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EIJSINK MATTERS
Voorwoord
Wat gaat de tijd toch snel. De lancering van het eerste nummer van
EM – Eijsink Matters staat me nog helder voor de geest.
Hoog gespannen verwachtingen, hoe zal de markt reageren op
dit bijzondere magazine? In één woord: goed.
Het is - wat we een beetje hoopten - een echt bewaarnummer geworden.
Een vervolgnummer kon niet uitblijven;
vol trots presenteren wij u het nieuwe
nummer van EM. Wederom vol met
wetenswaardigheden, interessante artikelen,
productinformatie en ontwikkelingen binnen
onze organisatie.
Zal ik in dit voorwoord terugblikken op het
jaar 2011; hoe ging het met ondernemend
Nederland, hoe ‘united’ zijn we binnen
Europa en is de euro nog een euro waard?
Of, en dat spreekt me meer aan, focus ik me
juist op de toekomst?
Toch de toekomst maar en dat deze voor
ons veelbelovend is, wil ik graag met u delen.

Innovatief
Begin 2012 hebben we twee bijzondere
innovaties gelanceerd. Met bonVito Loyalty
introduceerden we een uniek spaarsysteem
binnen Nederland; een bijzondere oplossing
die elke ondernemer de mogelijkheid geeft
pro-actief relatiebeheer uit te voeren. Lees op
pagina 40 wat de toegevoegde waarde van
bonVito voor uw organisatie kan zijn.
De tweede innovatie is De
Rendementscoach. Als u op zoek bent
naar een oplossing die de totale integratie
mogelijk maakt tussen het afrekensysteem,
de personeelsplanner en de financiële
administratie, dan is De Rendementscoach
dé oplossing. Op pagina 34 van dit
magazine vertellen wij u hoe het werkt.
Overname
Om ons verder te profileren als innovatieve
organisatie hebben wij de afgelopen
periode twee softwarehuizen overgenomen.
Met de softwareoplossingen JUPA en
Jodocy hebben wij een stabiele installed
base toegevoegd aan ons klantenbestand.
Ook is aanzienlijk geïnvesteerd in ons
programmeursbestand. Met deze
strategische stappen kunnen we actief
reageren op vragen uit onze klantenkring en
kunnen we pro-actief inspelen op signalen
uit de markt.
Ontzorgen
Op het gebied van serviceverlening is de lat
bij ons ook weer hoger komen te liggen. Het
begrip ‘ontzorgen’ hebben wij tot werkwoord
verheven. De ondernemer komt weer toe
aan de kerntaken van zijn onderneming.
Het veilig verwerken van geldstromen en
het beheren van alle digitale data worden
door de professionals van Eijsink vakkundig
ondersteund.
Ik wens u veel leesplezier.
René Eijsink,
commercieel directeur
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Journalist en ondernemer Humberto Tan

“Met sport kun
je bruggen slaan”
Een gebrek aan veelzijdigheid kan Humberto Tan niet worden verweten. Televisie, radio,
een politieke mening, een eigen modemerk, een boek. En dan nog zijn inzet voor
maatschappelijke zaken, zoals het Rode Kruis en het Wereldnatuurfonds. Bezig blijven
op velerlei gebieden, is het credo voor de 46-jarige Tan. “Maar het criterium is en blijft
altijd: ik doe wat ik leuk vind.” Over sport, mode en ambities. En vooral een open mind
voor nieuwe dingen.

Tekst Erwin Gevers
Foto John Bukman Management

Eerder dit jaar baarde Humberto Tan opzien
in het programma van Knevel & Van den
Brink; hij bleek het partijprogramma van de
PVV beter te kennen dan de politici Verhagen,
Kamp en Marijnissen die eveneens aan tafel
zaten. Met name de passage over etnische
registratie verbaasde de aanwezigen. Een
dergelijke kennis van zaken kan worden
verwacht van Tan. Evenals een gebalanceerde
mening. Het zal te maken hebben met zijn
achtergrond en loopbaan: op 3-jarige
leeftijd komt hij vanuit Paramaribo naar
Nederland waar hij opgroeit in de Bijlmer
en via het Amsterdamse Berlage Lyceum
rechten gaat studeren aan de Universiteit van
Amsterdam. Na een jaar op een advocatenkantoor gewerkt te hebben komt hij via een
optreden bij Sonja Barend op televisie. In 1991
maakt Nederland kennis met Tan als
presentator van het Avro-programma Forza.
Twee jaar later presenteert hij Studio Sport
tussen ‘grootheden’ als Mart Smeets en
Tom Egbers. Sindsdien heeft Tan zich breed
ontwikkeld op zowel radio als televisie.
De studie rechten lijkt dan een verkeerde
beroepskeuze te zijn geweest, maar dat is
een misvatting. “Ik koos voor die studie omdat
ik gefascineerd was door de breedte ervan.

En ik was in de veronderstelling dat ik dat
deel van de maatschappij dan ook beter zou
begrijpen. Dat speelt zich af op microniveau:
een conflict met een huurbaas, een verkoper
die een belofte niet nakomt. Dat soort zaken.”
Zoals gezegd komt hij via een optreden in een
programma van Sonja Barend in Hilversum
terecht. Een bewuste keuze was het wel, maar
de consequenties kon hij, zeker op dat
moment, niet overzien. “Je kunt niet van alles
wat je doet voorstellen wat het gaat worden.
Ik vond de media leuk, boeiend en afwisselender dan de advocatuur.”
Nachten doorhalen
Twaalf jaar werkt hij bij Studio Sport. “Met
veel plezier. Het was een mooie tijd met leuke
collega’s, die ik nog regelmatig zie.
De contacten zijn er nog steeds.”Sportverslaggeving is een uniek metier in de
journalistiek. Tan: “Het vraagt om heel veel
flexibiliteit en je moet niet raar opkijken als je
in de weekenden moet werken. Er zijn veel
onverwachte dingen, soms moet je nachten
doorhalen of zit je aan de andere kant van
de wereld. En je moet interesse hebben,
nieuwsgierig zijn. Dat geldt voor iedere
journalist, ook buiten de sport.”
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Ik ben er een vurig voorstander van dat
de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland komen
Het belang van sport als bindmiddel in de
maatschappij is groot, vindt Tan: “Ik geloof in
de inspirerende kracht van sport. Het gaat
veel breder dan alleen ‘we hebben de
WK-finale verloren’. Dat wordt onderschat.
Miljoenen mensen kijken naar een wedstrijd,
er staat een half miljoen mensen op het
Museumplein. Ik ben er een vurig voorstander
van dat de Olympische Spelen in 2028 naar
Nederland komen. Men praat over de
materiele kosten, maar niet over de
opbrengsten. Neem het belang van sport
op de basisschool. Je moet eens zien als
kinderen Nicolien Sauerbreij in de ogen
kijken. Je ziet die kinderen denken: dat wil
ik later ook. Met sport creëer je trots, het is
verbindingskracht. Met sport kun je
bruggen slaan.” Na Studio Sport maakte
hij de overstap naar Talpa van John de
Mol. Enerzijds was er de uitdaging, de

verbreding van zijn scope, anderzijds waren
er de financiële verlokkingen: “Talpa had de
voetbalrechten gekregen, we gingen het
Nederlands elftal volgen en financieel was
het aantrekkelijk.”
Maar het gedroomde kroonjuweel, de
zender Tien, ging uit de lucht. Niettemin heeft
Tan zijn weg gevonden. Als presentator bij
Eredivisie live, RTL Boulevard en inmiddels ook
de radio: elke ochtend presenteert hij voor
BNR het programma BNR Humberto Tan.
Minder zichtbaar
Spijt van zijn vertrek bij Studio Sport heeft hij
nooit gehad. Spijt is iets dat kennelijk niet
past bij het karakter van Humberto Tan: “Nee,
het was een mogelijkheid om mijn scope
te verbreden. Ik heb altijd ambitie gehad.
Ik presenteer nu een radioprogramma, dat
is misschien minder zichtbaar maar het is
iets dat ik graag doe en leuk vind. Met een
radioprogramma kun je een eigen sfeer
creëren.”
“Het is een weerspiegeling van mijn
persoonlijkheid: het criterium is dat wat ik doe,
leuk moet zijn. Dat is altijd mijn eerste motivatie.
En dat straal je dan ook uit. Met als gevolg
hogere kijkcijfers. Anders lig je er uit.”
De macht van de kijkcijfers zit hem trouwens
niet dwars: “Een commerciële zender is een
bedrijf. Er moet geld worden verdiend. Dat
doe je door kwalitatief goede programma’s
te maken en zo advertenties te verkopen.
Er moet draagvlak zijn voor een programma,
dat is altijd een voorwaarde. Een bakker kan
wel een bepaald soort brood bakken, maar
als het niet verkoopt, dan heeft het geen
zin. De publieke omroep is een andersoortig
genre. Er gelden andere normen. Neem een
programma als de Keuringsdienst van Waarde.
Het zou zonde zijn als zo’n programma
verdwijnt. Ik vind dat die discussie over
commerciële en publieke omroep niet
gevoerd moet worden.”
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Commercie zit Humberto Tan in het
bloed. Na zijn verkiezing tot best geklede
Nederlander in 1999 begon hij met een
eigen kledinglijn onder de naam Humberto,
dat inmiddels naast kleding ook schoenen,
brillen en een bad en bed-lijn omvat.
“Het was niet gepland, maar als een kans
voorbij komt laat ik die niet gaan. Wat mijn
uitgangspunt voor de kleding was? Simpel:
ik moet het zelf willen dragen. Italiaans
met een eigen twist. Praktisch, draagbaar
en niet te smal. Een mix van zakelijk en
romantisch. Ik ben eigenaar van het merk
en ben er dagelijks mee bezig. Maar ik
delegeer veel. Ik bemoei me niet met het
ontwerpen. Ik geef een raamwerk, wil een
bepaalde prijs-kwaliteit verhouding en dan
gaan de ontwerpers daarmee aan het
werk. Natuurlijk: ik zie de ontwerpen, stuur bij.
Maak keuzes voor een bepaalde stof
of details.”
Een open mind
Zijn ambitie en interesse om nieuwe dingen
te ontdekken zijn nog lang niet geluwd.
Met zijn merk Humberto ziet hij nog volop
uitdagingen: “Een bredere distributie, meer
vestigingen. Ook in het buitenland. Ik wil
als het om ondernemen gaat activiteiten
ontplooien waar ik zelf niet fysiek bij hoeft
te zijn. Zoals dat nu het geval is met de
mode. Ik vind ondernemerschap interessant
omdat je het kunt afmeten aan je eigen
ideeën. Ik heb respect voor mensen, zoals
Steve Jobs, die totaal anders denken. Weet
je, toen de magnetron werd uitgevonden
bleek uit onderzoek dat negentig procent
van de mensen vond dat ze zo’n apparaat
niet nodig hadden. Een mobiele telefoon?
Dat was iets voor criminelen. Een stadion
met een dak? Onzin, het is allemaal
conservatisme. Kijk om je heen: nu klagen
de schaatsers dat het in Thialf koud is.
Je moet juist benieuwd zijn naar nieuwe
ideeën. Altijd een open mind houden. Nee,

dat is geen evangelie maar ik geloof altijd
in nieuwe projecten. Gewoon maar blijven
zitten, dat is zo makkelijk. Toen John de Mol
risico’s nam met Tien, toen zei iedereen: ‘hij
heeft geld genoeg’. Bullshit: drie hypotheken
op zijn huis. Wat een risico heeft hij durven
nemen. Mag hij daar dan ook van
profiteren?”
Over zijn eigen volgende stappen en de
consequenties maakt hij zich geen zorgen:
“Dat heeft geen zin. Waarom zou ik me druk
maken om dingen waar ik me niet druk over
kán maken? Kijk, het is zinloos om energie
te steken in zaken waarvan je vooraf weet
dat het geen resultaat heeft. Maar mensen
die altijd maar nee zeggen tegen nieuwe
dingen… Dat vind ik vreselijk irritant.”

Ego’s en pluche…
Een ‘soap zonder einde’. Zo omschrijft
kenner Humberto Tan het gekrakeel
bij Ajax. “Waar twee vechten hebben
twee schuld. Maar waar is die revolutie
begonnen: als je Cruijff binnenhaalt
weet je dat het my way of the high way
wordt. Mijn manier of geen manier. Het
poldermodel, dat kan niet in de sport.
Jacco Verharen doet het op zijn manier.
Als iemand het anders wil is hij weg.
Hiddink net zo: ik maak één afspraak
met één persoon en daar houden
we ons aan. Het is compromisloos
en dat had men kunnen weten toen
ze Cruijff binnenhaalden. Hoe goed
doe je je huiswerk dan? Het getuigt
van onderschatting voor Cruijff en
overschatting van je eigen intelligentie.
Als je gaat schaatsen op de Noordpool
moet je niet klagen dat het koud is. Als
je in de Amazone een sneeuwbui krijgt,
ja, dan begrijp ik de opwinding. Maar in
dit geval? Ze hadden het kunnen weten.
En het belang van de club is er niet mee
gediend. Het gaat om ego’s en pluche!”

Altijd een open mind houden.
Nee, dat is geen evangelie maar
ik geloof altijd in nieuwe projecten.
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COLUMN

Duur dagje uit?			

Wellicht heeft u plannen om (met het gezin) een dagje uit te plannen en
bijvoorbeeld een attractie te bezoeken? Moppert u dan ook over prijzige
entreekaartjes? Of maakt u net als veel Nederlanders gebruik van een
kortingsbon? Één ding is zeker: de parken hebben de euro’s hard nodig
voor noodzakelijke investeringen.

De Rabobank mag vele attractieparken en
dierentuinen tot haar klantenkring rekenen,
waarvan De Efteling algemeen bekend is.
Regelmatig is de Rabobank dan ook in gesprek
met een dierentuin of attractiepark om te
ondersteunen bij een financieringsaanvraag.
We beschikken daardoor inmiddels over diverse
kengetallen qua bestedingen per bezoeker,
loonkosten, vervangingsinvesteringen of
verwachte cashflow. Ook de markt is goed in
beeld: de 20 grootste dagattracties van ons
land, trekken jaarlijks circa 25 miljoen bezoekers.
De Efteling is veruit de grootste (4 miljoen
bezoekers), daarna volgen de rondvaartboten
in Amsterdam (2,8 miljoen) en dan parken als
Diergaarde Blijdorp, Slagharen en Burgers’ Zoo
(ca. 1,5 miljoen).
Hierbij valt op dat veel parken de afgelopen
tijd een professionaliseringsslag maken waarbij
er meer aandacht komt voor marketing en
voor sturen op productiviteit en rendement.
Ongetwijfeld heeft dit te maken met de druk
die er is op bezoekersaantallen en omzet.
Weliswaar zijn de parken dit jaar lovend over
de aantallen bezoekers, maar de algemene
teneur is toch dat consumenten door de
economische crisis minder makkelijk geld
uitgeven. Daarbij maken ze vaker gebruik van
kortingsacties. Hierdoor kampten veel parken
de afgelopen jaren met minder bezoekers en
ook nog eens lagere bestedingen per bezoeker.
Daar komt bij dat de branche afhankelijk blijft
van externe factoren zoals het weer. Ook is
de concurrentie fors toegenomen doordat
diverse parken recent hebben geïnvesteerd in
upgrading en uitbreiding.

