JAARGANG 21 | NUMMER 168 | 2018

VVV nieuwe stijl geopend op Stadhuisplein

Zaanstore geeft toerist
Zaanse beleving
Focus op toerist met
4 Unique Selling Points

Kijk verder in de toekomst,
launch your future!

HÉT BUSINESSMAGAZINE VAN DE ZAANSTREEK

WWW.ZAANBUSINESS.NL

LEASEN
ISISSAMEN
SAMENEEN
EEN
AUTO
AUTOKOPEN
KOPEN
FULL
FULL
OPERATIONAL
OPERATIONAL
LEASE
LEASE
VOOR
VOOR
ZAANSTAD
ZAANSTAD
ENEN
IJMOND.
IJMOND.
Zakelijk
Zakelijk
eeneen
auto
auto
leasen
leasen
is altijd
is altijd
persoonlijk
persoonlijk
en daarvoor
en daarvoor
bent
bent
u, gezien
u, gezien
onsons
uiteenlopende
uiteenlopende
klantenbestand,
klantenbestand,
bij ons
bij ons
aanaan
hethet
juiste
juiste
adres.
adres.
Voor
Voor
ZZPZZP
en MKB
en MKB
en van
en van
liefhebbers
liefhebbers
vanvan
4%4%
bijtelling
bijtelling
tot tot
stoere
stoere
SUV-rijders.
SUV-rijders.
WijWij
zorgen
zorgen
voor
voor
diedie
aanbieding
aanbieding
waar
waar
u blij
u blij
vanvan
wordt.
wordt.
DusDus
bent
bent
u op
u op
zoek
zoek
naar
naar
eeneen
persoonlijke,
persoonlijke,
zakelij
zakelij
ke leasemaatschappij?
ke leasemaatschappij?
BelBel
me!me!

Goed
Goed
voor
voor
Elkaar.
Elkaar.

erer
ickDeDkekk
DicDk

Regio
Regio
Zaanstad
Zaanstad
Soldaatweg
Soldaatweg
11,11,
1521
1521
RK RK
Wormerveer,
Wormerveer,
075075
642642
01 01
00,00,
dick@promobility.nl,
dick@promobility.nl,
ProMobility.nl
ProMobility.nl

VOORWOORD

Toerisme als business
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is het Paasweekend net achter de rug.
Hoewel het weer niet meespeelde, leken de toeristische attracties daar niet al te veel
van te merken. Zo ontving de Keukenhof 80.000 mensen in het afgelopen weekend.
Toch was dat ten opzichte van het jaar daarvoor een halvering. Maar toen viel Pasen
later en het weer was veel beter. Dat blijft het lastige van de toeristische business,
veelal zijn de weersomstandigheden van cruciaal belang en maken deze het verschil
tussen een goede of een slechte dag qua omzet.

In de Zaanstreek wordt er ook vol ingezet op toerisme.
Met grote trekpleisters als de Zaanse Schans en het
Zaans museum, maar ook met het Hembrugterrein, de
Zaanbocht en andere prachtplekken wil de Zaanstreek
zich profileren als aantrekkelijk gebied, niet alleen om
te wonen of te werken, maar ook om te recreëren. De
grote uitdaging zit hem in de verblijfsduur. Hoe houd
je de toerist zo lang mogelijk in de streek of laat je hem
zo veel mogelijk zien? Want 3 miljoen bezoekers voor
de Zaanse Schans is natuurlijk fantastisch, maar feit
blijft dat deze bezoekers de weg naar de andere toeristische parels maar moeizaam vinden. Ze zijn hier even,
als onderdeel van hun wereldtrip in 14 dagen. En dat is
zonde, niet alleen van al dat moois dat te vinden is in
onze streek, maar ook voor de lokale economie, de
(mede) afhankelijk is van het toerisme.

potentials zo makkelijk mogelijk
hun keuze te laten maken om
naar de Zaanstreek te komen.
Nu maar hopen op mooi weer
en een lange zomer, zodat de
Zaanse toeristische industrie
en de horeca er optimaal van
kan profiteren!
Marco Bleeker
marco@zaanbusiness.nl

Gelukkig ontstaan er mooie initiatieven om de diverse
plekken meer met elkaar te verbinden. En die ver
binding is ook gezocht in het merk Zaanstreek.
Met Zaans.nl wil Marketing Zaanstreek een uniforme
uitstraling bewerkstelligen om de vele toeristische
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‘Hoe kunnen we verder inspelen op
behoefte toerist’

Wethouder Dennis Straat (rechts op de foto) neemt na 8 jaar met trots
afscheid van Zaanstad. ‘Toen ik hier in 2009 kwam, trok de Zaanse
Schans nog geen miljoen bezoekers. Dat is in 2017 gegroeid naar liefst
2,2 miljoen. We zijn dus meer dan verdubbeld. Dat is fantastisch.’

Autotop ook sterk in onderhoud wagenpark

AUTOTOP te Wormerveer vierde in 2017 haar 35-jarig jubileum. Als universeel
garagebedrijf is AUTOTOP voor veel particulieren in Zaanstreek Noord
een vertrouwd adres. Wat minder bekend is, maar de laatste jaren steeds
belangrijker is geworden, is het wagenparkonderhoud door AUTOTOP voor
MKB-bedrijven in de regio.

ZAANBUSINESS, hét businessmagazine van de Zaanstreek
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MyMerak.nl, het online platform voor
fysiek en digitaal archief, dé oplossing
voor zelfstandige professionals en het MKB

Van archiveren tot vernietigen, van papieren documenten tot digitale
data: MyMerak.nl verlost u van ál uw archiefzorgen. En dat altijd
100 procent veilig en betrouwbaar, 100 procent volgens de regels
en 100 procent afgestemd op uw wensen.

Bied échte Zaanse arrangementen aan

Hoe kan de Zaanse horeca profiteren en inspelen op de groeiende
stroom toeristen? Wat zijn de kansen, valkuilen en samenwerkingsmogelijkheden? Zaanbusiness vroeg het aan Ruud Keinemans,
voorzitter Koninklijke Horeca afdeling Zaanstreek.

Programma Zaanse Zakenvrouw 2018 bekend

Wat is er toch met succesvolle Zaanse zakenvrouwen? Te druk in ‘de waan
van de dag’ om hun onderneming te laten groeien? En zo een gouden
kans om zich te profileren aan zich voorbij laten gaan? Jenny Luten,
algemeen bestuurslid van het Vrouwen Netwerk Zaanstad Plus, noemt als
reden ‘verkeerde bescheidenheid’. ,,De verkiezing Zaanse Zakenvrouw
levert je al als genomineerde veel publiciteit op. Laat staan als je wint.
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Zaanstore geeft
toerist Zaanse
beleving
De geur van cacao, het groen van de houten huisjes en de smaak van Zaanse
mosterd en bier. In de op 9 maart jl. geopende Zaanstore vormen de geuren,
kleuren, smaken en iconen van onze streek een typisch Zaanse belevenis.
Naast toeristische informatie, kunnen bezoekers én bewoners in de VVV
nieuwe stijl 7 dagen per week inspiratie opdoen.

Als bezoekers van Zaandam de trein uitstappen,
komen ze op Stadhuisplein 96 direct het nieuwe
VVV-punt tegen. De Zaanstore is een zogenoemde
brandstore. Dit moderne fenomeen bestaat al langer
in steden als Amsterdam, Eindhoven en Groningen.
De VVV is hier niet alleen een informatiepunt over
welke leuke dingen je in de stad of streek kunt
bezoeken. Het is naast informeren óók inspireren
en een prikkeling voor de zintuigen.
Beleving
Zo biedt de inrichting van de Zaanstore de kleuren,
patronen, leuke producten én geuren van de
Zaanstreek. Zo zitten bijvoorbeeld in potten de
geuren van Zaans hout en de lokale cacao. Maar
je kunt hier tevens de Zaanse mayonaise, chocola,
sambal, mosterd en bier proeven en aanschaffen.
Alle zintuigen worden derhalve in de VVV Zaanstore
geprikkeld.
In de vorige VVV, die enkele panden verderop zat,
was de informatievoorziening richting toerist
en bezoeker slechts op basisniveau
ingevuld. Dat probleem is nu, met
speciaal opgeleid personeel, verholpen. In de nieuwe Zaanstore kan men
uiteraard terecht voor informatie over
de Zaanstreek en de regio, tickets en
souvenirs. In het assortiment zijn onder
andere wandel- en fietskaarten, boeken, de Zaanse Schans Card,
Amsterdam Citycard, VVV-bonnen,
Zaanferry-tickets en Zaanse producten
te vinden.
Zuivere Koffie
Bovendien is op een ander tijdsbeeld ingespeeld.
Bezoekers willen tijdens het bladeren voor een
toeristenfolder graag koffie kunnen drinken. Dus is in
de Zaanstore een hoek van de Zaanse koffiebranderij
Zuivere Koffie ingericht. Zoals de moderne tijd vraagt,
is de koffie ook uiteraard ‘to go’ mee te nemen.

Gastheerschap
Marketing Zaanstreek noemt een goede stads
ontvangst en gastheerschap heel belangrijk. Met de
opening van de VVV Zaanstore is hier een mooie
impuls aangegeven. De gloednieuwe brandstore is
daarmee een fysiek uithangbord van het beeld en
het verhaal dat ook online en via social media,
campagnes en nieuwsbrieven wordt uitgedragen.
Een belangrijke subreden is dat de Zaanstore ook
voor de eigen inwoner een uitgelezen kans is om
de eigen stad en streek beter te leren kennen.
‘Wij laten iedereen graag ervaren dat gastvrijheid,
stadsontvangst en goede koffie heel goed samengaan met citymarketing. Sterker nog, dat deze zaken
integraal onderdeel uitmaken van de marketing van
onze streek’, zo meldt Lex Kruijver van Marketing
Zaanstreek.
Zaanse partners
VVV Nederland-directeur Kees van Wijk was 9 maart
jl. aanwezig bij de opening van de Zaanstore. Van
Wijk vertelde dat hij voor het eerst in
Zaandam was. ‘Toen ik vanuit de parkeergarage boven kwam, dacht ik
direct: het klopt wat hier is gedaan in de
stad. De uitstraling, de plek, de locatie
voelen direct goed aan. Als je daarnaast
nog voor een goed verhaal zorgt, is het
plaatje compleet. Want dat vinden toeristen en bezoekers belangrijk: goed
aankomen, goede ervaringen opdoen
en goed weggaan. Dat zijn de belang
rijke momenten in de toeristenbeleving. Als je het
DNA van de stad verbindt aan de producten en aan
de beleving van de bezoeker, gaat de Zaanstore
zeker goed werken. Er wordt hier ook samengewerkt
met Zaanse partners. Ik zeg graag tegen andere
Zaans ondernemers: stap ook in als partner, want
jullie met elkaar maken het succes van de Zaanstore.
Die plek werkt dan ook voor jullie allemaal, waardoor je er met elkaar profijt van zult hebben.’

