke 
voetbalwedstrijd verdringen de deskundigen 
zich op tv met hun analyses en de verwachte 
uitslag. Die pakt altijd anders uit. Vorig jaar 
maart verscheen ´Het einde van het midden´ 
van Farid Tabarki, tijdgeestonderzoeker en 
gevraagd spreker in het bedrijfsleven. In zijn 
boek schetst hij een toekomst waarin steeds 
minder plaats is voor de middengroepen. 

 Technologische uitvindingen veroorzaken 
altijd veranderingen in het maatschappelijk 
leven. De jongste technologische ontwikkeling 
rond internet leidt tot het verschrompelen 
van bedrijfstakken, het verdwijnen van 
complete winkelketens en het overbodig 
worden van beroepen en functies in het 
middensegment. Oorzaak, zegt Tabarki, is het 
te laat of helemaal niet reageren op nieuwe 
ontwikkelingen. 

 Denk maar aan Kodak. Dit fotobedrijf van 
145.000 werknemers bedacht de digitale 

camera, maar deed er niets mee. Toen Kodak 
failliet ging in 2012, verkocht de oprichter 
van Instagram zijn bedrijfje met vijftien man 
personeel voor 1 miljard dollar aan Facebook.
 
 Doordat hoogopgeleide twintigers en dertigers 
telkens nieuwe toepassingen bedenken 
met het internet als basis, ontstaan nieuwe 
beroepen en verdwijnen oude zoals die van 
leraar, advocaat en makelaar, zo verwacht 
Tabarki. Robots gaan veel overnemen, we 
weten alleen nog niet wanneer. Zelfs de 
rechter kan een robot worden. Je stopt alle 
gegevens over een zaak in de computer, die de 
juiste straf berekent. Nadeel: je kan niet meer 
in beroep. Tenzij er een hogere robotrechter is 
met meer rekenkracht.
 
 Door het verdwijnen van banen in het 
middensegment ontstaan nieuwe, kleine 
nichebedrijfjes, die lokaal opereren. De 
trendwatcher ziet deze ontwikkeling sterk 
doorzetten. Nieuwe banen en beroepen 
ontstaan alleen nog op hoog niveau: 
lichaamsdelenmaker (kunstledematen), 
verticale tuinbouwer (akkerbouw in 
wolkenkrabbers) en kindontwerper (stuurt 
de aanmaak van baby’s naar de wens van de 
ouders). 

 De nieuwe stroom zzp-achtigen, die hun 
middenmoterbaan noodgedwongen inwisselen 
voor een solocarrière, kan alleen overleven 
als het onderwijs vanaf een vroeg stadium 
aandacht besteedt aan ondernemerschap. 
Nu, en niet over twintig jaar. In het huidige 
klimaat zie ik dat niet gebeuren. Openbaar 
onderwijs wordt bepaald door ambtenaren en 
dat zijn geen marktdenkers. 

 Daarom dienen in het middelbaar onderwijs 
ondernemersscholen te komen, gefaciliteerd 

André Vermeulen // info@avoor.nl

door de werkgeversorganisaties en 
brancheverenigingen. Ook de ‘afstervende’ 
vakbeweging kan zichzelf hiermee nieuw 
leven inblazen. Kinderen vanaf 12 jaar, bij 
wie op de basisschool al enig talent voor 
zakendoen is gesignaleerd, zouden bij 
deze nieuwe onderwijsinstellingen voor 
50 procent geschoold moeten worden in 
ondernemersvaardigheden en voor 50 procent 
in algemene ontwikkeling. Als dit niet van 
de grond komt, ziet het er op lange termijn 
somber uit voor Nederland. Lukt het wel, dan 
breken gouden tijden aan.  « 
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REVAHO 101E CONVENANTPARTNER MVO WESTLAND
MVO Westland mocht met Revaho een nieuwe convenantpartner begroeten. 
Dit brengt het aantal convenantpartners van MVO Westland op 101! 
Voorafgaand aan de ondertekening heeft Edwin Zuidgeest, accountmanager 
bij Patijnenburg, via een quickscan de mogelijkheden onderzocht voor het 
plaatsen van iemand die valt onder de baanafspraken (iemand met een 
arbeidshandicap). Hieruit is gebleken dat er bij Revaho een functie kon 
worden gecreëerd voor een assistent- magazijnmedewerker en deze past 
goed bij deze doelgroep. Door de werkomgeving en de goede begeleiding 
door Revaho en de jobcoach van Patijnenburg is het een succes geworden. 
Inmiddels is Peter Brest van Kempen hier al sinds juni 2016 aan de slag.

KORT NIEUWS

IoT is de hype voorbij en een trend geworden. Een 
trend op basis van inmiddels stabiele technieken: 
netwerken en sensoren. Dus reden genoeg om 

aan de slag te gaan. Wat is de toegevoegde waarde voor uw 
business? Kunt u efficiënter werken met Internet of Things of 
juist nieuwe (extra) diensten aanbieden?

Waarom wil je starten met IoT? Beantwoord eerst de WHY? 
vraag. Hier enkele redenen om met IoT te starten:
• Om de concurrentie voor te blijven;
• Om innovatief te willen zijn;
• Besparen, efficiënter te werken;
• Meer omzet genereren;
• Toekomst vaste business te ontwikkelen;

En ga vervolgens aan de slag met de volgende drie stappen:

1.  INFORMEER EN INSPIREER
Zorg voor voldoende basiskennis van IoT bij je (directie)team. 
Wat kun je allemaal meten? Over welke netwerken? Wat doen 
je concurrenten, leveranciers en partners op het gebied van 
IoT?

2. ONGEREMD BRAINSTORMEN
Bedenk wat je allemaal kunt uitrusten met sensoren en 
wat je dan kunt meten: beweging, geluid, temperatuur, 
hoogte, luchtkwaliteit, licht, snelheid, …. Wat kun jij met die 
informatie? En als je die combineert met andere informatie? 
Wat levert dat op? Hier is het belangrijk op verder te kijken: 
‘breaking silo’s’: oftewel kijk in de branches om je heen, 
wat kun je toevoegen voor elkaar? Nieuwe diensten voor 
je klanten, leveranciers of partners? Of kun je efficiënter 
werken?

3. SELECTEER EN FOCUS
Dan is het tijd om de beste drie ideeën te selecteren. Iemand 
binnen je organisatie de IoT Held te maken en concreet aan de 
slag te gaan. 

Veel plezier en succes met IoT!   «

AAN DE SLAG MET IOT: 
DRIE STAPPEN

MARCO HEIDA
Internet of Things Nederland / IoT Gurus
E-mail marco.heida@internetofthingsnederland.nl
www.internetofthingsnederland.nl

COLUMN

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 20176

V.l.n.r.: Henriëtte Vrijma, Edwin Zuidgeest, Liedia Visser en Peter Brest van Kempen

MVoiceCompleet 
      MaXXus Powered by Xelion
van

Zakelijke telefonie is de levensader van elk communicerend bedrijf. MaXXus 

biedt met MVoiceCompleet maatwerk oplossingen op basis van het unieke 

Xelion Platform. Xelion is, in de opkomende wereld van VoIP, de hosted 

telefonieoplossing uit de cloud.

MaXXus, uw partner op het gebied van zakelijke 
telefonie oplossingen. Bel 070 307 66 00 of kijk 
op www.mvoice.nl en www.maxxus.nl

onderdeel van MaXXus Communications

• Complete telefooncentrale
• Mobiele telefoon als Xelion-telefoon
• SMS Bereikbaarheidsrapportages
•  Automatische gespreksopname
•Op locatie of uit de Cloud
•Integratie met Outlook

• Laagste tarieven
• Presentielijst
• Dag- en nachtstand
• Keuzemenu
• Chat berichten
• Integratie met CRM

altijd bereikbaar.
altijd vindbaar.

Highlights & USP’s MVoiceCompleet



UW NIEUWS IN HÉT ONDERNEMERSBELANG?
Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten naar: 
b.bosma@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Hét Ondernemersbelang.
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KLASMANN-DEILMANN WORDT  
PARTICIPANT DEMOKWEKERIJ
Klasmann-Deilmann is een wereldwijde leverancier van 
substraten, grondstoffen en pluggen voor de tuinbouw 
en boomkwekerij. De organisatie is onlangs participant 
geworden van Demokwekerij in Honselersdijk, om nog 
sneller te kunnen innoveren door samenwerking en 
kennisdeling met andere professionele partijen uit de 
internationale glastuinbouwsector. De substraatleverancier 
beschikt over eigen veenderijen en productielocaties voor 
alternatieve grondstoffen. Daarbij hebben ze een grondige 
kennis van veenproducten en alternatieve grondstoffen. 
Vanwege de eigen veenderijen, hun expertise en mede door 
optimalisering van de logistieke processen en geografische 
spreiding van herkomsten, is Klasmann-Deilmann  in staat 
om jaarrond een hoge en constante kwaliteit substraat 
te leveren. In het kader van duurzaamheid worden de 
veenderijen in Duitsland, Ierland, Litouwen en Letland 
na vervening teruggebracht in natuurlijke staat. Alle 
presentaties van de participanten van Demokwekerij 
verhuizen dit najaar naar het World Horti Center, het 
nieuwe kennis- & innovatiecentrum van de internationale 
glastuinbouw in de gemeente Westland.

Ondertekening participatieovereenkomst door 
v.l.n.r.: Lex Wubben, Peet van Adrichem en Ted Vollebregt

WEBHELP NEDERLAND NEEMT TELECATS OVER
Webhelp Nederland, de toonaangevende onderneming op het gebied van 
transformatie van customer experiences, is verheugd een meerderheidsbelang 
te hebben verkregen in Telecats, specialist in taal- en spraaktechnologie. 
Customer experiences en business processen veranderen in hoog tempo 
als gevolg van toegenomen mogelijkheden van technologie. Deze acquisitie 
bevestigt de reputatie van Webhelp als technology enabler en verstevigt haar 
positie als partner voor innovatieve customer contact solutions. Telecats 
is marktleider spraakherkenning in customer contact solutions. Deze 
oplossingen houden onder meer klantidentificatie, call routering, self service 
en analytics in. Het gebruik van spraaktechnologie in contact centers heeft de 
NPS en medewerkertevredenheid positief beïnvloed, terwijl de afhandeltijden 
en het herhaalverkeer afnemen. Telecats-systemen worden gebruikt door 
leidende Nederlandse en Europese blue chip organisaties die maandelijks 
miljoenen gesprekken afhandelen. Telecats blijft gevestigd in Enschede. 
Webhelp heeft de ambitie een wereldwijde business process outsourcer 
te worden met een portfolio in service, solution design en technology 
enablement. www.webhelp.nl

GEMEENTE WESTLAND DRINGT AARDGASGEBRUIK TERUG
(Demissionair) Minister Kamp van Economische Zaken ondertekende 
samen met dertig gemeenten waaronder Westland, vijf netbeheerders, 
en de twaalf provinciën een Green Deal die gemeenten in staat stelt om 
woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. 
Met de ondertekening van de Green Deal wordt een eerste stap gezet 
in de uitwerking van de Energieagenda die de route schetst naar een 
CO2-arme samenleving in 2050. De energietransitie grijpt in tot achter 
de voordeur van de zeven miljoen huishoudens die Nederland telt. 
Het grootste deel van de burgers zal op een andere manier het huis 
gaan verwarmen en gaan koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. 
Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. 
In het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 is afgesproken de opwarming 
van de aarde te beperken tot ruim onder twee graden Celsius. 
Het streven is deze op maximaal anderhalve graad te houden. In de 
Energieagenda vertaalt het kabinet deze internationale ambities naar 
concrete maatregelen waarmee Nederland in de komende decennia de 
energietransitie kan realiseren.



Veel ondernemers lopen rond met plannen voor hun bedrijf en vaak lukt het maar niet om die in concrete acties 
om te zetten. Waarom dit niet lukt? Ondernemers houden vooral zichzelf tegen met gedachtes als: dit kan ik niet, 
het lukt toch niet, zo ben ik nou eenmaal. Dat klopt niet, volgens Anne Ageeth Slegtenhorst en Teresa Alvarez van 
Energia Positiva Coaching: “Daarmee beperk je jezelf. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. 
Als iets niet lukt, kijk dan wat je anders kunt doen. Hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten, 
dat is wat mensen opbreekt.”

Als ondernemer houd je  vooral jezelf tegen

“Het zit in de menselijke aard om te 
denken ‘wat kan ik niet?’”

Startende ondernemers krijgen 
nogal eens bezwaren te horen. 
Zou je dat nou wel doen, een 

eigen bedrijf beginnen? Kan je niet beter 
voor meer zekerheid kiezen? Echter, het 
zit nog meer in mensen zélf – en dus ook 
in ondernemers – om die bedenkingen op 
te werpen. Ben ik wel goed genoeg? Ben ik 
niet te oud om een eigen bedrijf te starten? 
Zitten klanten wel op mij te wachten? 
Hiermee beperken ondernemers zichzelf. 
Anne Ageeth: “Veel vrouwen, maar zeker ook 
mannen, hebben hier last van. Ze denken 
bijvoorbeeld ‘Is mijn product of dienst wel 
goed genoeg?’. Maar hoe kan je dienst of 
je product verkopen als je er zelf niet 100 
procent in gelooft?”

BARRIÈRES
Dit geldt zeker niet alleen voor startende 
ondernemers. Hoeveel ondernemers lopen 
niet al jaren met plannen rond? En toch lukt 
het maar niet om deze plannen om te zetten 
in concrete acties, want er is altijd wel iets 
wat hen tegenhoudt. Voor perfectionisten 
kan het zijn dat eerst alles tot in de puntjes 
uitgedacht en gepland moet zijn. Een 
uitgewerkt businessplan, een doordachte 
reclamecampagne, een perfecte website, een 

diepgravend marktonderzoek, etc. Of juist het 
ogenschijnlijk tegengestelde is de reden tot 
uitstel: weinig discipline hebben. Anne Ageeth: 
“80% is mindset of intentie. Hoe graag wil je 
het, hoeveel actie onderneem je?” 
Teresa: “Mensen - en dus ook ondernemers - 
werpen voor zichzelf barrières op. Die bestaan 
alleen in hun hoofd, maar zorgen er wel voor 
dat er geen stappen gezet worden. In onze 
trainingen leer je hoe je die barrières snel en 
effectief kunt doorbreken”.

COVERINTERVIEW Tekst: Marjolein Hettinga // Fotografie: René Zoetemelk
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ERVARINGSDESKUNDIGE
Op het gebied van beperkende gedachtes is Anne 
Ageeth ervaringsdeskundige. Als gescheiden, 
alleenstaande moeder (echt alleenstaand, zonder 
ex) had ze alle reden om na haar scheiding bij  
de pakken neer te gaan zitten. Met een baby  
van een jaar, verdriet, boosheid, financiële  
stress en een zware managementfunctie,  
hield ze zichzelf maanden voor: ‘dit kan ik niet’.  
“Na drie maanden bedacht ik: ik herken mijzelf 
niet meer. Ik ben open, vrolijk en optimistisch  
en dit moet veranderen.” Ze zocht een coach en 
die had zoveel impact op haar dat ze vervolgens 
zelf een coachopleiding is gaan volgen en als 
coach een eigen bedrijf begonnen is.  
Een training bij Energia Positiva in Spanje 
maakte dat ze in een paar maanden grote 
stappen zette in haar persoonlijke ontwikkeling. 
“Na die training voelde ik me lichter, alsof ik iets 
achtergelaten had. In plaats van heel erg tegen 
anderen op te kijken en altijd te denken dat zij 
beter waren dan ik, weet ik nu dat ik zelf mijn 
grootste tegenstander was. Deze training heeft 
me geleerd om niet meer vanuit beperkingen te 

leven en daardoor uitstelgedrag te vertonen.  
Elk probleem is nu een uitdaging.”
“Toen Anne Ageeth vertelde dat ze naar Spanje 
ging om een nieuwe manier van coachen te 
leren, was ik net op een punt in mijn leven dat ik 
dacht ‘Wat nu?’”. Teresa besloot mee te gaan en 
ook bij haar bracht de training heel wat teweeg. 
“In zeven dagen bereik je echt een transformatie, 
er komt een betere versie van jezelf naar voren. 
Je valt niet weer terug in je oude patronen, maar 
krijgt tools om deze verandering door te zetten. 
Zodat je comfortzone groter wordt en je stappen 
kunt zetten en succes kunt behalen. Ik dacht 
gelijk: dit kunnen veel mensen in Nederland ook 
gebruiken”.