Tegenover het toegenomen aanbod, staat
het feit dat de gemiddelde consument steeds
minder vrije tijd heeft. En in de besteedbare
vrije tijd, wordt steeds meer gezocht naar
nieuwe en unieke ervaringen. Nieuwe attracties
moeten dan ook steeds specialer zijn om de
consument te boeien. Dit brengt doorgaans
hoge investeringen met zich mee. Kijk naar
de nieuwbouwplannen van de dierentuin in
Emmen waarmee een investering is gemoeid
van €205 miljoen of kijk naar de attracties die
de Efteling de afgelopen jaren aan het park
toevoegde, stuk voor stuk investeringen van
tientallen miljoenen. In dit licht gezien is het
dan ook volstrekt logisch dat De Efteling de
toegangsprijs dit jaar met €3 heeft verhoogd.
De investeringen moeten wel worden
terugverdiend.
Is een dagje uit dan duur? Voor een dagje
dierentuin bent u als gezin al snel 80 euro kwijt.
Dat is veel geld.Toch zijn parken niet té duur.
Door de investeringen krijg je op steeds meer
plekken waar voor je geld. En voor wie het toch
te duur vindt zijn er volop acties die korting
geven op de entreeprijs.
Bert Sikken, Gertine Langmuur en
Annemarie de Groot
Sectormanagers voor Horeca en Recreatie
Rabobank Nederland
www.rabobank.nl/bedrijven/kennis/
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Eijsink / Ontzorgen

Grip op ontwikkelingen
Tekst Lia van der Weide
Foto Frank Visschedijk

‘2011 was een bijzonder jaar. We hebben een
aantal strategische beslissingen genomen.
Onze positie zal hierdoor significant veranderen.‘

‘Steeds vaker krijgen we bij aanbestedingen
de vraag om klantspecifieke softwareoplossingen aan te bieden. Het tijdperk
dat standaard software dé oplossing
is, is voorbij,’ aan het woord is Ferenc
Birkenhäger, algemeen directeur van
Eijsink Afrekensystemen. ‘Dan wordt het tijd
de bakens te verzetten. Zelf oplossingen
programmeren en als totaaloplosser
optreden. Dát is waar we naar toe gaan.’
Birkenhäger vervolgt: ‘Eind 2010 was de
eerste overname een feit. Met JUPA, een
softwarepakket voor de juweliersbranche,
hebben we een mooie oplossing aan ons
assortiment toegevoegd. JUPA is binnen
Nederland marktleider in deze specifieke
branche. Buiten de interessante installed
base hebben we een groep ervaren
programmeurs kunnen toevoegen aan ons
personeelsbestand. Nu hebben we de regie
over nieuwe ontwikkelingen. En het eerste
resultaat mag er zijn. De ‘touch’ uitvoering
van JUPA is in september 2011 geïntroduceerd tijdens de Jewel & Watches beurs.
De markt heeft enthousiast gereageerd en
de leads en verkopen zijn veelbelovend.’
Wie Eijsink Afrekensystemen een beetje
volgt weet dat het niet bij deze ene
overname bleef. Halverwege 2011 zijn de
activiteiten van het automatiseringshuis
Jodocy overgenomen. ‘Ondanks de goede
samenwerking tussen Jodocy en Eijsink, was
dit een bewuste keuze. Regelmatig schoven
de programmeurs van Jodocy bij ons aan
tafel en konden we de wensen van onze
klanten voorleggen. Maar nu houden we zelf
de vinger aan de pols. We zijn flexibeler en
kunnen inspelen op de verwachtingen van
de klant.’ De eerste projecten zijn inmiddels
gestart. Het wensenlijstje is een uitdaging
voor menig programmeur. ‘Wij vinden dat
het interfacen met andere pakketten eenvoudiger moet kunnen. Ook het integreren
met bijvoorbeeld financiële, logistieke en
Human Resource pakketten krijgt de nodige
aandacht. Op dit moment bestaat ons
ontwikkelteam uit tien programmeurs.’
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Cloud computing: Dé oplossing voor de
toekomst, maar dan nú.
De lijnen zijn uitgezet en doelstellingen
bepaald. Naast het zelf ontwikkelen van
nieuwe softwaremodules, hoort ook het
beheren van netwerken bij onze klanten.
‘Cloud computing wordt steeds populairder.
Cloud computing zorgt voor voordelen
op het gebied van kostenbesparing en
flexibelere, veerkrachtigere ICT diensten.
Maar het brengt echter ook enkele obstakels
met zich mee. Te denken valt onder andere
aan hogere eisen aan beschikbaarheid,
beheer en automatisering. Deze nemen
wij van de klant over. Bij ons staat het
‘ontzorgen’ centraal. De klant moet zich
kunnen focussen op dat waar ‘ie goed in
is. Laat ons de partner zijn voor de front- en
backoffice software. Maar ook voor het
beheer en onderhoud van de hardware en
de (telefonische) helpdesk is men bij ons
aan het goede adres.’

Wij willen ons nadrukkelijker
in de verschillende sectoren
profileren als de specialist
door het ontwikkelen van
branchegerichte oplossingen
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Redactioneel / Holland Casino

“Het bruist…”
Gastvrijheid én optimale service is
core business voor Holland Casino
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Het is woensdagmiddag. In Holland Casino
Enschede wordt alles in gereedheid gebracht voor
haar gasten. Topstylist Maik de Boer is die avond
te gast om in deze bijzondere omgeving de laatste
trends op mode, styling en visagie te presenteren.
Het tekent de transitie die Holland Casino
ondergaat. Van het ‘traditionele casinospel ’ naar
een totale beleving. Van de blackjack-tafel naar de
bar of het restaurant onder genot van verrassend
entertainment. En dat onder het motto: Share the
joy of playful living.
Tekst Erwin Gevers
Foto Holland Casino

“Wij zijn een bijzonder bedrijf”, zegt Hans
Steffens. “De diensten die wij 364 dagen
per jaar leveren en de openingstijden: dat
is onvergelijkbaar in de uitgaansmarkt en
daarmee zijn wij een bijzondere speler.”
Hans Steffens is Manager Services &
Leveranciers ICT. Ook Holland Casino kan,
zoals iedere organisatie, niet meer zonder
optimale informatietechnologie. Waarbij
in dit geval veel, zo niet alles, gericht is
op een zo hoog mogelijk serviceniveau
voor de gasten. Want de gasten, daar
draait het al om vanaf de opening van
het eerste Holland Casino in Zandvoort in
1976. Holland Casino is al 35 jaar de enige
legale casino aanbieder in Nederland.
De winst wordt jaarlijks aan de Staat
afgedragen. Dagelijks bezoeken duizenden
gasten de veertien vestigingen van Holland
Casino. Het plezier en de veiligheid van
de gasten staat centraal. Holland Casino
hecht veel waarde aan maatschappelijk
verantwoord ondernemen en is wereldwijd
toonaangevend op het gebied van
responsible gaming. In 2008 en 2009 won
Holland Casino de internationale Gaming
Award voor ‘Socially Responsible Casino
Operator of the Year’ en in 2010 voor ‘Casino
Operator of the Year Europe’.

EM / Eijsink Matters / 15

EIJ-0931#Holland Casino.indd 2

20-12-2011 18:49:06

EM / Eijsink Matters / 16

EIJ-0931#Holland Casino.indd 3

20-12-2011 16:27:43

Holland Casino heeft een uitgebreid spelaanbod zoals: Roulette, Blackjack, Punto
Banco, Poker en veel verschillende speelautomaten (o.a. slots-, video-, gezelschaps-, bingo-,
roulette en pokerautomaten en automaten
met een landelijk gekoppelde jackpot).
Toch wil Holland Casino meer bieden dan
alleen kansspelen. Steffens: “Want wij willen
onze gasten een totaalbeleving bieden. Een
uniek aanbod met een mix van gaming en
gambling, food en beverage én verrassend
entertainment. Op dit moment is Holland
Casino haar casino’s aan het moderniseren
met daarbij een breder aanbod van
activiteiten en entertainment. En niet alleen
kansspelen, maar ook gaming (kennisspellen).
De doelgroepen zijn daarom ook divers:
mensen die een avondje uit willen, entertainment zoeken, naar specifieke evenementen
komen of alleen willen spelen. Een voorbeeld
is het jaarlijkse Master Classics of Poker, het
grootste pokertoernooi van Europa in Holland
Casino Amsterdam.”
Zoals gezegd is Holland Casino 364 dagen
per jaar open; nagenoeg 24-uurs economie
in optima forma. Dat heeft te maken met
de openingstijden. Zo opent het casino
op Schiphol al om zes uur ’s ochtends.
Op dat moment zijn in de meeste andere
vestigingen nog maar nét de lichten
uitgegaan. Een dergelijke bedrijfsvoering
vereist goede informatie en automatisering.
Hans Steffens onderscheidt daarbij drie
ICT-domeinen: “De core business wordt
gevormd door kansspelen en gasten. Ten
tweede de ondersteunende processen, zoals
finance, personeelszaken en facilities. Ten
derde de business-intelligence: het bieden
van managementinformatie. Dat zijn veel
informatiestromen. Neem de kansspelen: wij
weten de volgende dag precies welke omzet
is gerealiseerd: niet alleen op spelsoort,
maar tot op speeltafelniveau. Wat ik al
zei: wij zijn een bijzondere speler en dat
betekent dat je te maken hebt met optimale
bedrijfsprocessen. Dat vereist vervolgens ook
weer een bijzondere ondersteuning.”

In de grote speelzaal van het Enschedese
casino staan inmiddels de glazen keurig
opgesteld. Voor de dames is er straks een
glaasje bubbels om in de juiste sfeer te
komen. Floormanager Food & Beverage
Frank Scharrenberg loopt met een scherpe
blik rond. De horeca binnen Holland Casino
Enschede is uitbesteed aan de Compass
Group Nederland net als in de vestigingen
Utrecht en Leeuwarden. Frank Scharrenberg
kan bogen op een ruime horeca-ervaring:
hij gaf les op een horeca-opleiding, heeft
gevaren op cruiseschepen en was maître
d’hotel van De Hooge Vuursche in Baarn. Hij
steekt echter niet onder stoelen of banken
dat dit een bijzondere werkplek is: “Natuurlijk
in de eerste plaats omdat het een casino
is en dat is iets waar je altijd rekening
mee moet houden. Onze mensen moeten
bijvoorbeeld goed om kunnen gaan met
emoties. Iemand die duizend euro wint,
praat anders dan iemand die verliest. Dus je
moet je goed in de gast kunnen inleven en
altijd de gast centraal stellen.”
Om het niveau te controleren en de
medewerkers scherp te houden komt één
keer per week een mystery guest. Frank:
“Wij hebben met Holland Casino bepaalde
service-levels afgesproken en daar willen we
ons aan houden. Dat wordt gemeten.”
Ook voor Scharrenberg en zijn team van
25 mensen is de transitie van Holland Casino
een uitdaging. Naast de ‘core business’ van
het bieden van spelen wordt het casino veel
meer een avondje uit met gaming, food en
drinks en entertainment. Special events,
zoals deze avond met Maik de Boer of een
optreden met verrassende artiesten zijn daar
goede voorbeelden van.
“Maar in alle gevallen blijft de gast belangrijk
en centraal staan”, vertelt Frank Scharrenberg:
“De service moet optimaal zijn. Knelpunten
moeten we zo snel mogelijk opsporen.
Als er iets niet goed gefaciliteerd wordt of
er mankeert iets aan de bediening
of de medewerker; dan moeten we dat
snel weten.”

Jodocy speelt daarin een belangrijke rol.
Dit veelzijdige informatiesysteem voor de
horeca geeft Scharrenberg à la minute alle
managementinformatie die nodig is om
de operatie in het Holland Casino soepel
te laten verlopen. “Je blijft voortdurend op
de hoogte. Budgetten, omzet, de historie:
gegevens van drie jaar geleden kan ik op
de PC terughalen. Je kunt direct sturen.”
Dat is van groot belang, beaamt ook Hans
Steffens: “Als we praten over de horeca is
duidelijk dat het goed en snel moet werken.
Omdat wij als Holland Casino een totale
beleving op het gebied van entertainment
bieden, willen wij onze bezoekers zo goed
mogelijk helpen. Dat gaat steeds verder.
Efficiency en de gast slagvaardig van dienst
zijn, worden steeds belangrijker.”
Aan Scharrenberg en zijn mensen zal het
zeker niet liggen. Inmiddels is alles klaar voor
de ontvangst van de dames en uiteraard
Maik de Boer himself. Scharrenberg kijkt
tevreden om zich heen. En net als met de
bubbels die straks in de glazen gaan, is er
voor hem tot slot maar één constatering:
“Het bruist!”

“Maar in alle
gevallen blijft
de gast belangrijk
en centraal staan”
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Altijd en overal zorgeloos
pinnen... ook in úw branche!

Grenzeloze totaaloplossingen
Samen met onze partners kunnen wij voor iedere branche
een betrouwbare betaaloplossing op maat bieden. De CCV
apparatuur is naadloos te integreren, afgestemd op de
laatste ontwikkelingen in het betalingsverkeer en voldoet
aan de meest recente internationale veiligheidseisen.
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Betalingsverkeer / CCV

Contactloos
betalen
Veilig, snel en multi-inzetbaar
Het nieuwe pinnen is sinds 1 januari 2012 vrijwel overal de betaalmethode. Nu ligt de focus vooral op het breed inzetbare contactloze
betalen, vertelt directeur Pascal Vincken van CCV, leverancier van
betaalsystemen. We vragen hem wat dit voor ondernemers betekent.
Tekst Pascal Vincken
Pascal Vincken
Directeur CCV

Wat houdt contactloos betalen in?
“De bankpas, een ander type kaart of een
geschikte mobiele telefoon hoeft alleen nog
maar voor een speciale contactloze reader
gehouden te worden. De OV-chipkaart is
een goed voorbeeld van een contactloze
betaalkaart.”
Welke betaalapparatuur is geschikt?
“Door directe betrokkenheid bij de
ontwikkeling van contactloze apparatuur
en betaalmiddelen hebben wij onze nieuwe
lijn VX betaalautomaten daarop kunnen
afstemmen. Door een full colour touch
screen en een geïntegreerde, contactloze
antenne zijn de automaten voorbereid op
contactloos betalen en is enkel een nieuw
klantgedeelte nodig.”
Is dit een veilige betaalwijze?
“De veiligheidseisen voor contact- of contactloze kaarten verschilt niet. Al onze betaalproducten en communicatieverbindingen
voldoen aan de meest recente internationale
eisen, zoals het nieuwe pinnen via de EMVchip en de PCI standaard voor betaaldata.
De betaalterminals zijn klaar voor de Single
Euro Payments Area (SEPA)”
Waar wordt al contactloos betaald?
“In het Openbaar Vervoer met de OVchipkaart. Ook wordt het betalen van
kleine bedragen met de OV-chipkaart
geïntroduceerd in markten rondom het OV,
zoals parkeren, taxi’s en winkels en kiosken
op stations.”