VVV Zaanstore
Stadhuisplein 96
1506 MZ Zaandam
Open: ma t/m vr
8.30 - 17.00 uur
In de weekenden
10.00 - 18.00 uur
T: 075-6150406
E: vvv@zaanstreek.nl
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Focus op toerist met 4
Marketing Zaanstreek lanceert nieuw

Sommige steden proberen richting de toerist 'alles te zijn'. Omdat
een focus veel beter werkt, heeft Marketing Zaanstreek de lokale
identiteit teruggebracht naar 4 USP's: Zaans Groen, het industriële
erfgoed, de rivier De Zaan én de nabijheid van Amsterdam. 'In
alles wat we doen, komen die vier focuspunten steeds terug.'
8-
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UNIQUE SELLING POINTS
beeldmerk Zaans.nl
Zaandam, Zaanstad, Zaanstreek;
er was lange tijd geen eenduidig
merk om het verhaal van onze stad
en streek goed te kunnen vertellen. Maar dat is nu veranderd met
de introductie van het nieuwe
beeldmerk Zaans.nl. 'Zaans is wat
ons allemaal verbindt', vertelt
Lex Kruijver, directeur van
Marketing Zaanstreek.
Uniforme uitstraling
De nieuwe Unique Selling Points
komen ook terug in het logo van
Zaans.nl. De letter S is het blauw
van de rivier, de overige letters zijn
in Zaans groen. Het dakje van de A
geeft de vorm van de Zaanse huisjes weer, terwijl de vorm van de N
voor de fabrieken van het indu
striële erfgoed staat. 'We proberen met een uniforme uitstraling,
zowel fysiek als online, de toeristen en onze bezoekers hetzelfde
verhaal te vertellen', aldus Kruijver.
De wereldberoemde schilder
Monet heeft ooit 25 schilderen
gemaakt in de Zaanstreek. Moeten
we ons dan ook profileren als
Monet-stad? Kruijver: 'Nee, maar
we laten wél zien waarom Monet
hier zo graag kwam. Dat deed hij
vanwege het erfgoed; die bijzondere combinatie van de fabrieken
en die groene Zaanse huisjes naast
elkaar. Dat was bijzonder. En ook
onze rivier die hij steeds terug liet
komen in zijn schilderijen. Zo kun
je Monet uitstekend plaatsen in
het 4 USP's-verhaal. Als we dat
niet zouden doen, zouden we de
boodschap voor de toerist te
breed en te diffuus maken.'
Iconen
In het verlengde van het nieuwe
beeldmerk, zijn er ook zogenaamde labels ontwikkeld met Zaanse
iconen erop. Naast het Zaans.nllogo, bestaat een icoon uit een
tekening van een écht Zaanse
identiteit, zoals een molen, huisje,
fabriek of boot. 'Het idee is dat
onze lokale partners die labels ook
gaan gebruiken. Zodat we mét
elkaar het beeld van de Zaanstreek

kunnen en zullen versterken',
vertelt Kruijver. 'Amsterdam heeft
het I Amsterdam-logo; dat is een
ijzersterk merk geworden. Dat
beogen wij ook met Zaans.nl en
onze Zaanse iconen.'
Oud Holland
Het toerisme zit al jaren in de lift.
De Zaanse schans boekte in 2017
een recordaantal van 2,2 miljoen
bezoekers, terwijl ook het
Zaanse museum en de hotelovernachtingen een stijgende curve
vertonen. 'We werken sinds een
jaar of vijf uitstekend samen
met Amsterdam Marketing', legt
Kruijver uit. 'Dat programma heet
Amsterdam bezoeken, Holland
zien. Amsterdam vermarkt de
wijde omgeving als groot
Amsterdam. Zandvoort is bijvoorbeeld Amsterdam beach en het
Muiderslot valt onder Amsterdam
castles. De Zaanstreek wordt
Old Holland genoemd, waarbij
wij nog de extra verbijzondering
Industrial Heritage, oftewel
industrieel erfgoed, hebben meegekregen. Die vermarkting werkt
uitstekend. Kijk: de mondiale
toerist kent Amsterdam en dus
verkoop je alles onder het label
Amsterdam. En Amsterdam is veel
meer dan alleen de grachten. Dat
laat de Zaanstreek zo mooi zien.'

‘WE WERKEN SINDS
EEN JAAR OF VIJF
UITSTEKEND SAMEN
MET AMSTERDAM
MARKETING’, LEGT
KRUIJVER UIT. ‘DAT
PROGRAMMA HEET
AMSTERDAM BEZOEKEN, HOLLAND ZIEN.'
mayonaise en chocola in ruime
mate. Dat zijn enerzijds ijzersterke
merken die zich bewezen hebben.
En anderzijds merken die ons
verhaal ondersteunen in de
koppeling met de 4 USP's.

Kwaliteit en beleving
Op de vraag hoe Zaanse onder
nemers kunnen profiteren van de
groeiende stroom toeristen, zegt
Kruijver: 'De Zaanse ondernemers
moeten heel goed doorhebben
wat er gebeurt en hierop inspelen
met kwalitatieve producten. Je
moet altijd kwaliteit bieden. Het
moet goed en af zijn. Daarnaast
moet je een ervaring, een beleving, kunnen bieden. Want de
concurrentie in onze regio is moordend. Is het bij ons niet goed, dan
gaat de toerist zo naar Haarlem.
Dus zullen we kwalitatieve topproducten moeten bieden. Gelukkig
hebben we die met de Zaanse
mosterd en ons lokale bier,
| april 2018 - 9
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Wethouder
Dennis Straat
neemt afscheid:
Wethouder Dennis Straat neemt na
8 jaar met trots afscheid van
Zaanstad. ‘Toen ik hier in 2009
kwam, trok de Zaanse Schans nog
geen miljoen bezoekers. Dat is in
2017 gegroeid naar liefst 2,2
miljoen. We zijn dus meer dan
verdubbeld. Dat is fantastisch.’

Hoe kunnen we verder
inspelen op behoefte toerist
Straat was 9 maart jl. bij de opening van de nieuwe
Zaanstore. ‘Een belangrijke mijlpaal, ook voor de
gemeente: een zelfstandige VVV met een eigen
gezicht en een herkenbare Zaanse identiteit. Het is
een volwaardige VVV-winkel, waarbij je letterlijk en
figuurlijk de Zaanse sfeer kunt proeven’, aldus Straat.
Inspelen op behoefte
Naast de groei in de Zaanse Schans-bezoekers, is
het aantal Zaanse hotelbezoeken sinds 2013 ruim
verdubbeld van 135.000 naar 288.000. Bovendien
kent ook het Zaans museum een spectaculaire extra
aanloop. Straat: ‘We maken dus grote stappen om
toeristen te trekken en te behouden, maar we zijn
er nog niet. De bezoekers die de Zaanse Schans
aandoen, verspreiden zich daarna niet snel naar
andere hot spots in de stad. Daar moet echt nog wat
aan gebeuren. De grote vraag voor de komende jaren
is: ‘Hoe kunnen we verder inspelen op deze behoefte?’ Het verder uitbreiden en benutten van onze
publiekstrekkers, die van een wezenlijke betekenis
kunnen zijn voor de stad en haar inwoners en
bezoekers. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het his
torische Hembrugterrein met zijn vele parels,
zoals onder andere de oude kogelfabriek.
10 -
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Maar je hebt hier in de stad ook het Monet-atelier.
Er is zoveel moois in de Zaanstreek.’
Betere spreiding
Het centrum van Zaanstad is enorm opgeknapt,
weet Straat. ‘Daarom zie je hier veel toeristen rondlopen en foto’s maken. Maar er komen er nog steeds
te veel op de Zaanse Schans en te weinig hier in het
centrum. Als wij straks in de kogelfabriek die kunsthal met internationale allure krijgen waaraan
gewerkt wordt; dat wij ons kunnen profileren als dé
Monet-stad van Nederland; als we de Zaanbocht
verder kunnen benutten om dat prachtige historische erfgoed te laten zien en te laten beleven; dán
komt het zeker goed met die betere spreiding.’
Wat betreft Straat is de opening van de VVV
Zaanstore hét startpunt om samen met lokale
ondernemers nóg meer bekendheid te genereren
voor Zaanstad. ‘Marketing is van groot belang voor
de stad’, zegt de vertrekkende VVD’er, die gedeputeerde in de provincie Utrecht hoopt te gaan worden. ‘De Zaanstore ligt op een hele centrale plek.
Hij is niet alleen voor toeristen, maar ook voor ons
Zaankanters. Ik hoop dan ook dat onze eigen
inwoners komen kijken naar deze prachtige store.’

Advertorial
Mobiliteit is vaak onderwerp van
gesprek. De auto is een interessant,
maar vaak ook een complex onderwerp,
zeker als het om zakelijke mobiliteit gaat.
Denk aan de bijtelling, elektrisch of
hybride, afschrijving, regelgeving en
financiering. En dan hebben we het nog
niet over de persoonlijke berijderswensen.
Allemaal zaken die per onderneming
verschillen en veel tijd en aandacht vragen.
Dick Dekker en Jeffrey Noom richten zich vanuit de vestiging Wormerveer
op de regio’s Zaanstad en IJmond.

Leasen Met de focus op ondernemers
in de Zaanstreek en IJmond
Met full operational lease kies je voor
zekerheid, gemak en financiële armslag
Veel ondernemers en wagenparkbeheerders kiezen voor full operational lease.
Dat is niet vreemd, want met deze leasevorm betaal je een vast bedrag per maand
en wordt je alle zorg over verzekeren,
reparaties en onderhoud uit handen
genomen. Je hoeft alleen maar te tanken.
Gegarandeerd geen verrassingen, terwijl
het bedrijf de financiële kracht behoudt om
bijvoorbeeld te blijven investeren in groei.
ProMobility maakt het verschil
Bij veel leasemaatschappijen is maatwerk
‘standaard maatwerk’. Ze zijn vaak merkafhankelijk en berekenen de leasetarieven
op basis van landelijke standaarden.
Daarin heeft ProMobility zich als onafhankelijke leasemaatschappij de afgelopen 12
jaar onderscheiden. Vanuit de vestigingen
Wormerveer en Geervliet richten wij ons
op de regio’s Zaanstad, IJmond en
ProMobility
Soldaatweg 11, 1521 RK Wormerveer
Tel.: 075 642 01 00, promobility.nl

ProMobility.nl. Goed voor Elkaar.

Voorne-Putten. Door deze focus weten
we wat er speelt in de regio, kennen we de
ondernemers en kunnen we het beste
advies geven. Voor het leasen van een
personen- of bedrijfswagen maar ook
voor ‘sale & lease back’ of het leasen van
een gebruikte of geïmporteerde auto.
ProMobility gelooft in regionaal circulair
ondernemerschap. Daarom investeren we
in veel regionale projecten en richten wij
ons bij het zakendoen op de ondernemers
in de regio. Met deze verbindende factoren
dragen onze klanten samen met ons bij
aan een gezonde regionale economie.
Wij gaan de uitdaging graag aan
Wij zijn ervan overtuigd dat we het beste
voorstel voor ondernemers in onze regio
kunnen maken. Gebaseerd op jouw
onderneming en jouw wensen en mogelijkheden. Neem contact met ons op om
dat zelf te ervaren!

Marcel Luten - M&O Techniek:

“Met ProMobility werk je
samen, op basis van goed zijn
voor elkaar. Dat is wat telt.”
“Wij zijn een installatiebedrijf met een
wagenpark van zo’n 34 auto’s. Bij onze
busjes en bedrijfsauto’s is vooral snel en
goed onderhoud erg belangrijk.
Dit heeft ProMobility prima geregeld.
Ik heb er zelf eigenlijk geen omkijken
meer naar. Er kan altijd iets misgaan,
maar dan wordt het snel opgelost.
Twee keer per jaar hebben we een
evaluatiegesprek over onze samenwerking. Die gesprekken zijn altijd
gezellig en persoonlijk, waarbij het nooit
alleen maar over ons wagenpark gaat.”

COLUMN

Olof Frankfort
Frankfort HRM

Humor op
het werk
Stel: je hebt twee sollicitanten.
Ze zijn allebei goed in hun vak,
de één is net iets nauwkeuriger
dan de ander, maar heeft geen
humor. Elke grappig bedoelde
opmerking tijdens het
sollicitatiegesprek van jouw
kant valt dood. De ander, die
pakt het op, daar kun je echt
mee lachen. Een aanwinst voor
de bedrijfsborrel! Wie kies je?

