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Een goed idee doet er toe. Je krijgt er ongedwongen
een voet mee tussen de deur. En springt er tussen
uit ten opzichte van de concurrentie. Door inzichten
die verbinden, houden we je relevant.
Wij zijn VanderVeer en hebben een idee.
Zullen we samenwerken?
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De turquoise wateren van de aarde zien schitteren
vanuit het raam in het International Space Station…
Astronaut André Kuipers vindt het nog steeds onmogelijk
deze ervaring te verwoorden. Het is grensverleggend.
Letterlijk. Als je onze planeet in haar geheel hebt kunnen
bewonderen, denk je voortaan over grenzen heen.
Dan zie je het geheel.

Reservering

booq Reservering is het snelste en betrouwbaarste reserveringssysteem voor horecagelegenheden. Je ziet in één oogopslag welke
tafel beschikbaar, gereserveerd of bezet is. Je sleept eenvoudig de
reserveringen naar andere tafels voor een optimale bezetting.
innen onze organisatie is 2017
Ook gasten in- en uitchecken, wachtlijsten en walk-ins beheren
het jaar dat wij ook over ‘oude’
en vaste gasten herkennen was nog nooit zo eenvoudig en snel.
grenzen heen gaan denken.
Bovendien
werkt booq Reservering óók offline. Zonder internet kun
Waar we groei en innovatie nóg
je dus
ook gewoon
doorwerken.
meer
omarmen
en ons blijven
krachtige
erfgoed Jíj bepaalt wat voor jou het
beste als
werkt.
Wellichtmotor
ontvang
graag 24/7 online reserveringen via
inzetten
duurzame
voorjede
je website
of Facebookpagina.
Of gebruik
toekomst:
totaaloplossingen
verzorgen
als je graag onze reserveerkalenderautomatiseringspartner.
in de huisstijl van jouw website?
betrokken
Méér danE-mail en sms-berichten
enkel
afrekensystemen.
En dus
is Eijsink
kunnen
ook automatisch
(volgens
de door jou ingestelde regels)

B

Afrekensystemen voortaan… Eijsink.
Waar over grenzen heen wordt gedacht,
ontstaan vaak de mooiste dingen. Neem
nou blurring: de term voor ondernemen óver
traditionele branchegrenzen heen. Dankzij
deze mix aan bestaande ingrediënten
ontstaan de meest inspirerende nieuwe
concepten (p. 48). Museum Voorlinden liet
ook de geijkte paden los. Haar historische
landhuis, museumgebouwen en prachtige
tuinen combineren traditie, vernieuwing,
kunst én kennis tot een ongekende museale
totaalbeleving (p. 30). En alle ontwikkelingen
in Augmented Reality (p. 46)… Dan zie je pas
hoeveel grenzen er nog te verleggen vallen.
Voor het beste resultaat moeten we er samen
de schouders onder zetten. Want pas als je
écht luistert, hoor je wat een ander nodig
heeft. Daarom staat Corendons oprichter
Atilay Uslu nog steeds regelmatig achter de
servicebalie op Schiphol (p. 54).

of handmatig (met een persoonlijke boodschap)
in jóuw stijl worden verzonden. Met booq Reservering
creëer je eenvoudig de beste reserveerervaring voor je
gasten én je medewerkers. Gegarandeerd.
• Beheer tafelreserveringen, gasteninformatie, wachtlijsten
en walk-ins in één app
• Overal ter wereld je reserveringsdata binnen handbereik
• Automatische synchronisatie tussen al je iOS-devices
• Online beschikbaarheid automatisch bijgehouden
• Reserveringen ontvangen via website en Facebook
vergaren,
delen
én er in investeren:
• E-mailen en sms’en Kennis
in je eigen
opmaak
en concepttekst

/

“Waar over grenzen heen
wordt gedacht, ontstaan
vaak de mooiste dingen.”

zo zorg je voor een sterke toekomst. Precies
dát krijgt binnen Eijsink een eigen podium
met ons nieuwe Joined Acceleration
Network: JAN (p. 24). Een hommage aan mijn
broer Jan, die 30 jaar geleden al over grenzen
heen keek en zag wat Eijsink vandaag kon
zijn. Die vertrouwde op de kracht van zijn
team: de brandstof in de innovatiemotor.
En zo presenteren we je dit jaar opnieuw
een magazine vol échte mensen. Vol
verhalen waar passie aan ten grondslag
ligt. Vol artikelen die onderstrepen hoeveel
voldoening het geeft als je samen met een
team dat bruist van de energie dagelijks met
plezier je werk mag doen. Dat is ook precies
de basis van Eijsink, gevangen in onze
nieuwe pay-off:
With pleasure!
René Eijsink
Commercieel Directeur

justbooq.nl • 0880 55 66 77
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INTERVIEW ANDRE KUIPERS

Ambassadeur

van onze
planeet
TEKST Maud Etman

FOTO

ESA NASA André Kuipers

JE BENT BEGONNEN ALS ARTS – HOE
KOM JE VAN GENEESKUNDE UIT BIJ
RUIMTEVAART?
“Mijn passie voor geneeskunde komt uit
dezelfde bron. Op mijn twaalfde kreeg ik
sciencefictionboekjes van de Duitse serie
Perry Rhodan. Daarin gebeurde van alles met
planeten, raketten en ruimteschepen. Én er
werd nieuw leven gecreëerd. Zo raakte ik al jong
geïnteresseerd in biochemie, fysiologie en de
geneeskundige aspecten van ‘de toekomst’.
Ruimtevaart combineert op een soortgelijke
manier die wetenschappelijke interesse met
een stukje spanning, met avontuur. Ik zie veel
overeenkomsten.”

Arts. Spreker. Onderzoeker. Docent. Ambassadeur. Én natuurlijk
astronaut. Hij reist stad en land af, enthousiasmeert dagelijks kinderen
voor de techniek, vult volle theaterzalen met praktijkverhalen uit de
ruimtevaart en zet zich als ambassadeur in voor de bescherming van
onze kwetsbare planeet. Want wie met het International Space Station
in anderhalf uur om de aarde is gevlogen, registreert pas echt wat er
te verliezen valt. André Kuipers sprak met onze redactie over zijn
carrière, passie en het belang van een wereldwijde duurzame aanpak.
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DE SELECTIERONDES VOOR DE
ASTRONAUTENOPLEIDINGEN KOSTTEN
VEEL TIJD, EN DE ZWARE OPLEIDING
ZELF DUURDE OOK JARENLANG. HEB
JE NOOIT SPIJT GEHAD?
“Nee, ik wilde dit al van jongs af aan. Meer dan
10.000 mensen solliciteren bij zo’n kans, en dan
moet je klaar zijn voor de zware selectierondes.
Eindeloos naar een wit beeldscherm staren
waarop zwarte puntjes verschijnen, en op een
knop drukken zodra je een zwart vierkantje
ziet. Psychologische testen, medische testen,
uitgebreide interviews met een commissie van
15 man tegenover je. ‘Waarom vliegen insecten
rond een lamp?’ ‘Wat is de temperatuur op
de zeebodem?’ Ze willen weten hoe je denkt.
Uiteindelijk werd ik gekozen, en toen begon
de échte opleiding pas. En natuurlijk, als je zit
te studeren in een kamertje in Sterrenstad, dan
denk je wel eens: ik ben nu 40-50 en ik zit nog
steeds te blokken middenin de nacht. Maar dat
is het waard.”

“IK BEN NU 40-50 EN
IK ZIT NOG STEEDS TE BLOKKEN
MIDDENIN DE NACHT”
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INTERVIEW ANDRE KUIPERS

IN 2004 EN 2012 ZAT JE IN DE RUIMTE…
WELKE DINGEN BLIJVEN JE HET
MEEST BIJ?
“Allereerst het uitzicht… Fenomenaal. Het duurt
even voor je dat door hebt, want je bent aan het
werk en je kijkt niet altijd naar buiten. Opeens
is het net of je naar een IMAX-film kijkt. Je ziet
planeten, de maan, kometen. En je beseft je dat
je onderdeel bent van iets veel groters.
Verder is het spelen met zwevende dingen echt
heel leuk. Vloeistoffen vooral, het is fascinerend
om te zien hoe ze zich gedragen. Je moet er zelf
wel even aan wennen; in het begin bots je tegen
van alles aan. Maar daarna zweef je met een
duwtje van je vinger naar de andere kant van de
kamer. De tweede keer in de ruimte wende het
zweven veel sneller, en raakte ik daardoor wat
overmoedig… Ik was meteen veel te druk bezig,
en werd daardoor tijdelijk flink ruimteziek.”

RUIMTEZIEK?
“Het is vergelijkbaar met wagenziekte of zeeziekte;
in de ruimte word je ruimteziek. Visueel staat
alles stil, maar je evenwichtsorgaan voelt wat
anders. En bij terugkomst op de aarde word je
door de grote overgang wéér ziek. Toen ik de
eerste keer terugkwam op aarde en mijn hoofd

een stukje draaide, was het alsof de wereld aan
een elastiekje zat. Dus zie je astronauten na
de landing angstvallig hun hoofd stilhouden.
De aarde voelt dan echt onprettig, alsof je
vastgezogen wordt.”

INMIDDELS BEN JE AL WEER EEN
TIJD TERUG OP AARDE: WIE IS ANDRÉ
KUIPERS NÚ? JE DOET VAN ALLES:
EEN THEATERTOUR, LEZINGEN,
AMBASSADEURSCHAP VOOR ONDER
ANDERE HET WNF, JUSTDIGGIT EN HET
EMMA KINDERZIEKENHUIS…
“Ik ben nog steeds als astronaut aan ESA, de
Europese Ruimtevaartorganisatie, verbonden.
Dat vergeten mensen vaak, maar als astronaut
doe je ook veel grondwerk. Ik zit nu bijvoorbeeld
in een commissie die onderzoek doet naar
betere revalidatie voor astronauten na landing
op aarde. De kans op nog een keer vliegen is
klein, voornamelijk omdat er een nieuwe lichting
astronauten aan de beurt is. En ik zit ook tegen
mijn pensioen aan, dat speelt mee. Het is topsport
voor mij, en heb ik een wedstrijd, dan wil ik kampioen
worden. Als topsporter kun je moeilijk
accepteren dat er geen medaille valt te halen.
Dan ga je liever andere dingen doen: coachen,

“Opeens is het
net of je naar een
IMAX-film kijkt”
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een stichting opzetten. Dus wil ik nu verhalen
vertellen, mensen enthousiasmeren, kinderen het
mooie van techniek laten zien. De wereld bewust
maken van de kwetsbaarheid van de planeet.”

KUN JE VANUIT DE RUIMTE
MENSELIJKE SCHADE AAN ONZE
AARDE ZIEN?
“Vanuit de ruimte is onze aarde majestueus.
Turquoise wateren, rode woestijnen, groene
bossen. Maar je ziet ook haar hele dunne
dampkring. Héél veel zout water. Weinig
vruchtbare grond. En naast mooie natuurlijke
dingen, zie je menselijke activiteit. Boven
sommige Chinese steden zie je een gelige
waas hangen: luchtvervuiling. En je ziet erosie
op plekken waar de wortels van bossen
zijn verdwenen, zoals op Madagaskar en
Borneo. En ’s nachts… Dan is de aarde nóg
indrukwekkender. Je ziet álle lichtjes. Aan de ene
kant is dat heel mooi, zo’n zwart fluwelen tapijt
met gouden verlichting. En aan de andere kant
komen er zo dagelijks 200.000 mensen bij: een
stad ter grootte van Eindhoven! ’s Nachts zie je
ook de omvang van onze vissersvloten. Lichtjes
in alle kleuren: paars, groen, blauw, wit. Want
daar komen vissen op af. We plegen roofbouw
op onze planeet. Daar moet iets aan gebeuren.
We kunnen niet zomaar naar een andere planeet
verhuizen als we deze hebben uitgewoond.”

INITIATIEVEN ZOALS MARS ONE
CLAIMEN VAN WEL…
“Mars One is onzin! Vier mensen op een one-waytrip naar Mars, en dan via een tv-programma
crowdfunding voor de rest van de missie regelen?
Er is niets op Mars, niet eens zuurstof. Je moet
dus zuurstof maken uit water. Maar er is geen
water, dat moet je extraheren uit de grond.

Wist je dat...
ANDRÉ KUIPERS DE
ZON IEDERE DAG ZESTIEN
KEER ZAG OPKOMEN EN
ONDERGAAN? OF DAT DE ISS
BIJNA 28.000 KILOMETER
PER UUR VLOOG (BIJNA 8 KM
PER SECONDE)?

Daarvoor moeten grote machines permanent
water winnen, en die mogen níet stuk gaan.
Dan moet je nog je eigen eten gaan verbouwen
én eigenlijk ook onder de grond gaan werken,
want op Mars is veel schadelijke straling.
De oplossing volgens de organisatie: dan sturen
we gewoon continu voorraden op. Wie gaat dat
betalen? Ik snap de obsessie, maar het is niet
haalbaar óf ethisch op deze manier. Ik verwacht
overigens wel dat er mensen naar Mars gaan,
uiteindelijk. Hopelijk met een internationale
missie. Zodat je op een verantwoorde manier
iets kunt opbouwen. Ook buiten de ruimtevaart
geldt: we hebben veel jonge mensen met nieuwe
ideeën nodig. In Nederland is onze belangrijkste
export tegenwoordig high tech geworden, dus
we moeten zo veel mogelijk mensen de techniek
in krijgen. Als landen als China die nieuwe
technieken dan aanschaffen en zo van verouderde
verbrandingsmotoren afkomen, kunnen we al heel
veel doen. Zulke technologieën moet je hier
uittesten en optimaliseren, waarna ze gebruikt
kunnen worden in de gebieden waar het zoden
aan de dijk zet om dingen te veranderen.”

JE DEELT JE ERVARINGEN ALS
ASTRONAUT EN MISSIE ALS
AMBASSADEUR TEGENWOORDIG OOK
VANUIT HET THEATER. HOE KOM JE
DAAR TERECHT?
“Ik gaf al lezingen voordat ik astronaut werd, dat
vind ik leuk. Over de ruimtevaart, technologie en
geneeskunde, voornamelijk. En toen ik eenmaal
astronaut werd, was het een van mijn taken
om ambassadeur van de ruimtevaart te zijn.
Benaderd worden door mensen vanuit de
theaterwereld was eerst een beetje gek: waarom

zouden mensen een kaartje moeten kopen
om mij in het theater te zien? Maar het hoort
bij een trend: DWDD University, Freek Vonk,
Midas Dekkers, Robbert Dijkgraaf… allemaal
wetenschappers die op een leuke manier over
hun vak kunnen vertellen. Een theatersetting
maakt dat extra toegankelijk. Het loopt als een
trein én ik geniet! Ik beantwoord achteraf ook
altijd vragen en blijf zitten totdat de laatste
bezoeker weg is. Ik houd echt van kennis delen,
het blijft interessant. Niet alle astronauten
hebben dat. Maar ik wel.”
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REDACTIONEEL NEW FORK

New Fork:
‘100% lekker
eten zónder
energiedip’

A
Haastig een kopje koffie en een croissantje in je mond
proppen onderweg naar je werk: wie het druk heeft en
snel wat lekkers wil eten, heeft vooral veel ‘ongezonde’
keuzes. Daar wilden de oprichters van de sandwichshop/
cateringcombinatie New Fork wat aan doen!

TEKST Maud Etman
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FOTO

New Fork

an de Coolsingel in Rotterdam,
daar opende zo’n 7 jaar geleden
de eerste vestiging. Dé ideale
pitstop voor reizigers op pad
van of naar werk die zoeken naar lekker,
vers gemaakt eten en drinken van 100%
natuurlijke producten. Oprichters Roland
Mathyi en Yorick van Baarsel droomden
toen al een tijd van tentjes met ‘gewoon
goed’ eten waar je achteraf géén energiedip
van krijgt. Yorick: “Ik kwam veel in het
buitenland voor mijn werk en zag daar
allerlei concepten die écht een voedzame
ontbijt en lunch verzorgden. Het was genieten
wanneer ik ’s morgens een boterham kon
halen waarmee ik het tot na de middaguurvergadering wel volhield. Nederland had in
die tijd al wel to-goformules, maar dat was
meestal nog fastfood. Dat kan ook heel lekker
zijn, maar dan heb je vaak snel weer honger
en word je moe. Dat is niet handig tijdens
lange vergaderingen.”

Het nieuwe eten
Zo ontstond New Fork – het nieuwe eten met
een kosmopolitische knipoog. En inmiddels
is biologisch eten al veel normaler én
populairder. “Toen we open gingen, kwamen
er nog mensen vragen om patat. Nu komen
gasten speciaal langs voor onze zelfgemaakte
natuurlijke producten. Die verschuiving is heel
snel gegaan.” Inmiddels zijn er dan ook al
vier vestigingen, allemaal in Rotterdam, met
een open keuken, gezellige zitplekken en een
brede keuze uit verse sandwiches, soepen én
zoetigheden. Yorick: “Ons doel is om drukke
mensen meer mogelijkheden te geven om
goed te eten. We hebben het overigens nooit
over ‘gezond’. We verkopen naast sandwiches
tenslotte ook muffins en taarten. Daar zitten
natuurlijke producten in, ínclusief suiker en
chocolade. Niet gezond, wel lekker. Je moet
jezelf tenslotte ook kunnen trakteren!”
Rotterdam uit
Yorick en Roland hebben zichzelf het doel
gesteld om met New Fork te blijven groeien:
ze hopen uiteindelijk 50 tot 60 filialen door
heel Nederland te hebben. Dit jaar starten
ze waarschijnlijk met een nieuw filiaal vlak
buiten Rotterdam – dus nog wel dichtbij
hun thuishaven. “Sinds kort worden de
meer complexe producten van New Fork
namelijk niet meer in de winkels zelf gemaakt,
maar dagelijks door koks in een centrale
productiekeuken”, legt Yorick uit. “Daarna
brengen we ze naar de winkels.” Omdat dit
systeem nu nog in een testfase zit, is het geen
ramp als er wat voorraad wordt vergeten.
“Dan rijd je gewoon nog een keer van en naar
Rotterdam.” Geamuseerd: “Maar we wachten
dus nog even met Leeuwarden.”