Hoe werkt mobiel betalen?
“Telecomproviders, banken en andere
partijen zijn bezig met de ontwikkeling van
betalen via een speciale NFC-chip (near
field communication) in de mobiele telefoon,
op de SIM-kaart of stickers. Met NFC heb je
straks een portemonnee in je telefoon. Door
het toestel even bij een betaalautomaat te
houden, wordt een betaling verricht; geld
of pinnen is niet meer nodig. De introductie
wordt in het 2e kwartaal van 2013 verwacht.”
Wat zijn voordelen voor de ondernemer?
“Omdat contactloos betalen vooral bij kleine
bedragen zonder pincode voorkomt, is de
afhandeling aan de kassa snel. Het product
vervangt op termijn de Chipknip en heeft
altijd voldoende saldo, als de bankrekening
het toelaat. De afname van contant geld
maakt betalen veiliger. CCV blijft innoveren
om ook toekomstige ontwikkelingen aan te
kunnen bieden.”
Zijn er nog andere ontwikkelingen?
”Ook producten als loyalty, ticketing en
couponing (kortingsbonnen) zullen als
contactloos betaalproduct op de markt
komen. In combinatie met de mobiele
telefoon kunnen alle producten hierop
eenvoudig worden geaccepteerd. Dit
betekent kostenbesparing voor de ondernemer en gemak voor ondernemer én
consument.”
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Reportage / Wijngaard Hof van Twente

Wijn van Twentse bodem: Wijngaard Hof van Twente

‘ De wijn
moet
het
doen’
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Het is even wennen voor oog én geest: even buiten Delden bij het dorpje Bentelo staan,
verscholen in het landschap, de wijnstokken rij na rij keurig in het gelid.
Het is somber Hollands weer, maar met een beetje fantasie en wat zon kan men zich
even in Frankrijk of Toscane wanen. Een vreemde gewaarwording. Toch is Wijngaard
Hof van Twente binnen tien jaar uitgegroeid tot een volwaardig wijnhuis. Een Nederlands
château met eigen wijnen, internationale erkenning en vooral: een eigen karakter.

Tekst Erwin Gevers
Foto Wijngaard Hof van Twente
Het was de droom van Roelof en Ilse Visscher:
wijn maken. Wijn van Twentse bodem wel
te verstaan. Roelof (46) was jarenlang
manager agrarische bedrijfsverzorging.
‘Een stadse jongen uit Hengelo’, vertelt zijn
vrouw Ilse (41) in het proeflokaal van Wijngaard
Hof van Twente: ‘Ik zelf ben jarenlang als
orthopedagoog werkzaam geweest. Roelof
wilde voor zichzelf iets doen in de agrarische
sector en is wijnboer geworden.’
Uitgerekend op 13 mei 2000, de dag van de
vuurwerkramp in Enschede, werd de eerste
2,5 hectare met wijnstokken aangeplant.
Daar was al een lang proces aan vooraf
gegaan. Contacten leggen met wijnmakers
in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Een
avontuurlijke zoektocht naar de meest
geschikte druivenrassen voor het
weerbarstige, vochtige Nederlandse klimaat.
En vooral veel lezen en leren. Maar het was
ook een kwestie van niet alles willen, vertelt
Ilse: ‘Vanaf het begin hebben we gezegd:
kennis die we niet hebben, die huren we
in. Want dit is een vak, dat beheers je niet
binnen een paar jaar.’
De druiven die worden gebruikt door
Wijngaard Hof van Twente zijn onder meer
de Regent, de Johanniter, de Riesèl en de
Pinotin. Stuk voor stuk rassen die uitstekend
gedijen op de Twentse bodem. Zo goed zelfs
dat twee wijnen uit het totale oeuvre van Hof
van Twente, de Pinotin en Sueterie edelzoet,

in Wenen onlangs met goud werden
beloond. Erkenning voor jaren noeste arbeid,
vindt ook Ilse: ‘Ik ben ook heel erg trots op
Roelof. Hij heeft zich het vak helemaal eigen
gemaakt.’ Daardoor heeft de Twentse
wijnboer zich ook ontwikkeld tot expert en
aanspreekpunt voor andere wijnboeren in
Nederland en het Productschap Wijn.
Zijn kennis en ervaring zet hij overigens niet
alleen in voor de eigen productie. Inmiddels
is een grote hal met dito kelder gebouwd;
het is het onderkomen van Neerlands
Wijnmakerij. Hier verzorgt Roelof voor andere
wijnboeren in Nederland de vinificatie van
hun producten. Het lange en zorgvuldige
proces van persen, gisten, rijpen. En dagelijks
proeven om te kijken hoe de wijn rijpt.
In de kelders van Wijngaard Hof van Twente
staat de opbrengst van het werk. Vanaf het
eerste oogstjaar, twee jaar na de aanplant
van de eerste stokken, heeft het Twentse
château zich voorbeeldig ontwikkeld.
Bij vinologen, sommeliers en andere
wijnexperts was er direct waardering voor
het complexe karakter van de Twentewijn.
Ilse weet nog dat de eerste flessen open
gingen. Een spannend moment. ‘En dat
blijft ieder jaar zo. Weet je, wijn maken is niet
iets dat je volgens een vast recept doet. Elk
jaar is anders. De rassen die wij gebruiken
kunnen heel goed tegen dit klimaat, maar je
weet dat elke zomer anders is. Qua suiker en

zuurgehalte is de oogst elk jaar verschillend.
Dat maakt het ook zo’n mooi product.’
En dat niet alleen: ook het leven dat Ilse en
Roelof nu leiden heeft dezelfde glans als een
glas flonkerende rode Twentewijn. Zij zegt:‘Dit
is gewoon helemaal perfect. Het is zo’n vrij
vak en zo afwisselend. Dan sta je in de modder
te snoeien, dan sta je flessen af te vullen of
organiseren we hier wijnproeverijen. Het is
die combinatie van romantiek en keihard
werken. Maar het past helemaal bij ons.’
Roelof is inmiddels druk met de oogst van
2011. Wijngaard Hof van Twente heeft 5,5
hectare beplant met wijnstokken en dit
jaar wordt in totaal maar liefst 18.000 liter
wijn geproduceerd van Twentse bodem.
Daarmee neemt het Bentelose château een
toppositie in. Wijn met een Twents karakter.
Wijn die gewaardeerd wordt; ook onder de
sommeliers, zoals Thérèse de Boer van De
Librije, die van druiven uit het Gelderse Laren
door Roelof “De kus van Thérèse” laat maken
in Bentelo.
Ilse: ‘Die waardering is prachtig. Er werd
en wordt natuurlijk wel eens sceptisch over
gedaan. Wijn uit Nederland, dat kan niet wat
zijn. Maar met de nieuwe rassen kan het juist
heel goed. En wat we absoluut niet willen is
dat het een soort rariteit is. Nee, de wijn moet
het doen, moet kwaliteit hebben. Dat is ons
gelukt. En de eerste aanvraag uit Frankrijk
voor onze wijn is er inmiddels ook al…’
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Regels zijn eR om nageleefd te woRden.
je moet alleen pRecies weten hoe
Bijzaak mag geen hoofdzaak worden. Laat u niet afleiden door administratieve beslommeringen. BDO richt uw
administratie volledig digitaal in. Dit resulteert in een gespecialiseerd realtime horeca brancherapport om u een
tijdig en juist inzicht te bieden waar uw bedrijf staat. Kortom, u kunt weer ondernemen!
Ga voor meer informatie naar www.bdo.nl/horeto of stuur een e-mail naar horeca@bdo.nl.
Via telefoon (074-2764200) kunt u contact opnemen met uw horeca adviseur Daniël Van Broeck.

VOOR VRIJ ONDERNEMEN

EIJ-0931#Adv BDO.indd 1

19-12-2011 13:26:44

Column / BDO

COLUMN

Anticiperen op
			 veranderingen

De marktomstandigheden waarmee de horeca te maken heeft
veranderen continue. Klantbeleving, waaronder het verrassen van de
gasten wordt steeds belangrijker. Gasten worden bovendien steeds
bewuster van thema’s als gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

Hoe onderscheid u zich hier nu in. Hoe zorgt
u ervoor dat de activiteiten rendabel zijn. Hoe
zorgt u ervoor dat de gasten voor u kiezen.
Juist in deze tijd waarin de consument kritisch
is en goed op de portemonnee let. Dan is het
van groot belang te vernieuwen!

Kansen voor (innovatieve)
ondernemers
Verbetering van het bedrijfsresultaat door
efficiencyverbetering
Een goed bedrijfsresultaat is de basis
voor een goede toekomst. Het is
eenvoudigweg nodig om continuïteit op
termijn te waarborgen. Denk na hoe in het
productieproces en het logistieke proces
verbeteringen zijn door te voeren, is iedere
stap die gezet wordt wel nodig of kan het
slimmer. Denk daarbij ook eens na over het
digitaliseren van administratieve processen.
Verbetering dienstverlening
Verplaats u in de gast. Voelt deze zich
welkom, wordt deze op de juiste toon
aangesproken en bediend. Hoe tevreden is
uw klant? Realiseert u zich dat een tevreden
klant een uithangbord is. Is de menukaart
actueel, wordt tijdig ingespeeld op de trends
die er zijn? Moet de kaart worden uitgebreid
of juist ingeperkt? Bedenk daarbij dat hoe
groter het assortiment is hoe meer aandacht
besteed moet worden aan de beheersing
ervan. Verandering van spijs doet eten
echter zorg daarbij in ieder geval voor de
juiste mix.

Verbetering imago
Vernieuwing heeft een positieve invloed
op de uitstraling en herkenbaarheid van
het bedrijf. Zorg ervoor dat het personeel
bij de vernieuwingen wordt betrokken.
Gemotiveerd personeel straalt dat uit op uw
gasten. Daarnaast is een onderlinge goede
verstandhouding ook van groot belang.

U wilt uw gast een ontspannen en goed
verblijft bezorgen. BDO wil u graag van
dienst zijn om uw administratieve lasten
te verminderen. Voor ondernemers
in de horeca heeft BDO een aparte
branchegroep. De horeca is een aparte
tak van sport. In de branchegroep horeca
zitten vakspecialisten. Specialisten die met u
meedenken in kansen en niet in regels.
BDO Branchegroep Horeca is uw gastvrije
sparringpartner. Wilt u meer weten, neem
dan contact op.
Dat kan per mail via horeca@bdo.nl
of per telefoon via nummer 074-2764200.
U kunt dan vragen naar Daniël van Broeck.
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Redactioneel / Expert

De unieke s
van Expert
Tekst Lia van der Weide
Foto Nederlandse Expert Groep

Gabri Martèl
Directeur Nederlandse
Expert Groep

‘Het is moeilijk in onze business. De prijzen staan constant onder
druk, grote ketens rukken verder op en met de komst van webshops
is met één klik de hele wereld binnen handbereik.’ Toch is directeur
Gabri Martèl van de Nederlandse Expert Groep niet somber
gestemd. De stijgende lijn die Expert de laatste maanden laat zien,
bevestigt dat de organisatie met de ontwikkeling van een nieuw
winkelmodel de goede weg is ingeslagen. ‘Wij onderscheiden ons van
de supers en de webshops. Wij richten ons op de verkoop, dienstverlening en optimale service. Dat is de basis van ons nieuwe model.’

Hoezo plug-and-play?
Er is een groeiende groep consumenten
die a) de tijd niet heeft om uitgebreid
te shoppen en b) nog altijd vertrouwt
op eerlijkheid en deskundigheid van de
verkopende partij. Deze mensen vinden
steeds vaker de weg naar onze winkels.
Voorbeeld: neem een gemiddelde 40-er.
Een groep die druk is met werk en gezin.
Het laatste wat deze mensen willen is
gedoe bij de aanschaf en installatie van
bijvoorbeeld een draadloos netwerk thuis.
Ze maken hun keuze en willen geen zorgen
hebben over routers, instellingen en andere
zaken. Want, ondanks dat de fabrikant claimt
dat het allemaal plug-and-play is, valt dat
in de praktijk toch best wel tegen. Een
gemiste kans om hier niet op te anticiperen
als vakhandelaar. Wij hebben daar onze
mensen voor, want “Van experts kun je meer
verwachten.“
Ook de groep ouderen groeit gestaag.
Deze gaat voor kwaliteit, duurzaamheid,
een eerlijk advies en een hoge servicegraad.
Het is zo simpel. Ons motto is HUB & DIM:
Houd uw belofte & Doe iets meer. Daarnaast
investeren wij in onze mensen. Zij zijn immers
ons kapitaal. Maak van een bevlogen
medewerker een ware expert, een specialist.
Onze kennis dragen we graag over aan de
mensen in het land,’ aldus Martèl.