‘ZO BEN IK NU EENMAAL’
Begin dit jaar zijn Teresa en Anne Ageeth een 
franchise van Energia Positiva in Nederland 
begonnen. Zij organiseren high impact 
trainingen voor mensen die willen groeien, in 
hun persoonlijke leven en/of als ondernemer. 
Het motto daarbij is: ‘Of het gaat gebeuren, 
hangt van mij af’. De trainingen zijn gebaseerd 

op Emotionele Intelligentie: weten waarom 
je dingen wel of juist niet doet. Waar loop je 
tegenaan als ondernemer en hoe kan je deze 
barrières doorbreken? “Je gaat op een andere 
manier naar jezelf kijken, je leert uitstelgedrag 
af en leert omgaan met je eigen imperfecties. 
Hierdoor verbetert je communicatie en de relatie 
met jezelf en met anderen. Je krijgt meer kracht, 
meer energie, je wordt opener en gaat over tot 
actie.”
“Ik hoor vaak ‘zo ben ik nou eenmaal’, maar 
dat is niet waar, daarmee beperk je jezelf. 
Het zit in de menselijke aard om te denken 
‘wat kan ik niet?’. Verandering komt altijd 
in onze trainingen. En dat is nodig, ook voor 
ondernemers. Er komt een andere tijd aan, 
daar moet je als ondernemer in mee kunnen 
gaan.”   «

www.energiapositiva.es

Als ondernemer houd je  vooral jezelf tegen

“Hoe kan je je dienst of 
je product verkopen als 

je er zelf niet 100 procent 
in gelooft?”
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Ver van uw bed … 
of dichterbij dan u denkt?

INTERNET OF THINGS

Internet of Things (IoT) staan voor slim verbonden apparaten (dingen) die bedrijven gebruiken om beter inzicht te 
krijgen, zodat zij effectiever en sneller beslissingen kunnen nemen én de interactie met haar klanten kan verbeteren. 
Sommige van die ‘dingen’ meten alleen iets, sommige verzamelen, sommige sturen commando’s en sommigen 
‘dingen’ doen dit allemaal. 

Deze onderdelen staan soms enkele 
centimeters uit elkaar en soms ook 
aan de andere kant van de wereld. 

De onderdelen kunnen via internet (of andere 
wijze) met elkaar communiceren (maar de term 
Internet in IoT heeft meer betrekking op dat 
men een netwerk van apparaten met elkaar laat 
communiceren zoals op het internet computers 
met elkaar communiceren). IoT wordt nog vaak 
gezien als een hype van smart & connected of 
hip & trendy, maar IoT wordt onvoldoende 
gezien als toegevoegde waarde voor de eigen 
bedrijfsvoering. 

ONTSTAAN VAN IOT
De term Internet of Things (IoT) werd in 1999 
bedacht door de Brit Kevin Ashton. Hij werkte 
aan een onderzoek rond RFID (Radio-frequency 

identification), de technologie waarmee op 
afstand informatie kan worden doorgegeven. 
Het was ver voordat de wereld kennismaakte 
met Apple’s iPhone, de term ‘social media’ 
of de populaire netwerken Facebook of 
Twitter, bedrijven die respectievelijk pas in 
2004 en 2006 werden opgericht. Het begrip 
Internet of Things is concreet gemaakt 
bij Proctor & Gamble (P&G) dat op basis 
van de visie van Ashton pionierde naar de 
toekomst, waarin dingen (objecten, apparaten, 
voertuigen) zelfstandig informatie verzamelen, 
waardoor computers nog beter en sneller 
beslissingen kunnen nemen. Volgens Ashton 
kunnen computers dankzij RFID en andere 
sensortechnologie een beter beeld krijgen van 
de wereld, zonder dat er mensen nodig zijn 
om hierbij te helpen. IoT zal invloed hebben 

Jacques van der Krogt
Adjunct-directeur Van Dorp 
www.vandorp.eu

RONDE TAFEL INTERNET OF THINGS Tekst: Cees de Reus // Fotografie: René Zoetemelk

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 02 • 201710



Jacques Van der Krogt, adjunct-directeur bij 
Van Dorp, deelt de zienswijze van Egbert-Jan 
volledig: “Ook wij zien het krachtenveld 
veranderen van productenleverancier naar 
serviceleverancier van diensten. Onze branche 
van bouw en installatiewerk is nog traditioneel. 
Wij laveren tussen twee problemen van ten 
eerste de smart connected products (IoT), 
waarbij alles met internet wordt verbonden 
en anderzijds zien wij verdeelde meningen 
in de Branche, omdat wij de ontwikkelingen 
in de markt niet kunnen overzien. Wat wel 
duidelijk is, is dat IoT zal leiden tot een circulair 
businessmodel. Hierdoor kan je een product-
dienstcombinatie verkopen, met maandelijks 
een vast inkomen. De klant koopt hiermee een 
product en de geleverde dienst ineen.” Egbert-
Jan vult aan: “Recentelijk had ik een discussie 
met een ondernemer. Hij vertelde dat hij zich 
terdege bewust is dat hij nieuwe technologieën 
moet aanschaffen en dat hij zijn mensen moet 
opleiden, maar dat zijn grootste dilemma is 
dat hij niet weet hoe zijn business er over vijf 
jaar uitziet. Dat heeft ons aan het denken gezet, 
want als het product van de ondernemer door 
IoT optimaliseert en slimmer wordt, dan gaat 
daardoor zijn business veranderen.  
Er ontstaan nieuwe mogelijkheden en kansen, 
zoals het door Jacques benoemde circulaire 
businessmodel. Je ziet dat, bijvoorbeeld, bij 
producenten van Copiers. Zij maken printers, 
verkopen deze en ontvangen cash, waardoor 
zij nieuwe producten maken, verkopen en 
weer cash krijgen. Deze cyclus zal door IoT 
veranderen. Door slimmere apparaten zal de 
dienstverlening als uitdaging verschuiven van, 
bijvoorbeeld, productenproducent Copiers 
naar een dienstenleverancier van data met 
servicecontracten. Hierdoor ontstaat een nieuw 
(circulair) bedrijfsproces dat duurzamer en 
goedkoper produceert én dat leidt tot maatwerk 
van hoogwaardige kwaliteit. Je moet dus wel 
innoveren als ondernemer ter voorkoming van 
‘to eat or to be eaten’.” Houd hierbij rekening 
dat IoT een langetermijninvestering is. Verwacht 
niet dat het een ‘quick win’ is. Hier ligt vooral 
een uitdaging voor kleinere bedrijven, omdat 
zij niet alle technologieën voor de innovaties 
kunnen bekostigen; zij zullen meer in nieuwe 
(hybride) samenwerkingsmodellen moeten leren 
denken.

IOT: SECURITY & PRIVACY IS KEY! 
Egbert-Jan: “Als je als ondernemer nieuwe 
technologie introduceert dan heeft dat grote 
impact op jouw business. En de ondernemer 
die dat door heeft moet tegenwoordig met 
heel veel zaken rekening houden en hoe je 
met deze informatie omgaat en vastlegt. 
Door de circulaire toepassing van IoT gaat de 
klant-leverancierrelatie volledig veranderen. 
Anita Nijboer partner bij Ekelmans & Meijer 
advocaten, en lid van de privacydesk van 
haar kantoor, vult aan: “Bij dit soort nieuwe 

technologie is het belangrijk om je ervan 
bewust te zijn over welke informatie je beschikt. 
Als je bijvoorbeeld de dienst levert dat de 
verwarming op een bepaalde tijd in woningen 
automatisch aan- en uitgaat, besef dan dat 
je privacygevoelige informatie in handen 
hebt. Immers, aan de hand van de momenten 
waarop de verwarming aan- en uitgaat, kan 
worden afgeleid wanneer de bewoner van een 
woning al dan niet thuis verwacht wordt. Dit 
is naar een persoon herleidbare informatie 
waarvan je natuurlijk niet wilt dat deze op 
straat komt te liggen, bijvoorbeeld vanwege 
inbraakgevaar. Die bewustwording: over welke 
informatie beschik ik, en wie kan bij deze 
informatie is van groot belang. Bescherming 
van informatie en of privacy wordt met de 
dag belangrijker. Per 1 januari 2016 heeft de 
Autoriteit Persoonsgegevens een verregaande 
boetebevoegdheid (tot € 820.000,--) gekregen. 
Onder de Europese Privacyverordening 
(Algemene verordening gegevensbescherming), 
vanaf 25 mei 2018, wordt dat maximum 
boetebedrag nog veel hoger. In deze verordening 
zijn nog meer regels over privacy neergelegd. 
Zo moeten bedrijven die beschikken over 
informatie met een groot privacyrisico een 
privacy impact assessment uitvoeren. Voor 
sommige bedrijven, zoals overheden, bedrijven 
die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens 
verwerken (zoals zorgverleners) of die als 
kernactiviteit het profileren van mensen 
hebben (om daar bijvoorbeeld gerichte 
marketingaanbiedingen aan te doen) moeten 
een privacy officer aanstellen. Schending van 
privacyregels leidt tot negatieve publiciteit 
met mogelijk kostbare reputatieschade tot 
gevolg. Tegelijkertijd neemt de verwerking 
van (bijzondere) persoonsgegevens toe. Die 
situatie maakt bedrijven en (zorg)instellingen 
kwetsbaar. Mijn advies is om juist bij de 
verdere ontwikkeling van IoT en de circulaire 
businessmodellen tijdig, dus voorafgaand aan 
de nieuwe dienstverlening zorg te dragen voor 

Anita Nijboer
Partner, sectie Bestuursrecht en Privacydesk 
Ekelmans & Meijer advocaten
www.ekelmansenmeijer.nl

op onze maatschappij, onze gezondheidszorg, 
de overheid, het onderwijs, de wetgeving en 
daarmee ook op het bedrijfsleven. IoT zal leiden 
tot nieuwe businessmodellen met invloed op 
de verdienmodellen, de competenties van 
medewerkers, de samenwerking zowel extern 
als intern en last but not least het leiderschap 
binnen de onderneming.

TOEKOMST IS IOT; IOT IS INNOVATIE
“Ondernemers zijn heel druk met ondernemen en 
dat moet vooral ook zo blijven”, stelt Antoinette 
Dijkhuizen van 24/7 Guide: “We kunnen stellen 
dat ondernemers de ontwikkelingen over IoT 
nog vaak zien als een: ‘ver van-mijn-bed-show’, 
zeker als IoT (nog) geen invloed heeft op de door 
de ondernemer geleverde producten of diensten. 
Daardoor en door het drukke bestaan van de 
ondernemer neemt hij onvoldoende tijd nemen 
om te innoveren.”

“Zal ik eerst even een sfeerbeeld schetsen 
over IoT”, stelt Egbert-Jan Sol voor, directeur 
programmabureau Smart Industry en is CTO 
bij TNO industry. Egbert-Jan is werkzaam in 
de prachtige locatie van Bouwend Nederland 
in Zoetermeer, waar op uitnodiging van Hét 
Ondernemersbelang een aantal deskundigen 
bijeenkwam. Hij vervolgt: “Ondernemers 
moeten inderdaad meer gaan innoveren. Met 
de ontwikkeling van Smart Industry wordt de 
verregaande digitalisering en verweving van 
apparaten, productiemiddelen en organisaties 
(het ‘Internet of Things’) bedoeld, waardoor 
nieuwe manieren van produceren, nieuwe 
businessmodellen en nieuwe sectoren ontstaan.” 
Nu is slechts 14% van alle ondernemers in 
Nederland bezig met IoT. ” Egbert-Jan: “Ieder 
apparaat in de bedrijfsvoering is straks gekoppeld 
aan internet. Daardoor ontstaan allerlei nieuwe 
mogelijkheden. We zitten nu in de fase dat wij 
stellen dat de automatisering er wel is, dat geldt 
overigens ook voor robotisering, maar met IoT 
wordt alles aan elkaar gekoppeld en dat kost niets 
extra. Ieder apparaat wordt dus slim.”

Antoinette Dijkhuizen
Directeur 4you accountancy
Mede-eigenaar 24/7 guide BV
www.247guide.nl
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privacy protocollen: over welke informatie 
beschik ik, wie mag dat zien, hoe is die informatie 
beveiligd, hoe ga ik om met onverhoopte 
datalekken? Met andere woorden: hoe maak ik 
mijn nieuwe businessmodel in overeenstemming 
met de geldende wet- en regelgeving. Dat is een 
nuttige investering en met de juiste begeleiding 
ook absoluut geen onneembare vesting.”

Marc Rosier, wethouder van de gemeente 
Zoetermeer stelt: “Wat is de rol van 
brancheverenigingen hierbij? Want voor de 
gemiddelde zzp’er is het onmogelijk om het zo 
goed te regelen. Mijn analyse van de ontwikkeling 
van IoT is dat een kleine ondernemer hieraan 
niet gaat beginnen, dat zij hierbij risico’s mijden 
begrijp ik goed. Hoe zou je deze zzp’ers kunnen 
helpen met het ontwikkelen van hun kansen?  
Het is nu zoveel gedoe.” Egbert-Jan: “Daarom 
zijn we met het Platform Smart Industry 
begonnen samen met FME, de Metaal Unie, de 
kamer van Koophandel, TNO. Maar dan nog 
hebben wij met elkaar een hele grote uitdaging!”

COCKPIT
Fons de Jong van OTW ICT C&F: “Ik ben zo’n 
kleine ondernemer en mijn probleem zit bij 
mijn administratie. Ik wil direct zien waar ik 
sta. Ik krijg facturen, die scan ik in, dan wordt 
het verwerkt en dan zie ik pas vier of vijf dagen 
later het effect op mijn bedrijfsvoering. Ik moet 
hier dus tijd aan besteden en dat doe ik dan in 
de avonduren. Dan komt het niet uit en dan 
schuif ik het door naar het weekend. De tweede 
uitdaging is innoveren om mee te doen met de 
ontwikkeling van IoT. Dan loop ik vervolgens 
tegen mijn bank aan met een opmerking dat 
ik onvoldoende omzet draai om een lening 
te kunnen krijgen. Vervolgens zit je in een 
vicieuze cirkel van allerlei zaken die ongelooflijk 
veel tijd vragen en die niets meer met mijn 
ondernemerschap of innovatiewens hebben te 
maken. De vraag hierbij is hoe krijgen we de 
mkb’er over de bühne.” 

Antoinette Dijkhuizen: “Ik herken alles van wat 
je zegt! 24/7 heeft met de huidige beschikbare 
technologie cloudsoftware, waaronder scan- en 
herkensoftware, gemaakt dat een digitale 
cockpit met financiële stuurinformatie voor 
ondernemers is, waarin alle bedrijfsprocessen 
optimaal zijn georganiseerd. In ons denken 
kan met 1 druk op de knop jouw actuele 
financiële situatie beschikbaar zijn voor 
jouw bank, zodat jij, volledig, ontzorgd jouw 
gesprekken kunt aangaan voor financiering 
van de door jou gewenste innovatie van IoT 
in jouw onderneming.” Antoinette vervolgt: 
“Als ondernemer ben je dus door nieuwe 
technologieën te omarmen in control en kun 
je deze inzetten in jouw bedrijfsvoering. Een 
veel basalere toepassing van IoT is er niet voor 
‘iets’ waar veel ondernemers een hekel hebben, 
namelijk de financiële administratie. Juist 
daar rust brengen biedt weer ruimte om als 
ondernemer bezig te zijn met de corebusiness 
en de verdere ontwikkeling hiervan. Door de 
invloed van IoT en technologische facilitering  
is meer tijd beschikbaar om in gesprek te  
gaan met de ondernemer. Dat is een groot 
voordeel. Door onze grote betrokkenheid en 
de tijd die we hebben voor de klant weten we 
vaak precies wat er speelt en kunnen we als 
volwaardig sparringpartner gezien worden.  
In het verleden was het product van de accountant 
de jaarrekening. In de huidige setting zien we 
onszelf meer als gesprekspartner en adviseur 
voor de ondernemer. Dat betekent dat we op een 
andere manier het gesprek voeren en dat onze 
dienstverlening proactief is.” 