Waarom is humor zo’n belangrijk onderdeel in het
menselijk verkeer en dus ook op de werkvloer? Een
interessante vraag.
Het schijnt dat, wanneer mensen in een deuk liggen, er
dopamine en endorfine vrijkomt. Hier zijn mensen gek op.
Je krijgt er een goed gevoel van en het neemt pijn weg.
Een lach neemt stress weg, het immuunsysteem wordt
versterkt en de bloeddruk neemt af. Lachen schijnt zelfs
even gezond te zijn als joggen!
Wat ik observeer in de werkomgeving is dat vrijwel
iedereen het voelt knellen. Er zijn deadlines, de norm om
te presteren ligt er (te) dik bovenop. En we hebben
allemaal het idee dat het de ander wél makkelijk afgaat.
We lopen onszelf en elkaar gek te maken. Mensen zijn tot
op zekere hoogte allemaal bang om te falen. Zie je het
voor je, al die bange mensen? Al die onzekerheid? Maak
daarover een goeie grap en je voelt de opluchting.
De rol van humor hoort in gezonde onderlinge relaties
een plek te hebben, anders is er iets niet in orde. Probeer
je het maar eens voor te stellen: je spreekt met elkaar op
de afdeling af om eens een dag niet te lachen. Dus je zit
in vergadering met elkaar en je spreekt het doelbewust
uit: we gaan morgen een dag niet lachen. Iedereen
akkoord? Ja, iedereen akkoord. En dan valt een stilte. En
daarna de lach. De lach valt niet uit te zetten. Zelfs tijdens
intensieve operaties in de operatiekamer wordt gelachen.
Gelukkig maar.
Humor is het bindmiddel in het sociale verkeer. Het
glijmiddel. Door humor zeg je tegen de ander: ik vind je
aardig, je kunt ontspannen. Het grootste probleem in het
functioneren van organisaties is een gebrek aan veiligheid
en daardoor openheid. Humor is een perfect middel om
zaken bespreekbaar te maken. Het is mijn persoonlijke lol
om mensen te helpen iets meer zichzelf te zijn. Door het
maken van grappen over onze onhandigheid wordt de
situatie luchtiger en daarmee beter hanteerbaar.
Nu nog iemand vinden die goede grappen kan maken…

12 -
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Zoek je klanten dicht bij huis

Ronald (l) en Peter (r) van den Top

AUTOTOP ook sterk in
onderhoud wagenpark
AUTOTOP te Wormerveer vierde in 2017 haar 35-jarig jubileum. Als universeel garagebedrijf is AUTOTOP

voor veel particulieren in Zaanstreek Noord een vertrouwd adres. Wat minder bekend is, maar de laatste jaren

steeds belangrijker is geworden, is het wagenparkonderhoud door AUTOTOP voor MKB-bedrijven in de regio.
'Natuurlijk hebben wij altijd al
onderhoud van bedrijfsauto's
gedaan. Na onze verhuizing naar
het Noorderveld in Wormerveer
hebben wij echter steeds meer
bedrijven met een wagenpark
als klant gekregen. Dit is redelijk
natuurlijk verlopen en veelal door
praktische voordelen ontstaan,
aldus directeur/eigenaar Peter van
den Top'. Soms zoek je het verder
op, maar heel vaak is je onder
nemende collega dicht in de buurt
je potentiele klant of leverancier.
Efficiënt onderhoud en beheer
van uw wagenpark
Bekende Zaanse bedrijven als
Interval, M&O, Gooijer Schilders,
TC Groentechniek, van BraamMinnesma bouwers, SCM, Floris
Infra, bouwbedrijf JP Leguit en
woningbouwvereniging Parteon
hebben AUTOTOP het vertrouwen
geschonken. 'Wij bieden ze kwalitatief onderhoud van hun wagenpark. De contacten komen mede
tot stand via onze leasepartner
Promobility. Deze samenwerking

resulteert weer in voordelen voor
de klant. Ook onderhoud van
leaseauto's van andere lease
maatschappijen is voor ons
geen probleem'.
AUTOTOP kan zich in haar dienstverlening naar wagenparkklanten
goed onderscheiden. Duidelijke
communicatie, eerlijke prijzen en
afspraken nakomen zijn daarbij de
belangrijkste aspecten. Maar ook
hele praktische zaken als haalen brengservice, transparante
calculatie en vervangend vervoer
zijn pluspunten.
Nieuw: AUTOTOP Verhuur
Ronald: 'De vraag naar vervangend
vervoer heeft mede geleid tot een
nieuwe tak: AUTOTOP VERHUUR.
Hiervoor staat er inmiddels
een eigen wagenpark klaar
en is er een speciale website
www.autotopverhuur.nl gebouwd
voor zowel de particuliere als de
zakelijke klant'.
Dat mobiliteit belangrijk is
en telkens weer vraagt om

vernieuwing is wel duidelijk voor
Peter en Ronald van den Top van
AUTOTOP. Ondernemen is leuk,
zeker met ondernemende klanten
en collega's. Daarom is Peter ook
bestuurlijk actief voor het industrieterrein Noorderveld-Molletjesveer
(BVNM) en BOSCH Car Service.
Erik Dell/M&O techniek
Via onze leasepartner
Promobility kwam ik in
contact met AUTOTOP.
Het onderhoud aan onze
ca. 30 auto's was in handen
van de leverancier van de
auto's. Peter rekende mij voor
wat de uitval aan uren en
auto's was in deze constructie
en hoe dat anders kon.
Ook de calculatie van het
onderhoud zelf verraste en
overtuigde me. Het echte
verschil zit uiteindelijke in de
plezierige manier van werken met elkaar: afspraak is
afspraak en TOPservice.

Soldaatweg 11
1521 Wormerveer
T: 0756281832
E: info@autotop.nl
www.autotop.nl
www.autotopverhuur.nl
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Wij geloven in een goede samenwerking,

K

samen succes behalen.

Of het nu gaat om een doordacht logo-ontwerp, een
mooi vormgegeven brochure, een strak webdesign,
een animatie/infographic of een content marketing
strategie, wij gaan altijd voor de high five!
WEBDESIGN

Soldaatweg 11
T: 0756281832

1521 RK Wormerveer
E: info@autotop.nl

Bekijk ons werk op
www.indevingers.nl

GRAFISCH ONTWERP, WEBDESIGN & (ONLINE) MEDIA

Witte Vlinderweg 11, 1521 PS Wormerveer
075 642 81 14

@indevingers

Uw bedrijf doen we ook.
adv 90 x 135 IDV.indd 1

Meer weten? Bel ons op (075) 642 58 20, stuur een e-mail naar

info@willemsschoonmaakdiensten.nl of kijk op www.willemsschoonmaakdiensten.nl.
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Weg met het plaatsgebrek voor archief op kantoor!

MyMerak.nl, het online platform voor
fysiek en digitaal archief, dé oplossing
voor zelfstandige professionals en het MKB
Van archiveren tot vernietigen, van papieren documenten tot digitale data: MyMerak.nl verlost u van ál uw

archiefzorgen. En dat altijd 100 procent veilig en betrouwbaar, 100 procent volgens de regels en 100 procent
afgestemd op uw wensen.

Volledige controle over
eigen archief
MyMerak.nl is een gebruiks
vriendelijke totaaloplossing waarop
zowel de fysieke als de digitale
archieven volledig beheerd
worden. Op www.merak.nl maakt
u gemakkelijk een account aan.
Via het online platform beheert u
uw archief en beslist u zelf wie van
uw medewerkers toegang heeft
tot de gearchiveerde documenten.
Op die manier hebt u altijd de volledige controle.
• Archivering
Bewaar uw papieren archief in
onze beveiligde archiefruimtes.
• Offline back-up
Bewaar uw serverdata in onze
beveiligde kluizen.
• Online Safecloud
Bewaar uw digitale data in
onze beveiligde cloud.
• Scanning
Laat uw documenten inscannen,
zodat u ze digitaal kunt
raadplegen.

• Mediavernietiging
Laat uw digitale data op een
betrouwbare manier vernietigen.
• Documentvernietiging
Laat uw papieren documenten
op een betrouwbare manier vernietigen.
• Merak-archiefdozen
Koop onze professionele archiefdozen voor uw eigen archief.
MyMerak.nl: uw keuze voor
overzicht én veiligheid
Deze all-in archiefoplossing geeft u
de mogelijkheid om zelf de fysieke
archieven te raadplegen, ongeacht
tijdstip en plaats. Daarnaast kunt u
online een oplossing vinden voor
een offline back-up, het scannen
van documenten, de vernietiging
van fysieke en digitale docu
menten of data- en de bestelling
van speciale archiefdozen.
Via MyMerak.nl geeft u ook
aan waar en wanneer nieuwe of
bestaande archieven opgehaald
of geleverd moeten worden. Na
het verstrijken van de gewenste
bewaartermijn kiest u het tijdstip

waarop de documenten of data
vernietigd mogen worden.
De gemoedsrust krijgt u er van ons
bij: uw documenten en data worden veilig bewaard en zijn volledig
beschermd tegen brand, diefstal
en andere invloeden van buitenaf.
• 100% veilig
+ We bewaren uw documenten
in beveiligde archiefruimtes.
+ U bepaalt zelf welke mede
werkers toegang krijgen tot
uw archief en kunt elke raad
pleging traceren.
• 100% overzichtelijk
+ Wij rubriceren uw documenten
op een bijzonder overzichtelijke manier, zodat u alles snel
en gemakkelijk terugvindt.
• 100% toegankelijk
+ U beheert uw archief zelf
via onze online tool, wanneer
u maar wenst.
+ U kunt uw documenten op
elk moment weer opvragen.
Bereken geheel vrijblijvend uw
tarief op MyMerak.nl.

Merak Nederland BV
Postbus 307
1500 EH Zaandam
T: (075) - 631 11 39
F: (075) - 631 87 73
www.merak.nl
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INTERVIEW

Bied échte Zaan
arrangementen a

Ruud Keinemans ziet mooie kansen voor Zaanse horeca:

Hoe kan de Zaanse horeca profiteren en inspelen op de groeiende
stroom toeristen? Wat zijn de kansen, valkuilen en samenwerkingsmogelijkheden? Zaanbusiness vroeg het aan Ruud Keinemans,
voorzitter Koninklijke Horeca afdeling Zaanstreek.
De Zaanse Schans trok afgelopen jaar liefst
2,2 miljoen mensen. Maar hoe laat je deze grote
groep potentiële klanten ook de rest van de
Zaanstreek zien? 'Daar moet je flink je best voor doen,
ze écht iets bieden. Want anders gaan ze zo naar
Amsterdam, Haarlem of Alkmaar', weet Ruud Keinemans.
Rode loper
De horecavoorzitter pleit o.a. voor een aantrekkelijke
verbinding tussen de winkelstraat Gedempte Gracht
en het horecaplein de Dam. 'Je ziet nu dat als mensen
aan het eind van de Gedempte Gracht zijn, ze massaal omkeren. Ze denken: hierachter is echt niks
meer. Dat is een gemiste kans', aldus Keinemans.
In Haarlem heeft de gemeente bijvoorbeeld De Rode
Loper aangelegd. Dat is een rood gekleurde bestrating van het station naar het centrum. Als de bezoeker
eenmaal op deze weg loopt, komt het vanzelf uit
waar de gemeente Haarlem de toerist wil hebben.
'Misschien een mooi idee om ook een rode loper
tussen de Gedempte Gracht en de Dam aan te
leggen. Je moet de mensen met een mooie ver
bindingsweg onbewust triggeren om door te lopen.'
Meer variatie
Keinemans bepleit tevens een meer gevarieerd aanbod. Want waarom heb je in de Gedempte Gracht
nauwelijks horeca en op de Dam juist alleen maar
16 -
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eten en drinken? Keinemans: 'Wat maakt winkelen nu
zo leuk? Winkelen en horeca door elkaar heen! Want
het is leuk om een shop in te lopen en twee winkeltjes
verder even op het terras te kunnen zitten. Een terrasje waar je een bekende kunt tegenkomen en gezellig
samen een bakkie kunt doen. Dat ontbreekt nu.
We hebben de gemeente Zaanstad daarom ook
gevraagd: ontwikkel eens een horecavisie. Je moet
genoeg variatie krijgen in je aanbod. Niet alleen
winkel-technisch, maar ook horeca-technisch.'
Zaanse arrangementen
Daarnaast pleit Keinemans voor het aanbieden
van mooie Zaanse arrangementen. 'Kijk naar het
Amsterdamse Tours & Tickets, dat voor 45 euro arrangementen aan toeristen aanbiedt. Waarbij ze in één
dag de Zaanse schans, Volendam en Marken aandoen. Ze verkopen 200.000 van die arrangementen
per jaar. Waarom kunnen wij dat ook niet?', aldus
Keinemans. 'Laat zien waar we goed in zijn. Wat te
denken van een Industrieel erfgoed-arrangement,
waarbij we langs de molens, onze fabrieken en mooie
pakhuizen gaan. Of een voedsel-arrangement, waarbij we bijvoorbeeld een Zaanse chocolade-, mayo
naise-, bier- en/of mosterdfabriek bezoeken. Wij zijn
immers van oudsher dé foodmarket van Nederland.
Laat dat zien; is hartstikke leuk! Of wat te denken
voor een arrangement over scheepsbouw of een

MYMERAK.NL

nse
aan

DE BESTE OPLOSSING VOOR
RUIMTEGEBREK!
Merak zorgt 365 dagen per jaar voor uw archief.
Ontdek al onze dienstverlening via onze
online tool MyMerak.