ING Retail Vakjuryprijs 2011
‘Beste Service’ winnaar
Nog een bevestiging dat Expert onderscheidend te werk gaat is het winnen van
de ING Retail Vakjuryprijs 2011 ‘Beste Service’.
Deze prijs wordt niet standaard uitgereikt,
alleen in het geval van een zeer bijzondere
prestatie. Expert is constant in beweging
en werkt aan nieuwe ontwikkelingen.
‘Uiteraard blijven we het bestaande
servicewerk zoals inbouw-, bezorg- en
thuisnetwerkservice uitvoeren, maar we zitten
niet stil! We introduceren voortdurend nieuwe
serviceconcepten, zoals Mijnexpert.nl
en PC-dokter. De hulpgarantie van Expert
zorgt ervoor dat elk probleem wordt
opgelost.’ Volgens het juryrapport zijn de
serviceconcepten van Expert uitstekend
gekozen, helder omschreven en duidelijk
meetbaar. De hoogwaardige dienstverlening
van Expert behoort daarom tot de
kerncompetentie van de onderneming.
Het probleemoplossende vermogen van
de ondernemer en zijn medewerkers leidt
tot een zeer hoge klantwaardering. Martèl:
‘Kijk, daar gaat het tenslotte om: tevreden
klanten. Want die komen de volgende keer
terug in je winkel.’
Op de vraag wat de plannen zijn voor het
komende jaar is Martèl duidelijk. ‘Expert is
klaar voor verdere groei. Op dit moment
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e service

Expert is constant in
beweging en werkt
aan nieuwe ontwikkelingen
hebben we 150 vestigingen in Nederland.
Het doel is om naar de 190 of 200
vestigingen te gaan. Daarnaast zijn we
winkels aan het ombouwen naar het
nieuwe winkelmodel. De toonbank zal
alleen nog gebruikt worden voor het
afrekenen. Er moet roering in de zaak
komen; innovatieve producten presenteren
en actief de klant benaderen. We hebben
al 50 winkels omgebouwd en die doen het
goed. De omzet is gemiddeld met 5 tot 10
procent gestegen. We hebben vertrouwen
in de toekomst en we zullen ons blijven
onderscheiden in deze bijzondere branche.‘
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Betalingsverkeer / Cashless betalen

Cashless betalen

Het nieuwe betalen

Steeds meer organisaties wensen een betaalsysteem zonder contant geld. Het liefst
een systeem waarbij een inhouse betaalkaart gebruikt kan worden als betaalmiddel.
Alle diensten die nodig zijn om zonder contant geld te betalen zijn gekoppeld in één
oplossing: Cashless Betalen. Vele (sport)verenigingen, bedrijfsrestaurants, onderwijs- en
zorginstellingen zijn al overgestapt.
Tekst Remco Eijsink
Foto Cashless Betalen
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Voor al deze groepen geldt dat het
afhandelen van contante betalingen vaak
lang duurt, het relatief duur is en soms
fraudegevoelig. (Sport)verenigingen hebben
vaak te maken met wisselende bardiensten.
Dit geeft veel gedoe, denk alleen al aan het
contante geld tellen en dagelijks of wekelijks
afstorten. Bedrijfsrestaurants hebben,
evenals onderwijsinstellingen, tijdens
lunchpauzes te maken met piekmomenten.
Bij zorginstellingen helpt Cashless Betalen te
voorkomen dat bewoners geld verliezen.

Onder

wijs

rest
a

MiniTix
Alle genoemde betaalsleutels zijn gekoppeld
aan de mobiele portemonnee MiniTix, een
betaalproduct van de Rabobank. Met MiniTix
kan vanuit één centrale portemonnee veilig
worden betaald via verschillende kanalen.
Dit kan ongeacht bank en provider. Geld
opladen kan eenvoudig via iDEAL, de
App of automatisch, zodat het saldo altijd
toereikend is.
Mijn Cashless
Zowel via internet als via apps voor Android
en iPhone kan ingelogd worden op
MijnCashless.nl. Iedere gebruiker kan hier
zijn of haar portemonnee van Cashless
Betalen beheren. Een realtime overzicht van
alle transacties is er te vinden, het saldo
kan worden opgewaardeerd en er kunnen
overboekingen worden gedaan naar de
teamkaart van bijvoorbeeld het sportteam.
Daarnaast is er het Cashpoint. Hier kan je
het saldo van je portemonnee checken
en geld overmaken naar teamgenoten of
naar de teamkaart. Het Cashpoint is volledig
stand-alone en heeft alleen stroom en
een internetaansluiting nodig. Ideaal voor
openbare ruimten en kantines.

De werking
- Plak de sticker met NFC-chip op of binnen
in je mobiele telefoon
- Activeer deze op www.mijncashless.nl
- Laad de mobiele portemonnee via iDEAL op
- Om af te rekenen houd je je telefoon
tegen de lezer
Na goedkeuring rolt de bon uit de printer
en is betaling op het afrekensysteem
afgewikkeld. En dit alles is binnen enkele
seconden afgerond.

Sport

rijfs

Benodigdheden
Voor de implementatie van Cashless
Betalen is, naast een internetverbinding, een
afrekensysteem en een Cashless lezer nodig.
Verschillende afrekensystemen van Eijsink
zijn toegerust op het gebruik van Cashless
Betalen waarbij ook geschikte Cashless
lezers worden geleverd.
Bij Cashless Betalen wordt gebruik gemaakt
van Near Field Communication (NFC). NFC
is contactloze communicatie tussen twee
apparaten, te weten de Cashless lezer en
een NFC-chip. De NFC-chip dient in een
betaalsleutel geïntegreerd te zijn. Mogelijke
betaalsleutels zijn: een sticker (mobiel
betalen), polsbandje, plastic kaart en
sleutelhanger. Binnen (sport)verenigingen
wordt bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt
van de sticker welke bevestigd is op of in de
mobiele telefoon.

Zorg

Bed

Cashless Betalen biedt vier duidelijke
voordelen:
- Zeer snelle betalingen
- Reductie van de wachttijd aan de kassa
- Inzicht in bestedingspatronen
- Afstorten van contant geld niet meer
nodig

ura

nt
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Reportage / Wolterinck’s World

Wolterinck’s
							 World
Tekst Remco Eijsink
Foto Wolterinck’s World

Net zijn opleiding afgerond en werkend
in Gelderland. Marcel Wolterinck wist al
genoeg. Een eigen bloemenwinkel was
het doel. Eéntje waarbij hij zijn creativiteit
naar hartenlust kon benutten. Samen met
zijn vrouw trok hij naar het Gooi. In Laren
openden ze Wolterinck Flowers. Wolterinck
Flowers groeide al snel uit tot een begrip in
het Gooi en ver daarbuiten. Het decoreren
van evenementen werd een belangrijke
taak. Eén van de eerste hoogtepunten
volgde in 1994. De Nederlandse ambassade
in Washington vierde de vierhonderdste
verjaardag van de tulp. Wolterinck trok met
elfduizend tulpen naar de Verenigde Staten.
Wat volgde was een ontmoeting met onder
andere presidentsvrouw Hillary Clinton.
De naam Wolterinck was definitief gevestigd!
Vanaf dat moment gaat het snel. Een
evenementenbureau wordt opgericht,
evenals een showroom in Dubai, een eigen
meubelatelier en het paradepaardje,
de woonwinkel in Laren. Een prachtig
monumentaal pand van 1500 m2 dat dient
als winkel en showroom. Een eigenzinnige
omgeving met inspirerend ingerichte ruimtes,
een tuin en oranjerie. Ingevuld met een
uitzonderlijk brede, stijlvolle collectie meubels
en interieuraccessoires. Met, om de zoveel tijd,
een exclusieve expositie van kunst en antiek,
zowel ter bezichtiging als voor de verkoop.
Talrijke meubelstukken uit internationale
collecties, antieke voorwerpen, objecten
en kunstwerken krijgen een plek in deze
ruimte. De unieke stijl van Wolterinck komt
hier prachtig tot uiting. Hoe deze stijl het best
valt te typeren? Puur, sober en aards, maar
daarbij zeer stijlvol en luxueus. Een garantie
voor een rustgevend gevoel.

EM / Eijsink Matters / 28

EIJ-0931#Marcel Wolterinck.indd 1

19-12-2011 13:30:25

Van meesterbinder tot woondesigner met internationale bekendheid. Van het Gelderse
stadje Groenlo tot Dubai en de Verenigde Staten. Over Marcel Wolterinck (51), het
creatieve brein achter Wolterinck’s World.
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Altijd aandacht voor eenheid en balans
Het bedrijf Wolterinck’s World blijft maar
groeien. Marcel Wolterinck is meer tijd kwijt
met het managen dan met zijn passie:
creatief ontwerpen. Dan komt het moment
dat het lichaam protesteert. Een verplichte
sabbatical volgt en Wolterinck besluit het
evenementenbureau, de showroom in Dubai,
het eigen atelier en zijn bloemenwinkel van
de hand te doen.
Wolterinck Projecten
Marcel Wolterinck richt zich vanaf nu op
drie speerpunten: het ontwerpen van
interieur, exterieur en tuinen. Vanuit deze
disciplines worden projecten gerealiseerd,
veelal in het buitenland. Landen als Spanje,
Frankrijk en Portugal worden met regelmaat
aangedaan. Daarnaast worden vooral
Wolterinck’s lievelingsland Italië, maar ook
verre bestemmingen bezocht om inspiratie
op te doen voor nieuwe ontwerpen. De kick
zit in het ontwerpen van het interieur dat
perfect past bij het gebouw. Een ontwerp
dat van binnen doorloopt naar buiten.
Altijd aandacht voor eenheid en balans.
Een uniek totaalconcept creëren om in

te wonen, werken en relaxen, daar gaat
het om. Een concept waarin prettig valt
te leven, zowel thuis, op het werk, als in de
vakantiewoning. Bij het ontwerpen gaat
Wolterinck altijd uit van een thema. Dit
thema moet passen bij de persoonlijkheid
van de klant. Een thema kan bijvoorbeeld
worden gevonden in het pand zelf, de
geschiedenis ervan, de omgeving of in de
kunstcollectie van de klant.
Wolterinck Producten
Naast de verscheidene projecten
ontwerpt Wolterinck voor binnenlandse
en buitenlandse woonlabels. Achter
de lijn die Marcel Wolterinck met zijn
nieuwe collectie meubelen, verlichting en
tuinaccessoires succesvol heeft ingezet,
gaat een eigen team van ontwerpers en
productontwikkelaars schuil. Het dynamische
team bewaakt en verlegt de grenzen
van de herkenbare Wolterinck stijl, waarin
puurheid voorop staat. De collecties ‘special
design Wolterinck’ worden uitgebracht door
toonaangevende fabrikanten zoals het
meubelmerk Linteloo, verlichtingsfabrikant
Maretti, Bod’or deuren en het exclusieve
Nature Deco voor raamwering.
De collectie omvat meubelen, haarden,
verlichting, kleden en raamdecoratie, maar
ook deuren en deurbeslag. Uiteenlopende
lifestyle- en designproducten dus. Alle
producten zijn ontworpen vanuit de filosofie
dat natuurlijke materialen en een heldere
vormgeving belangrijk zijn. Oude en
hightech technieken worden bovendien
samengesmeed tot een ‘product dat
zichzelf moet kunnen uitleggen’. Wolterinck
houdt van no-nonsense: elk ontwerp moet
onderdeel zijn van het interieur zonder dat
het op de voorgrond treedt. Het doel is om
van alle interieuronderdelen waar Wolterinck
mee werkt een eigen collectie te maken.
Kijk voor meer info op www.wolterinck.com
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Eijsink / Gadgets

Gadgets
Wolterinck Home Parfum
Een geur is heel belangrijk in een huis. Als je het over comfortabel wonen hebt,
dan is geur daar een essentieel onderdeel van. Het is belangrijk in een interieur
omdat het de stemming bepaalt en je omgeving verrijkt.
Wolterinck’s parfum is opgebouwd uit musk, sandalwood, ceder en lavendel.
Musk en sandelwood zijn natuurlijke geuren die doen denken aan buitenleven,
het bos en frisheid. De combinatie met ceder maakt de geur heel geschikt voor
ruimtes waar vuur brandt en in welness ruimtes zoals de sauna en badkamer.
De vierde geur, lavendel, straalt rust en warmte uit en de parfum is dan ook
goed te gebruiken in een slaapkamer.
Prijzen: kaars € 49,95 & parfum diffuser € 57,60
www.wolterinck.com

Omega Speedmaster Pre-Moon Ca. 1969
Na de succesvolle landing op de maan van de Apollo 11 werd de Speedmaster
bekend als ’The Moonwatch’. Er zijn hele boeken geschreven over de rol van de
Speedmaster bij de maanlanding en over de rigoureuze tests die het horloge
moest ondergaan voordat het geselecteerd werd: érg indrukwekkend.
De hier aangeboden Speedmaster is van net ná de maanlanding van 1969 en
heeft dus nog het oude achterdeksel zonder maan-gravure. Een van de klassiekers
onder de vintage Sporthorloges.
Prijs: €2450,www.awco.nl

Ondernemerslessen van een Internetcowboy
Ondernemersboek van het Jaar
In een heldere, duidelijke en soms humoristische stijl wordt de lezer de
gedachtewereld van de ondernemer in getrokken. Er zijn niet zo gek veel
mensen die in de achtbaan hebben gezeten in de begintijd van internet.
Ronnie Overgoor heeft daar in die paar jaar als ondernemer misschien wel
meer ervaring opgedaan dan sommigen mensen tijdens hun hele carrière.
Ronnie Overgoor deelt zijn ervaringen graag met zijn lezers: “Ik vind het zonde
om de lessen voor mezelf te houden.” De lessen zijn onderverdeeld in
3 hoofdstukken: Middelen en Tools, Kennis en Communicatie, Mensen.
Met een voorwoord van Annemarie van Gaal en Hans Wiegel.
Prijs: € 17,50
www.twinklemagazine.nl/statische-content/boeken/internetcowboy
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Column / Mark van Hagen

COLUMN

Wachten verzachten

Wachten is vervelend en de tijd lijkt te kruipen als we moeten wachten,
net als bij de tandarts. Ik vind dat ondernemers te weinig beseffen
wat de negatieve impact van wachten is op de waardering van de
dienst, de mate van consumptie en de mate van aanbeveling.
Dit terwijl het zo simpel is om het wachten acceptabel of zelfs
aantrekkelijk te maken.

Immers, een dienst wordt door klanten veelal
onbewust beoordeeld op vier zaken:
de dienst zelf, de aard en het aantal
medewerkers, de aanwezigheid van andere
klanten en de verblijfsomgeving.
De juiste samenhang tussen deze vier zorgt
ervoor dat bij klanten positieve emoties
worden opgeroepen en de dienst daardoor
positief wordt gewaardeerd. Door het proces
te optimaliseren, het personeel te trainen
en de wachtomgeving te veraangenamen,
wordt een positieve ervaring gecreëerd.
Vooral het belang van een prettige
omgeving tijdens het wachten wordt erg
onderschat. In een wachtsituatie laat het
proces en/of personeel het immers afweten,
terwijl een prettige wachtomgeving ervoor
kan zorgen dat klanten nauwelijks ervaren
dat ze moeten wachten.