Marco Heida van Internet of Things Nederland 
en IoT Gurus is het volledig eens met de analyse 
van Antoinette. Marco: “Het gaat er nu juist 
om dat ondernemers alles kunnen verbinden 
en meten. Juist in meten kunnen ondernemers 
nog vele verbeterslagen maken. Ik ga vaak met 
ondernemers zitten om hun bedrijfsvoering 
te analyseren; wat kan die ondernemer nu 
allemaal meten dat waarde heeft voor zijn 

bedrijfsvoering? Een voorbeeld: een ondernemer 
verhuurt steigers. Hij bouwt deze op locatie. 
Wat kun jij nu verbinden met een netwerk en 
meten? Je meet de drukbelasting van de steiger; 
je meet de windsnelheid, de luchtkwaliteit; je 
plaatst een camera op de steiger; waarmee je 
’s nachts ook de locatie kunt beveiligen. Door 
het meten gaat de ondernemer meer denken in 
oplossingen en mogelijkheden en ontstaat, door 
het verkregen inzicht voor wie die verzamelde 
informatie interessant is, een winkeltje van 
nieuwe diensten. Voor dat nieuwe winkeltje 
heeft de ondernemer samen met Antoinette de 
administratie top op orde, maar hij heeft nog 
wel een paar IoT-kansen. Denk eraan dat hij 
nog steeds al zijn producten moet scannen en 
berekeningen moet maken en offertes schrijven. 
Maar hoe fijn en ontzorgend zou het zijn als de 
ondernemer nu producten verkoopt waarin een 
scanner zit, die leidt tot een factuur aan de klant 
en die automatisch wordt ingeboekt. Je hebt dan 
geen omkijken meer naar de administratie. Dan 
heb je een smart retail. Als de ondernemer door 
het meten zich van deze mogelijkheden bewust 
raakt dan maak je slagen en ga je ook anders 
kijken naar de business.” 

Marc Rosier, wethouder gemeente Zoetermeer 
licht een concreet voorbeeld toe in de retail van 
Zoetermeer: “Wij hebben in de Dorpsstraat de 
meest vooruitstrevende winkel van Europa. De 
detaillist verkoopt spijkerbroeken en je kunt 
betalen met bitcoins. De voorraad is met RFID-
chips gemerkt. Hij heeft een kast met lasers die 
alles meten. Je kunt dus digitaal afrekenen, dat 
doet hij ook met zijn leveranciers. Hij hoeft dus 
ook niets meer te doen aan zijn voorraadbeheer. 
Wat raar dat geen andere detaillist dit ook 
toepast. Zijn collega-ondernemers van de 
Dorpstraat zeggen gaaf, maar daarna is het 
punt!” Alles overziende stellen de specialisten 
dat de toepassing van IoT voor de ondernemer 
‘gewoon’ dichtbij is en géén ver-van-zijn-bed-
show meer.”

Fons de Jong
Directeur OTW ICT C&F
www.otw-ict.nl

Marco Heida
Adviseur en trainer Internet of Things 
Nederland en associated consultant bij 
IoT Gurus 
www.internetofthingsnederland.nl

Egbert-Jan Sol
Programmamanager / directeur 
Programmabureau Smart Industry, Industrie 
4.0 in NL en CTO bij TNO industry
www.smartindustry.nl
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IOT = INNOVATIE = NIEUWE MEDEWERKER-
COMPETENTIES
Antoinette reageert op het meten van Marco: 
‘’Zal ik je eens vertellen wat IoT en innovatie 
met mijn business heeft gedaan? Ik ben heel 
andere mensen gaan aannemen. Dat is een 
enorme en noodzakelijke uitdaging gebleken. 
Ga ze maar vinden; de combinatie van goed met 
de klant kunnen communiceren en het hebben 
van voldoende affiniteit met PC’s. Ik heb alleen 
maar jonge mensen bij ons op kantoor zitten; 
de gevestigde orde kan niet meer meekomen. 
Dat is bizar!” Egbert-Jan deelt de mening van 
Antoinette: “Wij constateren deze ontwikkeling 
ook bij de Fieldlabs van de Smart Industry. 

Mensen van 35 of ouder hebben een probleem 
omdat zij in hun schooltijd niet de ervaring 
hebben gehad met internet; dat kwam twintig 
jaar geleden net op. Scholen zijn ingesteld 
op initieel onderwijs (oorspronkelijke 
onderwijsloopbaan van personen in het 
voltijdonderwijs, voordat zij de arbeidsmarkt 
betreden; bron CBS). Maar als wij nu uitgaan 
dat wij over twintig jaar weer een industriële 
revolutie hebben en dat iedereen boven de 
35 jaar een andere baan en beroep heeft! 
Nu IoT, over vijf jaar Blockchain. Over tien 
jaar de Quantumcomputer. Blockchain heeft 
die gevolgen voor de kantooromgevingen, 
zoals robots dat hebben voor de werkvloer. 
Dat is geen uitstoot van arbeid, maar het is 
nieuwe arbeid heel anders doen! Iemand 
van 35 jaar is dan pas 45 jaar en moet dan 
nog minimaal 25 jaar werken. Dit is een 
enorme maatschappelijke uitdaging om een 
leeromgeving te creëren waarin mensen 
kansen krijgen om ervaringen op te doen  
met de nieuwe technologieën. Bert van 
Vliet vult aan: “Ook de Rabobank maakt 
op dit moment een grote transitie door 
over veranderende competenties en door 
technologie veranderende dienstverlening.  
Ik werd  gevraagd voor een presentatie op 
een bijeenkomst van landelijke docenten in 
de financiële wereld. Toen kreeg ik de vraag 
wat neemt u liever aan, iemand met twee 
tienen of iemand met mindere cijfers maar 
bepaalde competenties.  Ik was vanuit mijn 
automatisme gewend om te zeggen een tien 
voor economie, maar dat wordt  minder 

belangrijk als je kijkt naar de transitie waar 
Rabobank mee te maken heeft, het draait 
steeds meer  om vaardigheden. Wij worden  
nu steeds meer financieringsregisseur.  
Ik heb nu liever iemand met twee zessen  
voor economie, maar wel met een 10 voor de 
juiste vaardigheden.”

Door de specialisten wordt concluderend 
gesteld, dat een leven lang leren onvermijdelijk 
is en onderwijsconcepten dienen meer – 
proactief - in te spelen op de ontwikkelingen 
in de technologie en de bedrijfsvoering van 
bedrijven. De specialisten stellen dat het een 
zeer grote maatschappelijke en economische 
uitdaging wordt!  «

Marc Rosier
Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, 
Verkeer, Dienstverlening en Openbaar gebied 
Gemeente Zoetermeer
www.zoetermeer.nl

Bert van Vliet
Rayondirecteur Rabobank Regio Den Haag
www.rabobank.nl/denhaag
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In het boek van Steve Akkerman 
‘Het klopt wel, maar het deugt 
niet’ staat onder andere een 

interview met Antoinette. Het boek gaat over 
het maatschappelijke moraal. Ze staat binnen 
de vakgroep min of meer bekend als dissident. 
Zo geeft zij aan dat declarabele uren bij grote 
kantoren veel belangrijker zijn dan de inhoud van 
het advies. Ze moest daarom ook vaststellen dat 
ze niet past bij het DNA van de grote kantoren 
en begon haar eigen kantoor. Ze legt daarbij 
een moreel fundament. “Het gaat vooral om het 
dienstbaar zijn, de kwaliteit van het advies en 
transparantie. Je bent bezig met de kern van 
de zaak, de ondernemer. Het viel mij daarbij 
op dat veel ondernemers te veel tijd kwijt zijn 
aan het bij elkaar brengen en interpreteren van 
bedrijfsinformatie. Door de slechte verbindingen 
tussen informatiebronnen en de onjuiste 
interpretatie blijft groei uit of gaat het in een te 
traag tempo.” Ze besloot daarom om samen met 
Roger van Prooijen 24/7 guide te starten. Later 
kwam ook Joyce Veul het directieteam versterken. 

EFFICIËNT BESTUREN
Antoinette Dijkhuizen: “Het efficiënt besturen 
van bedrijfsinformatie valt en staat bij een 
integraal beeld. Op de balans, de verkoopcijfers 
en op de Kritische Prestatie indicatoren bestuur 
je de organisatie niet alleen. Om sturing te geven 

aan het bedrijfsresultaat heb je een totaalbeeld 
nodig en een adviseur die richting kan geven 
aan het optimaleren van die aansturing”. Roger 
van Prooijen: “Met innovatieve technologische 
oplossingen maken we een begrijpbare verbinding 
tussen missie, visie, strategie en dagelijkse 
gang van zaken. Zo kun je snel reageren op 
veranderingen en doen waar je goed in bent 
en dat is het ondernemerschap. 24/7 guide 
biedt daarmee een houvast waarmee je een 
compleet beeld krijgt van de performance van 
je onderneming. De cockpit die wij ontwikkeld 
hebben is daarnaast betrouwbaar, veilig en 
zeer gebruiksvriendelijk. Bij de start van een 
project maken wij een uitgebreid en solide plan 
van aanpak toegespitst op de situatie van een 
bedrijf. Samen met onze technische vakmensen 
en business consultants zorgen wij voor een 
soepele implementatie. We bieden tijdens 
de implementatie en daarna support op alle 
fronten. Met één druk op de knop weet je hoe 
je onderneming ervoor staat, zowel voor de 
bedrijfsprocessen als de financiële processen. 
Op ieder moment kunnen beschikken over real 
time informatie. Wie wil dat nu niet?”

VRIENDEN
Antoinette Dijkuizen: “Wij leveren maatwerk, 
oplossingen en strategisch advies. Wij groeien 
met de ondernemer mee. 24/7 guide zorgt ervoor 

dat je als ondernemer in controle bent. Dat doen 
we door mee te denken en er te zijn als het nodig 
is. We beschikken over uitstekende business 
consultants die een steun in de rug kunnen zijn. 
Daarnaast is 24 uur per dag en 7 dagen per week 
de eigen informatie bereikbaar. Dit alles met het 
moreel uitgangspunt dat het advies centraal staat. 
We zien partners als vrienden en dat betekent dat 
je op ons kan rekenen.”  «

Antoinette Dijkhuizen is na haar carrière bij KPMG zes jaar geleden gestart met haar eigen onderneming ‘4you 
accountancy’. Ze kon zich niet meer vinden in de cultuur binnen de wereld van de grote accountantskantoren. Omdat 
ze de opvatting ‘Het klopt wel maar het deugt niet’ onderschrijft, wordt ze regelmatig gevraagd haar kritische mening te 
geven over de wereld van de accountancy. Niet de declarabele uren maar de inhoudelijk positief kritische adviesrol moet 
bepalend zijn. Ze wil vanuit deze grondhouding ondernemers echt helpen. Ze is daarom ook gestart met 24/7 guide. 

24/7 GUIDE
Maerten Trompstraat 25, 2620 RC Delft
Toernooiveld 300, 6525 EC Nijmegen
Telefoon 085 - 040 57 00
E-mail info@247guide.nl 
www.247guide.nl

Met 24/7 guide volledig grip op  
de bedrijfsresultaten

Naam: Antoinette Dijkhuizen
Burgerlijke staat: Gehuwd
Bedrijfsnaam: 24/7 guide
Functie: Eigenaar-directeur
Specialiteit: Verbinden
Motto: Het moet kloppen en het moet deugen

PERSONALIA

Tekst en fotografie: René Zoetemelk24/7 GUIDE
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Het geeft ons de mogelijkheid steeds 
meer vanuit onze luie stoel te doen. 
We willen een auto kopen maar gaan 

eerst via allerlei toepassingen bijvoorbeeld een 
configurator kijken hoe we onze nieuwe auto 
eruit willen laten zien en wat deze met alle opties 
kost. Hiermee kunnen we de auto gelijk bij de 
fabrikant bestellen en aangeven bij welke dealer 
we deze auto willen afhalen of we gaan met een 
uitdraai naar de dealer of mailen deze vanuit de 
applicatie en willen nog even de look en feel van 
de auto bij de dealer hebben. 

Het klinkt allemaal futuristisch, maar veel van 
dit soort toepassingen staan al op de hoek te 
wachten. Denk eens aan slimme gebouwen. 

Smart Industries (ook wel 4de revolutie 
genoemd) is dat door de koppeling van 
productieprocessen en ICT het gebruik van 
energie, ruwe materialen en arbeid veel 
efficiënter wordt opgepakt dus hoe slimmer, 
productiever, efficiënter en concurrerender 

kunnen we produceren. Het liefst direct 
op order van de klant maar zo efficiënt, 
slim en groen mogelijk. Een deel van deze 
drivers kunnen worden behaald door nieuwe 
ontwikkelingen in de ICT zoals het gebruik van 
robottechnologie zijn besparingen haalbaar 
en ook software verbeteringen zoals Service 
Management Software - Service Lifecycle 
Management (SLM), waarmee de service graad 
behoorlijk verhoogd en on demand verbeterd 
kan worden. 

De omschakeling naar smart industrie is  
wereldwijd reeds ingezet! 

OTW ICT Solutions bv is in deze wereld 
goed thuis. Door bij vele bedrijven al een 
verandering ingezet te hebben en met 
gerenommeerde partners samen te werken 
kunnen wij uw bedrijf goed en efficiënt op de 
rails helpen. Door machines met elkaar te laten 
praten en door het verzamelen van data op alle 
niveaus van grondstoffen tot leveranciers en 

consument ontstaat een netwerk dat aan iedere 
behoefte kan voldoen. Slimme producenten 
leveren afhankelijk van de vraag een product 
op maat. OTW ICT Solutions bv maakt gebruik 
van eigen kennis maar ook van de kennis van 
partners waar zij mee samenwerkt op het 
gebied van Service Management Software - 
Service Lifecycle Management (SLM), CAD 
(Computer-Aided Design) software en Product 
Lifecycle Management (PLM). Voor het geven 
van advies, het wijzen van de weg en het laten 
samenkomen van de juiste gespecialiseerde 
bedrijven om uw bedrijf de 4de revolutie in te 
loodsen staan wij graag voor u klaar.  «

Om te beginnen met het laatste statement The Internet of Things (IoT). Hier zijn op het internet veel definities en begrippen 
over te vinden, maar wat betekent het nu eigenlijk. Kort gezegd alles wat we qua elektronica via het internet en netwerken 
aan elkaar plakken. Denk aan de slimme energiemeters die we via appjes kunnen aansturen, dus zaken die we vanuit het 
internet, via allerlei devices kunnen controleren of aansturen. Dat lijkt allemaal heel mooi en behulpzaam, wat het ook is, 
maar hoe zit het met de kosten, de beveiliging en wat gebeurt er met onze gegevens. 

FONS DE JONG
Telefoon 06 - 135 065 51
E-mail Fons.de.Jong@otw-ict.nl
www.otw-ict.nl

WAT IS SMART INDUSTRIES EN THE INTERNET 
OF THINGS EN WAT BETEKENT DAT NOU IN 
WERKELIJKHEID

Fotografie: René ZoetemelkCOLUMN
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Natuurlijk, als coach van 
individuen en van teams word je 
vaak daar ingeschakeld waar een 

(dreigende) vastloper wordt geconstateerd. 
En vanuit die hoek kan dat zomaar een 
eenzijdig beeld opleveren. Dan gaat het vaak 
om ‘een medewerker’ die dan zogezegd ‘slecht 
communiceert’ – alsof ‘communicatie’ trouwens 
een ‘one-way-street’ is ... Of het gaat om ‘een 
medewerker die slecht in het team past’; om 
‘een jonge vrouw die moeite heeft met op tijd 
komen’; om ‘een kerel die zijn/haar afspraken 
gewoon niet nakomt’; of het gaat om ‘een jongen 
die gewoon een autoriteitsprobleem heeft’ … 

Dan ga je uiteraard als coach met zo’n jong 
iemand aan de slag. En dan heb je steeds 
vaker te maken met jonge, aanvankelijk 
enthousiaste, vastgelopen mensen uit de 
Generatie Z. En maar al te vaak blijkt dan al 
snel het dieper liggende probleem te liggen 
bij ‘betrokkenheid’, ‘mens-zijn’, ‘motivatie’, 
‘waardering’, ‘bewegingsruimte’, ‘ruimte voor 
eigen verantwoordelijkheid’. Maar al te vaak 
zijn het behulpzame en collegiale types, die 
echter worden geperst in een keurslijf van 
bijvoorbeeld strakke targets, allerlei klantscore- 
en monitorsystemen, en allerlei interne 
administratieve procedures na collegiale hulp. 
En dat is, voorzichtig gezegd, niet altijd wat hen 
bijzonder of allermeest interesseert. Is dat hun 
probleem? Of ook een beetje het uwe? 