Via Coolblue naar catering
Naast de fysieke vestigingen groeit New
Fork in een hele andere tak van sport. Ze zijn
namelijk bedrijfscateraar op enkele locaties
van Coolblue. Bijzonder, want volgens de
oprichters was dit oorspronkelijk nooit de
bedoeling. “Maar toen bleek dat Coolbluedirecteur Pieter Zwart groot fan was van
onze pindakaassandwiches!” Pieter en Yorick
kwamen toevallig met elkaar in aanraking –
hun vriendinnen kennen elkaar – en zo ging
het balletje rollen. “In het begin was het
flink aanpoten maar we worden er steeds
beter in. Het is fantastisch dat we dit op onze
eigen manier mogen doen: niet knijpen op
inkoopkosten, maar de nadruk op lekker en
verantwoord.” Voorlopig is New Fork nog niet
heel actief bezig met het uitbreiden van hun
cateringtak naar andere bedrijven. “Coolblue
is een modern, jong bedrijf met intern een
redelijk uniform beeld op voeding. Dat is een
groot verschil met veel bedrijfsrestaurants. Het
is niet handig als 20 procent goed wil eten
en de overige 80 procent hoopt op pizza’s en
frikandellen. Voorlopig zeg ik daarom: Coolblue
en wij passen bij elkaar.”

“Ons doel is om drukke
mensen meer mogelijkheden
te geven om goed te eten”
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COLUMN TESS POSTHUMUS

OPLOSSING ROYAL DELFT

Tijd voor
kwaliteit,

tijd voor
cocktails

Royal Delft – Koninklijke Porceleyne Fles

A

ls bartender verdiepte ik me
tijdens mijn studie vooral in de
wondere wereld van het mixen en
probeerde tot grote frustratie van
mijn docenten altijd een link te maken tussen
sociologische theorieën en mijn bijbaan in de
horeca. Het duurde dan ook niet lang voordat
ik me ging verdiepen in de drankcultuur van
verschillende landen. En in de drankcultuur
van Nederland in het bijzonder.

Zo sprak ik laatst iemand die in de jaren ’90 voor
een groot voedingsmiddelenconcern werkte.
Mij werd verteld dat de strategieën in die tijd gericht
waren op kant-en-klaar maaltijden, soepen en
sauzen uit pakjes en dat ze er van overtuigd waren
dat niemand in de toekomst nog een keuken in
huis zou hebben. Snelheid, gemak en goedkoop
waren de magische woorden uit die tijd.
Gelukkig is niets minder waar en heeft eigenlijk
juist het tegenovergestelde plaatsgevonden.
Langzaam maar zeker zagen we telkens meer
celebrity chefs in de spotlight staan, Jamie Oliver
kon als Naked Chef in alle keukens worden
teruggevonden. Als je tegenwoordig de tv
aanzet is de kans groot dat er een kookshow op
het programma staat. We worden ons langzaam
maar zeker steeds meer bewust van wat we eten,
willen weten hoe het wordt bereid, waar het
vandaan komt en of we een gerecht thuis net zo
lekker kunnen klaarmaken als in het restaurant.
En als je dan toch aan het nadenken bent over
wat er op je bord ligt, is het natuurlijk maar
een klein uitstapje naar nadenken over wat er
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Foto: Ming Chao

naast dat bord gebeurt. Waarom staat daar
altijd een glas wijn? En waarom bestellen we op
het terras altijd gewoon ‘een biertje’?
Langzaam maar zeker zijn we gaan nadenken
over onze drankkeuzes en om ons heen gaan
kijken. Het merkloze biertje is veranderd in
een keuze uit speciaalbieren en een aanbod
van lokaal gebrouwen micro-biertjes. Ook gin
komt tegenwoordig in verschillende stijlen,
wordt gegarneerd met komkommer en de
tonic wordt niet meer geschonken uit een
petfles van anderhalve liter. G&T’s hebben een
wederopleving meegemaakt, er worden bewuste
keuzes gemaakt voor bepaalde merken gin, tonic
en er wordt nagedacht over wat een bepaalde
garnering aan het drankje toevoegt. Langzaam,
heel langzaam is de mentaliteit in Nederland
aan het veranderen van ‘doe maar normaal, dan
doe je al gek genoeg’ naar een bewustwording
waarbij keuzes worden gebaseerd op smaak in
plaats van welk drankje er in de aanbieding is.

Je ziet telkens meer alternatieven voor ‘een
glaasje huiswijn’ of ‘het biertje’ en de wondere
wereld van de cocktails heeft nog zo veel meer
heerlijke (non-alcoholische) smaken voor ons in
petto. Ik ben er dan ook van overtuigd dat in
de toekomst iedereen, naast een uitgebreide
keuken met een naakte Jamie, ook een
cocktailboek en shaker in huis zal hebben.
Tijd voor kwaliteit. Tijd voor cocktails.

Tess Posthumus is naast freelance
horeca-professional vooral ook awardwinning bartender, onder meer bij Door 74
in Amsterdam. In 2015 won ze bij Diageo
World Class de Dutch National
Finals én Best Female Bartender Worldwide.
In 2016 eindigde ze bij de Spirited
Awards in de top 10 van de allerbeste
internationale bartenders.

Foto: A’DAM Toren

Wie kent het niet, het Delfts blauwe
aardewerk? Het bord aan de muur, de
vazen boven op de antieke kast of het
tegeltje met een oud-Hollands tafereeltje.
De kans is groot dat deze juweeltjes –
want dat zijn het écht – gemaakt zijn
in de fabriek van Royal Delft: de enige
overgebleven Delftse aardewerkfabriek uit
de 17de eeuw. Ik sprak met Joyce Ruijgrok,
Sales & Marketing manager bij Royal Delft,
over dit bijzondere cultureel erfgoed.

TEKST Lia van der Weide

FOTO

Royal Delft
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OPLOSSING ROYAL DELFT

SOMMIGEN ZEGGEN DAT DELFTS
BLAUW OUBOLLIG IS, ANDEREN
CLAIMEN EEN OPLEVING. HET IS
HERONTDEKT, IS ZELFS TRENDY. EEN
MOOI STUK DELFTS AARDEWERK IN
EEN MODERN INTERIEUR, DAT MAG
WEER. ZIEN JULLIE DIT OOK?
“Zeker! Laatst zag ik een muur met borden in
verschillende stijlen. En daar zat ook een sierbord
tussen uit onze ‘Original Blue’-lijn. Geweldig!
Of onze tulpenvaas als ware eyecatcher in een
supermoderne inrichting. Dit historische topstuk
is onderdeel van de Iconic-lijn. Maar zoek je
iets meer eigentijds, dan kan dat ook. Royal
Delft heeft verschillende lijnen binnen haar
collectie. In de lijn ‘Blue D1653’ komt het beste
van twee werelden samen: het ambacht van de
meesterschilder met de krachtige vormgeving
van moderne Nederlandse ontwerpers.
Ook de ‘Inspirational Blue’-lijn is eigentijds. Zo is
’s werelds beroemdste konijn nijntje van schrijver
en tekenaar Dick Bruna ook vertaald naar Delfts
blauw. Voor ieder wat wils.”

DE OORSPRONG VAN PORCELEYNE
FLES GAAT TERUG TOT 1653…
“Dat klopt! Door de burgeroorlog in China kwam
de import van Chinees porselein stil te liggen.
Nederlandse pottenbakkerijen pakten hun kans
en startten met een goed alternatief: het Delfts
blauw, gemaakt naar eigen aardewerkreceptuur.
In korte tijd ontstonden er maar liefst 32 plateelfabrieken in Delft. De handel tierde welig. Wij zijn
de laatste fabriek in Delft waar echt Delfts blauw
wordt geproduceerd sinds de 17e eeuw.
We werken met penselen gemaakt van marterof eekhoornhaar en The Original Blue collectie
wordt nog steeds met de hand beschilderd
volgens eeuwenoude traditie. Een arbeidsintensieve methode, elk stuk is uniek.

OVER WELKE KWALITEITEN MOET JE
BESCHIKKEN OM MEESTERSCHILDER
TE WORDEN?
“De passie voor het schilderen, creativiteit en
liefde voor dit bijzondere ambacht. De weg naar
het meesterschilderschap is lang; de interne
opleiding duurt zo’n acht tot tien jaar. Na de
opleiding ben je volleerd om alle objecten
zoals tegeltableau’s te schilderen en nieuwe
decoraties te creëren in de Royal Delft-stijl. Niet
elke schilder wordt uiteindelijk meesterschilder.
Op dit moment hebben we dertien schilders,
waarvan vijf meesterschilders. De laatste jaren
hebben we geïnvesteerd in het opleiden van nieuwe
schilders. Die staan over een aantal jaren klaar om
het penseel spreekwoordelijk over te nemen.”

“Wij zijn de
laatste fabriek
in Delft waar
echt Delfts
blauw wordt
geproduceerd
sinds de
17e eeuw”

IS HET JUIST DOOR DEZE DIVERSITEIT
EN HET KOESTEREN VAN HET
CULTUREEL ERFGOED DAT JULLIE
DAGELIJKS ZOVEEL TOERISTEN
BEGROETEN?
“Zonder twijfel. Inmiddels ontvangen we bijna
130.000 bezoekers op jaarbasis. Daar zijn we
trots op. Naast Nederlanders zijn het vooral
gasten uit China, Japan en Amerika. Voor
de Chinese bezoekers spreekt het predicaat
Koninklijk erg aan. Dit wordt als zeer bijzonder
ervaren. In de Royal Delft Experience laten we
de bezoeker zien waar we goed in zijn.”

“Ook de
‘Inspirational
Blue’-lijn is
eigentijds”

VERTEL…
“In de Royal Delft Experience nemen we de
bezoeker mee op ontdekkingsreis: we duiken
in de geschiedenis van Royal Delft, wandelen
door de fabriek waar mijn collega’s – echte
ambachtslieden – volop aan het produceren
zijn en je ziet een schilderdemonstratie. Onze
gasten kunnen hun bezoek uitbreiden met een
schilderworkshop, waarbij je je eigen tegel of
vaas mag beschilderen, of genieten van een high
tea in onze brasserie.”

NAAST JULLIE PRODUCTLIJNEN EN
WORKSHOPS VERZORGEN JULLIE
OOK MAATWERK OP AANVRAAG,
ZOALS EEN SPECIAAL GEMAAKT
RELATIEGESCHENK VANWEGE
EEN JUBILEUM.
“Het ambachtelijke staat centraal bij elke opdracht.
Onze ontwerpers en meesterschilders werken
nauw samen met de opdrachtgever om iets
bijzonders te creëren. Werkelijk ieder stuk is
uniek. Maar ook producten uit onze collectie
zijn uitermate geschikt als relatiegeschenk. Ook
bij dit soort opdrachten denken we graag mee:
het toevoegen van een logo of een kaartje met
persoonlijke wens van de gever, het is allemaal
mogelijk. Wij werken met penseel en ziel
hartstochtelijk aan elke opdracht.”

Royal Delft (De Porceleyne Fles) – hier
ontdek je de wereld van Delfts blauw zoals
het ambacht al sinds de 17e eeuw wordt
beoefend – koos voor WinSale vanwege
de diversiteit. Sales & Marketing Manager
Joyce Ruijgrok: “We zochten een alles-in-één
systeem voor de entree, onze brasserie én de
winkel. Verder was de bezoekersregistratie
erg belangrijk. WinSale zorgt voor een
nieuwe professionaliseringsslag in onze
bedrijfsvoering.”

Foto: Martijn Kort
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ADVERTORIAL RABOBANK

REDACTIONEEL A’DAM TOREN

360° AMSTERDAM:
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Stadkado app
geeft de binnenstad
van Hengelo
een boost!

“

Een aantrekkelijke binnenstad waar
mensen graag naartoe komen, dat
is het idee”, aldus Hans Raanhuis,
directievoorzitter van Rabobank
Centraal Twente. Hij is trots op het succes
van de Stadkado app, die bijdraagt aan dit
doel. “Als Rabobank hebben we verbinding
gemaakt tussen ondernemers in de Hengelose
binnenstad en de techniek van MyOrder.”
Hans Raanhuis maakt vanaf dag 1 deel uit
van de stuurgroep die voortkomt uit de
Stichting Centrummanagement Hengelo.
“Ondernemers wilden een slimme app,
afgestemd op de lokale situatie. Dat vroeg
om maatwerk en technische aanpassingen.
Hengelo heeft de primeur met de Stadkado
app. Het is tot nu toe de enige, complete en
gebruiksvriendelijke
spaar- en betaalapp in
Nederland. Maar ik
voorzie dat meer
gemeenten gaan
volgen, gelet op het
aantal gebruikers en
het enthousiasme tot
nu toe.”
Wat is de Stadkado app
De Stadkado app is een co-creatie van Thomas
Brinkman van MyOrder en Wouter Reinders
van Bureau Hengelo. De consument die de
Stadkado app laadt op z’n smartphone, en
daarna aankopen doet in Hengelo, spaart
automatisch punten. Deze kan hij verzilveren
voor leuke kado’s, theater- en bioscoopkaartjes
of een drankje op het terras. Ook is het
eenvoudig om te betalen met de Stadkado app
die gebaseerd is op de techniek van MyOrder.
En ondernemers die een speciale aanbieding
plaatsen in het systeem, stellen deze exclusief
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Een aandeel
in elkaar.

beschikbaar voor gebruikers van de Stadkado
app. Via de StadKado app kan je ook parkeren
betalen en het unieke is dat je dan ook punten
spaart waarmee je leuke kado’s krijgt in Hengelo.

Innovatief en uitdagend
“Als bank dragen we graag bij aan een
aantrekkelijke binnenstad. Een omgeving
waar ondernemers op een innovatieve en
uitdagende manier samenwerken. Ons doel
is om als klantgerichte, coöperatieve bank
dichter bij onze klanten, bij onze leden en bij
de maatschappij te staan. Initiatieven als deze
ondersteunen we dan ook graag. Daarnaast
is onze rol als Rabobank vooral faciliterend en
verbindend”, aldus Raanhuis. “De Stadkado
app past bij onze visie waarmee we inspelen
op de maatschappelijke ontwikkelingen en
veranderende wensen van klanten.”

Meer loyale klanten
Ondernemer Dennis Assink van Elzinga
Kousen uit Hengelo, die ook actief meedacht
over ontwikkeling van de Stadkado app,
zag meteen de voordelen ten opzichte van
oude spaarsystemen. “We zijn blij met de
ondersteuning van Rabobank Centraal Twente.
De Stadkado app draagt bij aan loyaliteit
van klanten, maar is ook zeer betaalbaar
gebleven voor ondernemers. Ik geloof echt in
de meerwaarde van de Stadkado app. Door
z’n eenvoud, z’n gebruiksvriendelijkheid en
door het belonen van klanten die naar de stad
blijven komen voor hun aankopen.”

Foto: A’DAM Toren

TEKST Maud Etman

Een draaiend restaurant met verfijnde gerechten van
topkwaliteit, een superluxe loft, een skybar en -restaurant,
plús een stoere club in de kelder. Op bijna 100 meter
hoogte uitkijken over onze bruisende hoofdstad, én verder.
Even weg uit alle bedrijvigheid van het centrum, genietend
van de zilveren schittering door de zonnestralen op het IJ.
Plus natuurlijk over de rand van het enorme dakterras
schommelen, vrij als een vogel, met de wind door je
haren… Wat? Ja, echt. De nieuwe A’DAM Toren is van alle
markten thuis, en nú al een internationale trekpleister!
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REDACTIONEEL A’DAM TOREN

D

e A’DAM Toren opende in mei
2016, na een grootse renovatie die
ruim twee jaar in beslag nam. Het
gebouw zelf staat al aan het IJ sinds
eind jaren ’60, maar heette voorheen Toren
Overhoeks – omdat de toren 45° gedraaid
staat ten opzichte van de IJ-oever. Toen deed
de toren onder meer dienst als hoofdkantoor
van Shell en later als bedrijfsverzamelgebouw.
Na een tijdje groeide de lokale mening dat
de bijzondere blikvanger veel meer voor de
stad kon betekenen. De gemeente schreef een
pitch uit. 37 bedrijven schreven zich in en
A’DAM Toren won! Waarom A’DAM? Het is een
speelse verwijzing naar Amsterdam en een
afkorting voor Amsterdam Dance and Music.

Foto: Teo Krijgsman

Over The Edge
De A’DAM Toren is inmiddels het hoofdkwartier
voor onder meer swingende clubs, fantastische
restaurants, een hotel, een muziekschool en
bedrijven zoals Sony BMG Music, MassiveMusic
en de Rabobank. Helemaal bovenin zit de
A’DAM LOOKOUT, met voor de waaghalzen
onder ons de schommel ‘Over The Edge’. Over
The Edge is Europa’s hoogste schommel, en
zwaait óver de rand van de A’DAM Toren.
Hoog in de lucht met de wereld aan je voeten
heb je perfect zicht over het historische centrum
van de stad, de beroemde grachten én het
unieke polderlandschap er omheen. Als je je
ogen open durft te houden natuurlijk.
Om vanaf de begane grond met de unieke
lift (20 verdiepingen in 22 seconden, inclusief
gave lichtshow) naar de LOOKOUT te mogen,
moet je wel eerst een ticket kopen, maar de
totale belevenis is uniek en sowieso de moeite
waard. Het prachtige uitzicht alleen al is eigenlijk
voldoende, maar dat wordt ook nog eens verder
versterkt door een interactieve expositie over de
historie en hoogtepunten van Amsterdam.
Je kunt een hapje eten in het sfeervolle
restaurant Madam, genietend van een volledige
360° Amsterdam view achter de glanzende
ruiten. En voor je weer vertrekt, krijg je een
digitale foto herinnering om mee naar huis
te nemen, van jou en je vrienden hoog boven
de stad.