ARCHIEFDIENSTEN
Ruud Keinemans

FYSIEKE OPSLAG & BEHEER VAN ARCHIEVEN
SCANNEN VAN DOCUMENTEN
combinatie van alles. Stel dat we hiermee jaarlijks
25.000 bezoekers kunnen trekken. Dan verkoop je zo
25.000 kopjes koffie, 25.000 keer een lunch en 25.000
souvenirs. Naast allerlei andere extra verkopen. Dutch
Toerism, een partij uit de Zaanstreek, wil deze kans
nu gaan oppakken. Ik juich dat initiatief van harte toe.'
'Maar je kunt legio arrangementen bedenken. Zo kun
je vast Nederlandse golfliefhebbers trekken met een
eten-slapen-golfen-arrangement in de Zaanstreek.
Of bedenk een Monet-arrangement, inclusief goed
overnachten en goed eten. Ik geloof daarin.'
Werk samen
Keinemans moedigt daarnaast horecaondernemers
aan om gebruik te maken van elkaars sterke punten
en zo een succesvolle samenwerking te zoeken.
'Zaanse horecaondernemers komen dit jaar bijvoorbeeld met een mooi nieuw initiatief. Ze gaan pop 
muziek brengen op de Dam. De één heeft het pand,
de ander veel ervaring met horeca en de derde heeft
goede contacten met topbands als Kensington. Zo
kun je samen een topevenement neerzetten. Ik verwacht er veel van, want Ad de Lange van de kroeg
Babbels in Krommenie organiseert al elk jaar iets
dergelijks. Dat is daar een groot succes.'

DOCUMENTVERNIETIGING

VERKOOP ARCHIEFDDOZEN
VERNIETIGING VAN
HARDE SCHIJVEN & TAPES
OFFLINE BEWAREN VAN
COMPUTER BACKUPS

Contact
Merak Nederland BV
Postbus 307
1500 EH Zaandam
tel. 075-631 11 39
fax 075-631 87 73
www.merak.nl - info@merak.nl

Daniël Kuijk (l.), CMO, en Bert
Schouws, CEO van Energyra,
tonen een prototype van de
hoogrenderende zonnepanelen.

Met de investering van
Participatiefonds Duurzame
Economie Noord-Holland
in zonnepanelenproducent
Energyra komen de duurzame
doelen van Noord-Holland
dichterbij. Energyra bouwt
in Zaandam een nieuwe
productielocatie om jaarlijks
350.000 hoogrenderende en
duurzaam geproduceerde
zonnepanelen op te leveren,
goed voor meer dan 100 MWp
aan geïnstalleerd vermogen,
tegen lagere kosten per kWh.
De energieopbrengst van deze
panelen staat ongeveer gelijk aan
de elektriciteitsconsumptie van
30.000 huishoudens.

Noord-Holland
investeert in
zonnepanelen
fabriek Energyra
Europese productielocatie
en techniek
De komst van de zonnepanelen
fabriek naar Noord-Holland biedt
werkgelegenheid voor naar verwachting 50 tot 60 speciaal opgeleide arbeidskrachten. Nog los
van de verwachte toename bij
toeleverende en afnemende
industrie. Ook voor het verlagen
van de CO2-footprint is de komst
van Energyra positief. 'In Europa is
een sterk groeiende vraag naar
EU-geproduceerde, premium
kwaliteit zonnepanelen', zien de
ondernemers achter Energyra,
Bert Schouws en Daniël Kuijk.
'Energyra biedt daar een passend
antwoord op. Door de toepassing
van de meest innovatieve zonne18 -
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celtechniek onder de hoogste
graad van robotisering, kunnen
wij de concurrentie met Azië aan.
Het mooie design en de nieuwe
moduletechniek waarmee de
panelen aan elkaar gekoppeld
zijn, maakt dat de vraag naar onze
producten hoog is.'
Stimulans duurzame economie
Het participatiefonds, dat namens
de provincie Noord-Holland investeert in duurzame ondernemingen,
gelooft sterk in de ambities van
Energyra. Bart Blokhuis, directeur
van het fonds: 'Deze investering zit
in de sweet spot van PDENH. In
Energyra komt de fondsfocus
op energietransitie en circulaire
economie prachtig samen.'

Ook Jaap Bond, gedeputeerde
van Economische Zaken in NoordHolland, is blij met de komst van
Energyra naar Noord-Holland.
'Energyra zorgt er voor dat een
technologie die mede door het
Energieonderzoek Centrum
Nederland is ontwikkeld, in
Noord-Holland tot productie komt.
Dat is goed nieuws, zowel voor
de ontwikkeling naar duurzame
energieopwekking als voor de
werkgelegenheid.'
Eerste panelen eind
2018 verwacht
Op 1 maart 2018 is de bouw
gestart van de benodigde
machines en vanaf 1 april wordt
het beoogde bedrijfspand van
8.500m2 in Zaandam gereed
gemaakt. De productielocatie is
naar verwachting eind september
2018 gereed. De eerste zonnepanelen rollen dan eind dit jaar van
de band. Energyra produceert
twee typen panelen: mono- en
poly-crystalline zonnepanelen.
Het cel-rendement van deze panelen varieert tussen 18,5 en 22% en
ze zijn lood-, tin- en fluorvrij, wat
de panelen uiterst milieuvriendelijk
maakt.
Over het fonds
Het Participatiefonds Duurzame
Economie Noord-Holland is een
investeringsfonds voor gevestigde
en startende bedrijven en projecten, die zich richten op energietransitie, duurzame mobiliteit en
circulaire economie en die daarmee bijdragen aan de duurzame
economie in Noord-Holland. Ook
andere duurzame innovaties kunnen in aanmerking komen voor
een investering. Het fonds is
opgericht en gefinancierd door
de provincie Noord-Holland en
wordt beheerd door KplusV en
StartGreen Capital.
Over Energyra
Energyra produceert premium
kwaliteit, hoog rendement zonnepanelen en is gevestigd in
Castricum. Energyra gebruikt
EU-gebaseerde innovatieve technologie en werkt daarin samen
met toonaangevende, Europese
R&D-partners en toeleveranciers.
De onderneming is een initiatief
van Bert Schouws (directeur/CFO)
en Daniël Kuijk (directeur/CMO).
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Hoewel Oosterbaan in
2008 midden in de
economische crisis is
gestart, is de ‘veiligheid’
van de firma zelf nooit
in gevaar gekomen.
Sterker: tien jaar na
het begin, zijn de
broers Martin en
Sjoerd Oosterbaan
trots op hun bedrijf en
mooie showroom vol
veiligheidsartikelen en
werkkleding.

Specialist in workwear, safety en pbm’s bestaat 10 jaar:

Sjoerd (l) en
Martin (r) Oosterbaan

Veilig werken
dankzij Oosterbaan
Oosterbaan begon ooit met
'Sports & Safety'. Maar de focus
op sportkleding werd al snel
ingeruild voor de verkoop van
bedrijfskleding en persoonlijke
beschermingsmiddelen (pbm's).
'We zijn regionaal een serieuze
speler op deze markt', vertelt
Martin Oosterbaan. 'Van veilig
heidsbrillen tot bescherming voor
hoofd, oog, gezicht, gehoor, arm
en hand. Maar ook op het gebied
van adembescherming, valbevei
liging en veiligheidsschoenen en
-laarzen hebben we een heel
brede range aan topproducten.'
Netjes en professioneel
Oosterbaan staat voor service
én unieke oplossingen die de
arbeidsomstandigheden, veiligheid en het welzijn van mede
werkers verbeteren. 'Daarmee
zijn we een leverancier die zich
inzet voor veilig werken op elke
werkplek. Zowel in de industrie
als in de horeca', legt Martin uit.
Daarnaast is Oosterbaan gespe
cialiseerd in bedrijfskleding.
'Waarop we ook logo's of slogans
kunnen drukken en borduren.

Werkkleding op deze wijze een
persoonlijk tintje geven, zorgt
er niet alleen voor dat u of uw
personeel er netjes bijloopt. Het
geeft tevens een professionele
uitstraling en herkenbaarheid aan
uw bedrijf. Het volledig ontzorgen
van en meedenken met de klant
zijn dan ook speerpunten bij
Oosterbaan', aldus Martin.
Showroom
De fraaie showroom beschikt
over een groot assortiment
aan werkkleding en persoonlijke
beschermingsmiddelen.
'Bovendien hebben we pashokjes om de kleding goed
te kunnen doorpassen', vult
Martin Oosterbaan aan. 'Daar
naast beschikken we over een
aparte ruimte om de juiste service
te kunnen bieden ten aanzien van
veiligheidsschoenen. Zodat de
juiste schoen optimaal gepast
en getest kan worden. We hebben
tevens een groot magazijn, waar
we in overleg met de klanten
de juiste artikelen op voorraad
kunnen houden. Daardoor kunnen
we snel alles leveren.'

Helly Hansen en JSP Safety
Oosterbaan levert alleen maar producten die voldoen aan de Arboeisen. Met Helly Hansen en Snickers
als bedrijfskledingmerken en een
veiligheidsartikelen-lijn van JSP
Safety, maakt Oosterbaan gebruik
van A-producten. 'Maar ook veiligheidsmessen en -scharen van
Mator worden goed ontvangen.
Net als de Safety Footwear van
No Risk', vertelt Martin enthousiast.
Jubileum
Hoewel het als de dag van gisteren voelt, is het al weer tien jaar
geleden dat de broers Martin en
Sjoerd Oosterbaan zijn gestart.
'We begonnen ooit in een klein
pandje naast onze huidige plek
aan de Industrieweg in Assendelft.
We hebben het bedrijf en ons
pallet aan producten in het afge
lopen decennium flink zien groeien. Dat is natuurlijk hartstikke leuk
om te ervaren. Ons doel voor de
komende 10 jaar is om proberen
te verdubbelen van wat we nu zijn.
Waarbij we altijd een topkwaliteit
aan producten blijven leveren.
Dat is onze ambitie.'

Oosterbaan
Workwear
Safety PBM
Industrieweg 7
1566 JN Assendelft
T: 075-6476380
E: info@oosterbaan.nl
www.oosterbaan.nl
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VERGADEREN EN ZAKENLUNCH
OP ONGEKENDE HOOGTE…

Vergaderen, dineren en zakelijke bijeenkomsten in een
markant gebouw met uniek uitzicht op de hele Zaanstreek.
Voor informatie of offerte aanvragen info@dewatertorenassendelft.nl.
Of bel 0641395427 voor een afspraak.

De Watertoren van Assendelft • Communicatieweg Oost 12 • 1566 PK Assendelft

www.dewatertorenassendelft.nl

KOM KENNISMAKEN
MET DE NIEUWE
BELEEF ZAANSE GEUREN,
KLEUREN, SMAKEN EN
ICONEN.

Elke dag welkom voor informatie, inspiratie,
tickets, cadeaus en souvenirs.
Tijdens de openingsmaand voor iedereen
unieke ansichtkaarten cadeau.*
Zaanstore – Stadhuisplein 96 Zaandam
*zolang de voorraad strekt.
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Launch your future!
Hoe ver kijkt u in de toekomst als het gaat om uw bedrijf?
Eén jaar, twee jaar misschien? Niet iedere ondernemer denkt
na over waar zijn onderneming over vijf of tien jaar staat.
Maar vooruit kijken zorgt ervoor dat uw onderneming
kan blijven bloeien. Kijk verder in de toekomst,
launch your future!