Ik neem aan dat u een beetje op de hoogte bent 
van Generaties X, Y en Z. Zelf net dit jaar 50 
wordend, behoor ik tot de Generatie X (1956-
1985, de ‘babyboomgeneratie, de ‘verloren 
generatie’; praktisch, zelfredzaam, relativerend en 
no-nonsense). De Generatie Y die daarop volgde 
(1982-2001, de ‘grenzeloze’, ‘digitale’, ‘Einstein’, 
‘achterbank’, ‘media’ generatie) is helemaal 
opgegroeid met sms, internet, Facebook, is 
vertroeteld en zelfverzekerd. Generatie Y wil 
flexibel werken in een sfeervolle omgeving, 
waar ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen 
ontwikkelen. 

Y-mensen blinken in principe uit in 
ondernemerschap, klantgerichtheid, 
besluitvaardigheid en omgevingsbewustzijn. 

En inmiddels bestormen grote delen van 
Generatie Z de arbeidsmarkt. Generatie Z (1992-
heden) wordt gekenschetst door jonge mensen 
tot 25 jaar, vertrouwd met een verregaande 
alomtegenwoordigheid van hoogstaande digitale 
technologie, opgegroeid in een wereld vol 
overvloed (in Nederland althans!), met relatief 
weinig beperkingen. 

Enigszins generaliserend hebben deze mensen 
doorgaans een korte aandachtsboog, vervelen 
ze zich snel en gaan ze ‘zappend’ door het leven. 
Hierdoor kunnen zij razendsnel informatie 
vinden, filteren en verwerken. 

Wat betekent dit voor u wanneer u in uw 
organisatie, in uw team, leiding geeft aan dit type 
jonge mensen? Bent u zich ervan bewust dat zij 
niet of uiterst slecht passen in het organisatorisch 
keurslijf dat hen vaak wordt aangeboden? We 
leven op dit moment in onze samenleving in een 
periode van kanteling. Oude systemen verliezen 
hun houdbaarheidsdatum. Daarom is het ook 
noodzakelijk dat we ons eigen leiderschap kritisch 
(blijven) beschouwen. Mag ik u een paar tips 
geven? Maak u zelf als werkgever, als organisatie 
woest aantrekkelijk voor Generatie Z. Manage 
hun verwachtingen eerlijk (de ‘droombaan’ 
ligt niet gelijk om de hoek), geef ze digitaal en 
organisatorisch de ruimte en behandel hen zoals 
u thuis uw eigen kinderen (meestal dezelfde 
generatie…;-) behandelt! Ze willen er vooral als 
mens toe doen. Maak daarom vaker parallellen 
tussen uw eigen leiderschap als vaderschap of 
moederschap. En pas dat toe in uw team(s). 

Moet u eens opletten welk verschil u maakt voor 
deze jonge mensen!   «

HOE LEID JE GENERATIE Z OP DE ARBEIDSMARKT? 
De laatste tijd kom ik ze net iets te vaak tegen, zowel zakelijk alsook in de privésfeer … Jonge mensen, net begonnen 
met werken, en dan voordat je er erg in hebt, hebben ze al een vastloper te pakken. Komen ze zelfs in een burn-out 
terecht. Wat is er aan de hand? Is er sprake van een nieuwe trend? 

MARTIN MADERN
Madern Public Business
E-mail martin@madernpublicbusiness.nl
www.madernpublicbusiness.nl

COLUMN
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Meer informatie:
E-mail r.devrind@kw1c.nl
www.duurzaammbo.nl   

 We krijgen een nieuwe samenleving 
met eHealth, eGovernment, 
eEducation, eMarketing, 

eEntertainment, eBusiness, eCrime, eShopping. 
En een maatschappij vol drones, 3D printers en 
robots. We krijgen nieuwe banen als eSoldiers 
(cybersoldaten), eTeachers, ePsychologists, 
eDoctors, eMechanics, eEntertainers ect.
Sensoren en databanken gaan ons voorzien van 
informatie die door computersystemen verwerkt 
worden. Hierdoor wordt precisiemanagement 
mogelijk. Computersystemen beginnen met 
big data te werken en krijgen langzaam deep 
intelligence (waarbij systemen leren van de beste 
beslissingen en zo steeds slimmer worden). In de 
beleggerswereld werken ze al.  

 Het voordeel is dat de systemen ons gaan helpen 
de beste beslissingen te nemen. Juiste beslissingen  
om te komen tot een meer duurzame wereld. We 
moeten wel.  Dat is de wereld waarin Duurzaam 
MBO haar leerlingen wegwijs probeert te maken. 
Duurzaam MBO is een dynamische kenniskring 
voor en door docenten uit alle sectoren van het 
MBO.  

 Ze komt op voor een duurzame bedrijfsvoering 
van mbo-scholen en onderwijs met aandacht voor 
duurzame ontwikkeling in de zorg, de bouw, de 
techniek, toerisme, de horeca, handel en economie, 
de logistiek, de mediawereld, ICT etc. Het gaat 
over bijna 500.000 jongeren die dadelijk de 
ruggengraat van de maatschappij gaan vormen.  
Het netwerk bestaat al 12 jaar en is inmiddels 
bekend in de onderwijswereld van heel Nederland. 
De nieuwsbrief gaat naar 1150 sleutelfiguren in het 
onderwijs en het bedrijfsleven. Het Koning Willem 
I College en het CINOP vormen sinds vijf jaar 
samen de trekkers van het netwerk. Van hier uit in 
de afgelopen jaren veel inhoudelijke bijeenkomsten 
georganiseerd en een jaarlijks terugkerend groot 
symposium (telkens gehost door een ander ROC). 
 
 De laatste bijeenkomst ging over de verduurzaming 
van het onderwijs in de bouw en installatie/
elektrotechniek. Studenten, maar ook werknemers 
moeten voorbereid worden op klimaatneutraal 
bouwen dat in 2020 verplicht wordt. Samen met 
de OTIP, ISSO, SBRcurnet, UNETO-VNI, grote 
bouwbedrijven en installateurs worden 76 modules 
vormgegeven die opleiden tot de gewenste 
medewerkers. DMBO is partner in dit project 
genaamd Build up Skills. Ze werkt ook samen met 
de metaalunie aan de circulaire economie en met 
het ministerie van ELI aan biomimicry. Ze zouden 
ook graag een plaats hebben in de topsectoren voor 
energie, de circulaire economie en water.     

 De website is verder doorontwikkeld en is 
een van de grootste van de wereld boordevol 
slimme en duurzame wetenswaardigheden en 
toepassingen. Er staan veel goede voorbeelden uit 
het bedrijfsleven op die jongeren nu gebruiken 

in het onderwijs. Ook staan er tientallen ideeën 
van jongeren op (uit creatieve sessies) waar het 
bedrijfsleven mee aan de slag kan. De site heeft op 
dit moment 280.000 hits. Dat komt omdat DMBO 
gratis lesmateriaal heeft gemaakt voor het nieuwe 
keuzedeel duurzaamheid in het beroep. Dat is het 
meest gekozen keuzedeel in Nederland. Al  43 
scholen in het MBO gebruiken het materiaal. Dan 
gaat het hard. Het materiaal mag gratis gebruikt 
worden mits men meehelpt te verbeteren. Zo 
maken we en in co-creatie het beste van. Dat is 
nu bij uitstek een vorm van smart education in 
de nieuwe smart world die zich om ons heen  aan 
het ontwikkelen is. DMBO zou dit graag met het 
bedrijfsleven verder vorm willen geven.   « 

 Smart education en Duurzaam MBO 
De cybersfeer ontwikkelt zich steeds verder. Hierdoor krijgen we een 
smart and intelligent industry, agriculture, services, products, logistics, 
bank&financing, education, marketing, health. Maar ook smart and 
intelligent buildings, cities, countries, continents. 

KENNISPROGRAMMA 
DUURZAAMDOOR 
Het programma DuurzaamDoor 
ondersteunt docenten en andere educatoren, 
zoals NME-professionals, in het geven van 
kwalitatief goed onderwijs met focus op de 
thema’s natuur, milieu en duurzaamheid. 
DuurzaamDoor daagt partijen die werken 
aan een groene economie uit om samen 
nieuwe oplossingen te vinden 
voor thema’s als biodiversiteit, 
voedsel, grondstoff en, water 
en energie.

Contact:
Telefoon 088 - 602 72 10
E-mail info@duurzaamdoor.nl
www.duurzaamdoor.nl

SMART EDUCATION
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Typografie

Trebuchet
ABCDEF abcdef 12345

Jogchem van der Houtweg 35, 2678 HA  De Lier
Tel.: 0174-512554  |  info@solutionsteam.nl

www.solutionsteam.nl

Bent u op zoek naar 
een tijdelijke of vaste 

medewerker?
Iemand die ervaring heeft en zijn/

haar vak verstaat? Dan heeft u nu de 
juiste partner gevonden. Wij zoeken 

voor u de ideale kandidaat.

24 uren per dag, 7 dagen per week

Investeer in uw 
gezondheid en laat 
uw ventilatiesysteem 
vakkundig reinigen

service 
onderhoud 

verhuur
verkoop 

Het is erg belangrijk dat uw huis goed 
geventileerd wordt. Veel woningen 
zijn voorzien van een mechanisch 
ventilatiesysteem, eventueel met 
warmteterugwinning. Dit systeem moet 
zorgen voor een gezond binnenklimaat, 
maar het kan ook de oorzaak zijn van een 
slechte luchtkwaliteit in uw woning.  
En dat is schadelijk voor uw gezondheid!

Maak snel een afspraak,  
voor een gezond leefklimaat in huis.

Hovenierstraat 109, 2671 DB Naaldwijk
Tel.: (0174) 24 09 86  |  Fax: (0174) 61 41 28

info@warmteservicewestland.nl  |  
www.warmteservicewestland.nl



Het woord ‘Awareness‘ viel vaak 
in het interview met de advocaten 
Anita Nijboer en Astrid van Noort 

van advocatenkantoor Ekelmans en Meijer. 
Anita Nijboer: “We zien te weinig besef 
en bewustwording van de kwetsbaarheid 
van organisaties die werken met 
persoonsgegevens. We moeten steeds vaker 
organisaties achteraf juridisch ondersteunen 
terwijl we veel problemen hadden kunnen 
voorkomen als we eerder waren ingeschakeld 
om juridische veiligheidskleppen in 
te bouwen.” Astrid van Noort: “Iedere 
organisatie met persoonsgegevens moet 
kunnen aantonen dat de juiste en effectieve 
organisatorische en technische maatregelen 
zijn genomen om aan de strenge nieuwe 
eisen te voldoen. De bewijslast ligt bij de 
ondernemer. Het is daarom belangrijk 
dat je de zaken vooraf juridisch goed hebt 
geregeld en veiligstelt. Zorg dat je het niet 
alleen technisch goed hebt geregeld, maar je 
ook juridisch hebt ingedekt voor mogelijke 
claims. Wij kunnen met onze juridische 
aanpak problemen voorkomen.” 

WAAROM?
Niet alleen bij grote organisaties maar 
ook in het MKB zijn ondernemers direct 
aansprakelijk bij het niet goed beheren van 
privacygevoelige informatie. Anita Nijboer: 
“Veel ondernemers vragen zich af waarom 
het allemaal zo moeilijk moet gaan. Er 
is veel veranderd. Vroeger stond alles op 

papier en stopte je het in mappen veilig weg 
in een afgesloten kast die in een afgesloten 
ruimte stond. Anno 2017 werken we volledig 
digitaal, maken we gebruik van derden bij 
de verwerking van personeelsgegevens en 
slaan we gegevens op in de cloud. Je blijft 
als ‘eigenaar’ van de persoonsgegevens wel 
volledig verantwoordelijk. Als je bijvoorbeeld 
je personeelsadministratie hebt uitbesteed 
aan een payroll organisatie of een arbodienst 
ben je nog altijd zelf verantwoordelijk 
voor de veiligheid van die gegevens. Het 
hebben van informatie van personeel 
en klanten vraagt dus veel aandacht van 
organisaties en ondernemers.” Astrid van 
Noort: “Verder krijgen we veel vragen 
over bijvoorbeeld cameratoezicht door 
bedrijven, screening van personeel en het 
omgaan met verzuimgegevens als werkgever. 
Privacywetgeving is voor de doorsnee 
organisatie ingewikkeld. Wij kunnen het met 
onze ervaring en kennis juridisch preventief 
veilig regelen, zodat de ondernemer wordt 
ontzorgd. 

PREVENTIEF EN REPRESSIEF
Volgens Astrid van Noort is awareness het 
toverwoord. “Laat je in ieder geval niet 
verrassen. Belangrijk is dat je kunt aantonen 
dat je er alles aan hebt gedaan om op correcte 
wijze met persoonsgegevens om te gaan. Vaak 
kunnen wij al in een inventariserend gesprek 
de pijnpunten binnen een onderneming 
blootleggen en praktische handvatten 

aanreiken waar een bedrijf meteen mee wordt 
geholpen.”

Ekelmans & Meijer ontstond eind 
negentiende eeuw. Het advocatenkantoor 
bestaat inmiddels uit ongeveer veertig 
advocaten en fiscalisten. Daarmee behoort 
het tot de top 50 advocatenkantoren van 
Nederland. Anita Nijboer: “We staan 
garant voor een uitstekende juridische 
ondersteuning bij activiteiten van onze 
klanten. We zorgen dat belangen goed 
beschermd en verdedigd worden. Wij kennen 
niet alleen de spelregels, maar snappen ook 
het spel. Als sparringpartner staan we onze 
partners bij. Zo voorkomen wij juridische 
problemen en als ze er toch onverhoopt 
komen, lossen we ze op.”  «

Privacyregelgeving wordt steeds strenger. Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
in werking in alle EU-lidstaten. Astrid van Noort: “Preventief Juridisch advies kan je organisatie redden van 
aansprakelijkheid door nalatigheid. Boetes, imagoschade en zelfs een faillissement kunnen het gevolg zijn van het 
ontbreken van besef dat je beschikt over gevoelige informatie. Door de steeds strengere regelgeving ben je juridisch 
en dus ook financieel zeer kwetsbaar. Voor ons is bij advisering van de ondernemer over de toepassing van die 
privacyregelgeving in de praktijk het uitgangspunt te denken in oplossingen in plaats van in beperkingen, zodat de 
bedrijfsvoering geen rem ondervindt.”

ANITA NIJBOER 
E-mail nijboer@ekelmansenmeijer.nl  
Telefoon 070 - 374 63 07 
Mobiel 06 - 14 04 99 81 

ASTRID VAN NOORT 
E-mail vannoort@ekelmansenmeijer.nl 
Telefoon 070 - 374 64 21 
www.ekelmansenmeijer.nl 

EKELMANS EN MEIJER ADVOCATEN

Behoed je voor juridische onmacht bij 
toepassing nieuwe Privacywetgeving

Astrid van Noort is partner bij advocatenkantoor Ekelmans en Meijer en onder meer 
deskundig op het gebied van privacy en privacy gerelateerde kwesties betreffende de 
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, uitwisseling van 
(bijzondere) persoonsgegevens en de Wet Meldplicht Datalekken.
Anita Nijboer is eveneens partner bij Ekelmans & Meijer. Zij is deskundig op het 
terrein van het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht, waaronder toezicht en 
handhaving, subsidies en schade door overheidshandelen. Daarnaast is zij deskundig 
op het gebied van privacy gerelateerde kwesties, zoals toezicht en handhaving door de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Beiden maken deel uit van de privacy desk van  
Ekelmans & Meijer advocaten. 