Mark van Hagen

De eerder genoemde juiste dosering
hangt af van de gewenste emoties, welke
per situatie kunnen verschillen. Mensen
worden ontspannen van weinig prikkels,
zoals koele kleuren (blauw, paars, groen),
rustige achtergrond muziek en weinig
afleiding. Veel prikkels zorgen er juist voor
dat mensen opgewonden en enthousiast
worden, zoals warme kleuren (rood, oranje,
geel), stimulerende muziek, entertainment
of andere afleiding. Daarom wordt in
ziekenhuizen vaak de koele kleur blauw
gebruikt - de warme kleur rood zou de toch
al ongeruste patiënten teveel prikkelen maar in een casino zorgt rood juist voor een
feestelijke sfeer. In beide situaties kunnen
trage tandartsminuten in snelle caféminuten
worden omgetoverd, ook tijdens het wachten.

Hoe zit dat dan? Door een juiste dosering
van omgevingsprikkels kunnen emoties van
klanten in een gewenste richting worden
gestuurd, waarbij bekend is dat negatieve
emoties de tijd vertragen en positieve emoties
de tijd versnellen. Dus, begonnen moet
worden met het wegnemen van
onaangename prikkels als stank (toilet),
lawaai (espressoapparaten!), te fel of te
weinig licht, te koud of te warm (te, is eigenlijk
nooit goed, behalve tevreden en tequila).
Daar komt bij dat, wanneer klanten wachten
ze ruim de tijd hebben om de omgeving in
zich op te nemen en ik kan u verklappen dat
vooral negatieve prikkels bewust worden
waargenomen, waardoor irritatie ontstaat
en het wachten nog langer lijkt te duren.
Nadat vervelende prikkels zijn weggenomen
kunnen positieve prikkels worden toegevoegd,
zoals passende kleuren, prettige achtergrondmuziek en het bieden van afleiding.
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Producten / De Rendementscoach

De Rendementscoach
Veel ondernemers staan voor dezelfde uitdagingen. ‘Hoe kan ik mijn financiële
administratie up-to-date houden en kan ik de geldstromen volgen? Is er voor de drukke
zaterdagavond voldoende personeel en hoe kan ik controle houden over de marge?’
Ontegenzeggelijk de belangrijkste elementen die van invloed zijn op het rendement van
een organisatie.
Tekst Lia van der Weide

Met De Rendementscoach krijgt de
ondernemer het rendement inzichtelijk én
beheersbaar. De Rendementscoach is een
totaaloplossing waarbinnen het afrekensysteem, de financiële administratie én de
personeelsplanning zijn geïntegreerd.
Hiermee worden de administratieve
processen geautomatiseerd, wat zorgt
voor betrouwbaarheid van de gegevensverwerking. Zo is actuele informatie over de
stand van zaken altijd beschikbaar met een
minimale inspanning.
Hoe werkt het?
Naast de financiële gegevens zoals bankboekingen en inkoopfacturen wordt alle
informatie vanuit het Eijsink afrekensysteem
in de Twinfield boekhouding verwerkt. Hier
worden ook de gegevens uit de personeelsplanning-module aan gekoppeld. Het resultaat
komt samen in het Focusdashboard.

Het Focusdashboard is een interactief
webbased dashboard waarmee de
ondernemer inzicht krijgt in de periodieke
balans en winst- en verliesrekening.
Daarnaast zijn de kernwaarden zoals
geldstromen, marge en personeelskosten
inzichtelijk. Met de ‘what-if’ module van
het Focusdashboard zijn de kernwaarden
te hanteren als prestatie-indicatoren. Bij
een wijziging in een prestatie-indicator
wordt direct inzichtelijk wat het effect is. De
ondernemer krijgt hierdoor de mogelijkheid
om tijdig juiste keuzes te maken en kosten te
besparen.
Meer marge, minder kosten
De Rendementscoach maakt het werk voor
de ondernemer gemakkelijker én verbetert
de backoffice. Door de optimale automatisering
zorgt De Rendementscoach dat de ondernemer meer grip krijgt op de omzet, inkoop
en derving. Hij kan immers beter de personele

capaciteitsbehoefte bepalen, het roosteren
gaat sneller en de productiviteit van het
personeel is te meten. Tevens zorgt
De Rendementscoach ervoor dat de ondernemer kan vertrouwen op zijn administratieve
processen, grip houdt op de kernwaarden
van de onderneming én dat de ondernemer
weer kan doen wat hij het liefste doet:
ondernemen en gastvrij zijn voor zijn gasten!
Onderzoek heeft uitgewezen dat bij
gebruik van De Rendementscoach een
besparing van circa 40% te realiseren is op
de administratieve handelingen. Daarnaast
is een besparing van 5% mogelijk op de
loonkosten. Als klap op de vuurpijl is een
margeverbetering tot 3% te verwezenlijken.
De Rendementscoach is het fundament
waarop een ondernemer verder aan zijn
onderneming kan bouwen!
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Producten / Eijsync

Vier manieren om
uw personeelskosten
te verlagen
Personeel is in de horeca de grootste kostenpost.
Met Eijsync lanceert Eijsink Afrekensystemen
een gebruiksvriendelijke personeelsplanning- en
urenregistratiesysteem dat u op vier manieren
helpt om uw personeelskosten te verlagen.

1.	Geen geknoei meer met losse papieren en Excel
bestanden
Vaak is het plannen van het personeel al een klus op
zich. Met Eijsync plant u snel en eenvoudig. Zo ziet de
planner direct wie beschikbaar is. Medewerkers zien
het rooster direct online en iedereen weet waar hij of
zij aan toe is.

Tekst Thomas van den Ende

Kenmerken Eijsync:
- Personeelsplanning op basis
		van Drag&Drop
- Urenregistratie
- Personeelsdossier
- Export voor de 			
		loonadministratie
- Koppeling Eijsink 		
		afrekensysteem
- Managementdashboard
- Budgettering
- Medewerkersportal
- Compatible met Smartphone

Optioneel:
-	Tijdregistratieklok op basis
van vingerafdrukken
- Loonstroken & 			
		salarisadministratie

2. 	Snel zien waar teveel uren gemaakt worden
In Eijsync ziet u in één oogopslag de verschillen
tussen geplande en gewerkte uren. Hierdoor houdt
u grip op de overuren. Dit kan op meerdere niveaus,
bijvoorbeeld per maand of per medewerker. Er kunnen
ook notities worden toegevoegd aan over-uren zodat
u weet dat de overuren goed besteed zijn.

3. Plannen aan de hand van budgetten
Door budgetten te stellen, heeft de onderneming een
duidelijk doel voor ogen. Door de gebruiksvriendelijke
en intelligente techniek van Eijsync kunt u snel en
gemakkelijk een budget invoeren. Dit kan variëren van
een jaarbudget tot een dagbudget. Daarbij wordt
ook rekening gehouden met seizoens- maand- en
week-tendenzen.

4. Met kassakoppeling sturen op efficiëntie
Eijsync helpt u om efficiënter personeel in te zetten.
De omzet uit de kassa(’s) wordt direct aan de
loonkosten gekoppeld waardoor u direct ziet hoe
efficiënt gewerkt wordt. Ook ziet u al tijdens het
plannen welke invloed het inplannen van een extra
dienst heeft op het personeelscijfer. Op deze manier
heeft u altijd de optimale bezetting.
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Redactioneel / Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam

TheAirport
Hague
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Even ten noordwesten van Rotterdam ligt luchthaven Rotterdam
The Hague Airport. De modernste regionale luchthaven van
Nederland maakt een stormachtige ontwikkeling door. Zo is het
aantal bestemmingen recent uitgebreid en wordt volop gewerkt aan
de ontwikkeling van een businesspark op het luchthaventerrein.
Voor veel reizigers in Zuidwest Nederland, maar ook ver daarbuiten,
is Rotterdam The Hague Airport de ideale vertrekplaats naar vele
bestemmingen in Europa. In de zomer van 2012 vervult Rotterdam
The Hague Airport bovendien nog een belangrijke rol: veel vluchten
van en naar de Olympische Spelen in Londen! Ook de reizigers van
deze vluchten zullen kennis maken met de vele voordelen van het
vliegen vanaf Rotterdam The Hague Airport.
Tekst Remco Eijsink
Foto Rotterdam The Hague Airport
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Het is een
voortvloeisel van
de samenwerking
tussen de steden
Rotterdam en
Den Haag

Historie
De geschiedenis van de burgerluchtvaart
in Rotterdam gaat terug tot 1920, het jaar
waarin de voorganger van de huidige
luchthaven, vliegveld Waalhaven, werd
opgericht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd het vliegveld vernietigd. Niet door
de Duitsers, maar door de Nederlandse
strijdkrachten. Dit alles om te voorkomen dat
de Duitsers het complex in handen kregen.
In 1956 werd de nieuwe luchthaven in de
polder Zestienhoven geopend en al snel
werd de luchthaven in de volksmond ook zo
genoemd.
Sinds 2010 heet de luchthaven, die
vanwege de ligging nabij Den Haag ook
regeringsluchthaven is, Rotterdam The
Hague Airport. Het is een voortvloeisel
van de samenwerking tussen de steden
Rotterdam en Den Haag. Doel van deze
samenwerking is het vestigingsklimaat voor
internationaal georiënteerde bedrijven
en organisaties in de regio te versterken.
Vanwege dit internationale karakter is ervoor
gekozen om de Engelstalige benaming van
de stad Den Haag (The Hague) te gebruiken
voor de nieuwe naam van de luchthaven.

De luchthaven
Dat Rotterdam The Hague Airport een
belangrijke speler is binnen de Nederlandse
luchtvaart blijkt wel uit de ruim één miljoen
reizigers die de luchthaven jaarlijks weten
te vinden. Of het nu om een zakentrip,
bezoek aan een tweede huis in zonniger
oorden, een hereniging met familie in het
buitenland, een ontspannen citytrip of een
‘gewone’ vakantie gaat: op Rotterdam The
Hague Airport kan het allemaal. Daarnaast
is de luchthaven de thuisbasis voor traumaen politiehelikopters die de regio Zuidwest
Nederland bedienen.
En dan de bestemmingen. Werkelijk alle
uithoeken van Europa zijn vanaf Rotterdam
The Hague Airport te bereiken. Het aanbod is
groot met ruim 35 Europese bestemmingen,
waaronder interessante Europese steden
als Rome, Londen, Madrid, Wenen, Praag en
Barcelona. In het winterseizoen is Rotterdam
The Hague Airport dé wintersportluchthaven
van Nederland: er is een uitgebreide keuze
uit sneeuwbestemmingen in Oostenrijk,
Zwitserland, Frankrijk en Italië. Voor degenen
die ook in de winter liever de zon opzoeken
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staan bijvoorbeeld Turkije, de Canarische
Eilanden, Spanje en Portugal op het
programma. Zes luchtvaartmaatschappijen
maken het mogelijk al deze bestemmingen
te bezoeken. City Jet, Transavia, Corendon,
Onur Air, Sky Airlines en Welcome Air zijn meer
dan betrouwbare partners.
Het antwoord op de vraag waarom reizigers
voor Rotterdam The Hague Airport kiezen?
Dat antwoord is snel gevonden! De voordelen
zijn snelheid en gemak: de snelle in- en
uitchecktijden, de korte afstanden en de
goede bereikbaarheid. Bovendien is er
voldoende, gunstig geprijsde, parkeerruimte
op loopafstand van het luchthavengebouw.
De luchthaven is ideaal gelegen aan de A13
ten noordwesten van Rotterdam. Ook de
bereikbaarheid met het openbaar vervoer
is uitstekend te noemen. De reistijd vanaf
Rotterdam Centraal bedraagt 20 minuten
en de reistijd vanaf Den Haag Centraal
30 minuten. Er is een speciale Airport Shuttle
(lijn 50) die de luchthaven binnen enkele
minuten verbindt met de RandstadRail,
de hoogfrequente lightrail verbinding

tussen Rotterdam en Den Haag. De
genoemde voordelen zorgen voor een
snelle reistijd van huis naar de bestemming
en omgekeerd. Zakelijke reizigers genieten
van het voordeel van extra comfort en
snelheid bij de veiligheidscontrole. Op de
luchthaven zijn voor alle reizigers meer
dan voldoende faciliteiten aanwezig, zoals
een boekenwinkel, een grand café, een
espressobar, een zelfbedieningsrestaurant en
de Rotterdam Airport Shop.
Werkgelegenheid
Rotterdam The Hague Airport vervult een
belangrijke regionale functie. Met ongeveer
2500 directe arbeidsplaatsen is het één
van de grootste werkgevers in Zuidwest
Nederland. Op het luchthaventerrein wordt
op dit moment gebouwd aan een luxe
bedrijvenpark, Rotterdam The Hague Airport
Business Park geheten. Binnen enkele jaren
zullen nog ongeveer 4000 extra mensen hun
dagelijks brood op het luchthaventerrein
verdienen. Rotterdam The Hague Airport
Businesspark wordt een hoogstaand
kantorengebied met de meest optimaal

denkbare bereikbaarheid, zowel per auto,
per openbaar vervoer als per vliegtuig. Deze
ontwikkeling is erg belangrijk, omdat het
Nederlandse bedrijfsleven en de in de regio
gevestigde (havengerelateerde) bedrijven
internationaal georiënteerd zijn en daarmee
sterk afhankelijk van luchtvervoer.
Niet alleen het bedrijfsleven en de overheid,
maar ook de binnenlandse toeristische
sector profiteert van de ontwikkeling van
Rotterdam The Hague Airport. De sterk
verbeterde internationale bereikbaarheid
van de regio maakt Rotterdam en Zuidwest
Nederland gemakkelijker bereikbaar voor
buitenlandse toeristen die een bezoek aan
Nederland willen brengen. Dit toerisme
stimuleert de economie en de werkgelegenheid in Zuidwest Nederland, omdat hotels
vaker geboekt en bezienswaardigheden en
musea beter bezocht zullen worden.