VNO NCW NoordWest en
Rabobank slaan de handen ineen
en organiseren drie bijeenkomsten
met het thema ‘toekomstgericht
ondernemen’. Mariëlle de Munnik,
Communicatieadviseur bij
Rabobank: 'Met deze reeks
bijeenkomsten proberen we
innovatie bij bedrijven te stimu
leren. We willen ondernemers
helpen groeien en opschalen.
Ondernemers hebben vaak
geweldige ideeën, maar ze
beschikken niet altijd over het
netwerk en de kennis die nodig
zijn om een idee verder te ontwikkelen. Samen met VNO NCW
hopen we ondernemers echt
verder te helpen. We nodigen u
van harte uit aanwezig te zijn.'
Go digital, stay human
De eerste stap om ondernemers
voor te bereiden op de toekomst
wordt genomen op 15 mei.
Christian Kromme vertelt u tijdens
de bijeenkomst ‘Werkgeverschap
van de toekomst’ over huma

nisatie. Welke invloed heeft
technologie op goed werkgeverschap en waar moeten we rekening mee houden in de toekomst?
En, hoe krijgt u de juiste mindset
om mee te gaan in de snelle
technologische veranderingen?
Humanisatie is het proces waarbij
jij je als mens blijft ontwikkelen
om zoveel mogelijk uit het leven
te halen. Door uw krachten te
ontdekken als mens, kunt u
eerder uw doel bereiken.
Kromme ontdekte dat technologie
en mensheid verbonden zijn als
één organisme. Door de mens
gemaakte technologie volgt
precies dezelfde evolutionaire
stappen als het leven zelf. Door
naar deze patronen te kijken,
kunt u een volgende trend zien
aankomen en hier makkelijker
op inspelen. Kom naar de bij
eenkomst en u krijgt nieuwe
inzichten onthuld over de toekomst. Inzichten die ervoor
kunnen zorgen dat u trends in
de wereld kunt herkennen en

klaar bent voor de verandering
die eraan komt.
Uw kansen
Aan onszelf werken als onder
nemer is belangrijk, maar zorgen
dat uw onderneming kan blijven
draaien is dat zeker ook. Fossiele
brandstoffen lopen op hun eind,
dus waar gaan we straks gebruik
van maken? Gaan we meer recyclen? En wat heeft de deeleconomie voor ons in petto? Is een auto
straks nog een privébezit? En moet
u nu al rekening houden met de
sharing economy? Tijdens de bijeenkomsten 'Duurzame grond
stoffen, hoe kom je eraan?' en
'Mobiliteit, the sharing economy'
schetsen we de kansen en mogelijkheden voor uw onderneming.
Save the date
Lanceer uw toekomst, zet de
volgende data alvast in uw
agenda:
Dinsdag 15 mei
Werkgeverschap van de toekomst
16.00-19.00 uur Regio IJmond
Dinsdag 19 juni
Duurzame grondstoffen,
hoe kom je eraan?
16.00-19.00 uur Regio Waterland
Woensdag 24 oktober
Mobiliteit en the sharing economy
16.00-19.00 uur Regio Zaanstreek

Meer informatie
en aanmelden:
www.rabobank.nl/
zaanstreek

| april 2018 - 21

COLUMN

Veel is een
relatief begrip
Veel mensen zijn gaan stemmen
maar bijna net zo veel hebben niets
van zich laten horen.
Als we de keuze van die mensen toch
eens zouden weten, zeker, er zou dan
veel veranderen, jammer dat ze er
niet bij willen horen.

Ing. A.G.M. Komen
Kuijs Reinder Kakes

Recent was ik bij de aanbouw van de sluis in IJmuiden,
voor mij een deltawerk van de 21ste eeuw.
Daar is ook van alles veel. Het ontwerp, de bouw,
de financiering en het onderhoud voor 26 jaar kost
€ 900.000.000, veel geld.
De sluis is 500m lang en 70m breed, een oppervlak van
35.000m2, best veel!
De bouwkosten per m2 zijn € 25.714 , dat lijkt veel maar we
krijgen er ook wat voor! Ter vergelijking: globaal kost het
bouwen van appartementen 10% van dit bedrag.
Maar ja, de sluis is wel 18m diep en dat is 6 keer zo veel
als de hoogte van een verdieping van een appartement
De oude sluis is minder diep maar daar konden grote
schepen bij eb de sluis niet invaren. Een beperking! Bij de
nieuwe sluis heeft eb geen invloed meer op het gebruik,
een enorme vooruitgang, daar is ook die diepte van 18m!
voor nodig.
Mijn weg en waterbouwkundige hart gaat open als ik daar
rondloop. Het is net een snoepwinkel. Wat een lef, wat
een kunst en wat een vernuf!
Ik ben vroeger in de bouwput van de Haringvliet stuwen
geweest en daar voelde ik dat ook. Nederland kan wel
wat hoor jongens en meisjes!
Een bezoek aan de Nachtwacht, het Wilhelmus en
de 2e kamer hebben natuurlijk wel wat maar dit is meer!
Vroeger was het grapje dat een timmerman een tuinhekje
maakte van planken maar dat een weg en waterbouwer
dat deed van spoorbielzen. Welnu hier in IJmuiden is het
allemaal nog groter.
Een bezoek aan SHIP, het informatiecentrum dat de
provincie daar naast de bouwplaats heeft neergezet levert
veel gevoelens op. Verbazing over de afmetingen van de
sluis en haar onderdelen. Bewondering voor het ontwerp
en haar details.
Trots dat dit landje dit soort kennis en kunde heeft voort
gebracht en niet in de laatste plaats het gevoel van 'Dat
wil ik ook doen'.
Kortom: in deze tijd van het beroepskeuze moment en de
jaarlijkse uitjes in de lente kan ik maar een advies geven
en dat is 'Ga kijken!'
Je wordt echt gegrepen door de techniek en in de techniek werken in heel mooi.
Een betere beroepsvoorlichting is er niet. Je ziet dat ons
belastinggeld daar goed wordt besteed en ik weet het
zeker: wanneer je daar weggaat voel je je trots, net als ik!
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Geef het eigendom terug aan
de eigenaar!

Werknemer is leverancier van Arbeid!
Er is geen onderneming die als 'doel' heeft om werknemers in dienst te nemen.
Werknemers zijn waardevol en een belangrijk middel in het leveringsproces.
Werknemers brengen hun (toegevoegde) waarde om de diensten, of producten, van werkgevers aan
klanten te kunnen leveren.
Elke taak en handeling van werknemers staan in dit teken… toch?
Hoor ik uw hersenen kraken? De praktijk is nogal eens weerbarstig anders!
Coen Splinter
Senior Casemanager/
Inzetbaarheidscoach

Aandacht Arbo
Zeestraat 80
1942 AS Beverwijk
T: 0251 27 38 83
E: info@aandachtarbo.nl
www.aandachtarbo.nl

Cheffie & Sjors
Sjors, welke arbeid
kun je leveren?

Even mijn
eigendom (voorraad)
checken, Cheffie!

Dat is nog het erfgoed van
het naoorlogse hard werken
voor een inkomen.
Door deze historische sfeer is
er een (wettelijk) functiegericht
denken en handelen ontstaan.
Hierdoor is werkgever 'mede-
eigenaar' geworden van de
inzetbaarheid.
Dit zorgt nog steeds voor de
nodige verwarring mede door de
(traditionele) wetgeving en cao's.
Met als valkuil dat de betalende
klanten uit het beeld raken van de
werknemer.
Het invullen of vervullen van
een functie is een naar binnen
gerichte actie.
Bijdragen leveren vanuit kennis,
kunde en karakter is een naar
buiten gerichte actie.
De betalende klant wil zijn diensten of producten probleemloos
geleverd krijgen. Dat is zijn
behoefte!
Vanuit een functie-invulling levert
werknemer het afgesprokene.
Niet meer en niet minder.
Door kennis, kunde en karakter
brengt werknemer gerichte klantwaarden in het leveringsproces.

Wanneer een klant uw werknemer
op zaterdagavond belt met een
probleem zijn er 2 reacties
denkbaar:
1. Maandag ben je de eerste!
Functie invulling!
2. Waarmee kan ik je helpen?
Klantwaarde!
Stimuleer uw werknemers anders
te kijken en hun eigen doelen te
stellen in het leveringsproces.
Zodat werknemers vanuit de
klantbehoeften en klantwaarden
hun arbeid kunnen blijven leveren.
Geef dit eigendom terug aan de
eigenaar! Die heeft zijn kennis,
kunde en karakter. Daarmee
komt kracht, macht en verantwoordelijkheid in één hand voor
het (blijven) leveren van arbeid.

Is dit eenvoudig? Nee!
		Het biedt wel geweldige
kansen voor werknemers
en werkgevers!
Is er een 		
eenduidige
oplossing?

Nee!
Ga het 'goede' gesprek
aan met elkaar.

Wat is		
Het vertrouwen!
ervoor nodig?
Dat werknemers leerbaar
		
zijn en volwaardig bij
		kunnen dragen.
Wilt u eens brainstormen over dit onderwerp?
Wij gaan deze uitdaging graag met u aan!
Om te leren en samen met u te zoeken naar
passende antwoorden en oplossingen.
Geïnspireerd door:
De Sociaal Accountant
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Programma Zaanse Zakenvrouw
2018 bekend

‘Succes bereik je n
Wat is er toch met succesvolle Zaanse zakenvrouwen? Te druk in ‘de waan van de dag’ om hun
onderneming te laten groeien? En zo een gouden kans om zich te profileren aan zich voorbij
laten gaan? Jenny Luten, algemeen bestuurslid van het Vrouwen Netwerk Zaanstad Plus, noemt
als reden ‘verkeerde bescheidenheid’. ,,De verkiezing Zaanse Zakenvrouw levert je al als genomineerde veel publiciteit op. Laat staan als je wint. Er zijn winnaressen die de titel sterk inzetten
als marketingtool. En zo jarenlang profiteren”, vult Mariska van Houten, PR/communicatie, aan.

De achtste editie wordt 13 juni een feit. Onder de titel
Ondernemen is voor helden is het Zaantheater het domein
voor dit in populariteit groeiende zaken-event. ,,Het wordt een
uitdaging de verkiezing van 2017 te overtreffen. Maar ik durf nu
al een woord als succesvol te noemen”, stelt Mariska. ,,Gelukkig
hebben we een team van professionals om samen een goede
verkiezing neer te zetten. Die heb je hard nodig, want succes
bereik je niet alleen.”
Verkiezing leeft
Ook dit jaar mogen twee Zaanse onderneemsters de onderscheiding in ontvangst nemen. Eén titel gaat naar de Zaanse
Zakenvrouw zonder personeel, één is er voor degene met. Het
winnen van de eretitel is niet alleen een erkenning voor succesvol zakendoen. Het levert ook veel publiciteit op. En geeft een
zakenboost door alle contacten die ontstaan.
,,Het gaat goed met de nominaties. Je merkt dat de verkiezing
leeft. Er zijn genoeg succesvolle onderneemsters die de eretitel
Zaanse Zakenvrouw verdienen”, meent Petra Derlagen. De voorzitter zag tevens de kwaliteiten van haar bestuur groeien met de
komst van Jenny Luten. Die neemt de website en nieuwsbrief
onder haar hoede.

24 -

| april 2018

Gezond ambitieus
,,Samen met Mariska informeren we digitaal onze deelneemsters en websitebezoekers”, zegt Jenny die sinds het begin bij
het VNZP betrokken is. ,,De stap tot bestuurslid ging op natuurlijke wijze. Ik vond het tijd om mijn horizon verder te verbreden.
Bovendien is het een fijne groep. Gezond ambitieus, samen
strevend het netwerk naar een steeds hoger niveau te tillen.
Wat ik als deelnemer merkte, geldt ook bestuurlijk: elkaar veel
gunnen, de bereidheid te helpen. Samenwerking. Door dat laatste leerde ik bijvoorbeeld mijn huidige collega kennen.”
Jury bekend
Wie als onderneemster voor de Zaanse Zakenvrouwverkiezing is
genomineerd (zie www.vnzp.nl), kan rekenen op een bedrijfsbezoek van de jury. Die bestaat voor de Zaanse Zakenvrouw met
personeel uit: Rob van der Laan (directeur Rabobank), Jeroen
Olthof (voormalig wethouder sport), Machteld Bos (Carebo),
Annemarie Kastelein (Baker Tilly Berk) en Esther Oudes (PDZ).
Voor de categorie, Zaanse Zakenvrouw zonder personeel zullen
Ursula Schouten (Imsus B.V.), Annemarie Kastelein (Baker Tilly
Berk), Dick van der Meulen (HR Business Point) en Esther Oudes
(PDZ) gaan uitmaken wie dit jaar de eretitel verdient.