Astrid van Noort (rechts) en Anita Nijboer (links)

Tekst en fotografie: René ZoetemelkPREVENTIEF JURIDISCH ADVIES
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De eerste weken van zijn ambtstermijn bleek president Trump een even ongeleid projectiel als presidentskandidaat 
Trump. De vraag is of en wanneer het stof gaat liggen en we een ‘normale’ bestuurder gaan zien. Gaan de wilde 
plannen voor grensmuren en tariefmuren in de kast? En komt er een confrontatie tussen het Witte Huis en de leiders 
van de Republikeinse meerderheid in Senaat en Huis van Afgevaardigden? Amerikakenner Charles Groenhuijsen 
schreef er twee boeiende boeken over en voorspelde in 2015 al vrij accuraat de opkomst van ‘The Donald’. 

De populistische of de 
pragmatische Trump?

HET VERBORGEN VERLIES IN EEN OVERWINNING
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 Groenhuijsens boekje over Trump 
is informatief, helder geschreven 
en geestig. Uit elke bladzijde 

spreekt verbazing over het feit dat deze man 
met dit narcistische karakter politiek zo ver 
heeft kunnen komen. “Eigenlijk hebben de 
Amerikanen een personeelsadvertentie gezet 
met ongeveer de volgende tekst: ‘Gevraagd 
voor het hoogste ambt: zeventigjarige 
zonder enige ervaring.’ Donald Trump heeft 
gesolliciteerd en is het geworden.” 

 EEN MINDERHEIDSPARTIJ
  De verkiezingsoverwinning van Trump was 
niet nodig geweest als de Democraten een 
geschikter kandidaat hadden genomineerd 
dan Hillary Clinton. Zij slaagde er niet in veel 
groepen aan zich te binden buiten die 40% van 
de kiezers die elke Democraat of Republikein 
automatisch achter zich heeft. “Ze was ook 
zo arrogant de swing states, waar de uitslag 
werd bepaald, te verwaarlozen. Al maanden 
vóór november waarschuwden Democraten 
in die staten dat het mis dreigde te gaan, dat 
blue collar workers massaal naar Trumprally’s 
kwamen maar dat Clinton nergens te zien 
was”, zegt Charles Groenhuijsen. “Maar – 
uiteindelijk had Clinton 3 miljoen stemmen 
meer en hebben de Republikeinen zowel in het 
Congres als in de Senaat zetels verloren. Er 
zit een verborgen verlies in die Republikeinse 
overwinning. Dat past bij de trend die ik in 
mijn boek Oh, oh, Amerika heb beschreven: 
de ideologie van de Republikeinen past niet bij 
de evolutie van de Amerikaanse maatschappij. 
Die wordt steeds liberaler in de Europese zin 
van het woord. De doodstraf, de weerzin tegen 
het homohuwelijk, de neiging als overheid te 
gaan voorschrijven wat er tussen de lakens in 
de slaapkamer is toegestaan –dat is allemaal zó 
achterhaald. Grote groepen, van jongeren tot 
Aziatische immigranten, kiezen daarom voor 
de Democraten. Alleen al vanuit demografisch 
oogpunt is de Republikeinse partij gedoemd 
een minderheidspartij te worden.”  

 NIEUWE VIJANDEN MAKEN
  Trump kon ook enkel winnen dankzij de 
extreme verdeeldheid van de Republikeinse 
partij, meent Groenhuijsen.  “Zestien 
kandidaten, van wie er sommige nog rechtser 
waren dan Trump. Daardoor had hij in veel 
voorverkiezingen al genoeg aan 20 tot 30% 
van de stemmen om te winnen.” Over de 
presidentskandidatuur van Trump was de 
partijtop ook erg verdeeld. De familie Bush, 
senator John McCain, ze kwamen niet naar 
de conventie, iets wat ongezien is in de 
Amerikaanse geschiedenis. Maar toen hij de 
zege bleek te brengen schaarde iedereen zich 
weer achter hem – voorlopig. “Ik had verwacht 
dat hij als dealmaker een tienpuntenplan 
zou opstellen, de leiders van beide partijen 
had uitgenodigd en met hen bekeken of er 

tenminste drie punten waren waarover ze het 
eens zouden kunnen worden. Niets daarvan. 
Trump blijft woest om zich heen slaan, 
nieuwe vijanden maken en bondgenoten 
van zich vervreemden. Steeds meer staten 
en steden vinden de weg naar de rechter, 
bijvoorbeeld om zijn immigratieban aan te 
vechten; steeds meer CEO’s zeggen openlijk: 
zo werkt het niet in een open economie. En 
dat is nog maar het begin. Want ook in eigen 
kring wekken zijn plannen weerstand. Veel 
Republikeinen moeten niets hebben van zijn 
plannen de overheid zwaar te laten investeren 
in infrastructuur. Diezelfde Republikeinen 
worden dan weer door hun eigen achterban 
teruggefloten als het op het herroepen van 
Obamacare aankomt. Eindelijk hoefden ze niet 
meer bang te zijn failliet te gaan als een van 
hun gezinsleden kanker krijgt en nu zou die 
angst terug zijn van weggeweest.” 
 
 TOT ELKAAR VEROORDEELD
  Groenhuijsen denkt ook dat het met Trumps 
plannen voor importheffingen niet zo’n 
vaart zal lopen, eenvoudigweg omdat de 
wereldeconomie onderling te sterk verweven 
is. “Neem de relatie met China. Wallmart is de 
grootste winkelketen van de VS en die koopt 
bijna alle producten in China. De kiezers 
van Trump profiteren het meest van de lage 
prijzen. De Chinezen zijn dan weer de grootste 
houders van Amerikaanse staatsobligaties. De 
Amerikanen hebben de kopers, de Chinezen 
het geld. Ze zijn tot elkaar veroordeeld. Je 
kunt niet zomaar prijzen verhogen met twintig 
procent importheffing zonder dat dit enorme 
economische gevolgen zal hebben. Daarom 
wacht ik met spanning op het moment van 
draaien: wanneer de populist Trump verandert 
in de pragmaticus Trump.”  

 DREIGENDE VERVELING
  De voormalige NOS correspondent in de VS 
is ervan overtuigd dat er achter de schermen 
heel wat wordt afgelobbyd om Trump in 
rustiger vaarwater te krijgen, maar stel dat 
‘The Donald’ bakzeil gaat halen? Verliest hij 
dan niet wat hem zo aantrekkelijk maakt 
voor zijn hardcore achterban? En dan is er 
nog de vraag of dit karakterieel wel bij hem 
past. Trump moet altijd winnen en kent geen 
compromissen. Groenhuijsen stemt daarmee 
in. “Ik heb hem meer dan een jaar intensief 
gevolgd en dan krijg je een beeld van de man 
dat toch wat verontrustend is. Het schijnt 
dat hij  erg dyslectisch is en dus nauwelijks 
informatie uit geschreven tekst tot zich kan 
nemen, iets wat toch wel essentieel is voor een 
president. Volgens mij heeft hij ook ADHD. 
Tijdens de televisiedebatten met Clinton zag 
je dat hij nauwelijks naar haar antwoorden 
luisterde en in gedachten alweer met andere 
dingen bezig was. Hij houdt er een slopende 
levensstijl op na en heeft een oud en ongezond 
lichaam. En tenslotte: buiten zijn vader heeft 
hij nooit een baas boven zich gehad. Als 
president moet hij met tientallen kleinere 
en grotere bazen rekening houden. Een 
herverkiezing acht ik onwaarschijnlijk, ook 
omdat het presidentschap hem onherroepelijk 
zal gaan vervelen. Hij blijft in mijn ogen een 
eenmalig fenomeen. Maar tot die verveling 
toeslaat kunnen het nog spannende tijden 
worden.”    « 

‘Oh, Oh Amerika’ en ‘Donald Trump, Iedereen 
houdt van mij’ zijn in een geactualiseerde 
versie verkrijgbaar via de boekhandel en 
uitgegeven door Balans. 

Oh,oh,
AMERIKA

H ET LAN D VAN
OBAMA E N TRUM P

Hoop en haat, 
beloftes en beledigingen, 

proteststemmers en praatjesmakers

C H A R L E S G R O E N H U IJ S E N

INTERVIEW CHARLES GROENHUIJSEN – PRESIDENT DONALD TRUMP Tekst: Jeroen Kuypers
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Bel voor meer informatie:

makelaar & taxateur
bedrijfshuisvesting bv

079 - 351 31 11070 - 342 01 01 

Ontwikkeling en bouw:

Werken aan
de waterkant!

4 bedrijfsruimten
van ca. 180 tot 700 m2
v.a. € 225.000,- v.o.n.

TE KOOP

Blok 3

Kenmerken Harbour Lighthouse:
 
 4 bedrijfsruimten met elk een 

 oppervlakte vanaf circa 215 m2

 Onderling schakelbaar
 Overheaddeur van 3 x 3 m2 (hxb)
 Vrije hoogte tot maximaal 10 meter
 Verdiepingsvloer vanaf 38 m2

 Gerealiseerd op eigen terrein
 Parkeren op eigen terrein
 Ruime vestigingsmogelijkheden 

 tot milieucategorie 3.2
 Casco-oplevering
 Breed scala aan afbouwmogelijkheden
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TRIMAYA BV 

Smart Industry is de verregaande 
digitalisering en integratie van (markt)
sectoren, informatiesystemen, 
productiesystemen en datasystemen. 
Hierdoor ontstaan nieuwe 
businessmodellen en nieuwe sectoren.
In Smart Industry wordt het door de inzet 
van recente methoden, technieken en 
technologieën mogelijk nieuwe business 
te creëren. Denk bijvoorbeeld aan de inzet 
van: dataprocessing, IoT, opkomende 
producten (drones, 3D printers, robots), 
nanotechnologie, sensortechnologie en 
artificiële intelligentie. Waarbij mijns 
inziens wij als maatschappij de noodzaak 
dienen te ervaren dat wij bij Smart 
Industry in control zijn en blijven! Door 
aandacht te hebben voor; veiligheid, 
beveiliging, betrouwbaarheid, stabiliteit, 
kennisontwikkeling, kennisbehoud en 
werkgelegenheid. Het gaat binnen dit 
tijdperk van Smart Industry dus niet sec 
om kansen. Die zijn er! Niets duurt voort, 
behalve verandering.  «

INTERNET OF THINGS NEDERLAND / IOT GURUS  

Dit is zeker een kans voor het bedrijfsleven. 
De netwerken, sensoren en zenders worden 
goedkoper. Dit maakt IoT betaalbaar èn 
bereikbaar voor het bedrijfsleven. Enerzijds 
voor optimalisatie: wat kun je efficiënter 
doen als je het meet, zoals bijvoorbeeld de 
routeplanning, onderhoud van machines 
op basis van gebruik, en, de temperatuur 
van medicijnen aantoonbaar laag houden, 
zodat je ze kunt hergebruiken na transport. 
Of wat kunnen robots doen, wat nu nog 
door mensen wordt gedaan? De drone 
wordt postbezorger. Kassières worden 
vervangen door poortjes die alle producten 
scannen en afrekenen … Anderzijds door 
het ontwikkelen van nieuwe diensten of 
businessmodellen. Wat kun je met de 
gemeten data doen? Wat voegt dat toe voor 
je klanten, leveranciers, partners …? Start 
niet vanuit IoT technologie, maar vanuit 
een commerciële kans of een operationeel 
knelpunt en kijk hoe IoT waarde biedt.  «

VUURROOD VEILIGHEID 

Over Smart Industry doen ook de nodige 
onzinverhalen de ronde. Het zou per 
definitie duur en tijdrovend zijn om ‘het’ 
te implementeren in jouw bedrijfsproces. 
En eigenlijk dus alleen weggelegd zijn 
voor startende ondernemers met een 
groot budget of voor grote bedrijven. 
De radicale innovaties komen ook uit grote 
bedrijven, en zal ook snel ondersteund 
worden door vele gebruikers, en hierdoor 
snel doorontwikkeld worden voor het beste 
gebruikersgemak. Het is niet noodzakelijk 
om als eerste te gaan pionieren met 
innovatieve diensten of producten. Het kan 
een slimme zet zijn om de doorontwikkeling 
af te wachten zodat het ook betaalbaar is. 
Maar volg dit op de voet in jouw branche, 
want de succesvolle innovaties vervagen 
dadelijk wel de huidige bedrijfsprocessen 
in jouw branche. Het gebruikersgemak 
van Smart Industry is meestal gericht op 
kostenbesparing. Dan moet je er wel vroeg 
bij zijn ‘voordat je dadelijk een hoop markt 
mist’!   «

“Verandering is de enige 
constante!”

“Start niet vanuit IoT 
technologie, maar vanuit 
een commerciële kans”

“Wacht de 
doorontwikkeling af zodat 
het betaalbaar is”

BOY SOOCHIT MARCO HEIDA BENNY LADUK 
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ONDERNEMERSPANEL

Smart Industry: dé kans voor 
het Nederlands bedrijfsleven?

Robotisering, geavanceerde sensortechnologie, Internet of Things, Big Data, radicaal andere businessmodellen 
en nieuwe technologieën. Allemaal zaken die onder de noemer ‘Smart Industry’ een grote impact gaan hebben op 
het Nederlands bedrijfsleven. Is Smart Industry inderdaad dé kans voor het bedrijfsleven? En is uw bedrijf al klaar 

om deze kans te grijpen? De mening van ons panel.



Dat een uitnodiging tijdens een rondetafelsessie over circulaire economie op de TU Delft zou leiden tot een 
samenwerking met internationale studenten had Cora Jongenotter, innovatiemanager bij VORM, nooit kunnen 
bedenken. “Zes enthousiaste studenten hebben zich gebogen over Buitenhof Blok B in Delft. Hoe kon dit 
braakliggende terrein duurzaam, circulair en slim worden ontwikkeld?” 

Studenten aan de slag  
met een sustainable  
circular and smart building

BUITENHOF IN DELFT
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KANSEN GRIJPEN  
Jongenotter is enthousiast dat 
Delft hiermee een living lab krijgt, 

een gebouw dat als kennisspringplank fungeert 
voor andere circulaire gebieden. “Samen met 
de gemeente Delft als opdrachtgever hebben 
wij de studenten begeleid in hun onderzoek. 
Woningzoekenden werden uitgebreid 
ondervraagd wat voor hen toegevoegde waarde 
biedt in een gebouw. Want in een circulaire 
economie staat de mens centraal en zijn 
zij een cruciale factor in het geheel. Met de 
uitkomsten van het onderzoek kan de architect 
nu aan de slag, zodat we in 2018 kunnen gaan 
bouwen. Voor de hele VORM-organisatie was 
dit nieuw, maar het was een kans die we niet 
voorbij mochten laten gaan.”

PROEFTUIN VOOR INNOVATIES
Tijdens de rondetafelsessie deelde 
Jongenotter ervaringen over circulaire 
economie op gebiedsniveau. “Ik vertelde dat 

we met de gemeente Delft bezig waren met 
de ontwikkeling van een state-of-the-art 
appartementencomplex, Buitenhof Blok 
B. Het gebouw wordt een proeftuin voor 
innovaties en heeft als doel het behouden 
van kenniswerkers. De vraag is: wat kan 
er allemaal? Denk aan het gebruik van 
zoutbatterijen en powerwindows. En als het 
gaat om zelfvoorzienend zijn? Wat vinden 
bewoners van toegevoegde waarde in een 
gebouw? We wilden input en samenwerking.”

Professor Ellen van Bueren, hoogleraar 
Urban Development Management 
aan de TU Delft, reageerde positief op 
de uitnodiging van Jongenotter. Een 
aansprekend onderzoeksvoorstel werd 
opgesteld en het animo onder de studenten 
was groot. Uiteindelijk bogen zes studenten 
– vijf verschillende nationaliteiten, drie 
verschillende universiteiten - zich over een 
duurzaam, circulair en slim gebouw.