Foto: Martijn Kort
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Madam & Moon
Waar Madam overdag als panoramarestaurant
en skybar de A’DAM Lookout-experience
ondersteunt, verdwijnt vanaf 22 uur de keuken
en nemen DJ’s de avond over. Wijnglazen en
koffiekopjes veranderen in cocktails en de
subtiele achtergrondgeluiden van het restaurant
maken plaats voor disco en house. En zo is
Madam dan de enige bar van de stad waarbij
het oké is om uit het raam te staren. Zoek je een
echte fine dining-belevenis? Dan moet je één
verdieping lager zijn dan Madam, bij restaurant
Moon. Signature chef Jaimie van Heije en chef
de cuisine Tommy den Hartog specialiseren zich
in klassieke gerechten met een moderne twist.
Maar er is nog een twist: de 19e verdieping van
de A’DAM Toren draait namelijk rond! Terwijl je
heerlijk aan je lunch of diner zit, draait je uitzicht
in een uur tijd een volledig rondje om de toren.
Dat wordt een maaltijd die je niet snel zult vergeten!

Foto: A’DAM Toren

A’DAM, voor iedereen
Alle facetten van de A’DAM Toren zitten vol
culinaire en culturele verrassingen. Van het
hyperchique loft, een geweldig penthouse van
600 vierkante meter dat met zo’n 10.000 euro
per nacht alleen voor de sterren onder ons is
weggelegd, tot de ondergrondse club Shelter.
Wat je ook zoekt, in A’DAM voelt iedereen
zich wel ergens thuis. Een fijne aanwinst voor
onze hoofdstad, waarvan we nog lang kunnen
genieten!

DAT WORDT
EEN MAALTIJD
DIE JE NIET
SNEL ZULT
VERGETEN!

Foto: Dennis Bouwman
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SPECIAL PANNENKOEKENRESTAURANTS

Pannenkoeken & Brasserie De Witte Hoeve – Giethoorn

H

van de
pannenkoek
In Nederland vindt een interessante ontwikkeling plaats
binnen de pannenkoekenbranche. Nog niet zo
lang geleden was het een niche en werd er gesproken
over een ‘single product’-restaurantconcept.
Tegenwoordig verschuiven sommige restaurants naar
een bredere markt: het ‘multifunctionele’ horecaconcept.
Zo ontstaan er unieke combinaties: zalen/party-, leisure-,
thema- en take-awayconcepten waarbij het aanbod beter
aansluit op de brede vraag van vrijetijdsactiviteiten,
gemak, variatie en kwaliteit. Er is meer aandacht voor
de beleving van kinderen, zoals een pannenkoek in de
vorm van een brandweerauto of prinses. En culinaire
hoogstandjes – wat dacht je van een pannenkoek met
gerookte zalmforel, kruiden, crème fraîche, avocado en
zoetzure komkommer – voor de volwassen gasten.
Lees over de evolutie van de pannenkoek.
TEKST Lia van der Weide
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et dorp Giethoorn ligt in één van de
grootste gebieden van Natuurmonumenten waarin water een
hoofdrol speelt; de Wieden vormt
samen met De Weerribben het grootste
aaneengesloten laagveenmoerrasgebied in
Noordwest-Europa. Dit natuurgebied, tezamen
met het unieke karakter van Giethoorn, maakt
dat jaarlijks duizenden toeristen het dorp
bezoeken. Elk jaargetijde heeft hier zijn charme:
in de zomer met een punter of fluisterboot de
omgeving verkennen en in de winter unieke
plekjes ontdekken in één van Nederlands
mooiste schaatsgebieden. Lekker sportief!

Net zolang tot iedereen genoeg gegeten heeft.
Niet alleen voor een pannenkoek moet je bij
De Witte Hoeve zijn. Ze zijn hét adres voor een
volledig verzorgde familie- of vriendendag.
Wordt het een rondvaarttocht, klootschieten op
het water of bijvoorbeeld een bezoekje aan de
kaarsenmakerij van De Witte Hoeve?
www.dewittehoeve.nl

Ze zijn hét adres
voor een volledig
verzorgde familieof vriendendag

Bewegen maakt hongerig. Dan is een bezoek aan
‘De Witte Hoeve’ een aanrader voor een heerlijke
pannenkoek of ‘plate gerecht’. Voor grotere
groepen is daar het lekkere pannenkoekenbuffet:
de basis – de pannenkoek – is al voor je gebakken.
Jij zorgt voor de finishing touch: voeg je spek,
kaas of misschien appel toe? Eens iets anders?
Dan zijn de tapas pannenkoeken perfect. De
eerste pannenkoeken zijn al in ‘pizza-punten’
gesneden en op grote borden op tafel gezet.
Voortdurend worden daarna nieuwe pannenkoeken,
elke keer met andere toppings, aangevoerd.

Pannenkoekenhuis Bergzicht – Woudenberg

H

et is zoveel lekkerder: een pannenkoek gemaakt van de beste
natuurlijke ingrediënten. Daarom
bereiden ze bij Pannenkoekenhuis
Bergzicht elke dag het beslag op ambachtelijke
wijze. Met verse eieren en speciaal geselecteerde
granen. Een goede basis voor een verrukkelijke
dikke pannenkoek met bijvoorbeeld gerookte
zalm, brie of rozijnen gedrenkt in brandewijn...
Of toch liever gewoon met spek of appel?

Welk arrangement je ook kiest, de smaakvolste
manier om een dag af te sluiten is bij Pannenkoekenhuis Bergzicht met een maaltijd in het
sfeervolle restaurant, in de verwarmde serre of
op één van de gezellige terrassen.
www.pannenkoekenhuisbergzicht.nl

Niet alleen voor pannenkoeken zit je bij
Bergzicht goed. De omgeving is perfect voor
een dagje uit. Eigenaar Kees Haalboom werkt
samen met verschillende lokale ondernemers
voor het leukste familie- of vriendenuitje.
Lekker op een mountainbike de bossen in of op
een authentieke Solex de geplaveide wegen
verkennen? Met een verbruik van 1:100 ligt de
wijde omgeving aan je voeten. Of haal je paard
van stal en maak je keuze uit 62 kilometer aan
ruiterpaden. Voor een maaltijd of pauze kun je je
trouwe viervoeter bij Bergzicht stallen in één van
de speciale paardenboxen.
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SPECIAL PANNENKOEKENRESTAURANTS

Pannenkoekenhuis ‘de 7 Dwergen’ – Sint Agatha (Cuijk)

Langs Berg en Dal – Noordwijk

H

V

et Land van Cuijk, dat ligt
ingesloten tussen de meanderende
Maas en de Peel, heeft veel te
bieden. Op de dijk hebben de
schapen het nog voor het zeggen, maar
eenmaal achter de aarden dam tref je
pittoreske dorpjes en ongerepte natuur,
klaar om ontdekt te worden. In één van die
dorpjes – Sint Agatha om precies te zijn –
ligt pal achter de dijk Pannenkoekenhuis
‘de 7 Dwergen’. Hier moet je zijn voor een
superlekkere pannenkoek.

oor een pannenkoek 2.0 moet je
bij pannenkoekenboerderij Langs
Berg en Dal zijn, volgens eigenaar
Robert Elsendoorn. Deze uitspraak
vraagt om uitleg. “Onze kaart is erg uitgebreid
en staat vol met pannenkoekverrassingen.
Natuurlijk ontbreekt de klassieke pannenkoek
met spek, kaas en appel niet. Maar wat dacht
je van een pannenkoek met spinazie en
fetakaas of brie, cranberry en walnoten? Ons
voorbeeld van een echte 2.0 pannenkoek.
Verrassend, vernieuwend en lekker.” Voor het
beste resultaat worden de pannenkoeken nog
op de 1.0 manier gebakken: ambachtelijk en
‘gewoon’ in de pan. Geen liefhebber van
pannenkoeken? Ga dan voor de zelf
gemarineerde saté van de haas, de pasta of
bijvoorbeeld de maaltijdsalade: buitengewoon
lekker en verantwoord.
Als het weer kouder wordt, stoken ze bij Langs
Berg en Dal het vuur hoog op in de grote
houtkachel. Terwijl de kinderen spelen in
de speelkamer met ballenbak en een echte
kinderbioscoop, genieten de volwassenen
van een goed glas wijn bij het knapperend
haardvuur. Op deze plek – gelegen aan de rand
van bos en duin en op loopafstand van het
strand – heeft iedereen het naar zijn zin.
www.langsbergendal.nl

Voor het beste resultaat
worden de pannenkoeken
nog op de 1.0 manier
gebakken: ambachtelijk
en ‘gewoon’ in de pan

www.dezevendwergen.nl

Het jonge grut
kan zich hier naar
hartelust vermaken

Nou ja, een superlekkere pannenkoek en méér.
Bij ‘de 7 Dwergen’ kunnen kinderen veilig
spelen terwijl je als ouder of begeleider lekker
op het terras zit. Wat dacht je van de grote
buitenspeeltuin ‘het Speelkasteel’? Het jonge
grut kan zich hier naar hartelust vermaken. De
ballenbak, de touwbrug, het springkussen of zo
hoog schommelen dat het voelt alsof je vleugels
hebt: het kan allemaal. Of toch liever samen met
opa en oma midgetgolfen? Of bij minder weer
spelen in het ‘Dwergenhuis’ – een spannend
indoorspeelhuis? De keuze is aan de gast.

’t Krekeltje – Eede

D

é attractie in Eede – een dorpje
gelegen in het zuidelijkste deel van
Zeeland – is Pannenkoekenboerderij
’t Krekeltje. Dit is de plek waar
kinderen de hele dag kunnen ravotten,
klimmen, klauteren en lekker kunnen eten.
Ongeacht het weer! Want naast twee buitenspeeltuinen heeft ’t Krekeltje ook twee binnenspeeltuinen. Een goede reden dus om ’t Krekeltje
voor een kinder- of familiefeestje te boeken.
Daarom kiezen ook basisscholen uit de wijde
omgeving dit speelparadijs als bestemming.
Wat gaan de jonge gasten als eerste ontdekken?
De hoogste toren van het park beklimmen,
springen op een trampoline óf speel je liever
met je vriendinnetje ‘gezinnetje’ in het huisje
met bedjes en een keukentje? Één ding is
zeker, niemand zal zich vervelen. Ook in de
buitenspeeltuinen is genoeg te doen. Ware
durfals kunnen kiezen uit maar liefst zes glijbanen.
Waarom de hoogste ‘vrije val’ heet laat zich
raden. En ook het piratenschip is een aanrader.
Wie speelt Kapitein Haak en wie Piet Piraat?
Spelen maakt hongerig. Daar weet de meesterpannenkoekenbakker wel raad mee! De lekkerste
pannenkoek wordt in een mum van tijd gebakken
zodat er genoeg ‘brandstof’ is om de rest van
het park te ontdekken. Veel plezier!
www.dekreeke.nl
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Wat de aller-, állerlekkerste pannenkoek
is, kunnen eigenaren Renate en Theo
Fassaert niet zeggen, “Wél weten we dat de
Knuffelpannenkoek bij de jongere gasten één
van de favorieten is”. Wat dat precies betekent?
Kom het zelf ontdekken bij Pannenkoekenhuis
‘de 7 Dwergen’!

Restaurant Klein Afrika – Oldenzaal

R

estaurant Klein Afrika maakt de
begroeting al speciaal: bij de ingang
staat een grote giraffe die je
vriendelijk aankijkt. Het pannenkoekenrestaurant ligt aan de rand van
recreatiegebied Het Hulsbeek waar je fijn
kunt fietsen en wandelen, maar waar ook
een superleuk speelbos is. Hier bouw je je
eigen boshut en klim je in de hoogste bomen.
Spannend! Na afloop van zo’n leuke middag
is Klein Afrika de ideale plek om ongedwongen
met je hele gezin te lunchen, borrelen
en dineren.
Voor de kinderen is hier genoeg te doen. Langs
het belevingspad wanen ze zich in een andere
wereld… Hier leven echte dieren uit Afrika, zoals
zebra’s en struisvogels. De ontdekkingsreizigers
mogen zelfs het verblijf van de schapen, bokjes,
kippen en ezeltjes verkennen. En in de speeltuin
staan genoeg toestellen om lekker in te klauteren.
De menukaart neemt je mee op een kleine
safarireis. Voor de ‘Livingstones in de dop’ is er
bijvoorbeeld een pannenkoek Zebra, Leeuw of
Olifant. De toeristische route voor de grote eters
brengt ze langs Durban, Lehsoto en Swaziland.
Eet smakelijk!

De toeristische route voor
de grote eters brengt ze langs
Durban, Lehsoto
en Swaziland.
Eet smakelijk!

www.restaurantkleinafrika.nl
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EIJSINK JOINT ACCELERATION NETWORK

Het feit dat de wereld om ons heen snel verandert, is
inmiddels een gegeven. Iedere organisatie zal daar op
haar eigen wijze invulling aan moeten geven, en dat geldt
vanzelfsprekend ook voor iedereen die in een organisatie
werkt. Wij gaan met z’n allen volop mee met alle nieuwe
ontwikkelingen. De tijd dat alleen maar kassa’s werden
geleverd, ligt daarbij al ver achter ons. Onderdeel van onze
missie is niet voor niets dat wij bedrijfsprocessen met
zinvolle oplossingen faciliteren en optimaliseren.
Dan zal je ook mee moeten met de tijd en de juiste
oplossingen kunnen bieden. Dus dat doen we.

Ontdek het
Joint
Acceleration
Network

TEKST Ferenc Birkenhäger

“KENNIS IS MISSCHIEN
MACHT, MAAR KENNIS

DELEN IS WAT ONS BETREFT
ÉCHTE KRACHT!”
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Investeren in samenwerken
De breedte van ons serviceportfolio is enorm en
loopt inmiddels uiteen van loyaliteitsoplossingen
tot personeelsplanning, van reserveringsoplossingen
tot bar- en keukenmanagement en van webshopstot websites. Veel (software)ontwikkelingen doen
wij daarbij zelf. De kassa heeft de verbindende
rol van waaruit andere systemen van relevante
data worden voorzien. De afhankelijkheid van
bedrijven van deze systemen en gegeneerde
data wordt dan ook steeds groter, omdat
er steeds meer processen vanaf hangen.
Ieder bedrijf wil immers grip houden op alle
belangrijke processen. Daarom ontzorgen wij
onze klanten bij het maken van de beste keuzes.
Door de snelheid van alle technologische
ontwikkelingen hebben wij bij een aantal van
onze oplossingen gekozen voor samenwerkingen
met specialistische partijen. Samen komen
we zo voor onze klanten tot de meest ideale
automatiseringsoplossing. Mede om die reden
investeren we bovendien in startups – zo haal je
niet alleen nieuwe kennis en nieuw elan in huis,
maar kun je je eigen kennis ook zoveel mogelijk
delen. Kennis is misschien macht, maar kennis
delen is wat ons betreft échte kracht!
Duurzaam kennis delen
Eijsink heeft altijd al voor nieuwe ideeën
opengestaan, kennis gebundeld en daarin
geïnvesteerd. Dat zal ook zo blijven. Het
erfgoed dat onze oprichter wijlen Jan Eijsink
op dit gebied heeft achtergelaten, wordt ook
vandaag de dag zorgvuldig bewaakt. Wij zijn
verheugd en trots dat wij vanaf 2017 het kennis
bundelen, het samenwerken met en investeren
in derde partijen expliciet gaan maken onder de
naam JAN. JAN staat voor Joint Acceleration
Network. Workshops organiseren, kennissessies
hosten, partnerships opzetten en ondersteunen,
investeren in startups, mensen en goede ideeën...
Zo wordt Jan Eijsinks erfgoed binnen Eijsink
verder verankerd. Een netwerk van met elkaar
samenwerkende partijen met als doel nieuwe
ideeën op te doen, innovatief en daarmee
vooruitstrevend te zijn. Twee (of meer) weten
immers meer dan één. Partijen die goed
samenwerken en kennis delen, zijn aantoonbaar
succesvoller dan de bedrijven die dat niet doen
en bereiken daarmee samen sneller hun doelen.
Dat geldt dan ook voor Eijsink. Ons einddoel is
vanzelfsprekend om klanten tevreden te maken
en houden. Om jóu, als ondernemer, het beste
te kunnen bieden. JAN is een nieuwe manier om
daar verder invulling aan te geven: ons krachtige
erfgoed als duurzame motor voor de toekomst.
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REDACTIONEEL ARGOS ZORGGROEP

Argos
Zorggroep:
een zorginstelling
met kleur

Argos Zorggroep biedt deskundige zorg,
behandelingen en gezelligheid aan
ouderen. Medewerkers en vrijwilligers
doen dit met veel passie en liefde vanuit
vestigingen in Schiedam, Vlaardingen,
Maassluis, Spijkenisse, Hoogvliet,
Poortugaal en Rhoon.

TEKST Maarten Oost
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Argos Zorggroep

W

ilfred Schouten, Facilitair
Manager van Argos Zorggroep,
vertelt over hun bijzondere
aanpak: “Als een cliënt bij
ons binnenkomt, dan mogen ze heel veel
aandacht verwachten. En toch zijn onze
huizen geen hotels: we begrijpen dat het niet
de eerste keuze is van ouderen om hier te
komen. Wij zeggen daarom ook dat ze niet
te gast zijn bij ons, maar Argos is te gast in
het leven van de cliënt. We draaien het om!
En een cliënt is altijd leidend. Dat betekent
dus geen dagplanning opdringen. Want
als iemand wil uitslapen, laat ze dan maar
lekker uitslapen. Wij willen het dagritme wat
zij gewend zijn zo min mogelijk verstoren.
Mochten cliënten toch hulp nodig hebben,
dan staan wij voor ze klaar.”