Petra Derlagen (boven), v.l.n.r.: , Jenny Luten, Mariska van Houten,
en Linda Tuijn

iet alleen‘
,,Het feit dat grote bedrijven de verkiezing trouw als sponsor steunen, geeft aan dat ondernemend Zaanstreek de
waarde van de verkiezing inziet”, licht Mariska toe. ,,We zijn
heel dankbaar met de Platina-sponsors Rabobank, PDZ,
ProMobility, NewCakes, Baker Tilly Berk, Germieco en Zaanstad
Schilderwerken. Het levert hen bovendien een clinic van powervrouw Rocky op. Maar we minstens zo blij met alle Gouden,
Zilveren en Bronzen sponsors die de PR-waarde van de verkiezing inzien voor hun bedrijf.”
Earlybirds-voordeel
,,Je ontmoet op de verkiezingsdag zo’n 230 mede-ondernemers. Interessante zakenvrouwen én mannen, want die zijn ook
van harte welkom. Een geweldig moment om te netwerken.
Bovendien kun je de verkiezing voor een aantrekkelijk vroegboektarief meemaken ”, zegt penningmeester Linda Tuijn tot
slot. Earlybirds die voor 15 april een kaart kopen, betalen €
49,50 in plaats van € 57,50 voor de geheel verzorgde avond.
Powervrouw Rocky
Met Lucia Rijker als dagvoorzitter (zie kaderartikel) en powervrouw ‘Rocky’ Hehakaija, het vrouwelijke gezicht in de internationale straatvoetbalwereld, biedt het programma twee bijzondere vrouwen. Het VNZP doneert € 2,50 van ieder verkocht kaartje
aan de stichting Favela Street. Rocky inspireert daarin kansarme
vrouwen het beste uit zichzelf te halen.
Tekst: CM Media

Zie voor meer details over de verkiezing en
kaartverkoop www.vnzp.nl
Of bel met Petra Derlagen, 06 - 41 679 934 of
Mariska van Houten, 06 – 53 998 107.

‘Lady Tyson’ Lucia Rijker
dagvoorzitter
Ze was zowel in het kickboksen als in het
gewone boksen jarenlang ongenaakbaar:
Lucia Rijker. ‘Lady Tyson’, zoals haar bijnaam
luidt, is 13 juni dagvoorzitter bij de Zaanse
Zakenvrouwverkiezing.
Haar sportverleden sluit goed aan op het verkiezingsthema: Ondernemen is voor helden.
Een held(in) is Lucia Rijker zeker. Ze won al haar
profwedstrijden: 36 in het kickboksen, waarvan
25 door knock-out en zeventien in het boksen.
Waarvan veertien door knock-out.
Lucia Rijker is ook actrice en presentatrice. Zo
is ze mental coach in het tv-programma Dream
School waarin ze jongeren helpt die om verschillende redenen zijn vastgelopen in hun leven.
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Ondernemen in Zaanstad
INFORMATIE VAN DE GEMEENTE ZAANSTAD VOOR ONDERNEMERS OVER SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

Ondernemers gaan inclusief!

In deze serie leest u de ervaringen van ondernemers die kansen geven aan mensen met een wat grotere
afstand tot de arbeidsmarkt. We noemen dit inclusief ondernemen: iedereen doet mee…
Cees Dekker van Kistenfabriek de Boer:

'Iedereen verdient
een kans'
Kistenfabriek de Boer bestaat dit jaar 100 jaar. Ooit begonnen
met 3 personeelsleden werken er nu bijna 20 man in het bedrijf
van (inmiddels) Cees Dekker en zijn compagnon Lex Clardij. De
Kistenfabriek maakt houten kisten, pallets en verpakkingen voor
producten van over de hele wereld, die meestal bij de fabriek
worden geleverd waarna er op maat verpakking voor wordt
geproduceerd. Mensen een kans geven is vanzelfsprekend voor
Cees Dekker. De Kistenfabriek is een leerwerkbedrijf én er werken
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Werkt u al lang met mensen die een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben?
Ja, al vanaf 2006. Toen wij zelf nog in loondienst waren, hadden
we wel eens te maken met mensen van Baanstede. We besloten
dat we in ons eigen bedrijf ook wilden gaan werken met deze
groep, want iedereen verdient een kans. Naast twee medewerkers
die via Werkom (voorheen Baanstede, red.) bij ons werken, hebben
we nu ook twee dove medewerkers in vaste dienst. Een van
hen hebben we aangetrokken via een bemiddelingsbureau, de
ander is binnengekomen via Eddy van den Berg, jobhunter bij
het Werkgeversservicepunt.
Zijn er zaken waar u in het begin extra op heeft moeten letten?
Ja, veiligheid. Stel je voor dat er brand zou uitbreken, onze dove
medewerkers kunnen een sirene niet horen. Dus je moet je bedrijf
er een beetje op inrichten. We hebben ze bijvoorbeeld een plek
gegeven dicht bij de nooduitgang. Ook in ieder verslag van ons
werkoverleg wijzen we onze andere medewerkers erop: zorg dat je
deze collega's meeneemt bij calamiteiten! En bij cursussen of bijeenkomsten is er altijd een doventolk aanwezig. Dit wordt betaald
door een speciale tolkenvoorziening, onze medewerkers krijgen
daar budget voor.
Hoe was de reactie van uw overige personeel?
We hebben het van tevoren even besproken, maar er liepen al
mensen van Baanstede rond dus het was niets nieuws. Het ging
niet meteen van een leien dakje, mensen moesten er even aan wennen dat hun nieuwe collega's dingen minder snel begrepen, maar
Gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl T 14075

V.l.n.r., medewerker Nando, Lex Clardij, Cees Dekker en medewerker Ismail.
Foto: Jolanda Hoogendoorn

inmiddels gaat het prima en zijn ze helemaal ingewerkt. Ze worden
volledig geaccepteerd en het wordt door iedereen gedragen, niet
alleen door de medewerkers maar ook door onze klanten. Die waarderen het positief, je doet toch iets goeds voor de maatschappij.
Wat wilt u werkgevers meegeven die ook overwegen om iemand
met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen?
Ik zou zeggen: laat je goed inlichten en ga er positief in staan. Het
is mooi als je iemand een kans kan geven. We hebben bijvoorbeeld
een jongen in dienst via de praktijkschool, die heel schuchter
binnenkwam. Nu vijf jaar verder is het zo'n leuke medewerker
geworden; hij is bezig met z'n rijbewijs, gaat mee naar de klant...
Niet dat dat alleen door ons komt, maar ik denk wel dat werk
een heel positieve invloed op iemands leven kan hebben. Het is
overigens ﬁjn dat we vanuit Werkom wat ondersteuning krijgen
voor de medewerkers die via hen bij ons werken. Een keer in de
maand hebben we een gesprek en daar kunnen we onze vragen
kwijt. Dat werkt heel prettig.
Website de Kistenfabriek: www.kfdb.nl

De Participatiewet, die in 2015 van kracht ging, moet ervoor zorgen
dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan
vinden. Als werkgever heeft u daarbij een actieve rol. Bijvoorbeeld
door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen uw
organisatie. Staat u open voor inclusief ondernemen en heeft u
vragen of wilt u met iemand van gedachten wisselen? Neem dan
contact op met het Werkgeversservicepunt Zaanstreek-waterland
via 088-8982129. Meer informatie vindt u op de website van het
werkgeversservicepunt: www.wspzaanstreek-waterland.nl .
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De compliancekoorts heerst
weer!
De invoering van de

AVG per 25 mei 2018
v.l.n.r.: Kars de Jong,
Peter Wieringa en
Claudia Wieringa

Bij het recente referendum over de Sleepwet stemde een meerderheid van de kiezers tegen de
invoering daarvan. Toch weet ik zeker dat wanneer ik u vraag of u een smartphone gebruikt en
of u daar ook apps van onder andere Facebook en Google op geïnstalleerd heeft, u die vraag
bevestigend zult beantwoorden.
De discussie over de Sleepwet en uw privacy bewaar ik graag voor een later moment. Feit is dat
we tegenwoordig steeds sneller bereid zijn om onze privacy op te geven in ruil voor toegang tot
diensten van Facebook en Google. Gemak dient de mens zullen we maar zeggen, maar wordt u ook
beschermd als het gaat om uw privacy?

Kars de Jong Advocaat

Kalf Advocatuur & Mediation
Westzijde 318
1506 GJ Zaandam
T: 075 303 00 10
E: info@kalfadvocatuur.nl
www.kalfadvocatuur.nl

Zie hier de taak die voor u ligt als
ondernemer. Want waar we privé
steeds makkelijker omgaan met
onze privacy, wordt van u als
ondernemer juist steeds meer
terughoudendheid verlangd.
Binnenkort geldt ook voor u
de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG),
de nieuwe Europese privacy
wetgeving. Misschien bent u al
volop in de weer om uw organi
satie AVG-Proof te maken, maar
de meeste ondernemers die ik
spreek vertellen mij dat de AVG
niet op hen van toepassing is.
Dat laatste is helaas in veel
gevallen onjuist. Vrijwel iedere
ondernemer verwerkt persoons
gegevens van klanten en mede
werkers. Iedere ondernemer krijgt
dus ook te maken met de AVG.
Denk alleen al aan uw personeelsen salarisadministratie. Ook voor u
is het dus van belang om tijdig
orde op zaken te stellen. Van u
wordt verwacht dat u op 25 mei
2018 compliant bent aan de AVG.
Tot zover het slechte nieuws.
Het goede nieuws is dat het nog
niet te laat is om aan de slag te
gaan met de implementatie van de
AVG. Een eerste vraag die u moet
beantwoorden is wat u allemaal

moet doen om aan de AVG te
voldoen. Het antwoord is: 'best
veel.' In de eerste plaats dient u
zelf aan te kunnen tonen dat u
voldoet aan de AVG. De nieuwe
regelgeving dwingt u als het ware
om na te denken over uw
verplichtingen onder de AVG en
dat uit te werken en vast te
leggen, onder meer in een
register.
Laat u gegevens verwerken door
een ander, of verwerkt u juist
gegevens voor anderen, dan
dient u met die partijen een
Verwerkersovereenkomst te
sluiten. Denk hierbij onder meer
aan de boekhouder die uw
salarisadministratie verzorgt, d
e ICT leverancier die uw
klantgegevens opslaat in de cloud
en de webhosting-partner van uw
webshop. Daarnaast is dit
natuurlijk een goed moment om
ook uw algemene voorwaarden en
privacyverklaring weer eens onder
het stof vandaan te halen. Wij
helpen u graag op weg.
Wilt u weten dat de AVG voor u
betekent? Bel ons dan voor een
vrijblijvend advies.
Kars de Jong, advocaat Kalf
Advocatuur & Mediation

| april 2018 - 27

Tweede Kamerlid Pieter Heerma op bezoek in de Achtersluispolder

BIA

Onlangs was Tweede Kamerlid Pieter Heerma te gast in de Achtersluispolder. Bij Schoehuijs Bandenservice heeft
het BIA bestuur de delegatie ontvangen. Projectgroep Maak.Zaanstad presenteerde de verkenningspatrouille naar
de transformatieplannen voor gecombineerd wonen en werken.

Voorzitter Peter Bottelier heeft de heer Heerma
duidelijk gemaakt dat de ondernemers positief staan
in het uitwerken en verder ontwikkelen van de plannen. Zeer veel kansen worden er gezien en de zorg
gaat uit naar het voortrekken van de bereikbaarheid
en aansluiting met Amsterdam Noord. Zodra dit in
het voortraject gerealiseerd kan worden, zal de
Achtersluispolder een grote aantrekkingskracht krijgen voor nieuwe bewoners. Het havenrijke gebied
een prachtige plek om te wonen. Er zijn geweldige
jachtbouwers actief en wie wil er nou niet zon mooi
jacht in zijn achtertuin die meer als 2 miljoen per
strekkende meter kost (al is hij van een ander). Door
een goede samenwerking tussen de ondernemers en
diverse overheden zal de Achtersluispolder weer als
landelijk pilot project een goed voorbeeld zijn voor
andere regio’s, zoals zij ook met de revitalisering
10 jaar geleden eet voorbeeld gaven aan de rest van
het land.