De studenten zijn winnaar geworden van 
de Sustainability Runner Up van de COINS 
Construction Industry Grand Challenge. Op 8 
februari werden tijdens een gala alle winnaars 
bekendgemaakt in de historische Middle 
Temple in Londen.  «

VORM
Veerweg 165, 3351 HC Papendrecht
Telefoon 078 - 642 13 00
E-mail post@vorm.nl
www.vorm.nl

WAT BEDOELEN WE MET CIRCULAIRE ECONOMIE?
De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is 
om producten, materialen en gebouwen oneindig te hergebruiken 
en waardevernietiging te minimaliseren. Totaal anders dan in het 
huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in 
producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

TWEE KRINGLOPEN
Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen. Een 
biologische, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de 
natuur. En een technische kringloop, waarin product(onderdelen) op 
kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. 
Zo blijft de economische waarde zo veel mogelijk behouden.

BUITENHOF
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Zonder sociaal 
hart geen sociaal 

rendement

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT:

Alleen Nederland laat Social Return On Investment (SROI) meetellen bij het toekennen van een aanbesteding en 
alleen de gemeentelijke overheden gaan in deze vereiste zo ver dat er marktverstorende krachten aan het werk zijn. 

Om voor de achterblijvers in de beroepsbevolking de afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam kleiner te maken is 
echter vooral een sociaal hart nodig. Het goede nieuws is dat dit hart bij steeds meer werkgevers harder klopt dan 

ooit tevoren. 
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De geschiedenis beweegt als 
een pendel: vroeger was het 
vanzelfsprekend dat familiebedrijven 

mensen met een beperking in dienst hadden. 
Jan kon misschien niet metselen, maar hield 
wel de bouwplaats en het magazijn piekfijn in 
orde. Daarna werd iedereen die niet rendeerde 
naar de sociale werkplaats gedirigeerd. Sinds 
de jaren negentig beweegt de slinger weer in 
de andere richting. Nu zorgt Jan ervoor dat de 
bouwvakkers alle afval scheiden in de juiste 
container: goed voor het milieu, maar ook 
winstgevend uit een oogpunt van recycling. 
Het verschil met vroeger is dat werkgevers 
ontdekken dat sociaal ondernemerschap en 
rendement geen tegengestelde begrippen hoeven 
te zijn. 

AFSTAND EN ACHTERSTAND
“Dankzij de economische groei merken we 
dat arbeidskrachten met een relatief hoge 
restcapaciteit nu een stuk makkelijker inzetbaar 
zijn”, zegt Ward Griffioen, hoofd communicatie 
en marketing van de Haeghe Groep. “Zolang 
je maar detacheerbaar bent en wij je vanuit de 
Haeghe Groep kunnen begeleiden, is er veel 
vraag naar je. Maar voor de zwakste groep blijft 
het juist met een krappere arbeidsmarkt een 
moeizamer verhaal.” 

Intercultureel Expertisecentrum Inter-Focus 
heeft zich gespecialiseerd in zo’n moeilijker 
doelgroep: werknemers met een andere 
etnische achtergrond én een beperking. Ze zijn 
bijvoorbeeld ernstig ziek geweest en daardoor 
in het tweede spoor re-integratietraject beland. 
“Wij merken steeds weer dat taalachterstand 
de hoofdreden is voor hun afstand tot de 
arbeidsmarkt”, zegt herstelcoach Özlem Adsiz. 
“Als trainers spreken wij hun taal en doen we er 
alles aan hen die achterstand in het Nederlands 
te laten inlopen. We maken onze cliënten 
zelfredzaam en geven hen weer zelfvertrouwen, 
maar om een cliënt met succes te kunnen 
plaatsen moet er een emotionele binding kunnen 
ontstaan met de organisatie waar hij of zij 
terechtkomt.”

PROJECTHOPPERS
En net dat laatste wordt bemoeilijkt door de 
manier waarop gemeenten SROI inzetten 
in hun aanbestedingen. Het idee dat 
uitkeringsgerechtigden de maatschappij 
iets moeten teruggeven is ouder dan de 
wetgeving op dit gebied. SROI was er al vóór 
de Participatiewet. “Voor zover ik weet is 
Rotterdam er als eerste mee begonnen in 
1996. In eerste instantie werd social return 
uitgevraagd als 5%-regel in de uitvoeringseis”, 
zegt Kim Schofaerts, voorzitter MKB Den 
Haag. “Waarom uitgerekend 5%? Omdat dit 
overeenkwam met zes maanden minimumloon. 
De bedoeling was natuurlijk niet alleen sociaal 
maar ook budgettair van aard: de groep waar 

het om ging zat in de bijstandsbakken van 
de gemeente. Vanaf 2011 heeft het Rijk die 
praktijk overgenomen. Maar wat zie je nu bij de 
lokale overheden? Sommige gemeenten eisen 
dat de SROI-component tot wel 30 of 50% 
moet oplopen, als uitvoeringsvoorwaarde. En: 
werknemers die in dienst zijn tellen niet mee 
voor de berekening van de banenplannen. Dat 
betekent dat bijvoorbeeld een aannemer die 
een weg wil aanleggen bijzonder veel mensen 
uit het doelgroepenregister moet aannemen, 
eenmalig. Sommige gemeenten zien goed toe 
op de handhaving. Er zijn echter nog veel 
gemeenten die het principe ‘high trust, low 
control’ hanteren. Aangezien er bij de laatste 
variant nauwelijks gehandhaafd wordt en er 
geen sancties worden geheven, blijkt deze 
regeling fraudegevoelig. Niemand controleert of 
een bepaalde werknemer de hele tijd voor één 
en hetzelfde project werkzaam is. Ze kunnen dus 
van project naar project hoppen, wat helemaal 
niet de bedoeling is van SROI. Maar ook voor 
de werkgever die de regeling naar de geest én de 
letter wil volgen wordt het lastig. Het ging toch 
om die weg? Nu is hij een groot deel van de tijd 
bezig het juiste personeel te vinden.”

SROI ALS MARKT
Kim Schofaerts helpt met haar bedrijf 
Schofaerts.nl bedrijven bij aanbestedingen. Zij 
is inmiddels zelfs een van dé specialisten op dit 
gebied van Nederland. Ze waarschuwt dus niet 
zomaar als ze zegt dat het slechts een kwestie 
van tijd is voor de eerste rechtszaken over deze 
te scherpe SROI-aanbestedingsregels worden 
aangespannen. “Social return uitvragen bij 
aanbestedingen heeft de inclusieve arbeidsmarkt 
op de kaart gezet en dat vind ik goed. Het 
schiet nu echter zijn doel voorbij. Sociale 
ondernemingen, die mensen uit de doelgroep 
in de aanbieding hebben, profiteren er het 
meeste van. Landelijk opererende aannemers of 
cateraars zijn nu eenmaal geen SW-bedrijven, 
dus ze gaan samenwerkingsverbanden aan met 
ondernemingen die hen voor elk project de 
gewenste hoeveelheid medewerkers kunnen 
leveren. Daardoor is SROI een markt geworden 
en dat was nooit de bedoeling. Bovendien 
interfereert SROI als uitvoeringsvoorwaarde met 
de doelstellingen en werking van Participatiewet. 
De duurzame binding ontbreekt. In bepaalde 
branches is er zelfs sprake van verdringing op de 
arbeidsmarkt, waar werknemers zonder indicatie 
hun baan verliezen. Maar ja, de WW wordt niet 
bekostigd door de gemeenten, de bijstand wel. 
Deze scheefgetrokken situatie vraagt echt om 
een rechtzetting.” 

‘ETAGE-ASSISTENTEN’
Volgens Ward Griffioen kan en mag SROI nooit 
slechts een kwestie van kil rekenen zijn. “In de 
praktijk werkt het uitsluitend als de werkgever 
het sociale aspect ook in zijn hart gesloten heeft. 
In dat opzicht denk ik dat we als samenleving 

grote stappen vooruit hebben gezet. Wij zien 
ook dat sociaal ondernemen pas echt floreert 
als het lokaal verankerd is, zeker in het Haagse. 
Bedrijven hebben behoefte aan een instelling 
als de Haeghe Groep, die enerzijds als reservoir 
van werknemers kan fungeren en anderzijds de 
mensen kan klaarstomen voor een baan buiten 
de deur.” Een relatief nieuw fenomeen als ‘job-
carving’ heeft het sociaal ondernemen een extra 
stimulans gegeven. “Een aansprekend voorbeeld 
zijn de ‘etage-assistenten’ op de diverse Haagse 
ministeries. Zo’n assistent is iemand die de 
bezoekers ontvangt, de kopieën maakt, de post 
rondbrengt, kortom: alle bijkomende klusjes 
voor zijn rekening neemt die anders door de 
ambtenaren zelf moesten worden verricht. Deze 
assistenten zijn zeer gemotiveerd en zeer goed in 
hun werk, een aanwinst voor elke verdieping.”

HERSTEL VAN DE WERKRELATIE 
Özlem Adsiz ziet die maatschappelijke 
vooruitgang ook bij de subdoelgroep van 
werknemers met een andere etnische 
achtergrond. “De conjunctuur helpt, maar vooral 
ook het feit dat steeds meer jongeren met een 
Turkse of Marokkaanse achtergrond met succes 
een hogere opleiding hebben afgerond. Het zijn 
de ouderen die achterblijven. Toch kunnen juist 
oudere werknemers zeer loyale en hardwerkende 
medewerkers worden in een nieuw bedrijf, 
mits ze de juiste begeleiding krijgen bij de 
overgang. Een man die vijfentwintig jaar bij 
hetzelfde bedrijf heeft gewerkt en dan zolang 
ziek wordt dat hij niet langer binnen het bedrijf 
gere-integreerd kan worden, moet elders aan 
het werk zien te komen. Voor de werkgever is er 
een sterke financiële impuls om die herplaatsing 
te doen slagen: de zware loonsanctie. Voor 
de werknemer geldt hetzelfde: het is nu of 
nooit. Wij als Inter-Focus spelen daarin een 
belangrijke rol. Maar je kunt je ook afvragen: 
waarom heeft het zover moeten komen dat die 
werkgever en die werknemer elkaar überhaupt 
zijn kwijtgeraakt? 

Kim Schofaerts is directeur van Schofaerts.nl,  
specialisten in aanbestedingsstrategie en 
voorzitter van MKB Den Haag. 
www.schofaerts.nl 

RONDE TAFEL SROI Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: René Zoetemelk
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Uw personeel is een belangrijke investering waar u 
maximaal rendement uit wilt halen. Maar wat nu als 
één van de raders vastloopt of hoe zorgt u dat de raders 
optimaal blijven draaien?

Uw medewerkers willen graag een zinvolle bijdrage 
leveren aan de doelstellingen van uw organisatie. 
Daarbij ondersteunen is wel belangrijk. Eén van 
de middelen hiervoor is het inzetten van een 
ontwikkelgesprek. Dit zorgt voor verbinding tussen 
mens, werk en resultaat.

Veranderen vinden mensen lastig, maar als mensen 
zichzelf bijsturen in hun werk kunnen veranderingen 
sneller worden doorgevoerd en doen ze met 
plezier waar ze goed in zijn. Zo is bijdragen aan de 
organisatiedoelstelling geen issue meer. 

Het begint echter bij een soort 0 meting: 
Wat zijn de voorkeuren, wat zijn de drijfveren? 
En hoe verbindt je die sterktes en het talent, 
met het werk dat er ligt? 

Iedereen wil een passende baan en succesvol 
functioneren. En talent, werkplezier en performance 
gaan heel goed samen. 

Door middel van een toekomstgericht gesprek 
ondersteunt u uw medewerkers om op basis van 
prestaties, talenten en ambities een volgende stap vorm 
te geven. Lage investering en een hoge opbrengst. 

Wat het oplevert?
•  Een goede basis om het lerend vermogen te 

ontwikkelen. Dé belangrijkste vaardigheid voor de 
toekomst!

•  Ontwikkelvragen en de inzetbaarheid worden 
inzichtelijk

•  Uw medewerker komt in beweging en krijgt een 
coachingsrapport in handen 

Ontwikkelgesprek

www.staymatched.nl



Dan blijkt het bedrijf al langer het idee te 
hebben: we kunnen niet verder met die man, 
want hij wil niet. Terwijl de werknemer al een 
hele tijd het gevoel heeft dat de ernst van zijn 
ziekte ontkend wordt, dat hij in de steek gelaten 
wordt. Gevoelens van boosheid en teleurstelling 
zitten een succesvol herstel van de werkrelatie 
in de weg. Kun je die werkelijk niet overwinnen? 
Wij doen er ons best voor met onder meer 
gedragsspiegeling en gesprekstechnieken, om 

de werknemer meer inzicht in zichzelf én in 
anderen te geven, maar vaak denk ik dat ook 
de leidinggevenden meer begeleiding zouden 
verdienen. Door intensief samen te werken 
met de bedrijfsarts en de verzuimmanager 
combineer je de expertise en de gezichtspunten 
van verschillende specialisten en kun je van op 
het eerste zicht onmogelijke herplaatsingen een 
succes maken. Soms kun je echter ook kostbare 
en pijnlijke herplaatsingen voorkomen.” 

KORTE PIJN OF ECHTE PIJN?
Kim Schofaerts valt Özlem Adsiz hierin bij met 
een voorbeeld uit haar eigen leven. “Ik heb 
jarenlang een bedrijf geleid dat ook actief was 
op het begeleiden van aanbestedingen, maar 
waarin ik met tien man eigen personeel werkte. 
Daar heb ik meegemaakt dat een van mijn 
medewerkers juist op een zeer stressvol moment 
-de overgang naar een nieuw financieel systeem- 
last kreeg van terugkerende burn-outklachten 
en voor langere tijd uitviel. Als werkgever 
was dit een lastig moment omdat een van de 
medewerkers op een cruciaal moment voor 
langere tijd uitviel en de werkzaamheden bij mij 
er bijkwamen. Mijn compagnon en ik waren het 
niet eens over de strategie. Ik heb ervoor gepleit 
in te zetten op intensieve begeleiding, waaronder 
ook een cursus voor werkgever en werknemer. 

Achteraf was dat niet alleen in menselijk, maar 
ook in zakelijk opzicht een wijs besluit. Wij 
kregen zeer kundige en toegewijde medewerkster 
terug en we bespaarden ons bedrijf een hoop 
financiële ellende. En dat is volgens mij de crux 
van het hele sociale verhaal: werkgevers kiezen 
vaak voor wat ze de korte pijn noemen. Op lange 
termijn blijken ze daardoor bijna altijd duurder 
én slechter af te zijn.“   «

Ward Griffioen is hoofd communicatie en 
marketing van de Haeghe Groep 
www.haeghegroep.nl 

Özlem Adsiz is als herstelcoach en 
arbeidsrechtdeskundige werkzaam bij 
Intercultureel Expertisecentrum Inter-Focus 
www.inter-focus.nl
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SUBARU FORESTER

*  FS - Financial Services Subaru leasetarieven per maand o.b.v. Full Operational Lease, 60 mnd en 10.000 km/jaar, incl. 75% bonus/malus, excl. BTW en 
brandstof. Geldig vanaf 1 januari 2017. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. Informatie, offerte en aanvragen via zakelijk@fssubaru.nl of 0347 - 367 982. 

Gem. verbr.: 6,1 – 8,5 l/100 km (16,4 – 11,8 km/l) CO2-emissie: 150 – 197 g/km. Genoemde prijs is het totaal van de fi scale waarde, de afl everkosten, de 
kosten in verband met kentekenregistratie en de recyclingbijdrage. Slechts de prijs van optionele accessoires komt hier in voorkomend geval nog bij. 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. Afgebeeld model kan opties bevatten. Vraag uw  Subaru dealer naar de kosten en voorwaarden of ga 
naar www.subaru.nl.