“Wij zeggen in
principe nooit ‘nee’
tegen een cliënt”

Bij de zorginstelling werken ze met vijf
zogeheten ‘werkwaarden’ die leidend zijn
voor de manier waarop medewerkers met
elkaar, de cliënten en hun naasten omgaan:
Deskundig, Verbindend, Vindingrijk, Kleurrijk
en Liefdevol. Wilfred legt uit: “Wij proberen
alles op een liefdevolle manier te doen, de
ouderen een leven te geven vol kleur. Wij
zeggen in principe nooit ‘nee’ tegen een cliënt,
gezamenlijk zoeken we naar een passende
oplossing. Daarin zijn wij vindingrijk. Bovendien
willen wij met alles wat we doen verbinden en
deskundig blijven. Onderzoek is heel belangrijk
binnen Argos Zorggroep. Zo doen we veel
kennis op, die we ook graag delen met andere
professionals, medewerkers en cliënten.”
Zorgen met passie en plezier
Naast een goede verzorging proberen alle
medewerkers van Argos Zorggroep de
cliënten ook veel plezier te brengen. Een
van de initiatieven is ‘Argos ErOpUit’: het
uitstapjesbureau van de zorggroep. “Argos
ErOpUit zorgt voor allerlei uitjes, zoals naar de
dierentuin, het theater of het restaurant. Verder
proberen wij natuurlijk ook intern voor een leuke
sfeer te zorgen. Zo vind je in onze huizen sfeervolle
brasserieën als gezellige ontmoetingsplekken
voor de ouderen en hun familie. Ook omwonenden
zijn hier van harte welkom”, aldus Wilfred.
Dat Argos Zorggroep zorg met veel passie
uitoefent, is niet alleen de cliënt opgevallen,
want de zorginstelling heeft in 2016 twee mooie
prijzen ontvangen: de Nationale Business
Succes Award 2016 en de Gastvrijheidszorg
Award 2016 in de categorie Verpleging &
Verzorging voor DrieMaasHave in Maassluis.
De toekomst ziet er rooskleurig uit bij Argos!
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OPLOSSING JUWELIER VAN WILLEGEN

Juwelier Van
Willegen in
Rotterdam:

JUPA, SOFTWARE VOOR JUWELIERS

een echt
feestje!

Je komt binnen en kijkt direct je ogen uit. Verschillende niveaus en
intieme corners met eigen kleuren en sfeer. Overal, maar werkelijk ook
óveral, is over nagedacht. Je voelt je meteen welkom dankzij de heerlijk
geurende kop koffie met een vers gebakken koekje of een goed glas wijn
met een heerlijke amuse uit de open keuken. Bij juwelier Van Willegen
is het namelijk altijd een feestje. Een juwelier die anders is dan andere
juweliers. Maar dan ook écht anders!
TEKST Maarten Oost
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Van Willegen

I

t runs in the family bij Van Willegen.
De juwelier is inmiddels met de huidige
eigenaren Cécile en Martijn van
Willegen toe aan hun vierde generatie
juweliers. In 2013 zijn de twee begonnen met
het nieuwe concept, dat vooral om plezier en
beleving moest draaien. Martijn: “Cécile en
ik waren niet zo tevreden over de winkels die
wij bezochten over de wereld. Consumenten
moesten kopen, kopen en nog eens kopen. De
klant was gewoon ondergeschikt geworden.
Totaal geen persoonlijke benadering.
Wij hadden toen zo iets van: wij willen dit
anders doen!”

Van Willegen heeft gekozen om te werken met JUPA.
Het alles-in-één softwarepakket voor de moderne
juwelier. Het JUPA-pakket heeft alle voorzieningen
in huis die je in een juwelierszaak kan tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan taxatierapporten,
certificaten, occasions of productinformatie.
Maar ook functies als voorraadadministratie,
kassaverkopen en bestellingen zijn terug
te vinden in JUPA. En naast een digitaal
klantenbestand is ook een sterke
digitale klantenservice onmisbaar.
Via de webshop bijvoorbeeld!
Alles voor de webshop is
direct vanuit JUPA te beheren.
Hét kassasysteem voor de
moderne juwelier!

"WIJ PROBEREN EEN OMGEVING TE CREËREN
WAARBIJ DE GAST ENTHOUSIAST KAN WORDEN
OVER ZICHZELF"

De klant moest weer een echte klant worden,
of eigenlijk een gast. “Wij wilden onze klanten
juist een gastbeleving geven. Daarom hebben
we veel inspiratie opgedaan bij hotels, waar gasten
in de watten worden gelegd. Dat doen wij hier
dus ook. Met geur, kleur en smaak! Wij hebben
versgebakken koekjes en continu een barista
rondlopen. Daarbij bereiden we ook verse
hapjes in onze open keuken en tijdens events
doen we zelfs aan live cooking. Wij proberen
altijd op een creatieve manier onze gast te
verrassen,” aldus Martijn.
Gastvrijheid en vakkennis
als belangrijkste ingrediënten
Overal zit een idee achter bij Van Willegen.
De hapjes, het interieur, de collecties. Dit wordt

subtiel doorgevoerd tot in de kleinste details,
zelfs tot het toiletpapier toe, dat de kleuren
van het logo (zwart en oranje) heeft. Martijn:
“We nemen graag de tijd voor onze gasten
want je komt hier om jezelf te verwennen. We
hebben zeer uitgebreide collecties sieraden
en horloges die je niet binnen vijf minuten kan
laten zien. Of het nou een exclusief horloge is
uit de collectie van onze IWC Lounge of een
verlovingsring. Elk juweelstuk is persoonlijk, het
moet bij je passen. Daar neem je de tijd voor.
En die willen wij onze gasten geven!”
De juwelier is mede door de gastbeleving
een groot succes te noemen. “Wij proberen
een omgeving te creëren waarbij de gast
enthousiast kan worden over zichzelf. Waarbij
wij samen een hele gave herinnering mogen

maken bij de aankoop van dat ene sieraad of
horloge. Daarom hebben wij hier heel veel
vaste klanten. Sommigen komen terug voor iets
nieuws uit onze eigen Van Willegen-collectie,
wij hebben sieraden die uniek zijn! En anderen
komen terug voor de gastvrijheid, de service
of voor een leuk dagje uit in Rotterdam. Zelfs
leveranciers kopen bij ons. Daar zijn wij echt
trots op!”, besluit Martijn. Trots mogen ze
zeker zijn, want deze juwelier is werkelijk van
alle markten thuis. Wil je uitgebreid advies?
Onder het genot van een hapje en drankje op
zoek gaan naar die ene, perfecte ring voor je
‘soulmate’? Een ding is in elk geval zeker: bij
een bezoek aan Van Willegen beleef je een
nieuwe vorm van luxe!

EIJSINK MATTERS / 29

REDACTIONEEL VOORLINDEN MUSEUM & GARDENS

MUSEUM
VOORLINDEN
MODERN,
SFEERVOL,
UNIEK
“Waarom een eigen museum?”, herhaalt Joop van Caldenborgh,
kunstverzamelaar en groot liefhebber van moderne en hedendaagse kunst.
Tien jaar geleden had hij er nog niet aan willen denken.
Inmiddels is zijn prachtige verzameling kunstobjecten,
bekend als de Caldic Collectie, ondergebracht in het nieuwe museumgebouw
Voorlinden Museum & Gardens. “Suzanne, 10 jaar geleden bij mij begonnen als
stagiaire en nooit meer weggegaan, kan je vertellen wat de aanleiding was.”
Directeur Suzanne Swarts lacht en vult aan: “Toen we in 2011 van de
Kunsthal in Rotterdam carte blanche kregen om een tentoonstelling samen te stellen
met werk uit onze eigen collectie, begon het te borrelen. De voorbereiding en
de opbouwfase van de expositie ‘I promise to love you’ was voor ons heel bijzonder.
We zagen wat een museale omgeving doet met kunst. En dat is heel anders dan
wanneer een stuk thuis, op kantoor, of in de kunstopslag met een tl-buisje
erboven hangt. Daarnaast is het bijzonder te zien wat kunst met publiek doet.
Dit gevoel kunnen delen met derden was de doorslaggevende
factor om in versneld tempo ideeën te ontwikkelen
voor een eigen museum.”

TEKST Lia van der Weide
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Eijsink
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REDACTIONEEL VOORLINDEN MUSEUM & GARDENS

Suzanne: “Niets is zo vervelend als de stereotype suppoost die
in elkaar gezakt in de hoek van een zaal zit en bij een vraag die
enigszins naar kunst neigt, verwijst naar de infobalie. Wij hebben
contact gezocht met de kunstacademie in Den Haag en zijn met
hen het project Guides & Guards gestart. Deze jonge kunstacademiestudenten of pas afgestudeerde kunstenaars beantwoorden vragen
en benaderen zelf proactief bezoekers met de vraag of ze het leuk
vinden iets meer over een kunstwerk te horen. Daarnaast zorgen
ze als guard dat bezoekers nergens aanzitten. Een duidelijk bredere
functie dan die van bijvoorbeeld een suppoost.”
De Guides & Guards staan onder meer in de drie ruimtes van het
museum waar verschillende kunstwerken uit de eigen, omvangrijke
collectie worden getoond. Er zijn onder andere werken van Andy Warhol,
Damien Hirst en Ai Weiwei te zien. Maar ook kunstwerken die speciaal
voor dit museum zijn gemaakt, zoals Swimming Pool van Leandro
Erlich. Een zwembad met echt water, waar je in kunt zonder nat te
worden. Of Skyspace van James Turrell: een specifiek geproportioneerde
kamer met een vierkant gat in het dak, waardoor je recht naar boven
kijkt en de lucht ziet zoals je deze nog nooit hebt gezien.

Swimming Pool - Leandro Erlich

D

e beelden in de tuin van landgoed
Clingenbosch waren op afspraak
al te bezichtigen, maar Joop en
zijn vrouw wilden ook schilderijen
binnen laten zien. Het paviljoen wat ze voor
ogen hadden, moest aan veel punten voldoen.
Suzanne: “We wilden de bezoeker, naast
kunst, meer bieden. Een winkel, een
bibliotheek, educatie, allemaal faciliteiten om
nog beter van de kunst te genieten. Dan wordt
zo’n gebouw elke keer wat groter: inmiddels
heeft het een voetprint van 6.500 m² op
40 hectare landgoed.” Voor ideeën bezochten
ze musea over de hele wereld, en ontdekten
zo voorbeelden van wat ze wel of juist niet
wilden. Lichtbeleving was erg belangrijk.
“Onze wens was om daglicht toe te laten
in de museumzalen, maar daarmee kozen
we voor een ingewikkeld ontwerptraject.
Kunstobjecten zijn in veel gevallen
lichtgevoelig en kleuren kunnen vervagen.
En ook schaduwvlekken of lichtvlakken
op vloeren wil je te allen tijde voorkomen.
Samen met onze architect hebben we een
nieuw daglichtsysteem ontwikkeld. Het
geperforeerde zonnedak met 115.000 in een
hoek afgesneden buisjes, een 6,5 cm dik
glazen dak (tegen ongenode gasten), indirecte
ledverlichting en een strak gespannen
‘velumdoek’ zorgen voor een gecontroleerde,
neutrale kleurtemperatuur zonder dat de
kunst daar onder lijdt.”
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VOORLINDEN MUSEUM & GARDENS BIEDT HAAR
BEZOEKERS EEN TOTAALBELEVING
Couple under an Umbrella - Ron Mueck

Maar licht was niet de enige uitdaging, legt Joop
uit. “Ik wil absoluut geen storende elementen in
het museum. Nooduitgangbordjes, lichtknopjes
of bijvoorbeeld camera’s. Ik begrijp dat we niet
zonder kunnen, maar dit betekent niet dat ze
zichtbaar moeten zijn. Ik vind het bijvoorbeeld
belangrijk dat er geen kassascherm tussen de
kaartjes- of winkelverkoper en de bezoeker
staat. Het scherm is er wel… maar je ziet het
niet.” Dat vroeg om een goede coördinatie
en samenwerking tijdens de bouw tussen alle
partijen. “We zijn erg tevreden over het resultaat,
ook al kostte dat soms een gevecht aan tafel.
Nu, achteraf, kijken we er met een glimlach
op terug. Elke dag de rubberlaarzen aan en
veiligheidshelm op… Het was een bijzondere
fase en heel veel gedoe, maar we hadden het
niet willen missen.”

Voorlinden Museum & Gardens biedt
haar bezoekers een totaalbeleving: het
moderne museum, het sfeervolle landhuis
voor een goede kop koffie met lekker
taartje, wandelen op een 40 hectare
groot landgoed… Een unieke en mooie
combinatie.

Niet alleen het gebouw voldoet aan de hoge
standaarden van de opdrachtgever. Ook de
fraaie tuinen (aangelegd door tuinarchitect
Piet Oudolf) zijn bepalend voor de ultieme
gastbeleving. En het oog voor detail loopt
door in het medewerkersteam.

Food for thought (2014) - Maha Malluh
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REDACTIONEEL KEUKENHOF

Zie, ruik, beleef!
Wereldwijde allure
Keukenhof is wereldberoemd. Jaarlijks genieten
meer dan een miljoen mensen uit meer dan
100 landen van alle pracht en praal. Ongeveer
75 procent van de bezoekers komt van buiten
onze landsgrenzen, maar ook steeds meer
Nederlanders weten Lisse te vinden. Keukenhof
is geen jaar hetzelfde. In 2017 is het thema
van het park Dutch Design. Kunstenaars en
ontwerpers, zoals Mondriaan en Rietveld vormen
de inspiratiebron voor de ontwerpen die vanaf
23 maart te bewonderen zijn. Wat denk je
bijvoorbeeld van de Mondriaantuin met primaire
vierkante kleurvlakken? Dat wil je toch zien?

Ruim 32 hectare

Wie Keukenhof zegt, denkt aan bloemen. Miljoenen tulpen,
hyacinten, narcissen, orchideeën, rozen, anjers, irissen en
andere prachtige soorten. Wist jij dat er alleen al meer
dan 800 soorten tulpen zijn? In Keukenhof kun je ze
allemaal bewonderen. Spectaculaire bloemenshows
en uitgestrekte velden met meer dan 7 miljoen intens
gekleurde bloemen in bijzondere motieven maken
Keukenhof het mooiste lentepark ter wereld. Keukenhof
is uniek en prikkelt al je zintuigen.
TEKST Annabelle Boom
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Keukenhof en Albron

Ruim 15 kilometer wandelpaden
Meer dan 7 miljoen bloembollen
Meer dan 800 soorten tulpen
Meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar
Bezoekers uit meer dan 100 landen
Meer dan 50 horecalocaties

Belangrijk showvenster
Keukenhof is niet alleen prachtig, maar ook
ontzettend belangrijk voor de Nederlandse
sierteelthandel. Het is dé plek om bloemen
en planten te etaleren en een belangrijke
ontmoetingsplek voor mensen uit de sierteeltsector.
Iedere herfst leveren zo’n 100 hofleveranciers
meer dan 7 miljoen om de ‘levende catalogus’
te kunnen realiseren. Er wordt goed gekeken
naar kleuren, de hoogtes en bloeitijd, waarna
de tuinontwerper een uniek ontwerp maakt voor
iedere leverancier. Veertig tuinmannen planten
alle bollen stuk voor stuk, én halen alles aan het
eind van het seizoen weer uit de grond.

Belevenis voor kinderen
Ook voor kinderen is een bezoek aan Keukenhof
een leuk dagje uit. De kleintjes kunnen knuffelen
met de dieren in de kinderboerderij. Voor oudere
kinderen is er een speurtocht door het park, waarbij
ze zich heerlijk kunnen uitleven op diverse
avontuurlijke toestellen. Ze kunnen ook hun
eigen bollenmozaïek ontwerpen en meer leren
over tulpen en het groeiproces van bloembollen.
Heerlijk eten
Wandelen in de frisse buitenlucht maakt
hongerig! Uiteraard kun je die honger eenvoudig
stillen. Keukenhofs horecapartner Albron
verwent, verleidt en verrast de bezoekers op
wel 55 mobiele en vaste locaties. Gastvrijheid
en mooie producten staan daarbij voorop,
net als continue ontwikkeling. In 2017 kun je
bijvoorbeeld genieten van al het lekkers in het
nieuwe entreegebouw dat straks door Albron
ontwikkelde concepten herbergt voor onder
meer een grand café, een to-go-outlet en een
restaurant dat de geschiedenis van de bloembol
als centraal thema heeft: Blooming Dutch.
Zoals gezegd, Keukenhof is een ware belevenis
voor al je zintuigen. In 2017 is Keukenhof van
23 maart tot en met 21 mei geopend.