Denk als een Hacker! Een paar tips op en rij
Op 21 februari organiseerde het bestuur van CBO i.s.m. Zaandelta, BIA,
VNZP en het RPC (Regionaal Platform Criminialiteitsbestrijding) het seminar ‘de Hacker vertelt’. Stan Hegt, was de spreker van de avond en is
Digtital Security Expert & Etihal Hacker bij Outffank. Hij was daarvoor
werkzaam bij KMPG als Manager Information Protection Services. Stan
wist op levendige wijze de materie helder in beeld te brengen. Hij vroeg
de aanwezige ondernemers om in de huid van een hacker te kruipen en
te denken als een hacker. Vervolgens liet hij voorbeelden zien hoe het in
de hackerswereld er aan toe ging. Na de pauze gaf hij bruikbare tips om
je te weren tegen hackers.

De avond werd druk bezocht. De
ondernemers waren verbaasd over
de eenvoud van Cybercrime dat
uiteraard met een paar gouden
tips, goed is aan te pakken. Dat
kon toch niet helemaal de zorg
wegnemen bij de aanwezige. Aan
de reacties te merken zijn de
ondernemers na deze avond aan
de slag gegaan met de veiligheid
van hun computersysteem.

Een paar tips op een rij:
• Gebruik verschillende wachtwoorden voor ieder programma/
website waar u zich inlogt en wissel regelmatig van wachtwoord
• Beveilig uw computer/netwerk
goed tegen virussen en maak
regelmatig een back-up
• Pas op met openbare WIFI, kijk
goed of uw echt op het juiste
netwerk zit

• Sluit elke keer uw computer af en
log tussendoor uit
• Steek geen onbekende USB
sticks in uw computer
• Open geen mailtjes/bijlagen van
onbekende (let op phising mail)
• Plak het cameraatje af met boven
je scherm met een sticker. Er
bestaat malware die via de
camera meekijkt met wat je doet.

19 april
ledenbijeenkomst

Komt u ook? Donderdag 19 april houdt BIA haar volgende leden
bijeenkomst vanaf 16.30 uur. Aanmelden en meer informatie kan via
info@bia-zaandam.nl.

Het RPC biedt nog meer kennisbijeenkomsten aan waar ondernemers gratis gebruik van kunnen
maken. Zie: www.rpcnh.nl
KVO nogmaals de oproep om
aangifte te doen wanneer het
nodig is.
Dit kan ook online via www.politie.
nl/aangifte-of-melding-doen.

Techniekstudenten Regio College lopen stage in The Good Hotel in Londen

Voormalige ‘bajesboot’ zorgt voor unieke stage-ervaring

Belangenvereniging
Industriegebied
Achtersluispolder
Sluispolderweg 13a13,
1505 HJ Zaandam
Postbus 125,
1500 EC Zaandam
info@bia-zaandam.nl
www.achtersluispolder.nl
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Tweedejaarsstudenten Damian
Wolkers en Jens Blijenburg (resp.
Werktuigbouw en Elektrotechniek,
BOL niveau 4) gingen enkele
maanden geleden het avontuur
aan: voor hun stage van twintig
weken reisden ze af naar Londen,
waar ze aan de slag gingen én
hun intrek namen in The Good
Hotel. Dit boothotel deed eerst
| april 2018

dienst als gevangenis en later als
vluchtelingenverblijf, waarna het
werd omgebouwd tot hotel. Het lag
een jaar in de Amsterdamse haven
en is daarna helemaal gerenoveerd
en versleept naar de rivier de
Theems in Londen. Daar ligt het nu
als luxe hotel aan de Victoria Dock.
Damian en Jens draaien mee bij
de technische dienst van het hotel.

‘Het is een fantastische ervaring
en ik heb ontzettend veel geleerd’,
aldus Jens.

COLUMN

Fiscaal vriendelijke verkoop
van uw onderneming
Als ondernemer in de Inkomstenbelasting kunt u de
onderneming omzetten in de BV-vorm. Dit kan fiscaal
geruisloos zonder afrekening of ruisend met fiscale afrekening
bij de inbreng.
Bij deze ruisende inbreng moet u afrekenen met de
Belastingdienst over het verschil tussen de werkelijke waarde
en de fiscale boekwaarde (de stille reserves en goodwill) en
over de eventueel opgebouwde fiscale oudedagsreserve (FOR).

Marco van der Laan AA RB RV Accountant / Belastingadviseur / Register Valuator

VANDERLAANGROEP
www.vanderlaangroep.nl
Assendelft
Oranjeboomkade 1
Postbus 1, 1566 ZG
T: 075 687 49 59
E: assendelft@vanderlaangroep.nl
Noord-Scharwoude
Kokkel 20
Postbus 64, 1723 ZH
T: 0226 31 33 76
E: noord-scharwoude@vanderlaangroep.nl
Purmerend
Wormerplein 111
Postbus 11, 1440 AA
T: 0299 42 14 02
E: purmerend@vanderlaangroep.nl
Zaandam
Ronde Tocht 3
Posbus 346, 1500 EH
T: 075 635 36 31
E: zaandam@vanderlaangroep.nl

Bij een geruisloze inbreng van de
onderneming krijgt u te maken
met diverse voorwaarden en mag
u in beginsel de BV niet binnen
drie jaar verkopen om te voor
komen dat u alsnog moet
afrekenen over de goodwill en
stille reserves.
Indien uw onderneming ruisend
wordt ingebracht in een BV zal er
afgerekend moeten worden over
de goodwill en stille reserves en
de FOR. Ook moet er eventueel
rekening gehouden worden met
een desinvesteringsbijtelling.
Om directe belastingheffing over
de stakingswinst te voorkomen,
is het mogelijk om een lijfrente
overeenkomst te sluiten die
aftrekbaar is in Box I. De latere
uitkeringen uit deze overeenkomst
zullen worden belast in Box I.
Het is mogelijk om deze lijfrenteverplichting onder te brengen in
de eigen BV. Hiervoor gelden
strenge voorwaarden. Over de
winst bij een ruisende inbreng
geldt ook de 14% MKB-vrijstelling
en de stakingsaftrek van € 3.630.
Als de onderneming ruisend wordt
ingebracht in een werk-BV (voor
bijvoorbeeld € 100.000) waarvan
de aandelen worden gehouden in
door een holding-BV, dan bent u
als inbrengende ondernemer
directeur-grootaandeelhouder
(DGA) in de holding-BV.

Als de aandelen in de werk-BV
worden verkocht aan een derde
(voor bijvoorbeeld € 150.000)
dan is de verkoopopbrengst (van
€ 150.000) onbelast bij de holdingBV door toepassing van de deelnemingsvrijstelling. De prijs die
een derde bereid is te betalen is
€ 50.000 hoger dan de inbrengwaarde van € 100.000 van de
onderneming van destijds. Op
dit bedrag rust nog wel een
aanmerkelijkbelangclaim 25% in
plaats van 52% heffing van de
Inkomstenbelasting (Box I). Het
netto voordeel is dus 52% -/25% over € 50.000 = € 13.500.
Tot het bedrag van de inbrengwaarde van de onderneming
€ 100.000 heeft u een vorderingsrecht op de BV gekregen. Over
de aflossing hiervan hoeft geen
belasting meer betaald te worden.
Dit betekent dat van de verkoopopbrengst bij de BV van € 150.000
er € 100.000 netto aan u kan
worden overgemaakt. De vordering van u op de BV valt in Box I.
Over deze vordering moet een
zakelijke rente betaald worden
die belast is in Box I. Deze rente
kan worden voorkomen door de
vordering om te zetten in een
agiostorting in de BV. Deze agio
kan op termijn onbelast uit de BV
gehaald worden.
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Mr. R. Jacobs
Zaannotarissen

Wakker blijven!
Ondernemers zijn voorzichtig.
Voorzichtig optimistisch ook. De
economische crisis ligt nog te vers in
het geheugen om onbezonnenheid de
boventoon te laten voeren. Lijkt me een
uitstekende bijwerking van een verder
vooral vervelend gegeven. Laten we
vooral voorzichtig blijven en niet de
pan tot de bodem leegscheppen, in de
verwachting dat morgen weer nieuwe
soep wordt opgediend. Laat een beetje
over, dan vermijd je acute honger.
En vries vooral ook in voor de weken
die nog gaan komen. Dat is voorzichtig
optimisme.

Nu ben ik als notaris niet de aangewezen persoon voor spaarof beleggingsadvies. Volgens mijn vrouw ben ik ook niet
geschikt om raad te geven over hamsteren. Maar ik heb wel
verstand van beschermen wat je hebt, en zorgen dat je het
houdt. Om binnen de metafoor te blijven: ik stop de soep in
de vriezer, in een vorstbestendig bakje.
Optimisme zit in mijn aard maar realisme is mijn vak, dat blijkt
een fijn werkbare combinatie. Meedromen lukt uitstekend,
maar als het weer tijd is om te landen op aarde, komen de
ervaring en kennis van de dagelijkse notarispraktijk om de
hoek kijken. Ik deel er één...
Ondernemer X draait als een tierelier. Door de crisis wijs - en
arm - geworden, is hij terughoudend met het aanstellen van
nieuw personeel en draait hij op de werkvloer volledig mee.
Dat zijn lange werkweken, de administratie en het brood
nodige netwerken slurpen de avonduren en weekenden op.
Maar... het geld stroomt binnen en dat geeft een ongelooflijk
rustig gevoel, ook bij het thuisfront.
Na jarenlang de maanden aan elkaar gebreid te hebben, staat
er nu weer een flink bedrag op de rekening. De accountant
heeft al eens aangegeven dat de rechtsvorm fiscaal gezien
het grensgebied heeft bereikt en alweer lijkt te verlaten. Een
luxe positie, vindt X, veel belasting betalen betekent ook
veel verdienen. Waar X zich meer zorgen over maakt, is zijn
kwetsbaarheid. Een faillissement lijkt verder weg dan ooit
maar hij weet nog goed hoe hij zich voelde toen dat gegeven
C
zijn leefwereld binnendrong. Hoe alle vanzelfsprekendheid
verdween en hij de regie dreigde te verliezen. De impact op
M
zijn huwelijk, op zijn gezin... Hij kan er nog kippenvel van
krijgen. Momenteel lijken de bomen tot in de hemelY te
groeien maar X heeft geleerd dat het tij in een splitCM second
kan keren. En hoe lang kan hij het dan volhouden?
MY

Na weer een doorwoelde nacht kwam X bij mij op de
toren
CY
om te praten over de rechtsvorm van zijn bedrijf. Ik heb hem
bijgepraat over de kansen en risico's van de bv. HijCMYwist al veel
van de rechten en plichten, ik heb daar voor hem de
praktijk
K
aan gekoppeld. Ook zijn eigen situatie hebben we goed
onder de loep genomen. Persoonlijke schulden en tegoeden,
huwelijksvoorwaarden, een toekomst zonder hem. Nu kan
X weer slapen, dat heeft een harde werker nodig.
X kwam bij mij omdat hij optimistisch is. En voorzichtig.
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De pre-exit: een interessante
tweetrapsraket?
Ondernemers zien dingen die andere mensen niet zien. We kennen
de twee schoenverkopers Jaap en Erik die naar Afrika gingen.
Jaap komt aan en belt zijn hoofdkantoor. Hij zegt terug te komen
omdat iedereen in Afrika op blote voeten loopt. Erik daarentegen
belt bij aankomst ook zijn hoofdkantoor met de vraag containers
schoenen te sturen omdat men er op blote voeten loopt. Wie is hier
de ondernemer? Het antwoord lijkt me duidelijk. Erik ziet kansen en
gaat de markt veroveren. Een duidelijke toekomstvisie.