STANDAARD AUTOMAAT EN 
VIERWIELAANDRIJVING
Subaru Forester 2.0i 150pk AWD 
Lineartronic CVT Comfort 
Consumentenprijs 
€ 38.795,-

Leaseprijs 
€ 569,-*

Elke Subaru SUV wordt standaard geleverd met vierwielaandrijving. Ook de veelzijdige 
Forester. Dankzij deze fraaie techniek heeft de Forester een uitstekende wegligging met 
maximale grip, ongeacht de ondergrond en de weersomstandigheden. De Forester is niet 
alleen veilig, hij is ook uitermate veelzijdig. Dankzij Trailer Stability Control en niveauregeling 
kan hij uitstekend met een caravan uit de voeten. Zelf testen? Plan uw proefrit op Subaru.nl.

THE 
CONQUEROR 
De veelzijdige, betrouwbare 
en veilige SUV.
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Autobedrijf Harteveld
Delftsestraatweg 26c, 2641 NB Pijnacker
T: 015 256 51 00  |  E: info@autobedrijfharteveld.nl www.autobedrijfharteveld.nl



• Prachtige collectie automobielen
• Imposant gebouw voorzien van moderne faciliteiten
• Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer
• Eigen ondergrondse parkeergarage (170 plekken)
• Gelegen op mooie open locatie
• Diversiteit in zalen en mogelijkheden

Louwman Museum  |  Leidsestraatweg 57  |  2594 BB Den Haag  |  070-3047373  |  evenementen@louwmanmuseum.nl 
www.louwmanmuseum.nl   |  Wilt u meer informatie of een bezichtiging, neem dan gerust contact met ons op: Joan Dubbelaar of Odette Bos.

Louwman Museum 
Bijzonder in alle opzichten

1-2 Louwman Museum mrt15.indd   1 30-03-15   14:44

Diversiteit in het personeelsbestand 
versterkt de marktpositie van 
bedrijven. Het brengt ook nieuwe 

uitdagingen met zich mee. Bij ziekte op het 
werk gaan cultuurverschillen een grotere rol 
spelen. Werkgever en werknemer raken dan 
gemakkelijk in conflict. Het re-integratieproces 
vlot niet. Een re-integratiecoach die de 
werknemer met begrip van de eigen cultuur 
kan begeleiden en de brug kan slaan naar de 
Nederlandse arbeidscultuur, kan het verschil 
maken.

Daar zit je dan met je zieke werknemer met 
wie je jarenlang fijn samen hebt gewerkt, die 
loyaal was naar jou en je bedrijf. Ieder mens 
loopt het risico ziek te raken of slachtoffer 
te worden van een ongeval. Bij werknemers 
met een andere culturele achtergrond komt 
er nog bij kijken dat er culturele aspecten 
zijn verbonden aan hun situatie, die je als 
werkgever niet begrijpt ook al wil je dit heel 
graag. Vaak is de taal al een belemmering 
om goed met je werknemer te kunnen 
communiceren. Hoe kun je in zo’n situatie 
gezamenlijk aan je verantwoordelijkheden 
voldoen? 

Ook moet er rekening gehouden worden dat 
in de verschillende culturen op verschillende 
wijzen naar het proces tussen ziekmelding en 
herstel wordt gekeken. De kans is groot dat de 
re-integratie moeizaam verloopt. Mits je een 
betrokken herstelcoach in de armen neemt die 
dezelfde taal spreekt als je werknemer, maar ook 
de cultuurverschillen begrijpt. Uiteraard is een 
goed contact met de bedrijfsarts van belang. 
Met elkaar kom je tot het beste resultaat, in het 
belang van de werknemer en de werkgever.  «

Rijswijkseweg 582, 2516 HV Den Haag 
Tussen Meer 1-B, 1068 EX Amsterdam
Telefoon 088 - 808 78 93   
E-mail info@inter-focus.nl
www.inter-focus.nl

Facebook /interfocusnl
LinkedIn /company/inter-focus

Interculturele expertise

Fotografie: René ZoetemelkADVERTORIAL



Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.nl/wereldwijd

Met welke belastingen krijgt u te maken? Wanneer is een afspraak echt een afspraak

in een andere cultuur? Op Rabo Wereldwijd vindt u deze informatie en méér. Zo komt

u minder snel voor verrassingen te staan wanneer u onderneemt over de grens.

Actuele informatie over ruim 120 landen binnen handbereik

begint op Rabo
Wereldwijd.

Goed voorbereid
ondernemen in
het buitenland 



Voor Binck was de specialisatie in 
SROI een logische stap. “Bij ons 
werkveld, bouw en infrastructuur, 

hoort nu eenmaal werving en selectie onder 
werklozen. Mensen die graag weer aan de slag 
gaan en op zoek zijn naar een tweede kans. 
Daardoor zaten we vanaf het begin midden in de 
SROI-branche, al noemden we het zelf niet zo.”

LASTIG
Van de Vorstenbosch ontdekte dat SROI vaak als 
last werd gezien door opdrachtgevers. “We kregen 
dan te horen: regelen jullie het maar, ik heb er 
geen zin in. Daar hebben we serieus werk van 
gemaakt.” Het resultaat is een totaalconcept dat 
werkt voor opdrachtgevers en werkzoekenden.

CREATIEVE OPLOSSINGEN
“Het liefst worden we zo vroeg mogelijk 
betrokken”, vertelt Van de Vorstenbosch. “Direct 
na gunning van een opdracht, als de gesprekken 
met de gemeente nog lopen, is ons advies het 
waardevolst.” Als Binck op zoek gaat naar de 
voordeligste manier om de verplichting in te 
vullen zoekt het team naar creatieve oplossingen. 
“We kijken naar alle opties, zoals stages of leer-
werkplekken, als iemand maar van toegevoegde 
waarde is. 

We berekenen de uren die nodig zijn om de 
SROI-verplichting te dekken en vullen die 
in met onze eigen mensen.” Tot slot verzorgt 
Binck de administratie en eventuele contacten 
met gemeente of provincie. “De uitdaging, die 
SROI soms lijkt, verandert zo in een prettige 
samenwerking.”

KANSEN BENUTTEN
Bij de visie van Binck hoort ook een investering 
in uitzendkrachten. “Dagelijks voeren we 
gesprekken met mensen met een uitkering, kijken 
we waar hun sterke kanten liggen en hoe ze die 
kunnen benutten. We stellen ze simpele vragen: 
wat wil je, wat vind je leuk? Als blijkt dat ze iets 
anders willen, gaan we kijken hoe we dat kunnen 
realiseren. Opleiding is vaak het grootste obstakel 
voor deze groep en daar kunnen wij bij helpen.”
Binck verzorgt in-house opleidingen, zoals de 
opleiding tot verkeersregelaar of glazenwasser, en 
cursussen zoals VCA, asbestherkenning of SSVV-
certificering. Daarmee lukt het 9 van de 10 keer 
om iemand echt een boost te geven.

WERK OM TROTS OP TE ZIJN
Van de Vorstenbosch: “Snel veel mensen plaatsen 
zou op korte termijn het meest geld opleveren 
voor ons. 

En dat is nou net de reden waarom we het niet 
doen. We zijn niet op zoek naar die snelle euro. 
Een langdurige relatie met onze opdrachtgevers, 
dat vind ik beter. Het sociale aspect van dit hele 
traject spreekt mij enorm aan, je geeft mensen 
echt een tweede kans. De dankbaarheid van de 
mensen is vaak dan ook groot, we ontvangen met 
regelmaat gebak, bloemen of zelfs knuffels. 
Daar ben ik trots op!”  «

In 2013 was Binck nog een éénpitters-uitzendbureau. Binnen een paar jaar tijd groeide het bedrijf naar een volwassen 
organisatie, met twaalf werknemers en meer dan tweehonderd uitzendkrachten in bouw en verkeer. Oprichter Mario van de 
Vorstenbosch over de unieke filosofie van het bedrijf: “Wij geven mensen een nieuwe kans. We nemen opdrachtgevers alle 
zorgen uit handen en helpen werkzoekenden om het beste uit zichzelf te halen. Dat is toch mooi om te kunnen doen?!”

BINCK GROEP
Zonweg 28, 2516 BM Den Haag
Telefoon 070 - 383 35 95 
E-mail info@binck-groep.nl
www.binck-groep.nl

De unieke visie van de  
SROI-specialist in Den Haag

SROI
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In de afgelopen dertig jaar heeft 
Van Dorp zich weten te ontwikkelen 
tot een innovatieve dienstverlener. 

De focus van de afgelopen drie jaar ligt op 
het ontwikkelen van mogelijkheden om op 
een innovatieve manier systemen verder te 
digitaliseren, verbinden en optimaliseren. 
Hierdoor kan Beheer & Onderhoud 
optimaal worden toegepast. De ongekende 
datamogelijkheden die Internet of Things bieden, 
veranderen niet alleen de manier waarop wij 
werken, maar ook waarop wij leven. De essentie 
van deze innovatieve vorm van dienstverlening is 
dat vastgoed, producten, diensten en apparaten 
een digitale-, informatieve toegevoegde 
waarde krijgen door het gebruik van sensoren, 
elektronica, processoren en connectiviteit. De 
aanwezige producten worden hierdoor zintuigen 
en door de toevoeging van rekenkracht als het 
ware intelligent gemaakt waardoor zij (zelf)
sturend kunnen worden.

Door het inzetten van een gebouw als zintuig 
in relatie tot klant- en gebruiksgedrag, 
kunnen systemen beter worden geüpdatet en 
gecustomized naar de behoefte van de klant 

en eindgebruikers. Deze input van innovatie 
biedt een nieuwe klantwaarde met een nieuwe 
beleving. Het grote verschil met de traditionele 
vormen van dienstverlening binnen de sector 
is dat het niet om de techniek zelf gaat, maar 
om informatie gedreven toegekende waarde die 
ontstaat om meer inzicht en invloed te krijgen op 
de situatie die belangrijk is voor alle stakeholders. 
Het continu inzicht en invloed hebben, levert 
waardevolle informatie die door de gebruiker tijd- 
en plaatsonafhankelijk kan worden omgezet in 
actie en resulteert in proactief processenbeheer. 
Met andere woorden; data analyseren om waarde 
toe te voegen aan de performance. Inzicht in het 
verwachte en waargenomen functioneren van 
de installatietechniek, de gebruikswijze en het 
ervaren binnenmilieu maakt het mogelijk om 
tijdig te anticiperen. Deze tijdige anticipatie zorgt 
voor een maximale invloed op het reduceren van 
het energieverbruik en verspillingen. Dit draagt in 
grote mate bij om de kwantitatieve doelstellingen 
van Rentmeesterschap te behalen met betrekking 
tot energieneutrale gebouwen.

Inzicht in het verwachte en waargenomen 
functioneren van de installatietechniek, de 

gebruikswijze en het ervaren binnenmilieu 
zorgen ervoor dat iedere stakeholder zich kan 
focussen op hun corebusiness in een comfortabele 
en energie-efficiënte omgeving tegen lagere 
(exploitatie)kosten. Dit wordt bereikt doordat 
er niet alleen focus is voor de techniek, maar 
er ook wordt gekeken naar het bewaken van 
de randvoorwaarden, prestatiecriteria, de 
gebruikswijze van het gebouw en de wijze waarop 
de gebruikers de omgeving ervaren in relatie 
tot de verwachtingen. De informatie uit de data 
van de installaties wordt gebruikt als input en 
feedback waardoor er maximaal kan worden 
ingespeeld op de wensen en behoefte van de 
opdrachtgever en de eindgebruikers wat resulteert 
in een hogere mate van klanttevredenheid.   «

Van Dorp is een familiebedrijf dat als een lokale installateur is gegroeid naar een landelijke technisch dienstverlener 
met ruim duizend medewerkers, verdeeld over veertien vestigingen door het hele land. Van Dorp hanteert de 
gedachte van rentmeesterschap waarbij de mens geen eigenaar is van zijn bezit, maar het slechts in bruikleen heeft 
gekregen voor volgende generaties. Goed rentmeesterschap staat bij Van Dorp voor het streven naar duurzame 
ontwikkeling om onze omgeving beter achter te laten dan waarin we het hebben ontvangen.

VAN DORP DIENSTENCENTRUM BV 
Koraalrood 161, 2718 SB Zoetermeer
Telefoon 079 - 368 76 94
E-mail info@vandorp.eu
www.vandorp.eu

Van Dorp … Een innovatieve 
dienstverlener

INTERNET OF THINGS
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Cursussen en trainingen 
voor ondernemende mensen

Wat je vandaag leert, pas je morgen toe!
mkbct.nl

• Ondernemerschap en management
• Leiderschap en leidinggeven
• Financiën
• Personeel
• Marketing en verkoop

• Communicatie
• Sociale media
• Persoonlijke vaardigheden
• Arbo en veiligheid
• OR en medezeggenschap

(015) 219 13 90 | info@mkbct.nl
De partner van MKB-Nederland voor bedrijfsopleidingen



MASTERCLASS: 
CYBERSECURITY EN PRIVACY
Samen met Hét Ondernemersbelang organiseert Cyco Cybercrime Cover een masterclass voor ondernemers. Met 
deze masterclass wordt een duidelijke behoefte ingevuld die verantwoordelijken binnen organisaties hebben.

Ondernemers zijn geneigd het risico 
van een cyberincident vooral via 
de technische kant te benaderen. 

In deze masterclass leren de deelnemers hoe 
het cyberrisico te benaderen als een strategisch 
vraagstuk. Aan de orde komen onder meer 
vraagstukken als: “Hoe kunnen we deze risico’s 
beheersbaar maken voor onze onderneming”? 
“Wat zijn onze kritische bedrijfsprocessen”? 
“Wat zijn de modus operandi van hackers”? 
“Waarom zijn onze data interessant”? “Wat staat 
ons te doen bij een cyberincident”? “Hoe groot is 
onze reputatieschade na een publicatie over een 
hack”? “Wat is onze worstcasescenario”?

KENNIS OPDOEN VAN ONTWIKKELINGEN  
CYBERCRIME, PRIVACYWET EN COMPLIANCE
In deze masterclass neemt u kennis van de 
huidige ontwikkelingen van cybercriminaliteit, 
de nieuwe Privacywetgeving en het onderwerp 
Compliance. In de steeds sterker opkomende 
informatiemaatschappij is online veiligheid een 
onmisbaar onderdeel van het risicomanagement 
van ondernemingen.

De wetgever, toezichthouders en 
brancheorganisaties verplichten u kennis te 
vergaren en adequate maatregelen te nemen om 

de kans op het lekken van gevoelige gegevens 
weg te nemen en/of onbruikbaar te maken. 
Het toezicht is per 1 januari 2016 verscherpt 
wanneer een datalek plaatsvindt en dit mogelijk 
nadelige gevolgen heeft voor betrokkenen. 
Tijdens de training maken we gebruik van 
casuïstiek. Hierdoor krijgt u handvatten om 
binnen uw organisatie de kennis eenvoudig toe 
te passen.

OVERZICHT EN INZICHT
De workshop bestaat uit twee delen. Een 
belangrijk onderdeel voor de bewustwording 
is kennisoverdracht op het gebied van de 
modus operandi van cybercriminelen en 
waarom gevoelige data voor hen interessant 
zijn. Het eerste deel kent een zogenaamde 
hackerexperience. Deelnemers zien hoe hackers 
te werk gaan en maken kennis met het DarkWeb 
en welke data daar worden verhandeld. Binnen 
enkele minuten dringt een hacker binnen in een 
computersysteem. Of bijvoorbeeld binnen een 
mobiele telefoon. 

In het tweede deel krijgt de deelnemer 
informatie over de aangescherpte 
privacywetgeving en de komende Europese 
verordening. Deelnemers krijgen voorbeelden 

hoe zij deze regels praktisch binnen de 
onderneming kunnen implementeren.  
En we gaan dieper inhoudelijk in op specifieke 
risicobeheersing van cyberrisico’s en de basis 
van een veiligheidsplan. 