Terug in de tijd
Keukenhof is gevestigd op een deel van het
landgoed van Kasteel Keukenhof. Kasteel
Keukenhof werd in 1641 gebouwd in ‘de
Keukenduin’. De Keukenduin behoorde tot
Slot Teylingen en werd zo genoemd omdat de
opbrengsten van het duingebied zoals wild, vee
en diverse kruiden en bessen bestemd waren
voor de keuken van het slot. De naam Keukenhof
is afgeleid van Keukenduin. In 1949 bedacht de
toenmalige burgemeester van Lisse samen met
een groep toonaangevende bloembollenkwekers
en -exporteurs het plan om op het landgoed
een tentoonstelling van voorjaarsbloeiende
bloembollen te maken. Het lentepark Keukenhof
werd in 1950 geopend.
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TECH GADGETS

1
1 / Vliegensvlug minder vliegen
Lekker in de zomerzon picknicken in het park,
of barbecueën in de achtertuin. Dat is pas
echt genieten… Tot zo’n dikke bromvlieg jouw
lekkernijen óók ontdekt, die je dan elke 10
seconden wapperend weg moet jagen. Met
ShooAway is dat probleem voortaan opgelost!
De roterende wieken met holografisch
reflecterende stippen schrikken de vliegen
permanent af, en zijn zo zacht dat je ze ook al
draaiend rustig met je hand of met een glas
kunt aanraken.
Foto: u3products.com

2 / Robottuinman
Kobi is de slimme ‘meer dan grasmaaier’
die je gazon het gehele jaar door keurig
netjes houdt. Kobi kan namelijk niet alleen je
gras maaien, maar ook bladeren en sneeuw
ruimen. Doordat hij de weersverwachting
in de gaten houdt – dankzij verbinding
met het internet – weet hij precies wat
hij moet doen. Kobi is uitgerust met een
anti-diefstalsysteem en beveiligd met een
pincode. Bij een poging tot diefstal springt
hij in de beveiligde modus en ontvang je
een waarschuwingsbericht op je smartphone.
De grasmaaier maakt gebruik van een
lithium-ion-accu en heeft een groot bereik.
Foto: The Kobi Company
thekobi.com

2

shooaway.nl

Gadgets

4

TEKST Maud Etman & Annabelle Boom

3 / Snoerloos opladen
Je wilt en moet tegenwoordig eigenlijk 24/7
bereikbaar zijn. Een lege telefoonaccu is dus een
drama. Uiteraard zijn er verschillende powerbanks
die je kunt gebruiken om je telefoon snel weer
op te laden, maar nóg handiger zijn draadloze
opladers zoals de Zens Wireless Charger. Steeds
meer smartphones en tablets zijn ‘Qi-geschikt’.
Je laadt ze door ze simpelweg op de lader te
leggen. Diverse andere devices kun je geschikt
maken door ze te voorzien van een zogeheten
Qi-sticker of Qi-case.
Foto: ZENS
makezens.com

3

4 / Futuristische hoofdmassage
Vergeet de stoelmassage, de nieuwste
manier om te ontspannen is de iDream 1260!
De combinatie van luchtdruk-, vibratie-, en
drukpuntmassage (plus infrarood) biedt je
hoofd en ogen welverdiende ontspanning.
Vanzelfsprekend kun je tegelijkertijd een
lekker muziekje afspelen. Het apparaat kan
nauwkeurig ingesteld worden op ieder hoofd.
De kleine gaatjes in de bril voorkomen een
claustrofobisch gevoel en zorgen dat je
de iDream eenvoudig kunt bedienen met
bijgeleverde afstandsbediening.
Foto: radbag.nl
breousa.com
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5 / Geurwekker
Goodmorning sunshine! Met de Sensorwake
wordt opstaan iedere dag een feestje. Wil jij
subtiel wakker worden gemaakt door de geur
van een versgebakken croissant, een heerlijk
kopje koffie of de stimulerende geur van
pepermunt? Koop de geurcapsules van jouw
voorkeur en geniet! Voor ongeveer € 5,- per
maand wordt wakker worden een bijzondere
beleving.
Foto: sensorwake.com
sensorwake.com

6

6 / Draagbare platenspeler
Retro is hip en muziek is leuk. De Crosley
Cruiser II is de draagbare platenspeler die
deze dingen verenigt. Laat vroegere tijden
herleven en speel altijd en overal je favoriete
platen af. En als we zeggen altijd en overal,
bedoelen we ook echt altijd en overal.
Doordat de Crosley Cruiser II ook op batterijen
werkt, kun je hem zelfs op het strand
gebruiken. De hippe platenspeler is
beschikbaar in vier uitvoeringen, van klassiek
zwart tot een kleurrijk driehoekpatroon.
Foto: zaak-shops.nl
crosleyradio.eu

5

7

7 / Glow in the dark-stenen
Wil je jouw locatie meer allure geven? Met
deze glow in the dark-stenen verander je je
tuinpad in een ware eyecatcher. De stenen
worden opgeladen door de zon en geven na
zonsondergang nog zo’n twee tot drie uur
sfeervol licht.
Foto: waycoolgadgets.com
glowstones.com

8
8 / Automatische wifi-reset
De wifi doet het niet! Help! What to do?
Inmiddels weet bijna iedereen wel wat stap één
is: ‘did you try turning it off and on again?’. Het
goede nieuws is dat dit volledig automatisch
kan! Je hoeft dus niet eens meer op te staan
om eigenhandig je router te resetten. De
ResetPlug WiFi doet dit automatisch voor
je. Op dit moment is alleen een versie voor
Amerikaanse stopcontacten beschikbaar, maar
de internationale versies worden ontwikkeld.
Foto: resetplug.com
resetplug.com
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COLUMN BAS VAN WAYENBURG

OPLOSSING PAVILJOEN VAN DE DAME

Zonder
lawaai
toch een
krachtige
boodschap

PAVILJOEN
VAN DE DAME:
EEN DROOM AAN
HET WATER

Als ik mijn klanten vertel dat dingen die niet opvallen het verschil maken,
dan begrijpen ze vaak meteen waar ik het over heb. Dat komt omdat ze
daar zelf ook mee bezig zijn. Al is alles super georganiseerd, als de details
niet kloppen, klopt er eigenlijk niets. Het jasje van een stewardess dat
zodanig gesneden is, dat ze de bagagelockers dicht kan maken zonder dat
de rest van haar kleding opkruipt. Een wegenwacht die met jas aan in de
stromende regen, over de motor gebogen, kan sleutelen en toch droog
blijft. De sommelier die er de hele avond onberispelijk uitziet. Dat zijn
precies die dingen waar kleding kan helpen om je beroep beter uit te
voeren. Onzichtbare maar goed doordachte details.

H

et moge duidelijk zijn; vorm volgt
functie. Vooral voor werkkleding
die dagelijks gedragen wordt, is
een goede pasvorm van belang.
Mensen denken vaak ten onrechte dat oversized
altijd comfortabel is, maar oversized zit alleen
maar in de weg. Te wijde kleding belemmert
je bewegingen en het flatteert niet. Als vorm
en inhoud elkaar versterken, is het pas echt
goed. Lang niet altijd zie ik oogstrelende
bedrijfskleding. Als beroepsidioot erger ik
mij aan suppoosten, beveiligers of bedienend
personeel in slobberige pakken. Aandachtloos
in kleding gehesen. Liefdeloos of eigenlijk
heel dom? Het is echt een kleine moeite
kleding te laten passen. Helaas heeft niet
iedere leverancier daar zin in. Dat kost tijd.
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Het is belangrijk dat je als bedrijf een echte visie
hebt over bedrijfskleding en die daadwerkelijk
toepast en uitdraagt. Met een duidelijke visuele
identiteit blijf je niet steken tussen tafellaken
en servet, maar maak je duidelijk waar je voor
staat. Je valt beter op. Je onderscheidt je van je
concurrentie. Je verrast je klanten en wekt hun
vertrouwen. En – last but not least – de dragers
zijn er blij mee! En dat stralen ze uit.
Soms hoor ik: “Maar ja, ik heb geen figuur om
zoiets te dragen.” Onzin! Stijl zit niet vast aan je
lichaam. Stijl is een gevoel. Het juiste ontwerp,
de juiste materiaalkeuze, het juiste silhouet en de
juiste pasvorm versterkt dat gevoel. Je uitstraling
weerspiegelt niet alleen jezelf als persoon. Jezelf
vertegenwoordigen als bedrijf is ook een rol die

je neerzet en boodschap die je verkondigt.
Om een krachtige boodschap over te brengen
hoef je geen lawaai te maken; je moet hem
alleen verdomd goed uitdragen.

Bas van Wayenburg is al meer
dan twintig jaar succesvol werkzaam
in de wereld van mode en corporate fashion.
Zijn studio Bas van Wayenburg ontwerpt,
begeleidt en adviseert in alle processen
die hierbij komen kijken. Sinds kort heeft
de studio een eigen lijn representatieve
bedrijfskleding in samenwerking
met Alba Specials.

Foto: Peter Baas

Samen met haar man Bert had ze al vier horecazaken in
Groningen: twee clubs, een koffie- en theehuis en een
eetcafé. Maar de ambitie en dromen van Imogen Westerhof
gaan nog veel verder. Dit jaar ging een droom in vervulling
met de opening van Paviljoen van de Dame in Paterswolde.
Ze vertelde ons over de totstandkoming, het proces en de
toekomst van het paviljoen.
TEKST Maarten Oost
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Foto: Peter Baas

OPLOSSING PAVILJOEN VAN DE DAME

Foto: Peter Baas

Foto: Paviljoen van de Dame

HOEZO EEN ZOETWATERPAVILJOEN?
“Mijn man en ik komen erg graag in het westen.
Daar kwam ik een hele mooie zaak tegen met
een prachtig Metropolisch karakter – dat misten
we naar mijn mening nog in het noorden. Dus
zijn we zes jaar geleden gaan zoeken naar een
mooie locatie, totdat wij uitkwamen bij een
bijzondere plek aan het water in Paterswolde.
Ik was op slag verliefd. Daarna volgden twee
drukke jaren om het bedrijf op touw te zetten.”

WAAROM DE NAAM ‘PAVILJOEN
VAN DE DAME’?

WAT MOGEN MENSEN VERWACHTEN
ALS ZE HIER NAAR BINNEN STAPPEN?

DE DAME BESTAAT NU EEN HALF JAAR.
HOE KIJK JE DAAROP TERUG?

“Comfort, warmte, sfeer en luxe. Maar wel
toegankelijke luxe. Zo hebben wij de meest
uiteenlopende gerechten, een uitgebreide
wijnkaart en een fantastische sushikaart waar ik
echt trots op ben. Maar je kunt ook gewoon saté
bij ons bestellen. Alles wordt met hoge kwaliteit
gedaan. Van lunch tot diner. Voor het hele gezin
of een zakenrelatie. Je kunt hier ook een receptie
houden of een groot feest geven. We hebben
zelfs twee loungeboten die je kunt huren in
combinatie met een hapje en een drankje.”

“Geen struikelblokken, wel uitdagingen. Je kunt
het een beetje vergelijken met kerst: elke dag
met dezelfde kriebels opstaan. Maar wel pittig.
Het is een groot bedrijf, dus je moet veel praten
met elkaar, luisteren naar je gasten en elke dag
leren. Alleen dan kan een onderneming zoals het
Paviljoen van de Dame slagen. We mogen heel
erg tevreden zijn met wat wij de afgelopen tijd
samen hebben neergezet. De reacties zijn zeer
goed, de gasten enthousiast. Ze noemen het een
aanwinst voor Groningen. Daarnaast hebben we
al drie nominaties op zak en zijn we verkozen tot
beste zoetwaterpaviljoen van Nederland.
Dat is natuurlijk geweldig! Nu kunnen we de
balans opmaken en verder bouwen.”

“JE KUNT HIER
OOK EEN RECEPTIE
HOUDEN OF EEN GROOT
FEEST GEVEN”

“De naam is bedacht door de architect van het
pand, en het heeft eigenlijk met verschillende
zaken te maken. Zo komt de naam onder andere
van de mythische ‘witte wieven’, de verhalen
over spookachtige vrouwenfiguren die door de
mistbanken hier op het water voortbewegen.
Verder slaat de naam ook op de dames Heikens.
Zij waren ooit eigenaar van een familiehotel
op dezelfde plek waar het paviljoen nu staat.
En ikzelf sta natuurlijk ook een beetje voor die
naam. Naast eigenaar ben ik als gastvrouw ook
het gezicht van het paviljoen. Dus het woord
‘dame’ komt op deze manier elke keer weer
terug. Vandaar: Paviljoen van de Dame!”

“JE MOET VEEL PRATEN MET
ELKAAR, LUISTEREN NAAR JE GASTEN EN
ELKE DAG LEREN. ALLEEN DAN KAN EEN
ONDERNEMING ZOALS HET PAVILJOEN
VAN DE DAME SLAGEN.”

Foto: Peter Baas

WAT STAAT ER OP DE PLANNING?

De tijd vooruit met de booq Bar/Kitchen Manager

“Buitenbarren, zowel op het gewone terras als
op het dakterras, zodat wij de gast nog beter en
sneller kunnen bedienen. Daarnaast komen er
nieuwe boten bij naast de twee loungeboten die
we al hebben. En verder wordt het finetunen van
processen en zaken die nog beter kunnen.
Dan zijn we in 2017 tijdens het nieuwe
hoogseizoen er weer helemaal klaar voor!”

De ambitie van Bert en Imogen Westerhof zie je terug in hun paviljoen. Alle werknemers werken
alleen met de beste ingrediënten, producten en systemen. Waaronder de Bar/Kitchen Manager,
zowel achter de open bar als in de keuken. Imogen Westerhof legt uit: “Je moet met de tijd
meegaan. De tijd vooruit zijn, zelfs. De booq Bar/
Kitchen Manager laat je heel erg efficiënt werken
en dat is belangrijk, vooral tijdens drukte.
Dat moet ook, want in ons restaurant is ruimte
voor 200 gasten en op het terras voor nog
eens 300 gasten. Het bonloos werken met de
touchschermen maakt het een stuk duidelijker voor
onze chefs. Het hele systeem past bij de ambitie
die wij hebben bij Paviljoen van de Dame.”

Foto: Peter Baas
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REDACTIONEEL BIERBROUWERIJ BAVARIA

“Er zit meer dan alleen bier in ons flesje”

H

et bedrijf wordt geleid door een
team neven van de zevende
generatie van de familie
Swinkels en behoort tot één van
de oudste familiebedrijven van Nederland.
De familie zegt zelf: “We hebben het
bedrijf in bruikleen van de kinderen en
kleinkinderen. Dat betekent dus dat we
zuinig op onze spullen zijn en altijd kijken
naar de lange termijn. Duurzaamheid valt
of staat met de betrokkenheid van het
bedrijf.” Het gedachtegoed van de Swinkels
is niet onopgemerkt gebleven. Eind 2015
werd het bedrijf verkozen tot het beste
familiebedrijf van de wereld, de Global
Family Business Award 2015. De prijs is een
erkenning voor de wijze waarop het bedrijf
het familiebelang verenigt met zakelijk
belang, traditie combineert met innovatie
én hoe men zowel binnen als buiten
Bavaria met elkaar omgaat. Het is dan ook
geen toeval dat sommige mensen hun hele
leven bij Bavaria werken.

Brabantse nachten zijn lang. Dat beweert niet alleen de
lokale bevolking, het wordt bevestigd in menig (carnavals)
liedje. Tja, dan moet er toch een kern van waarheid in
zitten. In gezelschap van vrienden een vorkje prikken en
genieten van traditioneel gebrouwen bier. Dát zijn de
avonden waar je met een glimlach op je gezicht aan
terugdenkt. Tijd voor Bavaria! Hét bier waar meer dan
alleen bier onder de kroonkurk zit. Het brengt ook
gezelligheid, plezier en mensen bij elkaar.

TEKST Lia van der Weide
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FOTO Bierbrouwerij Bavaria

Natuurlijk puur natuur!
Bier bestaat voor 95% uit water. En laat nou
precies onder de Bavaria-brouwerij in Lieshout
een eeuwenoude mineraalwaterbron liggen.
Dat wisten de eerste brouwers ruim 300 jaar
geleden al. Vanaf dat moment wint de brouwerij
hier het belangrijkste ingrediënt voor het
heerlijke gerstenat. De zelf vermoute gerst, de
zorgvuldig geheim gehouden receptuur,
het vakmanschap van de brouwer en de liefde
voor het vak, het zijn de ingrediënten die het
Bavaria bier de unieke frisheid, smaak en
karakter geven.
Bavaria 0,0%
Trek een willekeurige koelkast open en de kans
is groot 0,0% pils aan te treffen. In 1988
introduceerde de brouwerij als eerste echt
alcolholvrije pils op de Nederlandse markt:
Bavaria Malt. Juist door zijn goede smaak werd
het bier een groot succes. Het brouwproces,
gevolgd door een vergistingsproces en een
rijpingsstap, wordt zo uitgevoerd dat de echte
biersmaak en een mooie schuimkraag behouden
blijven, een vaardigheid die de brouwerij al zo’n

15 jaar eerder had ontwikkeld. Toen startte men
namelijk met de export van alcoholvrij bier naar
islamitische landen. De consument omarmde
het als lekkerste alcoholvrije bier. Niet voor
niets is Bavaria Malt nog steeds marktleider in
het segment van alcoholvrije bieren. Daarnaast
brengt Bavaria onder het merk La Trappe
alcoholvrij witbier op de markt. Volgt een
herhaling op het succes van Bavaria Malt?
Consumenten drinken steeds vaker speciaalbier.
Het assortiment aan bieren is binnen de retail
gestaag gegroeid. De diversiteit neemt toe
terwijl de schap- en opslagruimte beperkt is. Een
uitdaging voor zowel de retailer als de brouwerij.
Deze veranderende biermarkt stelt Bavaria voor
nieuwe uitdagingen. Aan de ene kant draait de
brouwerij door een grotere diversiteit van bieren
nu minder efficiënt wat versterkt wordt doordat
aan de andere kant bestellingen op steeds
kortere termijn moeten worden geleverd. Deze
trend van just-in-time delivery maakt het lastig om
volledig efficiënt te werken. Een aandachtspunt
binnen de organisatie waar de komende tijd extra
energie in wordt gestoken.