Pieter van den Berg Managing Partner bij Sophista fusies & overnames

Sophista fusies & overnames
Bezoekadres
Robijnstraat 20
1812 RB Alkmaar
Postadres
Postbus 3026
1801 GA Alkmaar
T: 072 540 80 10
E: info@sophista.nl
www.sophista.nl

Op dit moment is het in veel sectoren hoogconjunctuur. De rente is
laag, het consumentenvertrouwen
groot en de investeringsbereidheid prima. We weten echter ook
dat aan deze situatie een keer een
einde komt. Is dat over een jaar of
over vijf jaar? Niemand weet het.
Van belang is uw visie klaar te
hebben wanneer het gaat om de
verkoop van uw onderneming.
De waarde van uw onderneming
is immers een momentopname.
Wanneer u (naar verwachting)
hoge onderbouwde rendementen
haalt, is de waarde hoger dan
wanneer de conjunctuur laag is.
De markt is dan slecht en de
overnamemarkt ontkomt daar dan
ook niet aan.
In onze praktijk wordt steeds meer
gewerkt met een zgn. pre-exit.
Kort gezegd komt het er op neer
dat ondernemers nu al een groot
deel van hun onderneming ver
kopen, zodat ze kunnen profiteren
van huidige marktomstandig
heden. Voor een kleiner deel blijven ze nog aandeelhouder en worden er afspraken gemaakt dat het
resterende deel over een aantal
jaren verkocht wordt. Wat zou dat
voor u als ondernemer betekenen?
• U profiteert maximaal van de
huidige marktomstandigheden;
er is vertrouwen in de markt en
er is veel liquiditeit beschikbaar;
(institutionele) beleggers zoeken
naar rendement.
• U stelt uw pensioen alvast (voor

een groot deel) zeker, maar
hoeft nog niet direct afscheid
te nemen.
• U kunt kansen bieden aan het
management om te participeren,
waarbij u niet direct afscheid
neemt.
• U profiteert nog mee met de
verdere ontwikkeling van de
onderneming in komende jaren.
Dat laatste kan behoorlijk oplopen.
Veelal richten de koper en u als
verkoper (al dan niet samen met
het management) een nieuwe
vennootschap op die voor 100%
uw onderneming koopt. In deze
vennootschap worden nieuwe
aandeelhoudersverhoudingen
afgesproken en wordt financiering
extern geregeld. U ontvangt dus
de volledige opbrengst van de
verkoop van uw onderneming en
herinvesteert relatief beperkt in
de participatie.
Financiële participatiemaatschappijen vervullen vaak de rol van
koper. Ze stappen voor een
afgebakende periode in van bv. vijf
tot zeven jaar en verkopen dan hun
deelneming. De interesse is er
vooral wanneer er een realistische,
maar snelle groeipotentie aan
wezig is. Een verdubbeling van de
kasstromen in een paar jaar moet
in beginsel mogelijk zijn. Mooi
wanneer u dan weer kunt profiteren van een waarde die gebaseerd
is op veel hogere rendementen.
U profiteert dan nogmaals: een
prachtige tweetrapsraket!
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GOLF

Lidmaatschap op

MAAT
Als één van de eerste golfclubs in Nederland start de
Zaanse Golf Club met het pilotproject voor 2018
'Lidmaatschap op Maat'.
De generatie, die is opgegroeid in het digitale
tijdperk, twijfelen aan een volledig lidmaatschap
van een golfclub.Zij hebben een druk gezinsleven,
volgens hen past daarin niet het spelen van
18 holes en ze vinden het lidmaatschap te duur.
Met het 'Lidmaatschap op maat' wil de
Zaanse Golfclub hierop inspelen. En kunnen
golfers of startende golfers kiezen uit 11 ver
schillende lidmaatschappen, afgestemd op de
individuele wensen en beschikbaarheid van
een speler.
Naast een volledig lidmaatschap kan men kiezen
uit onder anderen midweek, weekend, zomer,
winter of starters lidmaatschap.
Zaanse Golf Club
Zuiderweg 68
1456 NH Wijdewormer
T: (0299) 438 199
www.zaansegolfclub.com
sales-events@zaansegolfclub.nl
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Het starters lidmaatschap is voor beginnende
golfers. Zij kunnen les nemen bij de
Zaanse Golfschool waar pro's een persoonlijke
intake afnemen om een op maat gerichte lesagenda
samen te stellen, zodat zij opgeleid worden voor
baanpermissie, hiermee kunnen ze meedoen met
de Rabbits (wedstrijden voor beginners) en verder
werken aan het behalen van handicap 54.
| april 2018

De Zaanse Golf Club richt zich ook op de leeftijdsgroep 50-65. Golf is goed voor de gezondheid,
tijdens een rondje van 18 holes loopt de gemiddelde
golfer 7 kilometer en verbrandt hiermee 1200 calorieën. Golf verlaagd het risico op ziekten, is goed
voor geest en lichaam en verbindt elkaar op het
sociale vlak.
De Zaanse Golf Club is gelegen in de Wijdewormer
tussen Amsterdam en Purmerend, naast het
AZ trainingscomplex.
Het is een golfbaan in de vrije natuur, met oefen
faciliteiten, golfschool, gezellig clubhuis, keuze
uit 9 en 18 holes en een keuze uit verschillende
lidmaatschappen.
Op 21 april 2018 is er een Open Dag!

EVENEMENTEN

NETWERKAGENDA 2018
APRIL.
2018

EVENEMENT

ORGANISATOR

16

16:45

Workshop Hoe bespaar je geld
met een goede administratie?

Rabobank

19

15:30

Bijeenkomst Financiering van Agri-Food &
MKB ondernemingen door PIM

Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM),
GreenPort Noord-Holland Noord en de Westfriese
gemeenten

20

n.n.b.

Duurzaamheidsbijeenkomst

Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner/
de Maatschappij Zaanstreek-Waterland

EVENEMENT

ORGANISATOR

n.n.b.

Verkiezing Zaanse Zakenvrouw

VrouwenNetwerk Zaanstad Plus

17:00

Netwerkbijeenkomst met aansluitend buffet

Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

EVENEMENT

ORGANISATOR

Netwerkbijeenkomst met aansluitend buffet

Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

EVENEMENT

ORGANISATOR

Netwerkbijeenkomst met aansluitend buffet

Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

EVENEMENT

ORGANISATOR

Zaanse Ondernemersdag

Diverse partijen

EVENEMENT

ORGANISATOR

Feestelijke Nieuwjaarsbijeenkomst

Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner

JUNI.
2018

13
21
SEPT.
2018

13

17:00

OKT.
2018

18

17:00

NOV.
2018

6

15:00

JAN.
2019

10

n.n.b.

Alle data onder voorbehoud. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle data onder voorbehoud. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Bekijk de complete netwerkagenda op www.zaanbusiness.nl

Uw even
t in
de agend
a?
mail reda
c
zaanbusin tie@
ess.nl
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20 april 2018
Zaans Groen, een inspirerende
middag over duurzame innovatie

Een duurzaam bruisende Zaanstreek

De Zaanstreek, een van de oudste industriegebieden van Europa, is groot geworden
door gebruik van windenergie. Vandaag de dag wil de Zaanstreek zich profileren
als dé innovatieve regio waar het gaat om duurzame initiatieven door inwoners,
organisaties en de gemeenschap. Hierbinnen speelt vooral de ontwikkeling
van duurzame innovatieve producten en diensten door het lokale bedrijfsleven een
grote rol. Maar wat speelt er allemaal op het vlak van duurzaamheid? Wat bestaat
er al, wat is er nieuw? Waar liggen de kansen en de risico’s?

Inspirerend evenement
rondom het thema
duurzame innovatie
in de Zaanstreek

Allard Jolles

Marjan Minnesma

Ontdek het tijdens Zaans Groen
Wie dat wil weten, komt naar Zaans
Groen! Een inspirerend evenement rondom het thema duurzame
innovatie, georganiseerd door De
Maatschappij Zaanstreek-Waterland,
de Zaanse Ondernemers Sociëteit
De Corner, Rabobank Zaanstreek
en de gemeente Zaanstad. Allard
Jolles zal dit evenement als dagvoorzitter begeleiden. Jolles is
architectuurhistoricus en onder
andere lid van het directieteam van
het Rijksvastgoedbedrijf.
Speciale gast: Marjan Minnesma
Tijdens deze inspirerende middag hebben wij voor u als speciale
gast Marjan Minnesma, directeur
Stichting Urgenda. Deze Zaanse
werd, via de in 2007 mede door
haar opgerichte stichting Urgenda,
bekend door haar initiatieven
voor een versnelde transitie naar
een energieneutrale samenleving.
34 -
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Minnesma is meerdere malen gekozen tot nummer 1 van de Duurzame
100, een lijst met de invloedrijkste 'duurzame' Nederlanders van
dagblad Trouw. Zij zal een beeld
schetsen van de kansen en mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan een koploperspositie voor onze regio. Daarnaast
maakt u via enkele pitches kennis
met tot de verbeelding sprekende
Zaanse initiatieven op het gebied
van duurzame innovatie. Uiteraard
is er ook volop gelegenheid om
van gedachte te wisselen met de
andere aanwezigen.
Kom ook, meld u aan!
Wij nodigen u van harte uit om deel
te nemen aan deze bijeenkomst en
met uw bedrijf of organisatie bij te
dragen aan de groene ambities van
onze regio! We zijn benieuwd naar
uw ideeën. Welke plannen rondom
duurzaamheid heeft u zelf? Wellicht
kunt u een rol spelen bij het bereiken van onze koploperspositie?
Of zijn er samenwerkingsverbanden
mogelijk met andere aanwezigen?
Kom naar Zaans Groen en ontdek
wat er al is en wat er nog kan op
het gebied van duurzame inno
vaties. De kosten voor deelname
(inclusief koffie, thee, drankjes en
een aangeklede borrel) aan dit
event zijn € 25,- per persoon.
Graag vooraf aanmelden via
www.ticketkantoor.nl/shop/zaansgroen.

PROGRAMMA

Datum: vrijdag 20 april 2018
Locatie: Taets Art en Event Park
Hembrugterrein
Hemkade 18, Zaandam
14.30:

Inloop

15.00:	Welkom door dagvoorzitter
Allard Jolles
15.10:

Speciale gast Marjan Minnesma

15.50:	Vier pitches van opvallende
Zaanse initiatieven
16.50:

Afsluiting door Allard Jolles

17.00-18.30: Netwerkborrel

VOLGENDE BIJEENKOMST
Volgende Cornerbijeenkomst donderdag 21 juni
16.00 uur Zaanse Haringparty in D’ Swarte Walvis

De Corner, hét netwerk voor bestuurlijk en ondernemend Zaanstreek

Een pensioen
van deze tijd

voor een
werkgever
van deze tijd.

Rabo BedrijvenPensioen
Het Rabo BedrijvenPensioen biedt u een moderne pensioenregeling. U kunt heldere
keuzes maken en houdt inzicht in de kosten. En u geeft daarmee elke medewerker
online inzicht in z’n eigen pensioenopbouw.

Kijk op rabobank.nl/bedrijvenpensioen
Een aandeel in elkaar
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BEDRIJFSOBJECTEN TE KOOP | TE HUUR
OOSTZAAN

ZAANDAM

WINKELRUIMTE

WINKELRUIMTE

TE HUUR: Klaverweide 2

TE HUUR: Westzijde 97

• Winkelruimte van ca. 100 m2 in winkelcentrum Klaverweide
• Open winkelruimte, aan achterzijde ingang voor laden en lossen
• Het winkelcentrum Klaverweide omvat een bloemist, een
kapperszaak, een Grieks restaurant, een Chinees restaurant
met afhaalservice en een Albert Heijn supermarkt

• Winkelruimte op een goede zichtlocatie van ca. 337 m2
• De winkel ligt op korte afstand van het kernwinkelgebied
van Zaandam en ligt tegenover het Verkade complex
• Er is parkeergelegenheid in de omgeving

Huurprijs € 1.575,- per maand, te vermeerderen met btw.

Huurprijs € 2.750,- per maand, te vermeerderen met btw.

WORMERVEER

ZAANDAM

BEDRIJFSRUIMTE

BEDRIJFSRUIMTE

TE KOOP: Samsonweg 28, 28A-28Y
•
•
•
•

TE KOOP/TE HUUR: Penningweg 87d

Kantoor met bedrijfsruimte van ca. 340 m
Kantoorruimte van ca. 290 m2 en bedrijfsruimte van ca. 50 m2
Zichtlocatie op het industrieterrein “Noorderveld”
Luxe afgewerkte kantoorruimte met pantry en toilet

Vraagprijs € 301.300,- k.k.

2

• Bedrijfsruimte met kantoor van ca. 225 m2
• Bedrijfsruimte van ca. 100 m2 met een vrije hoogte van ca. 3,90 m1
• De kantoor/showroomruimte is gelegen op de 1e verdieping
en ca. 125 m2

Vraagprijs € 189.000,- k.k.
Huurprijs € 1.400,- per maand, te vermeerderen met btw.

Bel voor meer informatie (075) 555 55 55 of kijk op krk.nl
Westzijde 340
1506 GK Zaandam
Tel. (075) 555 55 55 | krk.nl