Meer informatie over
Rotterdam The Hague Airport:
www.rotterdamthehagueairport.nl
www.heeleuropaaanjevoeten.nl
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Producten / bonVito Loyalty

bonVito Loyalty
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bonVito Loyalty is een uniek webbased loyalty systeem, volledig geïntegreerd met Eijsink
afrekensystemen. Door deze integratie is het mogelijk om op artikelniveau acties te genereren.
Gasten binden was nog nooit zo makkelijk: op alle mogelijke manieren, pro-actief
relatiebeheer, onafhankelijk van de werkplek en voor een vast bedrag per maand.
Tekst Remco Eijsink

Voor elke ondernemer
bonVito Loyalty is geschikt en betaalbaar voor
elke ondernemer. Voor iedere individuele
ondernemer met een café, restaurant, cafetaria,
bakkerij, etc. Maar ook voor ketens, franchiseorganisaties, evenementen en organisaties
als zorginstellingen, cateraars, musea en
attractieparken. Daarnaast kunnen groepen
ondernemers gezamenlijk gebruik maken
van bonVito Loyalty. Bijvoorbeeld alle cafés
aan de Grote Markt in Groningen, alle musea
in Den Haag of alle bakkers in Eindhoven.
Het unieke
De ondernemer kan zelf online campagnes/
acties invoeren in het webbased loyalty
systeem. Dit in tegenstelling tot andere loyalty
systemen die vaak via externe organisaties
verlopen. Na het invoeren van een campagne/
actie wordt deze toegevoegd aan het
afrekensysteem.
bonVito Loyalty maakt het mogelijk om
realtime het resultaat te zien van lopende en
afgesloten acties. Dit kan zowel per locatie
als voor de gehele organisatie. De volledige
CRM toepassing voor SMS en direct mailing
maakt het mogelijk gemakkelijk en snel
gerichte aanbiedingen te doen aan het
klantenbestand.
De mogelijkheden voor de ondernemer
bonVito Loyalty kan zowel anoniem als gepersonaliseerd worden gebruikt. bonVito Loyalty
kan anonieme klanten direct voordeel geven
door middel van zelf in te stellen acties als:
- Een digitale stempelkaart
- Een kortingsbedrag of percentage
- Een coupon voor een gratis product of korting
Gepersonaliseerd gebruik van bonVito Loyalty
door middel van een veilige klantenpas biedt
nog vele extra mogelijkheden:
- Punten/geld sparen
- bonVito sparen
- Geld storten op de klantenkaart
- Cadeaukaarten uitgeven
- Klanten indelen in groepen en hieraan
	diverse campagnes/acties toekennen
(bijvoorbeeld VIP’s, personeel en
bedrijvenkaart voor kantorencentra)

Ondernemers kunnen zelf kiezen welke
modules van het bonVito Loyalty systeem ze
willen gebruiken. Elke module heeft specifieke
mogelijkheden:

voorzien van een unieke eenmalig uitgegeven
2D barcode. De stempelkaart wordt digitaal
bijgehouden als er sprake is van een
klantenpas.

Coupons
De module ‘Coupons’ biedt de ondernemer
de mogelijkheid een actie te starten die in
de media kenbaar gemaakt kan worden
(bijvoorbeeld in kranten en tijdschriften).
Coupons kunnen ook naar klantengroepen
verstuurd worden per SMS of per e-mail.
Hierdoor is het mogelijk hele specifieke
acties voor doelgroepen te ontwikkelen.
Voorbeelden van acties zijn:
- Elke woensdag 3 halen, 2 betalen
- Menukorting of gratis drankje
- Zaterdags 10% korting

Punten
Het puntensysteem kan op 2 manieren
worden ingericht. Alleen voor een specifiek
bedrijf (punten) en/of voor een groep
bedrijven/ondernemers of organisaties
(bonVito punten). Wanneer er sprake is van
een bonVito punten systeem (een groep
ondernemers) dan wordt de verrekening
via de bonVito organisatie naar rato
afgehandeld.

Stempelkaarten
Een voorbeeld is dat bij besteding van € 10,de klant een stempel ontvangt. Bij een volle
stempelkaart is een eerstvolgend actieartikel
gratis. Of bij de aankoop van 10 biertjes is het
11e glas gratis. Stempelkaarten kunnen ook
anoniem ingesteld worden. Deze is dan

De mogelijkheden voor de klant
Pashouders kunnen na het registreren van
een klantenkaart zelf online hun eigen
balanswaarden inzien. Door in te loggen in
bonVito Loyalty komt de klant bij zijn of haar
profiel. Hier wordt onder andere een realtime
overzicht gegeven van de voordelen en
acties, de gespaarde of verzilverde punten,
en het (verbruikte) saldo op de klantenkaart.
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Experience the food and service trends of tomorrow

Food Inspiration Magazine
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Column / Hans Steenbergen

COLUMN

Trends?

Wanneer er is er nu sprake van een trend? Die vraag wordt me vaak
gesteld door horecaondernemers tijdens mijn trendpresentaties.
Als ik een groep mensen een uur lang foodconcepten heb laten zien
die nieuw en succesvol zijn en ik de gasten hun best zie doen om een
brug te slaan tussen internationale trends en hun eigen bedrijf, krijg ik
de vraag: ja maar wanneer is er nu sprake van een trend?

Om het uit te leggen gebruik ik een metafoor.
Als je op het strand staat en naar de branding
kijkt, probeer dan zo vroeg mogelijk de
grootste golf te ontdekken. De golf begint
zich ergens te vormen in het stuk zee voordat
de golven gaan rollen. Afhankelijk van de
bodem en wind vormt de golf zich en slaat
hij stuk op het strand. Het water verspreidt
zich in een steeds dunnere laag over het
strand totdat de kracht van de golf is
uitgewerkt en hij zich terugtrekt.
Het vak van trendwatching is op tijd de
grootste nieuwe golf te ontdekken. Je kunt
natuurlijk ook gewoon het internet afstruinen,
een idee jatten en zeggen dat het van jou is.
Dat gebeurt vaak maar deze werkwijze heeft
niet mijn voorkeur, hoewel ik me ook laat
inspireren door wat andere trendwatchers
zeggen. Maar ik en mijn collega’s van Food
Inspiration kiezen er toch voor om zelf veel
te reizen naar grote wereldsteden, veel te
zien, zelf te ervaren, te ruiken en te proeven.
En naar het verhaal van de ondernemers
achter de succesvolle innovaties te luisteren.
Door dat te doen krijg je een beter begrip
van de branding.

Hans Steenbergen
www.foodinspiration.nl

gezelligheid van een café combineren met
wijn. En zo zijn er mooie leuke goedlopende
wijnbars in Nederland gekomen die veel
bezocht worden door vooral vrouwen. Zoals
u weet hebben vrouwen over het algemeen
een voorkeur voor wijn omdat ze de smaak
van bier en de grote glazen waarin het
getapt wordt een gruwel vinden. Ook zijn er
steeds meer mannen die wijn drinken. Dan is
1 + 1 = 2. Want een stokoude horecawet is:
waar vrouwen zijn, komen de mannen vanzelf.
Het gekke is dat in veel cafés de wijn nog
altijd van matige kwaliteit is. Inkoop drie
euro, en vervolgens gaat de fles zes keer
‘over de kop’. Voorheen was het zo dat de
bierbrouwer die via de drankenhandels ook
de wijn leverden, geen belang hadden bij
een goede wijnkaart. Volstrekt achterhaalde
visie natuurlijk. Maar ook nu nog liggen er
kansen. Veel meer cafés zouden naast hun
bierkaart ook een wijnkaart moeten voeren
waarop ze minstens zes open wijnen voeren
en de wijn in mooie grote glazen aanbieden.
In combinatie met een borrelkaart - van
bittergarnituur tot tapas - kun je nieuwe
doelgroepen aanspreken.

Wijnbar
Neem nou de trend van de wijnbar. Al jaren
is de consumptie per hoofd van de bevolking
dalende en die van wijn stijgende. Vijftien
jaar geleden kon je al constateren dat vrijwel
elk caféconcept gebouwd was rondom het
product bier. De oplossing voor het structureel
dalende cafébezoek zagen cafés onder
meer in het voeren van meer bierkranen.
Dat pakte in een aantal gevallen goed uit,
maar vaak bleek de innovatie niet krachtig
genoeg om te overleven.
Er waren ook slimmeriken die kozen voor
een geheel nieuw concept: we gaan de
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Eijsink / Service

Garantie
Service
			
bonVito
Loyalty
Abonnement
waar de zorg voor een klant verder gaat

De kwaliteit en waarde van een organisatie is
voor een groot deel gebaseerd op de kennis en
betrokkenheid van de medewerkers.
Voor het garanderen van de optimale service is
daarnaast mankracht en passie nodig. Medewerkers
die zich betrokken voelen bij de zaak, die voor dé
oplossing gaan in plaats van een oplossing.
Tekst Lia van der Weide
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Ontzorgen is
ons credo
Relaties van Eijsink Afrekensystemen kennen
onze mensen. De consultants, helpdesk
medewerkers en technische dienst
medewerkers. Bij een vraag, verzoek of storing
zijn dit de vaklieden die men als eerste
spreekt. Mensen die, voor houders van een
Garantie Service Abonnement, 24-uur per
dag klaar staan.
Winterstalling
Maar de zorg voor onze klanten gaat verder.
Een voorbeeld uit de praktijk:
Het seizoen van een strandpaviljoens is
gemiddeld 6 maanden. De rest van het
jaar staat het paviljoen, het meubilair, de
keuken (compleet met potten en pannen)
opgeslagen in hallen. Maar afrekensystemen
die geleverd zijn door onze organisatie
overwinteren op een andere locatie. Ze gaan
de winterstalling in bij Eijsink Afrekensystemen.

voor bar- en keukenprinters, Eijsink Mobile
Pro’s en de acces points worden vakkundig
geïnstalleerd. En, om het geheel soepel te
laten verlopen en problemen te voorkomen,
wordt elk jaar het Wifi netwerk in z’n geheel
uitgemeten.
Pas dán is men klaar voor een nieuw
strandseizoen; waar de eerste klanten bij
zonsopgang aanschuiven voor een ontbijtje
en de laatsten vertrekken lang nadat de zon
is ondergegaan.
Blikseminslag
De impact is soms enorm, de schade
veelal catastrofaal. Systemen die volledig
doorgebrand zijn. Dan is het zaak om
zo snel mogelijk weer up-and-running te
zijn. Met de ontzorgingsfilosofie van Eijsink
achter de hand, kan de schade tot het
minimum beperkt worden. Er is namelijk
altijd voldoende materiaal in voorraad om
elke klant in nood te kunnen helpen. Alles
wat nodig is om het afrekenproces weer in
werking te stellen ligt standaard op voorraad.

Een geruststellende gedachte. Met het
originele programma, dat in het Eijsink archief
opgeslagen ligt, zijn nieuwe systemen snel
ingericht. Al het defecte materiaal komt bij
Eijsink Afrekensystemen in opslag.
Verzekeringsmaatschappijen kunnen daar
alles controleren en bepalen wat de schade
is. Indien gewenst kan Eijsink als woordvoerder
optreden namens de gedupeerde. Goederen
die onherstelbaar defect zijn, worden tenslotte
op een milieuvriendelijke wijze aangeboden
voor destructie.
Bezoek onze site www.eijsink.nl voor meer
informatie.

In menig Nederlandse kustplaats staan de
bussen van Eijsink aan het einde van het
strandseizoen op de boulevard geparkeerd.
Klaar om bij het afbreken van het paviljoen
direct de afrekensystemen in ontvangst
te nemen. Eenmaal terug in Hengelo
gaat een binnendienst technicus aan het
werk. Als de behuizing is verwijderd wordt
duidelijk waar de machine een seizoen lang
dienst heeft gedaan. Duizenden zand- en
zoutkorrels hebben hun weg gevonden in
het systeem. Dat vraagt om een grondige
schoonmaakbeurt. Als alles weer tiptop in
orde is, verhuist het afrekensysteem naar de
winterstalling.
Bij aanvang van het nieuwe seizoen trekt
dezelfde karavaan van Eijsink service
bussen wederom richting de kust. Complete
netwerkomgevingen worden in de paviljoens
aangelegd. Honderden meters bekabeling
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Betalingsverkeer / Magna Carta

Chipkaart

vereenvoudigt facilitair
management in het onderwijs
Tekst Magna Carta
Foto Magna Carta

De druk om in het onderwijs betere prestaties te leveren is sterk toegenomen. Hoe groter
de (internationale) concurrentie, hoe groter de noodzaak om in te spelen op nieuwe
behoeften van studenten. Innovatieve bestuurders stellen de ‘student experience’ centraal
bij het inrichten van nieuwe vormen van onderwijs, en dus ook bij de facilitaire dienstverlening. Om positief aan die student experience bij te dragen is het noodzakelijk de
facilitaire dienst te laten aansluiten bij de belevingswereld van het individu.

Magna Carta denkt mee
Onderwijsinstellingen worden vraaggestuurde organisaties. Zij ondersteunen
de persoon- en momentgebonden manier
van leren en consumeren van de student.
Het goed inrichten van het onderwijs en de
facilitaire dienstverlening is onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Vanwege steeds krappere
budgetten en om kosten te besparen is het
van belang om meer facilitaire diensten
‘onbemand’ aan te bieden.
Nu facilitaire dienstverlening van strategisch
belang blijkt te zijn, doet het bestuur er
verstandig aan om Magna Carta mee
te laten denken over hoe onbemande
dienstverlening in de toekomst ingericht
dient te worden. Dit is afhankelijk van het
type onderwijs.
Onderwijsinstellingen zullen een deel van de
facilitaire dienstverlening blijven uitbesteden.
Echter, om de hoge kwaliteit en lage prijs
van het aanbod te borgen en inzicht te
krijgen in de behoefte en het gedrag van de
studenten en prestaties van aanbieders is
het aan te raden dat de onderwijsinstelling
de centrale aansturing van facilitaire
dienstverlening en soft services in eigen
hand houdt.