• Jaarlijkse productie: meer dan
6 miljoen hectoliter bier
• 100% familiebedrijf
• Grootste onafhankelijke
brouwerij in Nederland
• Netto omzet: ruim € 500 miljoen
• 1.000 medewerkers wereldwijd
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ADVERTORIAL CCV

WINKELCENTRA
AANTREKKELIJKER
DAN OOIT
SAMEN VOOR
DE CONSUMENT
Mensen houden van de gezelligheid van winkelcentra.
De levendigheid, het contact met anderen. Ondernemers in
de binnenstad en winkelcentra kunnen die aantrekkingskracht nu extra voeden met een communityplatform.
Met de bijbehorende loyaliteitspas geef je bij aankoop
vanaf een bepaald bedrag bijvoorbeeld een kopje koffie bij
de buurman cadeau. Of gratis parkeren in de garage om
de hoek. En wellicht een kaartje voor het stadsmuseum?
TEKST & FOTO

W

inkeliers en andere ondernemers in de binnenstad hebben
met een communityplatform
goud in handen. Zij verstevigen
zo collectief hun concurrentiepositie ten
opzichte van de oprukkende webshops en
ketens. Ook kleinere ondernemers kunnen
zich hiermee, zonder eigen IT- of marketingteam, stevig profileren. Want de mediawijze
consument van nu wil aanbiedingen op maat,
online vouchers en interessante spaaracties.
Jan Hartjes, managing director CCV Nederland,
vertelt hoe ondernemers in winkelcentra
krachten kunnen bundelen om die
consumenten binnen te halen. Én vast
te houden.
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Let’s make payment happen
Samen met Eijsink biedt CCV ondernemers een one-stop-shop-oplossing.
Zowel voor communities als voor individuele ondernemers verzorgen
wij de elektronische betalingen en de transacties, ook
bij loyaliteitsprogramma’s.

CCV

VERTEL EENS OVER DAT COMMUNITYPLATFORM – HOE WERKT DAT?

HOE HELPEN JULLIE
ONDERNEMERS DAARBIJ?

WAT IS JOUW OPROEP AAN
ONDERNEMERS?

“Ondernemers kunnen op dit online platform
eenvoudig gezamenlijke events, spaar- en
kortingsacties en marketingcampagnes
organiseren. Door krachten te bundelen
vergroten ze zo de eigen omzet én die van
collega-ondernemers. Bovendien krijgen ze
meer inzicht in de wensen en behoeftes van
hun klanten. Dat kan natuurlijk ook zonder een
aankoop: klanten kunnen zich bijvoorbeeld
registreren om punten te sparen en mee doen
aan wedstrijden. Met de beschikbare data
stem je als winkelier de personeelsbezetting
vervolgens beter af. En je kunt met gerichte
acties slimmer inspelen op de voorkeuren van
klanten. Maar belangrijker nog: die informatie
helpt ze om samen hun winkelcentrum te
verlevendigen. Kijk maar naar Sint-Truiden (zie
kader, red.), waar de stadspas een verdubbeling
van de omzet opleverde.”

“Allereerst met de technologie erachter.
Samen met gemeentes als Arnhem en SintTruiden hebben we de afgelopen twee jaar
een platform ontwikkeld voor binnensteden en
winkelgebieden. Een groot team ontwikkelaars
is daar bij ons volop mee bezig. En we hebben
meer te bieden: ons netwerk. Zo werken wij ook
voor grote parkeerbedrijven, vervoerders en
horecaketens, die we graag in contact brengen
met lokale ondernemers. Daarmee maken wij
een veel bredere samenwerking mogelijk dan
de traditionele winkeliersvereniging of de
gemeente. Alle partijen profiteren van de samenwerking, zo laten bestaande platforms zien.”

“Zoek elkaar op. En daar helpen wij graag
bij. We ondersteunen bij het opstarten van
communities en bij het in kaart brengen van
interessante partijen. Ook als ondernemers niet
onze betaalautomaten gebruiken, trouwens.
Vraag ons dus gerust om advies!”

“Vraag ons dus
gerust om advies!”

DIT ZIJN NOU SLIMME WINKELCENTRA

• Sint-Truiden (België): de ‘Shop&TheCity’-pas heeft in twee jaar
tijd de omzet van de winkeliers in de stad verdubbeld. Dit was
in 2014 de 1e Belgische stad die het CCV-platform gebruikte.
Nu zijn dat er al 20.
• Arnhem (Nederland): de ‘Dit is PAS Arnhem’ is nu een cadeaukaart
en vanaf 2017 ook een loyaliteitspas. Daarmee bundelen winkels,
horeca, attracties en culturele instellingen hun krachten.

SCENARIO’S VOOR EEN
SUCCESVOL WINKELHART
De toekomst biedt binnensteden
en winkelcentra allerlei kansen.
Uiteenlopend van dé locatie voor een
mooie middag en avond uit – winkelen,
diner en theater ineen – tot een scenario
waarin ondernemers en gemeentes
samenwerken om een soepele
infrastructuur in te richten. Specifiek
voor de functionele shopper. Meer lezen
over deze scenario’s en hoe je er op
in kunt spelen?
Lees het op ccv.nl/shoppingtomorrow
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TECH AUGMENTED REALITY

Augmented Reality:

een snufje extra realiteit

AUGMENTED REALITY
Augmented reality betekent zo veel als
‘uitgebreide’ realiteit. Met speciale software
zorg je namelijk voor een extra laagje informatie
over de werkelijkheid. Meestal met behulp
van een ‘smart device’ zoals een telefoon of
speciale bril.
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• Zorg
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Een chirurg die op de patiënt geprojecteerd ziet waar belangrijke aderen lopen.
Kijk je met een speciale app naar je bord, dan zie je precies van welke lokale
ondernemers de ingrediënten komen.
Een etalageruit die ‘tot leven komt’ via je tablet of telefoon.
Met een AR-app krijg je een interactieve museumrondleiding, verzorgd door
een historisch figuur.
Dankzij een speciale bril zie je met welke hoek en snelheid je net die bal in
de goal hebt geschoten.

Virtual Reality:
Virtual reality is niet hetzelfde als
augmented reality. Bij VR zorg je
namelijk niet voor een extra laagje
informatie over de realiteit, maar maak
je een totaal nieuwe wereld.
Via een speciale bril of helm wanen
gebruikers zich dan helemaal ergens
anders. AR is vaak subtieler,
en daardoor breder toepasbaar.

600%

Toyota zag 600% meer appdownloads
na toevoeging van AR.

5 miljoen

De AR-catalogus van IKEA werd 5 miljoen
keer gedownload tijdens de eerste
3 maanden en zorgde voor
30% nieuwe gebruikers.

2 miljard

Dat betaalde Facebook om
het bedrijf van de bekende AR/VR-bril
Oculus Rift over te nemen – en dus
om in de toekomst hier hun strategie
mee uit te breiden.
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The sky is the limit. Nu al. Maar omdat AR nog volop in ontwikkeling is, moet je voor
gave oplossingen vaak wel flink in de buidel tasten. Enkele mogelijkheden:

• Sport
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Nintendo, IKEA, Coca Cola, LEGO, Google
en Facebook: veel grote merken investeren
massaal in augmented reality-belevingen
voor hun publiek. Maar wat ís ‘AR’ nou
precies, en waarom biedt het kansen
voor ondernemers?
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Boeing-onderzoeker Tom Caudell
gebruikte in 1990 voor het eerst
de term augmented reality, om
een systeem te beschrijven waarbij
voor vliegtuigingenieurs op een scherm
virtuele beelden samensmolten
met data uit de realiteit.
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WAAR KOM JE AR TEGEN?

Eigenlijk loop je al dagelijks (ongemerkt) tegen enkele AR-toepassingen aan. Bijvoorbeeld:
• Pokémon GO: je kunt de fantasiewezentjes dankzij de camera van je telefoon in de ‘echte’
wereld zien bewegen. (De app is zó populair dat deze in de eerste maand al 200 miljoen
dollar omzet draaide!)
• De app ‘Museum op de markt’, van gemeente Spijkenisse. Kijk je door de camera van je
telefoon naar het marktplein van de stad, dan zie je op je scherm hoe het er vroeger uitzag!
• In de tijdelijke Store of the Future in Den Haag testte HEMA een AR-spiegel, waarbij klanten
konden testen hoe make-up er bij hen uit zou zien zónder die daadwerkelijk op te doen!

Per maand komen er ruim
35 nieuwe AR-apps
bij in de app store.

Bronnen: emarketer.com, augmentedworldexpo.com,
adweek.com, mashable.com, businesswire.com,
bakergoodchild.co.uk, Digi-Capital, digitaltrends.com,
hiddenltd.com, Artishock - mixed reality productions.
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REDACTIONEEL BLURRING

winkelen als
‘shopping experience’

P

ieter Jongens, een van de oprichters
van Hutspot (vestigingen in onder
meer Amsterdam, Utrecht en
Rotterdam), werkte voorheen als
salesverantwoordelijke voor een kledingmerk. Reizend door heel Nederland op zoek
naar nieuwe verkooppunten viel hem wat
op: “Ik was steeds verbaasd dat alle
kleding-winkels er hetzelfde uitzien en
een vergelijkbaar merkenpakket bieden.
Terwijl er zo veel andere spullen prachtig
bij zouden passen – de projecten van lokale
kunstenaars, bijvoorbeeld. Maar zulke
partijen krijgen zonder een uitgebreid
portfolio of jarenlange ervaring geen podium
bij gevestigde ketens.” Bij Hutspot kan dat
dus wel. “Hier mag je met je merk onder de
arm de winkel binnenstappen. Graag zelfs.
En wie weet ligt jouw product dan bij ons
in de zaak.”

Gaan voor de fantastische koffie en weer vertrekken met
een mooie nieuwe bril. Een boek kopen en meteen wat
sierkussens voor je bank meenemen. Of een chique
nieuw jasje halen én je haar laten knippen. Winkelend
publiek ziet steeds meer blurring: de grensvervaging
tussen retail, horeca én leisure. Hoe zorg je voor de
juiste mix aan slimme ingrediënten?

Uiteindelijk werd de eerste vestiging in
Amsterdam vrijwel direct een geslaagde mix
van verschillende branches: een lunchroom,
kleding, kunst en zelfs een barbershop. “Alles
wat goed bij elkaar past. Hutspot is ook een pan
vol lekkere ingrediënten die goed samengaan.
Al eet ik het zelf eigenlijk nooit…”, lacht Pieter.
“Hutspot is een podium voor lokaal talent,
waar we willen laten zien wat voor mooie dingen
een regio te bieden heeft. We hebben in de
vestigingen wel een soort basis die we overal
wegzetten, maar de rest vullen we in met
‘lokale helden’. Ons concept leent zich daar
uitstekend voor.”

“Hutspot is
ook een pan vol
lekkere ingrediënten
die goed samengaan”
Foto: Hutspot

TEKST Maud Etman
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REDACTIONEEL BLURRING

Regelgeving achterhaald
Ook Waanders in de Broeren leent zich
uitstekend voor een unieke branchemix.
Wie hier voor het eerst binnenloopt, valt vanzelf
stil van verwondering: een overweldigende
zee aan boeken, leuke cadeauartikelen plús
een sfeervolle brasserie. En dat allemaal in de
eeuwenoude Broerenkerk in Zwolle. Oprichter
en initiatiefnemer Wim Waanders speelde
al een hele tijd met nieuwe ideeën voor zijn
boekhandel toen de Broerenkerk vrij kwam.
“Je moet je tijd voorblijven. De traditionele
boekverkoop loopt misschien wat achteruit,
maar dat komt ook omdat winkelen nu meer
een beleving wordt. Daar wilde ik in mee.”
Dat stukje beleving zit in Waanders in de
Broeren wel snor. De winkel is opgedeeld
in verschillende boeksectoren, inclusief
bijpassende cadeauopties per categorie.
Kookspulletjes bij de receptenboeken,
mooi schrijfgerei bij de zakelijke kant. Het
authentieke orgel wordt nog regelmatig
bespeeld, en de zaak en haar brasserie zijn
wekelijks het podium voor lezingen of partijen.
Wims dochter Ellen Waanders is hierbij
verantwoordelijk voor het verzorgen van de
juiste mix: “Je moet met blurring niet té ver
buiten je boekje willen, het moet goed passen
bij de basis. Zo bouwen wij altijd uit op basis
van ons boekenvak. Eerst lekker een kopje
koffie met een broodje, dan een leuk boek
uitzoeken en wellicht struikelen over een gaaf
hebbeding. En dan ’s avonds misschien nog
naar een lezing van je favoriete schrijver.
Of een concert. Je hoort hier in Zwolle: als
je naar Waanders gaat, kom je altijd met
iets leuks terug.” Of dat nou een boek is of
een belevenis!
Bij het samenstellen van hun ideale
onderneming liepen Wim en Ellen wel af en
toe tegen starre regelgeving aan. Zo mochten
ze geen flessen wijn verkopen als aanvulling op
hun boeken over wijn. Ellen: “Wijn verkopen
mocht alleen als we daar een shop-in-shop
voor aanlegden, met een eigen afrekenbalie
en ingang. Dat voelt dubbel, de flessen wijn
bij HEMA staan wel gewoon tussen andere
spullen. Dat komt omdat zulke zaken staan
ingeschreven als ‘warenhuis’ bij de KvK, en
wij niet.” Zonde dat de regelgeving in dit
soort zaken flink achterloopt, vinden vader en
dochter Waanders, want beiden zien in blurring
de toekomst: “Zo kun je je als retailer goed
aanpassen aan de verder digitaliserende markt.
Je maakt van winkelen weer wat bijzonders.”
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Dankzij de
wisselwerking tussen
horeca en retail komen
gasten regelmatig
terug

“Als je naar Waanders
gaat, kom je altijd met
iets leuks terug”

Foto: Waanders in de Broeren

Blijven innoveren
Zoeken naar het bijzondere, de mogelijkheden
van een bestaande markt verder uitboren,
dat doen de gebroeders Evert en Gertjan de
Bruijn ook. Als oprichters van Mr. Brown Specs
& Beans zetten zij en hun team een unieke
onderneming neer in Eindhoven. “Mijn broer is
ervaren opticien en ik ben bedrijfskundige met
managementervaring. We wilden graag onze
krachten bundelen.” Een optiekzaak lag voor
de hand, maar dat wilden ze dan wel anders
aanvliegen. “Ogen zijn complex en vragen
om de deskundigheid van hoogopgeleide
optometristen. Daarnaast zijn optiekproducten
modieuze en vaak innovatieve, complexe
producten. Waarom daar dan geen echte
shopping experience van maken?”, aldus Evert.

Zo gezegd, zo gedaan: Mr. Brown werd
de perfecte combinatie van een gezellig
koffiecafé en een trendy optiekwinkel.
Inclusief de allerbeste service op maat. “Die
service is één van onze pijlers. Ons team geeft
gedetailleerde uitleg over de mogelijkheden
van gepersonaliseerde kijkoplossingen. We
laten precies zien waar de prijsverschillen
tussen verschillende glazen zitten – coatings,
slijpwerk – en zorgen op basis van persoonlijk
budget voor de beste oplossing. En dat terwijl
je geniet van een heerlijke koffiespecial die
door onze barista’s is gemaakt.” Dankzij de
wisselwerking tussen horeca en retail komen
gasten regelmatig terug. Evert: “Als startup van
een optiekconcept moet je de eerste vijf jaar

vooral nieuwe klanten aantrekken, maar dankzij
het bestaande koffiecafé hebben we daar een
‘dagelijks’ verdienmodel naast. Het versterkt
elkaar, een uitnodigend horecastuk en een
laagdrempelige optiekwinkel.”
Net als de drijvende krachten achter Hutspot
en Waanders in de Broeren benadrukt Evert
dat het succes van blurring staat of valt met je
eigen uitstraling en vriendelijkheid. “Je moet er
samen met je team weer iedere dag voor gaan
om alles op en top te hebben. We ontwikkelen
altijd door, gaan samenwerkingen aan, zoals
onder meer met Douwe Egberts, Philips en
Essilor: grote partijen waarmee we kunnen
blijven innoveren.”
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EIJSINK BOOQ ONLINE

HET IS ONTWIKKELD
VANUIT DE GEBRUIKER

Online

Als ondernemer wil je dat jouw online
aanwezigheid staat als een huis.
Inclusief dezelfde sfeer, beleving en kracht
als je fysieke onderneming. Dat snappen wij!
Daarom ontwikkelde Eijsink booq Online.
Een uitstekend contentmanagementsysteem voor onder meer webshops,
websites en bestelzuilen, dat je gemakkelijk
zelf kunt aanpassen en onderhouden!

OPEN FOR BUSINESS!

TEKST Maud Etman

Wat maakt booq Online uniek?
booq Online ontstond vanuit de wens een
contentmanagementsysteem (CMS) te bieden
dat behalve krachtig en veelzijdig vooral ook
gebruiksvriendelijk is. Het is ontwikkeld vanuit de
gebruiker: alles wat je nodig hebt, bevindt zich
daarom nooit meer dan een paar klikken van je
vandaan. Wij vinden dat een website-ontwerp
niet gebonden moet zijn aan het onderliggende
systeem, en dus bepalen joúw wensen hoe het
CMS zich gedraagt!
Voordelen van booq Online:
• Wij verzorgen alle updates
• Meerdere websites/webshops beheren
in één account
• Mogelijkheid tot 70 verschillende modules
• Eenvoudig content beheren met ‘drag & drop’
• Websites en CMS schalen mee op ieder
apparaat (responsive)

Wat is er mogelijk?
Dat bepaal jij. Wil je een sterke website om je
online vindbaarheid te verhogen? Een webshop
waarin klanten heerlijke maaltijden kunnen
bestellen? Een bestelzuil in de zaak, zodat
klanten zelf ter plekke de voorraad kunnen
checken of items thuis kunnen laten bezorgen?
Met booq Online kan dit allemaal.

Het Smulhuis
En verander je een prijs in de kassa, dan wordt
dat automatisch op alle fronten doorgevoerd.
Geen dubbel werk of fouten. Ideaal. Uiteraard
kun je daarnaast onbeperkt producten plaatsen,
is er een handig voorraadsysteem en zijn er
koppelingen met je favoriete partijen mogelijk:
Exact Online, PayPal, Sisow, iDeal en meer!