MASTERCLASS OP DONDERDAG 29 JUNI 2017
13.00-17.00 UUR
•  Workshop cybercriminaliteit met onder an-

dere: live hacking | online zwarte markt | Bring 
Your Own Device | social engineering

• Internet of Things
• Meldplicht Datalekken
• Contracten en SLA’s
•  De rol en verantwoordelijkheden van de 

ondernemer / bestuurder
• Informatiebeveiliging en veiligheidsbeleid
• ISO27001 en de BIR, BIG en NEN7510
•  Doel en grondslag van onze data 

(persoonsgegevens)
• Kwetsbaarheid van koppeling IT-systemen
•  Spanningsveld tussen privacy en 

dienstverlening

LOCATIE
Omgeving Den Haag

EXTRA INFORMATIE
Maximaal aantal deelnemers: 50

INSCHRIJVEN
Voor aanmelden of meer informatie: 
www.businesscollege.biz

Platform voor kansrijk ondernemen

Hét kennisinstituut voor MKB’ers 

Wij verbinden inspirerende 
sprekers met ondernemers die 
vooruit willen. Jaarlijks organiseren 
wij meer dan 250 masterclasses, 
verspreid over heel Nederland.

BUSINESS 
COLLEGE

29 JUNI 2017MASTERCLASS

SPREKERS
•  Robert van der Vossen (expert cyberrisicomanagement)
•  Wouter Parent (Certified Ethical Hacker) 
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Enkele gemeenten in de regio 
Haaglanden starten daarom in 
samenwerking met Ecorys een 

onderzoek naar de vraag-aanbodverhouding 
op de markt van bedrijfskavels. “We 
gaan in gesprek met diverse partijen om 
goed inzicht te krijgen in de vraag naar 
bedrijfslocaties. Er staan gesprekken gepland 
met mkb’ers, bouwers, beleggers en regionale 
samenwerkingsverbanden. Deze gegevens 
koppelen we aan kwantitatieve gegevens over 
zowel vraag als aanbod om tot een totaalbeeld 
te komen van de huidige markt”, aldus 
commercieel directeur Paul van Joolingen.

“Op basis hiervan maken we een prognose voor 
de komende vijf jaar. Deze wordt doorvertaald 
in nieuw beleid voor de huidige locaties en 
in aanbevelingen voor het inrichten van 
nieuwe bedrijventerreinen. Zo maken we ons 
sterk om ook in de toekomst ondernemers 
te kunnen voorzien in hun vestigings- of 
uitbreidingsvragen. Daarmee stimuleren we 
niet alleen de bedrijvigheid, maar ook de 
werkgelegenheid in de regio Haaglanden.”

CENTRAAL LOKET VOOR 
BEDRIJFSHUISVESTING
Het blijkt een succes: de samenwerking van 
Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-
Nootdorp en Rijswijk. Voor ondernemers, 
ontwikkelaars en bouwers is het ideaal om 
één loket te hebben voor vestigingsvragen 
in de Haagse regio. “Onze adviseurs kennen 
de terreinen en geven onafhankelijk advies 
over de locatie die het beste bij hun wensen 
aansluit. Onder de vlag van Businesspark 
Haaglanden voeren we de regie over 80 hectare 
nieuw te realiseren bedrijventerrein.” In 
plaats van alle gemeenten te bellen, kunnen 
geïnteresseerden al zeven jaar bij dit loket 

terecht. Na het vinden van een locatie helpt 
Businesspark Haaglanden ondernemers door 
de gemeentelijke procedures. Zo kunnen 
ondernemers zich richten op waar ze het beste 
in zijn: ondernemen!  «

De markt voor bedrijfskavels trekt aan. In 2010 was er nog sprake van stagnerende uitgiften, oplopende financiële 
tekorten en toenemende leegstand. Nu neemt het aantal geïnteresseerden dat zich meldt voor een kavel in rap 

tempo toe. Het is tijd voor een nieuw perspectief op bedrijvenlocaties in de regio.

BUSINESSPARK HAAGLANDEN
Telefoon 088 - 015 17 00
E-mail info@businessparkhaaglanden.nl
www.businessparkhaaglanden.nl

Bedrijventerreinen Haaglanden: 
visie 2022

Naam: Paul van Joolingen
Bedrijfsnaam: 
Businesspark Haaglanden
Functie: 
Commercieel Directeur
Motto: Doen wat je belooft

PERSONALIA

BUSINESSPARK HAAGLANDEN
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Bedrijvenpark Heron

Harbour Village



“Niets duurt voort behalve verandering”, volgens de 
Griekse filosoof Heraclitus. Met andere woorden, alles 
verandert. Wijzelf, maar ook de mensen om ons heen.

Alleen als wij willen dat er iets verandert … dan lijkt het wel of 
er geen beweging in te krijgen is. Je baas staat niet open voor 
jouw vernieuwende ideeën om klanten te benaderen. Alle goede 
argumenten ten spijt, zij gaat niet overstag!
Je kunt iemand anders niet veranderen. Kunnen anderen jou 
veranderen? Nee. Je doet toch wel wat je zelf wilt. En dat geldt ook 
voor de ander, inclusief je baas.
Mensen veranderen alleen als zij dat zelf willen. Dat is nu net 
de kunst. Hoe maak je jouw nieuwe plannen voor je baas zo 
aantrekkelijk dat zij ze niet kan weigeren? Hoe presenteer je een 
plan of een idee zo dat het voor de ander leuk is om te veranderen? 

ACCEPTEREN OF INSPIREREN
Allereerst is het belangrijk dat je zelf accepteert dat de situatie 
is zoals hij is. Een supersnelle methode. Frustratie is weg, alleen 
verder is er niet veel veranderd. Spannender wordt het om de 
ander te inspireren. Als kind werd je wellicht geïnspireerd door een 
beloning, een cadeau, wat in het verschiet lag. In je werk moet je 
iets verder kijken voor de juiste inspiratie. 
Het woord VERANDEREN omsluit het woord ‘ander’. Als we die nu 
eens centraal zetten. Verdiep je in de ander. Waar gaat zijn of haar 
hart sneller van kloppen? Wat is zijn of haar doel, waar liggen de 
belangen van de ander?
De zoektocht zelf geeft je wellicht al nieuwe inzichten. De door jouw 
gewenste verandering, geplaatst in het belang van de ander kan 
een hele nieuwe bron van inspiratie aanboren. Ineens is jouw plan 
jullie plan. Ideeën worden verfijnd, nog beter zelfs. Samen bereik je 
al snel meer dan alleen. Verken jouw ‘ander’ en sta versteld van de 
mogelijkheden. 

Even sparren, je nieuwe ideeën tegen het licht houden of 
meedenken als de ander? Bel me gerust voor een afspraak!  «

Door techniek & Innovatie aan de markt toe te voegen, 
wordt de snelheid waarmee de economie groeit sterk 
positief beïnvloed. 

Waarbij techniek, voor TriMaya, staat voor het toepassen van technisch 
wetenschappelijke kennis ten behoeve van praktische doeleinden. 
En innovatie, wat meer is dan alleen een technische verbetering 
(uitvinding), staat voor waarde toevoegen aan de (latente) behoefte 
van de gedefinieerde doelgroep. Daarmee kan innovatie niet los 
gezien worden van marketing. Zonder succesvolle ver-marketing, 
-commercialisatie bestaat er geen innovatie. Anders blijft het bij een 
uitvinding die in de spreekwoordelijke kast blijft liggen!

SAMENWERKEN HEEFT DE TOEKOMST
Naast ver-marketing en -commercialisatie van techniek & innovatie 
vraagt deze tevens nieuwe samenwerkingsverbanden. Immers de 
technologische veranderingen, voortschrijdende globalisering en 
toenemende complexiteit om ons heen vergen nieuwe strategieën, 
concepten, ideeën, oplossingen, technieken & innovaties, maar vooral 
andere samenwerkingsverbanden voor de huidige economische en 
maatschappelijke uitdagingen. Waarbij mensgericht, empathisch, 
vanuit een integrale benadering, interdisciplinair samenwerken, 
iteratief en met afwisseling van exploratie en specificatie de drijvende 
factoren voor deze toekomstige innovaties zijn. 

DE KRACHT VAN VERBINDEN
Nieuwe samenwerkingsverbanden komen het best tot stand door 
samen concreet aan de slag te gaan! Durf te delen, wees nieuwsgierig 
naar elkaars vakgebied, creëer vertrouwen en bereik resultaten. Een 
samenwerking die meer waarde toevoegt dan de som der delen. Een 
samenwerking die start bij de juiste ‘klik’. Een samenwerking waarbij 
respect, openheid en vertrouwen centraal staan. Binnen TriMaya 
onderzoeken we voortdurend dit perspectief. Wij geloven in de kracht 
van oprecht verbinden. Ruimte voor geduld met oog voor de toekomst. 
Neem de tijd voor het aangaan van relaties. Om Lao Tzu te citeren: 
“The journey of a thousand miles begins with one single step”.  «

COLUMNCOLUMN

PETRA VAN LEEUWEN
R.O.T.S. van Leeuwen
E-mail petra@rotsvanleeuwen.nl
www.rotsvanleeuwen.nl

DHR. ING. B.E.S. SOOCHIT
TriMaya BV
E-mail b.soochit@trimaya.nl
www.trimaya.nl

VERANDEREN

TECHNIEK & INNOVATIE 
ALS KATALYSATOR VAN 
DE ECONOMIE
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WIJ HEBBEN EEN 
NIEUW JASJE

Bedrijfskleding | Veiligheidsschoenen | EHBO, AED, BHV & VCA Trainingen  | PBM’S

Tel. 0252 - 769 153  |  info@switchsafetycare.nl  |  www.switchsafetycare.nl

Wij waken over uw zaken

WWW.JGBEVEILIGING.NL

Mobiele surveillance
• Keyholding

• Alarmopvolging

• Brand- & sluitronden

• Controleronden

• Openingsronden

• Sluitbegeleiding

Contact
0174 444 886

info@jgbeveiliging.nl

Eikenlaan 51

2691 DZ ‘s-Gravenzande

T

E

Vergunning minister van Veiligheid en Justitie ND 2475

0168728.pdf   1 10-6-2016   12:32:50

VEB®

AIRCONDITIONING 
EN VERWARMING BIJ 

U IN DE REGIO
Het klimaat moeten we nemen zoals het is. Zelfs de meest deskundige 

specialisten kunnen daar niets aan veranderen. Met ons binnenklimaat ligt 
dat gelukkig volledig anders. Daar kunnen de airconditioningexperts van 
EURO-AIRCONDITIONING namelijk alles aan doen. Met airconditioning, 

verwarming en ventilatie houdt u de controle. We bieden oplossingen die 
u tevens een energiebesparing opleveren. Ideaal!

Vraag nu een offerte aan:
Tel.: 06 - 538 473 73  |  E-mail: h.terpstra@live.nl

 of kijk op www.euro-air.nl

Niet koud, 
niet warm:

precies goed



“Ik zie iedere dag in mijn contacten 
dat werkgevers veel willen doen 
voor hun stad en inwoners. Naast 

geld verdienen natuurlijk. De kunst is om ze 
daarbij maximaal te ondersteunen. Als Haeghe 
Groep doen we dat. We leveren uitstekend 
werk voor een normale prijs en tegelijkertijd 
helpen we werkgevers in hun wens en ambitie 
om sociaal te ondernemen.”

Bedrijven als Menken Orlando 
(voedingsmiddelen), Van der Velde ’t Veentje 
(verhuizingen), Rep Rap World (divers 
inpakwerk), Weverling (groenprojecten), 
Biesieklette (fietsstallingen), TIG Sports 
(sportevenementen), maar ook de ministeries 
hebben het sociale hart op de goede plaats. 
Ze werken doelbewust met de Haeghe Groep 
om daar uiting aan te geven. Schwencke: “Wij 
helpen onze eigen medewerkers en werkgevers 
in de volle breedte: het ontwikkelen 
van mensen via opleidingen en 
trainingen, job carving, functie 
creatie, begeleiding op de werkplek, 

enzovoort. We leveren altijd maatwerk. Voor 
onze medewerkers die een steuntje nodig 
hebben én voor werkgevers.”

“Laatst hebben we samen met Van Vliet 
Candy Company een nieuwe machine voor 
het inpakken van food-artikelen geplaatst”, 
vertelt Schwencke, “Van Vliet financiert 
de machine en via een langdurig contract 
betalen wij die machine weer terug aan hen. 
Zo snijdt het mes aan alle kanten: we kunnen 
Van Vliet tegen een scherpe prijs bedienen 
met het verpakken van foodproducten, onze 
mensen ontwikkelen zich en leren met een 
nieuwe machine omgaan en we kunnen ook 
opdrachten voor andere klanten oppakken 
met deze nieuwe machine.”

Social return begint dus wat Thomas 
Schwencke betreft met een intrinsieke wens 

van werkgevers: een goed product 
of dienst leveren natuurlijk, 

maar óók wat extra willen 
doen voor de stad en haar 

inwoners. “De relaties van onze opdrachtgevers 
waarderen sociaal ondernemen en sociaal 
werkgeverschap. Het is toch voor iedereen 
een extra stimulans om te zien dat de 
organisatie waar je zaken mee doet of 
producten van koopt oog heeft voor een 
inclusief Den Haag? Een stad waar iedereen 
meedoet en meetelt?”  «

Dankbaar werken voor het mooiste bedrijf van Den Haag! Zo noemt Thomas 
Schwencke zijn functie als algemeen directeur van de Haeghe Groep, het 
sociale werkbedrijf van de gemeente Den Haag. Er werken ruim 2.000 
Hagenaars met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat zij veelal 
een fysieke en/of geestelijke beperking hebben waardoor zij (tijdelijk) niet 
in staat zijn op eigen kracht een volwaardig inkomen te verwerven in een 
reguliere baan.

Haeghe Groep
Kerketuinenweg 24
2544 CW Den Haag

Telefoon 070 - 353 33 33
E-mail info@haeghegroep.nl

www.haeghegroep.nl

 Social Return begint met  
‘hart voor Hagenaars en voor de stad’

Thomas Schwencke werkt nu bijna vijf 
jaar bij de Haeghe Groep. Zijn opdracht 
vanuit het gemeentebestuur is om de 
organisatie marktgericht te laten werken 
en te zorgen dat er zo min mogelijk 
publieke middelen ingezet hoeven te 
worden. En dat natuurlijk zonder de 
belangen van de ruim 2.000 werknemers 
van de Haeghe Groep uit het oog te 
verliezen! 

In 2016, een jaar eerder dan gepland, 
verdiende de Haeghe Groep de kosten van 
de bedrijfsvoering (gebouwen, machines, 
ambtenaren) volledig terug. Voordat 
Schwencke bij de Haeghe Groep kwam, 
werkte hij in verschillende commerciële 
managementfuncties bij grote financiële 
instellingen. Hij is geboren en getogen 
Hagenaar en ADO-fan, maar HBS is zijn 
eigen club.
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Van der Ende Racing Inn
Nieuweweg 57k, 2685AS Poeldijk
Telefoon: 0174 - 445 000
www.vanderende.com

LANGSTE KARTBAAN VAN 
EUROPA! GROOTSTE LASERGAME ARENA 

VAN NEDERLAND! 

 

GESPECIALISEERD IN SPECTACULAIRE 
EN ACTIEVE BEDRIJFSUITJES
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Credion is dé autoriteit voor advies in 
bedrijfsfinancieringen voor ondernemend 
Nederland. De afgelopen jaren hebben we al 
vele duizenden MKB ondernemers geholpen 
aan enkele miljarden financiering.

Wilt u weten waar
voor u de kansen liggen?
070 3142429
denhaag@credion.nl
www.credion.nl

Credion realiseert bedrijfsfinancieringenEd Rademaker en Marc van den Berg

U bent ambitieuzer dan 
uw bank kan financieren.
Wat nu..?

Banken financieren niet meer zoals 
u gewend bent  Waar vindt u 
tegenwoordig nog ruimte om te 
ondernemen? Deze ruimte wil 
Credion met u vinden. Wij geloven 
in pro-actief zijn; niet afwachten 

maar altijd zelf handelen en 
de regie houden. Met onze 

adviseurs is Credion dé 
Financial Engineer voor 
MKB financieringen 
met de beste toegang 
tot nationaal en 
internationaal kapitaal.



Fortune Coffee regio Rijnland - regio Zoetermeer 

0172 - 404 207 | rijnland@fortune.nl | fortune.nl

De inspiratie 
voor op het werk!
Fortune biedt professionele koffieautomaten, koffie 
en bijbehorende ingrediënten voor op het werk.
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