FacilityPro biedt totaal oplossing
FacilityPro is een gebruiksvriendelijk,
kostenbesparend en betrouwbaar
chipkaartsysteem dat grote voordelen biedt
bij het beheren van de facilitaire diensten
bij een onderwijsinstelling. Het FacilityPro
kaartsysteem van Magna Carta laat
onderwijsinstellingen meer administratieve,
educatieve en algemene diensten
bieden tegen lagere kosten. Dit betaal- en
transactiesysteem zorgt voor registratie van
transacties voor overheid en leveranciers;
variërend van gebruik van kassa’s,
kopieermachines, frisdrankautomaten
tot inschrijvingen van studenten en
aanwezigheidsregistratie.
Het FacilityPro betaal- en transactiesysteem
kan worden gekoppeld met kassa’s, reproapparatuur en frisdrank-, snoepautomaten
en koffiemachines en geeft inzicht in het
management en beheer van alle faciliteiten.
FacilityPro werkt zowel met uw eigen
FacilityPro kaart (gesloten betaalsysteem)
als met de Chipknip (open bancaire
betaalsysteem). Men kan met beide kaarten
afrekenen bij één en dezelfde kassa,
kopieermachine of verkoopautomaat.
Makkelijk als u veel bezoekers van buitenaf
heeft binnen uw onderwijsinstelling.
Natuurlijk kunnen de terminals ook zo
worden ingesteld dat ze maar één van de
twee soorten kaarten accepteren.
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Men kan met beide kaarten
afrekenen bij één en dezelfde kassa,
kopieermachine of verkoopautomaat

De FacilityPro kaarten kunnen via
oplaadpunten op locatie worden
opgewaardeerd of via internetbankieren
via een iDEAL betaling. Naast de bekende
Chipknip zijn er ook andere mogelijke
betaalmiddelen: onder meer Mobiel betalen
via MiniTix. Hier wordt gebruik gemaakt van
een MiniTix account van de gebruiker als
een kleine elektronische portemonnee.
Vanzelfsprekend volgt Magna Carta de
ontwikkelingen/innovaties op cashless
betaalgebied op de voet en informeert
haar klanten graag over de toekomstverwachtingen van overige betaalkaartsystemen, waaronder bijvoorbeeld betalen
met de smartphone en de ontwikkelingen
op het gebied van open contactloze
systemen (PayPass en PayWave).
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Redactioneel / ROC de Leijgraaf

ROC de Leijgraaf
ROC de Leijgraaf is een moderne kennisonderneming voor Noordoost Brabant.
Hier kunnen jongeren en volwassenen op ieder moment in hun leven terecht voor
een praktijkgerichte mbo-opleiding, deeltijd havo en vmbo-t. Het Loopbaancentrum
helpt bij (re)integratie en inburgering. Voor bedrijven en instellingen worden trainingen
en trajecten voor innovatie en strategievorming verzorgd.
Tekst Remco Eijsink
Foto ROC de Leijgraaf
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Dichtbij
Met vestigingen in Oss, Veghel, Uden, Cuijk,
Boxmeer en Mill is ROC de Leijgraaf voor
iedereen in Noordoost Brabant dichtbij.
Bij ROC de Leijgraaf studeren ongeveer
9.000 deelnemers. De 750 personeelsleden
doen er alles aan om de studenten van
goed onderwijs te voorzien. Een groot
gedeelte van het personeelsbestand bestaat
uit docenten. Zij verzorgen het onderwijs,
maar dit kan niet zonder ondersteunende
bureaus als Personeel & Organisatie,
Financiën, Informatie & Communicatie
Technologie, Cursistenadministratie en
Huisvesting & Facilitaire zaken.

Opleidingen
Middelbare beroepsopleidingen worden
aangeboden in vier richtingen: Techniek &
Samenleving, Economie & Bedrijf, Mens &
Maatschappij en Horeca & Toerisme.
Binnen elke richting is weer een scala aan
opleidingen en niveaus. Tijdens hun studie
doen studenten veel praktijkervaring op.
Een mooi voorbeeld hiervan zijn de horecaopleidingen van ROC de Leijgraaf. Deze
maken het mogelijk om in de restaurants in
Cuijk en Oss te komen dineren op de dagen
dat er praktijklessen gegeven worden.
De leerlinggastheren/-vrouwen zorgen voor
een gastvrije ontvangst en serveren de
door de leerlingkoks bereide maaltijden.
Naast het dagonderwijs, ook wel beroepsopleidende leerweg (bol) genoemd, kunnen
studenten bij de meeste opleidingen ook
kiezen voor een beroepsbegeleidende
leerweg (bbl). Bbl houdt in dat studenten
gaan werken voor een bedrijf of instelling
en één dag per week naar ROC de Leijgraaf
gaan.
Maatwerk
ROC de Leijgraaf ondervindt dat de vraag
naar opleidingen-op-maat steeds groter
wordt. Zo zijn er veel werknemers die
momenteel een functie vervullen zonder
dat zij daar in het verleden een opleiding
voor hebben gevolgd, of waar het niveau
van de gevolgde opleiding niet bij aansluit.
Door een opleidingstraject te starten
met de procedure Erkenning verworven
competenties (EVC) is het mogelijk om de
opgedane werkervaring te laten erkennen
en vastleggen in een Ervaringscertificaat.
Ook het Loopbaancentrum van ROC
de Leijgraaf biedt maatwerk. Het
Loopbaancentrum verzorgt cursussen

voor (jong) volwassenen die op zoek
zijn naar een vervolgopleiding of een
baan en zelfstandig willen deelnemen
aan de samenleving. Hierbij wordt een
individuele trajectovereenkomst opgesteld.
Uitkeringsgerechtigden die succesvol
willen integreren in de maatschappij zijn
bij ROC de Leijgraaf ook aan het juiste
adres. Hiervoor kan een ‘individuele reintegratieovereenkomst’ worden afgesloten.
Verder is er voor ondernemers het
Kennisplaza. Het Kennisplaza heeft als doel
de kennis van ROC de Leijgraaf toegankelijk
te maken voor ondernemers in de regio.
Begeleiding
Uit onderzoek van de Onderwijsinspectie
blijkt dat ROC de Leijgraaf één van de beste
roc’s is op het gebied van leerlingbegeleiding.
Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor
het Servicecenter Onderwijs. Het zorgteam,
ondersteuningsteam en begeleidingsteam
zijn er voor de benodigde hulp aan alle
studenten.

Ook het
Loopbaancentrum
van ROC
de Leijgraaf biedt
maatwerk
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Een eigen betaalsysteem
betaalt zich snel terug
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Betalingsverkeer / Quality Equipment

Een eigen betaalsysteem
in het onderwijs betaalt
zich terug
25 jaar geleden startte Quality Equipment (QE) met het leveren van betaalsystemen.
Aanvankelijk ontstond de behoefte bij hoger beroeps- en universitaire onderwijsinstellingen. Mede ingegeven door de schaalvergroting in het middelbaar beroeps- en
voortgezet onderwijs manifesteert zich deze behoefte ook in dit segment.
Tekst Ellerd Liem
Foto Quality Equipment
Waarom kiest een onderwijsinstelling voor
een betaalsysteem? Contant betalingsverkeer is arbeidsintensief en wordt steeds
kostbaarder. Banken roepen al jaren “war
on cash”, dit vertaalt zich in hogere tarieven
en een streng ontmoedigingsbeleid.
Daarnaast is het fraudegevoelig en zijn
tal van veiligheidsrisico’s te noemen.
Een eigen betaalsysteem biedt uitkomst.
Opladen van de eigen betaalkaart kan via
een opwaardeerterminal (via PIN/Credit
Card of contant). Deze betaalkaart kan
worden gebruikt in bijvoorbeeld: restaurants,
vendingautomaten en Multi Functional
Copiers (MFC’s). Voor alle gebruikersgroepen
is prijsdifferentiatie mogelijk. Zo kan de
terminal aan de hand van de kaart bepalen
welke prijs iemand betaalt voor een product.
Vele onderwijsinstellingen hebben reeds
gekozen voor QE vanwege haar bewezen
betrouwbaarheid, deskundigheid, flexibiliteit
en focus. QE’s betaalsysteem is gebruiksvriendelijk, heeft een hoge transactiesnelheid
en biedt actuele rapportages. Voor een
onderwijsinstelling creëert een eigen
betaalsysteem ook nieuwe mogelijkheden.
Zo kan dit bijvoorbeeld gekoppeld worden
aan een toegangscontrolesysteem.
De samenwerking tussen QE en haar klant
zorgt voor een succesvolle implementatie
van het betaalsysteem. Haar accountmanagers hebben jarenlange ervaring en
beschikken over een uitgebreid netwerk in
het onderwijs. Zo zijn zij in staat om bij de
klant behoeftes te onderkennen om
vervolgens perfect te adviseren in betaalvraagstukken. Daarnaast is ook samenwerking
van belang met partners in catering, vending,
leveranciers van MFC’s en uiteraard ook
kassaleveranciers zoals Eijsink Afrekensystemen.

QE heeft als enige in Nederland kennis en
ervaring op het gebied van zowel open
(o.a. PIN) als gesloten betaalsystemen.
Hierdoor heeft zij goed zicht op toekomstige
ontwikkelingen en vernieuwende mogelijkheden. Was het eerst de komst van Chipper/
Chipknip, nu volgen verschillende vormen
van NFC-technologie elkaar snel op: Minitix,
Visa’s PayWave en Mastercard’s PayPass.
Daarnaast zijn initiatieven gestart om Mobiel
Betalen te introduceren.

Ellerd Liem
Sales Director Quality Equipment
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Reportage / Amsterdam

Amsterdam
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De hoofdstad
op zijn best
Voor mijn dagje Amsterdam reis ik met de trein af naar de hoofdstad.
Vandaag staat de verkenning van twee prachtige gebieden op het
programma. De Negen Straatjes en het IJ. Beide gelegen dichtbij het
Centraal Station en dus goed te voet te bereiken. Als eerste bezoek ik
de Negen Straatjes. Vanaf het Centraal Station lopend via het Damrak
naar de Dam, hier rechtsaf en dan langs het Koninklijk Paleis.
Ik vervolg mijn weg en dan ben ik er. Dit is het dus, de Negen Straatjes,
winkelgebied in de Jordaan.
Tekst Remco Eijsink
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De hooggespannen
verwachtingen
zijn meer dan
uitgekomen
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Winkelen met een lege maag is niks voor mij
dus eerst op zoek naar een bakker.
In de Runstraat zit Bakkerij Paul Annee.

n

tio

Sta

Bakkerij Paul Annee
“Natuurlijk” brood en banket gemaakt
van alleen de benodigde producten,
als meel, water, zout, zonnebloemolie,
gist of zuurdesem. Hier vind je nauwelijks
standaardproducten die je bij iedere bakker
kan kopen. Unieke producten en allemaal
vegetarisch. Lastig kiezen uit al dat lekkers!
Na een heerlijk broodje te hebben gegeten
ga ik verder en verbaas me over de
geweldige kledingwinkels. Kleine winkeltjes,
maar het aanbod is zeer gevarieerd. In de
Huidenstraat stap ik Jojo Outfitters binnen.

stra

at
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Jojo Outfitters
Jojo Outfitters heeft een grote collectie
Italiaanse en Franse kostuums, shirts, stropdassen en handgemaakte schoenen.
Overtollige voorraden en sample collections
van modehuizen uit heel Europa zijn hier
te koop voor ongeveer één derde van de
normale verkoopprijs. Nu mijn slag slaan of
later terugkomen?
In de Reestraat trekt de Amsterdam
Watch Company mijn aandacht. Na vele
kledingwinkels en horecaconcepten is een
bezoek aan deze juwelier een welkome
afwisseling.

Amsterdam Watch Company
Volledig gericht op exclusieve en vintage
horloges en daarmee uniek in zijn soort.
Naast een ruime collectie vintage Rolex ,
IWC, Heuer, Jaeger leCoultre en Omega vind
je hier ook de collectie van Christiaan van
der Klaauw, Dornblüth & Sohn en Roland
Oostwegel. Wat een lust voor het oog!
Ik kan het niet laten. Toch nog één
kledingzaak dan. In de Hartenstraat zit
LockStock & Barrel.
LockStock & Barrel
Het assortiment in de winkel varieert van
schoenen tot hoeden en van lederen tassen
tot sieraden. Voor zowel hem als haar. Niet
zozeer de laatste trends, maar innovatieve
ontwerpen en materialen vind je bij
LockStock & Barrel. Veel geweldige merken!

Voordat ik koers zet richting het IJ is het tijd
voor een lunch. Een geschikte locatie is snel
gevonden in de Berenstraat:
Pancakes! Amsterdam.
Pancakes! Amsterdam
Pannenkoeken in alle soorten en maten,
waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt
van biologische en fair trade ingrediënten.
Wereldse pannenkoeken zoals Amerikaanse
of Mexicaanse vinden gretig aftrek. Een
favoriet? Pannenkoek spek-banaan-rode
peper.
Na de voortreffelijke lunch zit mijn bezoek
aan de Negen Straatjes er al weer op. De
hooggespannen verwachtingen zijn meer
dan uitgekomen. Een absolute aanrader!
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Terug naar het Centraal Station. Aan de
achterzijde ligt de veerpont die mij naar
Amsterdam Noord zal brengen. Het zonnetje
breekt inmiddels door. Ideaal terrasweer.
Wilhelmina-Dok aan de Noordwal is de
volgende bestemming.
Wilhelmina-Dok
Gelegen op een unieke locatie aan het
IJ. De keuken van Wilhelmina-Dok werkt
met dagverse producten. Hierdoor wisselt
de kaart voortdurend. Een aanrader zijn
de heerlijke pizza’s en verse pasta’s. Er
wordt gebruik gemaakt van een nieuw
zelfbedieningsconcept. Het terras is
meerdere malen bekroond vanwege
het geweldige uitzicht. Zie de skyline van
Amsterdam!
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Het klopt, Amsterdam is vanaf
het water nog mooier!

Om nog meer van de stad te kunnen zien
maak ik een tocht met een rondvaartboot.
Het enorme aanbod maakt een keuze lastig,
maar uiteindelijk is rederij Lovers aan de Prins
Hendrikkade de ‘gelukkige’.

opgave. Maar de wens is: iets speciaals,
iets nieuws. Enige navraag levert mij het
REM eiland Restaurant op. Gelegen in het
water aan de Haparandadam en alleen te
bereiken met een loopbrug.

Rederij Lovers
Een zeer groot aanbod van arrangementen.
Mijn keuze valt op de Craft & History Cruise.
In een luxe rondvaartboot langs de
fraaie, imponerende grachtenhuizen, de
zevenbogen-bruggengracht, de Magere
Brug over de Amstel en het VOC-schip.
Aan het eind van de rondvaart een stop
bij de Craft & History Experience. Het klopt,
Amsterdam is vanaf het water nog mooier!

REM eiland Restaurant
Het restaurant ligt op een voormalig helidek.
Het biedt een adembenemend uitzicht
op het IJ, de Minervahaven en de nieuwe
architectuur van de Spaarndammerhout.
Een mooie wijnkaart en lekker eten. En
het industriële gevoel van het eiland is
behouden!

Tijd voor het diner. Het vinden van een
restaurant aan het IJ is geen moeilijke

Na het eten begint de zoektocht naar een
locatie om de avond door te brengen.
Hannekes Boom aan de Dijksgracht schijnt
een hotspot te zijn. Dat moet ik ervaren!