Kassakoppeling
Stel, je wil graag een webshop naast je fysieke
zaak. Dan kun je kiezen voor een webshop met
directe kassakoppeling, zodat zowel offline als
online bestellingen realtime inzichtelijk zijn.

Powered by booq

Het Smulhuis in Brunssum bestaat al vier generaties, sinds 1948.
Van een bescheiden frituur groeide de onderneming uit naar een
populair cafetaria, restaurant én cateraar. Hier worden nog
ambachtelijke salades gemaakt en zelfs de aardappels gerooid,
gewassen, gesneden en gebakken! Bij zulke bevlogenheid en
kwaliteit hoort natuurlijk een moderne, gebruiksvriendelijke
bestelsite. Nu kunnen bezoekers snel online het menu bekijken en
hun gewenste maaltijd bestellen, in plaats van bijvoorbeeld een
telefonische bestelling plaatsen. Speciaal voor Het Smulhuis
voegden we hier ook nog een speciale cateringmodule aan toe,
waarin gerechten en buffetten worden aangemaakt.
Deze worden vervolgens
aantrekkelijk weergegeven
op de website. Iets nieuws
toevoegen op de website
kost zo weinig tijd, en levert
veel resultaat op!

Reclaimed jewels

Reclaimed jewels is een splinternieuw juweliersconcept dat haar
eigen regels schrijft: de deuren en collectie wagenwijd open.
Daar hoorde een overtuigende booq Webshop bij, gekoppeld aan
JUPA: het alles-in-een softwarepakker voor de moderne juwelier.
Online artikelbeheer in de webshop kan hierbij gewoon vanuit
JUPA blijven plaatsvinden, en omzet uit
de webshop komt ook automatisch bij de
omzet uit de fysieke kassa in JUPA terecht.
Dankzij deze koppeling blijft het aanbod
van Reclaimed altijd actueel – zowel in de
webshop als in de winkel.
reclaimed.nl

hetsmulhuis.nl

booq Online is een onderdeel van booq: een all-in-one businessplatform ontwikkeld door
Eijsink. Onderneem je met booq, dan vind je alle gewenste softwarefunctionaliteiten
voortaan in één oplossing: van afrekensysteem tot personeelsplanning en van bar-/
keukenmanagement en reservering tot websites. Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie
en klantenverhalen op eijsink.nl.
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Atilay Uslu van Corendon

“Wij moeten
mensen blij
maken”

Corendon groeide in iets meer dan een decennium uit van
een dwerg in de reisbranche tot een reus die slechts nog
TUI voor zich moet dulden. Succes heeft vele vaders, weet
oprichter Atilay Uslu die de vijf belangrijkste kent:
“Focus, focus, focus, focus en focus…”. Een gesprek
over ondernemen, de kansen van de multiculturele
samenleving en succes met de bevlogen ondernemer.

TEKST Erwin Gevers
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Corendon

I

n het Corendon Vitality Hotel in
Amsterdam, één van de vijftien eigen
hotels van de reisorganisatie, heerst
een goede sfeer. Het is druk, maar geen
zweem van stress. Zelfs de baas van dit alles,
Atilay Uslu, is ontspannen. Het tekent de
ondernemer die jaarlijks honderdduizenden
toeristen naar bestemmingen over de hele
wereld stuurt. Zijn verhaal is bekend: hij
runde een shoarmazaak maar vond daarin
niet het geluk. “Ik werkte ’s nachts. Op een
gegeven moment stond ik voor de spiegel:
bleek, te weinig zonlicht. Dat was een
keerpunt voor mij.” Hij begon in de jaren
negentig met het verkopen van vliegtickets
naar Turkije. Turken waren gewend met de
auto naar hun geboorteland te reizen, maar
de Balkanoorlog maakte dat lastig. Het was
de start van een reisimperium.

Zijn aanpak is anders: “Veel CEO’s zijn Excelmanagers. Die kijken naar cijfers. Maar je
moet juist naar de mensen achter die getallen
kijken. Daarom praat ik met onze klanten. Ik
wil ze begrijpen en weten waarom ze voor
ons kiezen.” In 2004 startte Uslu zijn eigen
luchtvaartmaatschappij: “We moesten wel,
want de grote touroperators blokkeerden alle
stoelen. Ja, we hebben de all-inclusive vakantie
op de kaart gezet. Of we een trendsetter zijn?
Soms, maar soms zijn we ook trendvolger,
dat ligt eraan. Wat ik belangrijker vind, is dat
we op eigen kracht zijn gegroeid. We zijn
een reisfabriek: we moeten ons realiseren dat
we mensen blij moeten maken door ze een
superreis te laten beleven.” Volgens Uslu is
Corendon nu futureproof. “We beschikken
over 15 eigen vliegtuigen en eigen hotels.
Hotels zijn de belangrijkste schakel in de hele
keten: 3.000 kamers in eigen beheer. Dat geeft
organisatorisch flexibiliteit.” Afgelopen seizoen
boekte Corendon zo’n 100.000 reserveringen
minder naar Turkije. “Die mensen moet je dan
een alternatief bieden en dat kunnen we.”
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Utrecht

Van druk of stress merkt hij niets: “Nee, want
iedereen snapt binnen Corendon dat wij bestaan
om mensen te plezieren. Onze medewerkers
zijn tevreden, efficiënt en waardevol voor het
bedrijf. Ze denken: wat kan ik voor Corendon
doen? Dan krijg je een organisatie die lean
and mean is.” Onder die medewerkers zijn
verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd.
Een bewuste keuze, zegt Uslu: “Veel bedrijven
zien de kwaliteiten van nieuwe Nederlanders
niet. Ze begrijpen de cultuur niet. Daardoor
missen ze heel veel kwaliteit en mensen met
goede ideeën. Je moet juist rekening houden
met het feit dat moslims hun ramadan hebben
en dat Nederlanders met de Kerstdagen vrij
willen zijn. Dat is prima geregeld bij Corendon.”

een stad vol dynamiek

“FOCUS, FOCUS, FOCUS,
FOCUS EN FOCUS…”

Utrecht bruist… al bijna tweeduizend jaar. Het oude
Domplein is het middelpunt van de stad. Hier legden de
Romeinen in het jaar 50 de basis voor Utrecht en fietste
in 2015 het Tour-peloton onder de statige Domtoren door.

Atilay Uslu is er niet de man naar om over zijn
succes hoog van de toren te blazen. Een zekere
bescheidenheid: “Ach, het is mij ook maar overkomen. Ik had groenteboer kunnen worden,
maar dat vond ik te koud. Of boekhouder.
Te saai. Daarom begon ik met reizen. Min of
meer uit noodzaak, maar niet per se tegen wil
en dank. Het is gelukt omdat we telkens van
strategie zijn veranderd. Zo houden we ons nu
bezig met de ontwikkeling van eigen hotels.
En nogmaals is belangrijk dat jij en je mensen
altijd dat stipje aan de horizon zien: daar
moeten we naartoe!”

TEKST Annabelle Boom, Maarten Oost en Lia van der Weide

Hij is een man van de werkvloer en een
verkoper. Nog altijd staat hij een paar keer
week achter de balies en is hij op Schiphol
te vinden. Dicht bij de klanten om ze steeds
beter te begrijpen. En dat Corendon een
naamsbekendheid heeft waar andere touroperators van dromen, is niet voldoende, zo
blijkt tot slot: “Ik heb begrepen dat er drie dorpen
zijn waar nog nooit een boeking bij ons is
gedaan. Twee in Friesland en één in Groningen.
Daar ga ik dus binnenkort naartoe. Om te
weten waarom dat zo is en om te flyeren…”

D

booq Personeelsplanner

Het samenstellen van een goede personeelsplanning kost veel tijd. Óók bij Corendon.
Guest Relation Manager Johan van Vugt vond dé oplossing in de booq Personeelsplanner.
“Onze medewerkers geven in het systeem hun beschikbaarheid aan en zijn zelf verantwoordelijk
voor het up-to-date houden van de persoonlijke contactgegevens. Ziekte-, cursus- en vrije dagen
zijn direct zichtbaar tijdens het samenstellen van een rooster. Dat geeft me veel tijdwinst. En via de
app is iedereen altijd op de hoogte van het werkschema.” De verloning is dankzij de AFAS Salarispakket-interface met één druk op de knop uitgevoerd. Superhandig met 240 personeelsleden.
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Foto: Ramon Mosterd

e historische locaties in de oude
binnenstad vormen samen
het kloppend hart. En omdat
alles centraal in de binnenstad
ligt, leent Utrecht zich uitstekend om al
wandelend ontdekt te worden. Op pittoreske
pleintjes en in talloze steegjes komt de
stad tot leven. Zij vormen het decor voor
trendy modewinkeltjes, urban hotspots en
eigenzinnige winkelconcepten. Bezoek
alles van oude opslagruimtes langs de werf
die getransformeerd zijn tot hippe cafés en
restaurants met wereldkeukens. Wil je nóg
meer verkennen? Huur een sloep en ervaar
de stad vanaf het water of pak de fiets.
In Utrecht is altijd iets te beleven en het
blijft je verrassen. Veel plezier!
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Aristo
Accommodaties

De
Bakkerswinkel
Utrecht weet niet anders dan dat er op
de hoek van de Plompetorengracht en de
Wittevrouwenstraat een bakkerij staat. Al
sinds 1730 kan de Utrechter daar terecht
voor zijn warme broodjes. Na vele bakkende
voorgangers is het nu De Bakkerswinkel die
vanaf 2001 haar kunsten daar vertoont: heerlijke
taarten, vers brood en smeuïge brownies.
En ook voor hun specialiteiten, scones (zeven
verschillende soorten) of voor bijvoorbeeld een
heerlijke ham-kaas-mosterdcroissant ben je bij
De Bakkerswinkel aan het juiste adres. In het
prachtige antieke pand is de sfeer hetzelfde als
in de bakkerij in de 18de eeuw. Het interieur is
nagenoeg intact gelaten en De Bakkerswinkel
doet hetzelfde als haar voorvaderen ooit deden:
het maken en verkopen van verse, ambachtelijke
producten aan de antieke toonbank. En dat op
de traditionele manier, dus zónder moderne
foefjes. Zoals het hoort! Daarnaast kun je in de
kelder van het pand terecht voor een lekker
ontbijt, lunch of een high thea. Voor grote
groepen stelt de bakkerij zelfs haar gehele
voorkamer ter beschikking. Hoe gastvrij wil je
het hebben?
Wittevrouwenstraat 2

In het prachtige
antieke pand is
de sfeer hetzelfde
als in de bakkerij
in de 18de eeuw

Waar Aristo vroeger nog bekend stond als
zalenverhuurder, is de organisatie allang verder
gegroeid tot persoonlijk partner in werken,
leren en ontmoeten. Aristo doet namelijk veel
meer dan ruimtes verhuren, ze verzorgen álles
wat nodig is voor een succesvolle meeting.
Een vergaderzaal met de juiste technische
voorzieningen voor een training of een
gezellige lounge voor een netwerkborrel mét
buffet. Aristo biedt altijd de juiste faciliteiten.
De locatie in Utrecht is zeer geliefd door zijn
centrale ligging en uitstekende bereikbaarheid.
Ook de maatschappelijke functie die Aristo
in de wijk vervult, kan op veel waardering
rekenen. Zo organiseren ze ‘Aristo Connect’:
een event waarbij een podium wordt geboden
aan organisaties en sprekers met diverse
interessante topics. Iedereen is welkom,
vanzelfsprekend ook de buurtgenoten.
Aristo doet ook graag mee aan ‘Gluren bij
de buren’: een cultureel evenement waarbij
wijkbewoners bij elkaar over de vloer komen
om een praatje te maken. Maar ook buiten
evenementen om ben je altijd welkom om
een kopje koffie te komen drinken. Want ook
dat is Aristo! Laagdrempelig en iedereen is
welkom. Formeel of informeel. Een belangrijke
vergadering of een groot feest: Aristo zorgt
altijd voor de juiste ambiance.

De Hoogstraat Revalidatie
De Hoogstraat Revalidatie is al meer dan 60
jaar een begrip in Utrecht en wijde omgeving.
Hier helpen betrokken professionals elke dag
kinderen en volwassenen met het weer zo goed
en zelfstandig mogelijk deel uitmaken van de
maatschappij. Zodat kinderen bijvoorbeeld
weer met vriendjes samen naar school kunnen
of lekker gaan sporten. Juist het ontplooien van
sociale activiteiten is erg belangrijk.
Bij De Hoogstraat komen zorg, onderwijs,
opleiding, onderzoek en techniek bij elkaar.
Zo zijn de revalidatietechnici bijzonder inventief
– misschien wel echte uitvinders. Ze maken
allerlei aanpassingen die de zelfstandigheid van
hun patiënten vergroten en zijn pas tevreden als

de cliënt dat ook is. Neem bijvoorbeeld
de innovatieve ‘Oefen App Beroerte’, die
kort na een beroerte gebruikt kan worden om
iemands bewegingsvaardigheid te stimuleren
en te verbeteren. Tegen een kleine vergoeding
is de app te downloaden. De gebruiker kan
direct starten met een op maat geselecteerd
oefenprogramma.
Dat de patiënt centraal staat is duidelijk:
de cliënt heeft de regie over zijn of haar
revalidatietraject en oefent invloed uit op de
inhoud en organisatie van de zorg. Elke dag
zetten honderden medewerkers zich in om
dit te realiseren. En dát is wat De Hoogstraat
Revalidatie zo bijzonder maakt.
Rembrandtkade 10

Brennerbaan 150

De gebruiker kan direct starten met een
op maat geselecteerd oefenprogramma

Zo-vital
Gezond en lekker eten gaan prima samen! Dat
bewijst Zo-vital iedere dag weer. De cateraar
van onder andere het ROC Midden Nederland
biedt studenten en medewerkers op alle locaties
verschillende sfeervolle counters waar ze kunnen
genieten van een breed assortiment lekkernijen.
Zo-vital weet: het oog wil ook wat! Omdat ze
gezonde broodjes, salades, drankjes en fruit op
een aantrekkelijke manier presenteren, slagen
ze erin gezond eetgedrag te stimuleren. In
september 2016 ontvingen alle locaties van
ROC Midden Nederland ‘De Zilveren schaal voor
de Gezonde Schoolkantine’. Deze onderscheiding
van het Voedingscentrum is een mooie
bekroning op het gevoerde beleid, maar
volgende jaar gaan ze uiteraard voor goud.
Het geheim van het succes is ‘luisteren naar de
klant’. Zo schrijven ze regelmatig een prijsvraag
uit, waardoor studenten hun favoriete broodje
terugzien in de kantine. Succes gegarandeerd!
Door nauw samen te werken met lokale
ondernemers, is het assortiment op iedere
locatie uniek en altijd verser dan vers. Bovendien
kan Zo-vital haar ecologische voetprint op deze
manier zo klein mogelijk houden. Zo-vital laat
zien dat verantwoord en succesvol ondernemen
– net als gezond en lekker eten – elkaar zeker
niet bijten.
Marco Pololaan 2
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Ouignon
Kitchen & Bar

Yoghurt Barn
Nederlanders zijn wereldkampioen yoghurteters!
Als daar een beker voor zou bestaan, stond
hij vast en zeker op de counter van Yoghurt
Barn. Dit is dé plek voor je ontbijt, lunch,
tussendoortje of voor een superlekker toetje
met – je raadt het al – yoghurt als basis.

Wie in een ongedwongen sfeer wil genieten
van wereldse gerechten zit bij Quignon
Kitchen & Bar goed! Op de mooiste locatie
van Utrecht – midden in het centrum – is dit
the place to be voor een lekkere lunch, een
verrassend 3-gangendiner of gewoon om iets
te drinken. Eerlijk gevangen vis en biologisch
vlees staan garant voor een maaltijd van
hoge kwaliteit. En dat proef je! De vlees- en
visgerechten worden hoofdzakelijk op de
grill bereid, maar ook voor gasten die liever
vegetarisch eten, is een uitdagend menu
samengesteld.
Nog een uitdaging, maar dan op een geheel
ander vlak, is het in goede banen leiden
van de maandag, dinsdag en woensdag.
Deze dagen staan namelijk in het teken van:
Rib Monday, Steak Tuesday en Burgelijke
Woensdag. Lekker met boerenfriet en
eigengemaakte mayonaise. De grill maakt op
deze dagen overuren! Burn baby, burn!
Zijn er gasten die een slecht geweten krijgen
van al het verorberde zalige eten? Zij kunnen
het weekend niet beter beginnen dan met
Quignon’s Afternoon op de vrijdagavond. DJ’s
mixen dan de vetste beats. Work all day, party
all night! Bij Quignon Kitchen & Bar: a piece
of cake!
Oudegracht 134

Buiten is een groot terras, waarvan
een deel zelfs op het water drijft

Restaurant Griftpark 1
Lekker wandelen, sporten of gewoon heerlijk
zonnebaden aan het water: iedereen kan
zijn hart ophalen in het Griftpark net buiten
het centrum. Ook mensen die flink trek of
dorst hebben, want in dat park aan het water
ligt Restaurant Griftpark 1. Een bijzonder
restaurant op een bijzondere locatie.
Het restaurant heeft twee verdiepingen,
waarvan de bovenste dient als feestzaal.
Buiten is een groot terras, waarvan een deel
op het water drijft. De situatie leent zich dus
uitstekend om met een goed glas rosé lekker
te dobberen, genietend van een prachtig
uitzicht over het water en het park.

Ook tijdens de winter kan men prima buiten
vertoeven, dankzij de terrasverwarming.
Op de menukaart is er voor ieder wat wils, maar
het restaurant concentreert zich vooral op de
Franse keuken met mediterrane invloeden. Dat
betekent lekkere kazen, mooie vis en heerlijke
pastagerechten in combinatie met bijpassende
wijnen. Daarnaast is er aan zowel de grote eters
als aan de kleine eters gedacht, want het is ook
mogelijk een halve portie te krijgen van een
hoofdgerecht. Zo weet je zeker dat al het lekkers
op komt!
Blauwkapelseweg 30

Bij Yoghurt Barn houden ze van yoghurt…
sterker nog: ze zíjn yoghurt! En deze liefde
voor yoghurt delen ze met iedereen die
de Barn bezoekt. Yoghurt in alle smaken
en vormen die je maar kunt bedenken.
Smoothies en shakes, boerenyoghurt of
hangop, ijskoude frozen yoghurt. En die kun
je aankleden met allerlei toppings zoals fruit,
noten en zoetigheid. Zo maak je je eigen
‘special’. Daarnaast hebben ze sinds kort ook
overheerlijke en gezonde acai bowls en hot
oats. Of toch liever een echte Yoghurt Barn
Special? Enthousiaste Barnista’s vertellen je
graag wat er zo speciaal aan is.
Alleen thuis in yoghurt? Nee hoor, ze hebben
ook heerlijke koffie en taartjes. Croissantjes
trouwens ook. En de High Tea is een echte
aanrader, weer eens wat anders, thee met
yoghurt. Maar geen paniek, je krijgt er ook
gewoon brownies en taart bij. En alles is
loeilekker!

Bij Yoghurt Barn houden ze van yoghurt…
sterker nog: ze zíjn yoghurt!

CS Stationstraverse 9E

JYSK
Een keten met een eigen identiteit en een
Scandinavische nuchterheid, dat is JYSK.
JYSK is vertegenwoordigd in 44 landen en heeft
alleen al in Nederland 84 vestigingen. In de van
oorsprong Deense retailstore kunnen klanten
hun hart ophalen. Alles voor in en rondom de
woning is hier te krijgen. Van de slaapkamer
tot aan de woonkamer en van de badkamer
tot aan het balkon. En JYSK wordt alleen maar
populairder in Nederland. Voor een goede prijs
krijg je kwalitatieve, degelijke producten en dat
is terug te vinden in de naam van het

bedrijf. In het Deens verwijst ‘JYSK’ naar alles dat
afkomstig is van het Deense schiereiland Jutland,
waar eigenaar Lars Larsen ook vandaan komt:
het woord wordt vaak in verband gebracht met
bescheidenheid, degelijkheid en eerlijkheid.
En laten dat nou net woorden zijn die vaak
terugkomen in de organisatie. Want de winkelketen staat voor betrouwbaarheid en wat er ook
gebeurt, een deal is altijd een deal bij JYSK!
Wist je bijvoorbeeld dat je 25 jaar garantie krijgt
op hun GOLD-matrassen? Als dat geen mooie
deal is, dan weten wij het ook niet meer!
Hollantlaan 22
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Chillen
op het vetste

strand van Gelderland

TEKST Lia van der Weide

FOTO

Telstar Surfclub en Eijsink

D

e sfeervolle beachclub van Telstar
Surfclub staat op Strand Horst.
Er hangt een relaxte ‘hang loose
vibe’. De inrichting is precies zoals
je die mag verwachten: robuuste meubels,
nostalgische surfboards en op het ruime
terras stoere steigerhouten loungesets. De
zelfgemaakte kussentjes van oude kites
geven het een vrolijke look.
De club opende maart 2016 haar deuren op
één van de populairste surfspots van Nederland
en fungeert als toeristische trekpleister voor
de hele streek. Volgens Barry van Lingen,
eigenaar van Telstar Surfclub samen met
compagnons Jeroen Pluis en Marc Schraverus,
is dit niet gek: “Door de centrale locatie,
het ondiepe water en de ideale ligging bij
de meeste windrichtingen is Strand Horst
ongekend populair. Bij ons kun je alles huren
voor een geslaagd dagje surfsport. Speciaal
voor de jeugd tot 18 jaar organiseren we
samen met Vinea Jeugdvakanties meerdaagse
surfcamps, alles volgens het VDWS- & CWOkeurmerk. Ons hostel heeft 7 kamers en kan 41
gasten faciliteren. Het is leuk om te zien hoe
vriendschappen tijdens zo’n surfcamp groeien.
Bij de start nog een beetje onwennig, aan het
eind van de week elkaars grootste vrienden.”
Besmet met het surfvirus? Op loopafstand van
de surfclub ligt Telstar Surfshop, de grootste
en modernste wind- en kitesurfshop van
Nederland. Je krijgt het beste advies én de

mogelijkheid om de surfspullen uit te testen bij
de surfclub. Wat fijn! Daarnaast kun je Telstar
Surfshop ook virtueel bezoeken. Het online
aanbod is bijzonder groot en in de meeste
gevallen ook direct uit voorraad leverbaar.
De toekomst ziet er voor Telstar Surfclub
goed uit. Samen met zijn compagnons is Barry
bijzondere initiatieven aan het uitwerken:
“We willen hier in de toekomst dertig beach
lodges plaatsen voor het echte vakantiegevoel.
’s Morgens getuige zijn hoe Strand Horst
ontwaakt en ’s avonds de zon zien ondergaan
vanaf je eigen terras. Hoe gaaf klinkt dat?” Ook
voor het organiseren van een feestje ben je
bij Telstar Surfclub aan het goede adres. “We
verzorgen al regelmatig de tofste bedrijfsuitjes,
vrijgezellenfeesten of familiedagen met
activiteiten, met als afsluiter een gezellige
barbecue op stoere barrels. Of bijvoorbeeld
een trouwerij; super toch om op je blote
voeten – met het zand tussen je tenen – tot
ver na zonsondergang te kunnen dansen?
In 2017/2018 gaan we hier een nog grotere
feestlocatie bijbouwen. Dit vraagt iets meer
tijd: het bestemmingsplan zal moeten worden
gewijzigd. Plannen genoeg om ons voorlopig
niet te vervelen.”

“What if the shit
hits the fan?”

Telstar Surfclub is van november tot en met
maart geopend voor feesten, partijen of
unieke events. De rest van het jaar ben je
altijd welkom.

booq

Watersport is te gek. Het is de perfecte combinatie van zon, zee, strand en
actief bezig zijn. En surfen is volgens elke surfdude- en chick dé ultieme
sport die je op het water kunt uitoefenen. Of je het meest houdt van kiteof windsurfen óf van het uit Hawaii overgewaaide stand up paddle: voor de
beste surfspot binnen Nederland moet je gewoon bij Telstar Surfclub zijn.
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Barry van Lingen is voor zijn afrekensysteem
de provinciale grens overgestoken. “Ik werk
graag met lokale leveranciers, maar stel
mezelf ook de vraag: ‘What if the shit hits
the fan?’ Wat dan? Daar had ik maar één
antwoord op: dan moet ik bij Eijsink zijn. Ik
kan op ze vertrouwen. Dat geeft mij rust.
Met de booq-oplossing heb ik een systeem
dat past binnen mijn begroting én beschikt
over alle gewenste functionaliteiten.
We werken met zowel de tablet- als de
smartphone uitvoering. Superhandig,
bestellingen zijn in een handomdraai
ingevoerd. Daarnaast gaat al het pinnen
mobiel – dus aan het tafel van de gast –
én contactloos. Razendsnel.”
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Zuid-Limburg:

het buitenland van Nederland
WIE SJOËEN ÓS LIMBURG IS BEGRIP
TOCH NEMES ES ALLEIN DE ZUDERLING
DAE LIMBURG LEEF IS

Dit is het land van heuvels en dalen en met
heggen omzoomde weilanden. Van mooie
vergezichten en oude kapelletjes.
Van witgepleisterde vakwerkhuizen in
stille dorpen.

TEKST Lia van der Weide

I

FOTO

L’Appetito Gran Gusto en Hotel & Appartementen Ons Krijtland

n één van die dorpen ligt de
vakwerkboerderij van Teun en Irene
van Weerdhuizen. Om precies te zijn in
Sint Geertruid, gelegen aan de rand van
het Savelsbos. Daar, verscholen in de tuin –
direct naast de boomgaard – staat een oud
bakhoes. Hier was zoon Maurits in zijn vrije
tijd vaak te vinden. Dan stookte hij het open
vuur in de oude oven hoog op om de lekkerste
houtgestookte pizza’s te bakken. Onder het
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genot van een goed glas wijn genoot het
gezin aan de gezellige lange tafel. Het oude
bakhoes werd volgens strikte regelgeving van
Monumentenzorg verbouwd. Het is gelukt de
karakteristieke sfeer van het oude bakhoes
en de nieuwe aanbouw harmonisch op elkaar
te laten aansluiten. Als restaurant L’Appetito
in ’t Bakhoes in 2013 zijn deuren opent
weten de gasten vanaf dag één de sfeervol
ingerichte locatie te vinden.

L’Appetito Gran Gusto
Inmiddels zijn we drie jaar verder en hebben
Teun en Irene nog meer te bieden. Ze kochten
de oude boerderij van de buurman en gingen
met de restauratie aan de slag. Wat vroeger
dienst deed als paarden- en varkensstal,
hooizolder en kippenhok is nu het tweede
restaurant: ambachtelijk ijs- en dessertrestaurant
L’Appetito Gran Gusto. Dé locatie om heerlijk
te lunchen en dineren. De inrichting vormt een
perfect geheel met de hoge houten spanten,
eeuwenoude balken en gele mergelmuren. Het
team van chef-koks Maurits van Weerdhuizen
en Berry Eijkenboom staat garant voor – zoals
Teun van Weerdhuizen zegt – ‘een oer-Limburgse
avond met Italiaanse accenten.’

Landelijk maar toch centraal gelegen
Iets verderop – in het glooiende Zuid-Limburgse
Heuvellandschap - ligt een ander prachtig
familiebedrijf: Hotel & Appartementen Ons
Krijtland. Landelijk gelegen, maar toch dicht bij
steden zoals Maastricht, Aken en Luik. Perfect
voor een cultureel bezoek of een dagje shoppen.
Trek je liever je wandelschoenen aan of gaat je
voorkeur uit naar de fiets, dan liggen kilometers
wandel- en fietstochten voor je klaar om ontdekt
te worden. Monique Sienot en Ruud Bessems –
inmiddels de derde generatie van dit mooie
bedrijf – vertellen je graag welke vergezichten je
zeker niet mag missen. Maar ook zakelijke gasten
waarderen tijdens een vergaderbijeenkomst de
inspirerende landelijke en informele omgeving.

Op zoek naar ‘La dolce vita’? Bij de familie Van
Weerdhuizen kun je eraan proeven.

Dit pareltje in het zuidelijkste deel van Nederland
heeft veel te bieden. Een gastvrij onthaal,
versgebakken broodjes bij het ontbijt en
voor de lekkere trek natuurlijk huisgemaakte
Limburgse vlaai die dagelijks vers gebakken
wordt. Bourgondisch genieten kun je in Brasserie
Heimans. Regionale wijnen en bieren, de
lekkerste streekgerechten – het Limburgs Zoervleesj
stoofpannetje is een echte aanrader – en een
goede kop koffie maken dat je oprecht kunt
genieten van ’t sjoenste stökske’ van Zuid-Limburg.
Kortom dé perfecte locatie voor een paar dagen
weg, vakantie of vergadering.
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PESTGEDRAG STOPPEN BEGINT BIJ JEZELF
e kennen het allemaal. Het
jongetje in de klas dat altijd
gepest werd. Het buurmeisje dat
handbal geweldig vindt, maar
buitenbesloten wordt door haar teamgenoten.
Of die collega die altijd te laat hoort over
meetings en teamuitjes. Waarom juist zij het
mikpunt zijn, is vaak niet duidelijk. Feit is
wel dat de gepeste weinig steun
mag verwachten uit zijn ‘pestomgeving’.
Daar is wél een verklaring voor: de kans om
zelf buitengesloten of het volgende slachtoffer
te worden, is voldoende om het pestgedrag
te negeren – of erger nog – aan te sluiten
bij de pester(s).

“Wij laten mensen zien
wat hun rol binnen een groep
is en welke bijdrage zij leveren
aan pestgedrag”

Patricia Bolwerk weet wat het is om gepest te
worden en voor haar staat één ding vast: ‘Alle
kinderen moeten gelukkig zijn en daar hoort een
pestvrije leefomgeving bij’. Met haar stichting
Stop Pesten Nu zet ze zich in om pesten te
stoppen. “Ik verzorg gastlessen en lezingen.
Door iemand bewust te maken van zijn gedrag,
geloof ik dat pesten afneemt. Want pestgedrag
stoppen, begint bij jezelf.”
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Reservering
booq Reservering is het snelste en betrouwbaarste reserveringssysteem voor horecagelegenheden. Je ziet in één oogopslag welke
tafel beschikbaar, gereserveerd of bezet is. Je sleept eenvoudig de
reserveringen naar andere tafels voor een optimale bezetting.
Ook gasten in- en uitchecken, wachtlijsten en walk-ins beheren
en vaste gasten herkennen was nog nooit zo eenvoudig en snel.
Bovendien werkt booq Reservering óók offline. Zonder internet kun
je dus ook gewoon blijven doorwerken. Jíj bepaalt wat voor jou het
beste werkt. Wellicht ontvang je graag 24/7 online reserveringen via
je website of Facebookpagina. Of gebruik je graag onze reserveerkalender in de huisstijl van jouw website? E-mail en sms-berichten
kunnen ook automatisch (volgens de door jou ingestelde regels)

of handmatig (met een persoonlijke boodschap)
in jóuw stijl worden verzonden. Met booq Reservering
creëer je eenvoudig de beste reserveerervaring voor je
gasten én je medewerkers. Gegarandeerd.
• Beheer tafelreserveringen, gasteninformatie, wachtlijsten
en walk-ins in één app
• Overal ter wereld je reserveringsdata binnen handbereik
• Automatische synchronisatie tussen al je iOS-devices
• Online beschikbaarheid automatisch bijgehouden
• Reserveringen ontvangen via website en Facebook
• E-mailen en sms’en in je eigen opmaak en concepttekst

Vormgeving:

Reclamebureau VanderVeer Enschede
Stichting Stop Pesten Nu heeft de afgelopen
jaren veel bereikt. Zo is de stichting van Patricia
Druk:
de drijvende kracht achter de Landelijke Dag
Drukkerij Tesink
tegen Pesten. Ook voor de nieuwste vorm van
Een goed idee doet er toe. Je krijgt er ongedwongen
pesten, cyberpesten, organiseert Stop Pesten Nu
een voet mee tussen de deur. En springt er tussen
speciale studiedagen. Dit neemt hand over hand
ten
opzichte
van de concurrentie. Door inzichten
toe. Vergeleken met hetuit
‘old
school’
doorgeven
die
verbinden,
houden
van een briefje binnen de klas zijn de gevolgen we je relevant.
van het online pesten al snel veel groter, heeft de
© Copyright
Wij zijn
VanderVeer
een idee.2017
pester meer macht en werkt
hij vaak
anoniem. en hebben
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
Zullen we samenwerken?
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-

De stichting grijpt alles aan om extra aandacht
te krijgen voor (het stoppen
van) pesten. Patricia:
vdveer.nl
“Pestgedrag is een groepsproces. Wij laten
mensen zien wat hun rol binnen een groep is en
welke bijdrage zij leveren aan pestgedrag. Wie dit
gedrag herkent, kan dit ook veranderen.”

StopPestenNu.nl

bestand of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch,
door fotokopieën, opnamen, of enige andere wijze, in elke vorm,
zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De informatie in deze uitgave is met zorg samengesteld. Redactie
en uitgever kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor
onverhoopte fouten of onjuistheden, noch voor onvolledigheid
van de informatie. Zij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
eventuele gevolgen. Gebruikers van deze informatie wordt
aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar
af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te
gebruiken informatie te controleren.
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Ontdek JAN
JAN wil kennis delen én investeren in kennis. We werken aan nieuwe ideeën en producten
voor de toekomst. Samen. Met jou. Met onze partners. We willen relevant zijn, innovatief
en soms ook een beetje anders op het gebied van betaaloplossingen. Ontdek wat JAN
voor jou kan betekenen.

Kasstaat

€
KASSTAAT

Financieel management

Met Kasstaat beheer je je volledige

In samenwerking met partners als Exact,

kasadministratie online, en het is zelfs

AFAS, Microsoft Dynamics AX, Twinfield

te koppelen aan je boekhoudpakket.

en SAP heeft Eijsink interfaces gebouwd.

Zo bespaar je al snel gemiddeld

Logistieke en financiële processen zijn

2,5 uur per dag!

FINANCIEEL MANAGEMENT

Tapautomatisering

Gebruiksvriendelijk CMS

Alle drankuitgiftes van één of meerdere

Graag zelf je website of webshop

€

onderhouden? Ons inhouse ontwikkelde

bars worden gedoseerd getapt en

contentmanagementsysteem is

gekoppeld aan een informatiesysteem én

superintuïtief en handig, gemaakt

de kassa. Altijd actueel zicht op de omzet

GEBRUIKSVRIENDELIJK CMS voor jóuw wensen!

TAPAUTOMATISERING

€

cateraars en musea. Voor aanmaken

Online bestellen, recepten beheren,
menumanagement, voorraadmanagement,
kostprijscalculaties, margenotificaties en

offertes, voorbereiding van evenementen,

rapportages. inONE Restaurant maakt je

ondersteuning van de uitvoering
SMART EVENT MANAGER

en facturatie.

OOSTERWOLDE

24
7

EMMELOORD
AMSTERDAM

24/7 SERVICE

en voorraad.

inONE

Smart Event Manager
Ideaal voor evenementenlocaties,

inONE

daardoor volledig geïntegreerd.

HENGELO
UTRECHT

ambities werkelijkheid.

WIJ ZIJN ALTIJD
BEREIKBAAR EN
BIJ JOU IN DE BUURT

DEN HAAG

BREDA

0880 55 66 77
eijsink.nl