Hannekes Boom
Relaxte sfeer. De hoeveelheid ruimte, het
hoge improvisatiegehalte, het water, het vele
buiten. Hannekes Boom is duurzaam. Dit is
terug te zien in de gerechten, maar ook in
de inrichting. Met recht: de nieuwe culturele
hotspot van Amsterdam!
Het is al laat als ik Hannekes Boom verlaat.
Met een flinke looppas terug naar het
Centraal Station. Ik haal nog net de laatste
trein naar huis. Heerlijk mijmeren over
het geslaagde dagje Amsterdam.
De Negen Straatjes en het IJ, ik kom
zeker nog eens terug!
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Producten / Geldverwerking

Eijsink
een safe adres
Tekst Remco Eijsink
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Nederlands Centrum voor Kluizen
Voor het grootste assortiment kluizen in
Nederland is een bezoek aan het Nederlands
Centrum voor Kluizen in Emmeloord meer dan
de moeite waard. Maar liefst ruim 100 kluizen,
allen in een goede prijs/kwaliteit verhouding,
geven een perfect beeld van de verschillende
mogelijkheden. In de vestiging van Eijsink
Afrekensystemen in Amsterdam zijn eveneens
kluizen te bewonderen in de showroom. Hier
staan de meest voorkomende kluizen tegen
aantrekkelijke prijzen en zonodig direct uit
voorraad leverbaar.
Maatwerk
Indien er specifieke wensen en eisen zijn is
het mogelijk een kluis op maat te laten maken.
De gewenste afmeting, het type slot en de
mate van brandwerendheid; wij zorgen
voor de oplossing. Wist u dat in elke Blokkerwinkel een kluis staat die volgens de wensen
en eisen van Blokker is gefabriceerd?
Samen met de ondersteuning van de
kluizenfabrikant en de know-how van Eijsink
zijn er vele op maat gemaakte kluizen van
de productieband gerold.
Inhuizing
Voor het transport en inhuizing wordt zonodig
de hulp van professionals ingeroepen.
Rollema Transport b.v. is de specialist op het
gebied van het transporteren, inhuizen en
verankeren van kluizen. Zij beschikken over
de mankracht, kennis en het juiste materieel.
Er gaat letterlijk en figuurlijk een behoorlijk
bedrag over de toonbank. Ondernemend
Nederland heeft er een behoorlijke kluif aan
om dit in goede banen te leiden. Dat
contante betalingen extra veiligheidsmaatregelen vragen is niet vreemd. Controleren,
afstorten, tellen, sorteren en veilig opbergen:
dagelijkse handelingen voor veel ondernemers.
Voor elke stap in het geldverwerkingsproces
zijn passende oplossingen.

Vestiging Emmeloord

1. Controleren
Met een vals geld detector wordt het biljet
op eenvoudige wijze gecontroleerd op
echtheidskenmerken. Maar wat te doen als
het biljet verdacht blijkt te zijn? Accepteer
het niet. Indien het biljet al in het bezit is geef
het dan niet uit. Het uitgeven van een vals
biljet is immers strafbaar.
2. Afstorten
Indien er regelmatig contant geld in uw
bedrijf ‘rondzwerft’ is het verstandig deze
tijdelijk veilig op te bergen in een afstortkluis.
Eigenschappen als een afsluitbaar inwerpmechanisme, anti-uithengelvoorziening en
eventueel een elektronisch slot met tijdvertraging voorkomen dat er geld wordt
meegenomen.
3. Tellen en Sorteren
Menig ondernemer zit aan het einde van de
dag, opgesloten in zijn kantoor, de dagopbrengst te tellen. Met behulp van geldtel- en
sorteermachines is deze tijdrovende klus in
een handomdraai uitgevoerd. Naast het
tellen en sorteren van de biljetten, behoort
detectie en het maken van bundels tot de
mogelijkheden.
4. Opbergen
Controle of niet, het geld zal veilig opgeslagen moeten worden. Er bestaan drie soorten
kluizen. Kluizen die beschermen tegen
diefstal (braakwerende kluizen), tegen
hitte (brandwerende kluizen) en tegen
beiden (braak- en brandwerende kluizen).
Belangrijk is rekening te houden met de
waardeberging. Hiermee wordt de verzekerde
waarde bedoeld.

Online bestellen
Voor elke stap in het geldverwerkingsproces
biedt de webshop van Eijsink het meest
geschikte product. Naast afstort- en
opbergkluizen is de webshop het adres
voor vals geld detectoren en geldtel- en
sorteermachines. Maar het is ook het juiste
adres voor kassa’s, wetcovers en handige
accessoires om het afrekenen te
vergemakkelijken. Ook kassarollen en
linten bestellen kan gemakkelijk online.
De producten zijn uitgebreid op kwaliteit
getest door onze serviceafdeling en
perfect afgestemd op uw kassa, printer
of betaalterminal. Een snelle levering
gegarandeerd en niet geheel onbelangrijk,
wie via de webshop bestelt is voordelig uit!
Daarnaast worden producten, die slechts
enkele dagen zijn gebruikt, aangeboden
tegen aantrekkelijke prijzen. Bijvoorbeeld
afrekensystemen die terugkomen uit de
verhuur, gebruikt zijn tijdens beurzen of zijn
uitgeleend.
Kijk regelmatig op webshop.eijsink.nl, want
voor deze producten geldt: op is op!

Vestiging Amsterdam
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Column / Ronnie Overgoor

COLUMN

Ondernemers
			 en Social Media

fragmenten uit mijn boek Ondernemerslessen van een Internetcowboy
Nog steeds ontmoet ik veel ondernemers die sceptisch naar het
fenomeen social media kijken: ‘Niks voor mij, daar heb ik toch niks
aan, kost alleen maar tijd.’ Jammer. Echt, je gaat niet failliet als je niet
aan social media doet, maar je mist wel erg veel. De redenen waarom
ik er gebruik van maak:

Netwerk
Om te beginnen is het principe van social
media: netwerken. That’s what it’s all about.
Je zoekt contact met iemand die marketing
doet bij Unilever, een fotograaf of iemand bij
de gemeente Amsterdam? Een of twee clicks
en je zit op zijn of haar profielpagina. Een klik
verder en de connectie is gelegd.
Bereik
Voordat social media een vlucht had
genomen, hadden de media het alleenrecht
over bereik. Als je een duidelijke zakelijke
doelgroep wilde bereiken, dan zat er niks
anders op om te zorgen dat je aandacht
kreeg op BNR nieuwsradio, RTL-Z of een
vakblad. En als je iets aan natuurliefhebbers
wilde verkopen dan adverteerde je in het
magazine Grasduinen. Maar vandaag de
dag zijn wij allemaal media geworden en
is dat niet meer het alleenrecht van de
uitgevers. Je bent als ondernemer in staat
om je eigen bereik op te bouwen binnen
social media. Wel zorgen dat je interessant
bent, maar dat is in de echte wereld ook zo.

Ronnie Overgoor

Handel
Bereik heeft commerciële waarde en
daarom begrijp ik ook nooit zo goed dat
mensen zeer selectief mensen toelaten tot
bijvoorbeeld hun LinkedIn netwerk.
Da’s hetzelfde als een uitgever die ‘zeer
selectief’ abonnees toelaat ... of een
tv-programma dat zeer selectief kijkers
toelaat ... Ik laat (buiten vage types en
overduidelijke commerciële onzin) iedereen
toe tot mijn netwerk, het vergroot namelijk
direct mijn bereik. Want als ik straks dit boek
af heb en ik wil het promoten, dan wil ik dit
kunnen doen naar een zo groot mogelijke

groep, toch? Ik doe meerdere workshops per
jaar op bijvoorbeeld het gebied van social
media en mijn cursisten werf ik eenvoudig
via Twitter en LinkedIn. Handel.
Informatie
De juiste informatie online vinden, is niet altijd
even handig. Google vindt honderdduizenden
pagina’s, reissites vinden 12.000 hotelletjes in
Londen en zoek je een goed internet bureau
dan zijn er meerdere sites die je honderden
bureaus presenteren. Social media is hiervoor
een uitstekend filter. Toen ik naar Frankfurt
moest en snel een hotelletje in een bepaalde
buurt zocht, was een tweet voldoende om
binnen een minuut een passend hotel aangeboden te krijgen van iemand uit mijn
netwerk. O ja, onthoud ook hier; ‘t is geven
en nemen. Dus geef ook antwoorden op
vragen van anderen en bied jouw kennis en
ervaring aan als het zo uitkomt.
Aardige mensen
Ten slotte vind ik het positieve en hulpvaardige
van online sociale netwerken helemaal top.
Toen ik voor anderhalf uur ff een werkplek
zocht met lekkere koffie in Amsterdam en dit
twitterde, had ik binnen vijf minuten de keuze
uit tien werkplekken. Een van de mensen die
reageerde meldde trots dat ze een Jura koffiemachine hadden op kantoor, dus die wonnen ;)
Is social media voor iedereen geschikt?
Nee. Maar als je beschikt over een duidelijke
vakexpertise, je hebt passie, vindt het leuk
om te communiceren, hanteert niet een
tactiek van foute platte verkoop en creëert
dingen die het waard zijn om te delen?
Dan wel.
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Redactioneel / Duinrell

Duinrell

Hollands Glorie bij uitstek

In het groene hart van de Randstad,
dichtbij het strand, ligt in het
Wassenaarse bos- en duingebied
Vakantie- en attractiepark Duinrell.
Het park biedt een omvangrijke
verscheidenheid aan dagattracties
en recreatieve mogelijkheden op
het ruim één miljoen vierkante
meter grote landgoed. Door het
prachtige natuurschoon is Duinrell
één van de mooiste en bloemrijkste parken van ons land.
Tekst Remco Eijsink
Foto Duinrell

EM / Eijsink Matters / 62

EIJ-0931#Duinrell.indd 1

20-12-2011 16:58:44

EM / Eijsink Matters / 63

EIJ-0931#Duinrell.indd 2

20-12-2011 18:46:05

Rijke geschiedenis
Voor het ontstaan van Duinrell Wassenaar
moeten we terug naar 1935. Het Landgoed
Duinrell werd opengesteld voor het publiek
door de toenmalige eigenaar Philip Graaf
van Zuylen van Nijevelt. Voor slechts 15 cent
was je gegarandeerd van een prachtige
wandeling in het uitgestrekte bos- en
duingebied. Ook werden er evenementen
georganiseerd. Vanaf 1962 werd Duinrell
ontwikkeld tot een recreatiecentrum en
camping door Hugo Graaf van Zuylen van
Nijevelt. Eind jaren ‘80 kreeg het park haar
huidige naam. In 2000 werd de leiding
overgedragen aan de volgende generatie:
de huidige eigenaren Philip en Roderick van
Zuylen van Nijevelt. Zij hebben het beleid
van hun vader gecontinueerd door te blijven
investeren en innoveren. De afgelopen
decennia zijn er miljoenen geïnvesteerd en
dit heeft het park gemaakt tot wat het nu is.

Eén van de
mooiste en
bloemrijkste
parken van
ons land
Attractiepark Duinrell
Het Attractiepark biedt volop sensatie en
ontspanning voor jong en oud. De vele
spetterende attracties maken het een
veelzijdig park. Denk bijvoorbeeld aan de
Splash, de Mad Mill, Wonderland, de Aqua
Swing en de Rodelbaan. Een aanrader
voor de jongste gasten is Rick’s Avonturen
Burcht. Vernoemd naar Rick de Kikker, de
mascotte van het park. In deze burcht zijn tal
van kleine en grote attracties te vinden. En
dan is er nog de meest besproken attractie
van Nederland: de achtbaan Falcon. En
vanaf april 2012 zelfs weer een gloednieuwe
familieachtbaan! Volg het op www.duinrell.nl
Ook is gedacht aan gasten geïnteresseerd
in shows. Leuke kindershows en elk
hoogseizoen een gloednieuwe zomershow
in het Zomertheater. De gezellige winkelpromenade biedt diverse leuke winkels met
hebbedingen, kleding, speelgoed, snoep en
Duinrell-souvenirs.
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Tropisch Tikibad
Het Tikibad bevat meer dan één kilometer
aan overdekte glijbanen en is daarmee in
ieder geval het grootste overdekte waterglijbanenparadijs van de Benelux. Het bad kan
het hele jaar door (ook ’s avonds) worden
bezocht. Voor de echte snelheidsduivels zijn
de glijbanen in het Tikibad helemaal het
einde. In de glijbaan Tyfoon schiet je met
50 km/u door een doorzichtige buis waarbij
de G-krachten duidelijk voelbaar zijn. Voor
de echte waaghals, die niet genoeg kan
krijgen van al het glijden, zijn de Blits en de
Flits supersnelle sensaties. Een snelheid van
60 km/u kan worden gehaald. Het topstuk
is de duizelingwekkende glijbaan X-stream.
Door het wegklappen van de bodem van
een speciale unit stort je onder een hoek
van 70º vanaf een hoogte van 7 meter als
het ware loodrecht naar beneden. Een
adrenalinekick is gegarandeerd!
Ook gasten die van ontspanning houden
komen aan hun trekken. In de hotwhirlpools
kan heerlijk worden uitgerust. Of laat je
meevoeren op de 250 meter lange Lazy
River. Heerlijk dobberen!

Vakantiepark Duinrell
Naast het dagtoerisme biedt Duinrell
prachtige mogelijkheden om de vakantie
door te brengen. Allereerst zijn er de
Duingalows. Duingalows zijn compleet
ingerichte vakantieverblijven voor vier,
vijf, zes of zeven personen. Na de nodige
uitbreidingen beschikt Duinrell over ruim
400 Duingalows. En naar verwachting
vanaf april 2012 een nieuw type Duingalow!
De unieke ligging maakt kamperen op
vakantiepark Duinrell een geweldige
ervaring. De circa 800 kampeerplaatsen,
gelokaliseerd op verschillende terreinen in
de bossen rondom het attractiepark, bieden
alle kampeerders een verblijf op maat. De
familiecamping is het hele jaar geopend en
beschikt over alle moderne voorzieningen,
zoals verschillende toiletgebouwen met
vloerverwarming, warm en koud water,
kindersanitair en was- en strijkgelegenheden.
Op het Middenveld zijn aangepaste
voorzieningen voor mindervaliden te vinden.

Voor groepen is het Duinhostel een ideale
locatie. Dit voormalige koetshuis van het
landgoed Duinrell is groot genoeg voor
groepen van ruim 100 personen. Het
Duinhostel ligt tussen de bomen, dichtbij de
plek waar eens kasteel Duinrell stond. Het is
een ideale plaats voor bijvoorbeeld reünies,
teambuilding, meerdaagse excursies en
familiebijeenkomsten.

Service met een hoofdletter ‘S’
Attractiepark Duinrell is al jaren een
trouwe klant van Eijsink Afrekensystemen.
‘En de verwachting is dit nog jaren voort
te zetten’, aldus heer De Wild – financieel
directeur van Duinrell. ‘Eijsink voldoet
aan onze criteria van een betrouwbare
partner. Ze denken actief mee, doen
wat ze beloven en de service is perfect.
Als houder van een Garantie Service
Abonnement zijn wij verzekerd van een
snelle, doeltreffende service. Niet alleen
op werkdagen, maar 7 dagen per week,
24-uur per dag. Een prettige gedachte
voor een organisatie zoals de onze’.
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EM / Colofon

Stimuleren
van talenten
De Bart de Graaff Foundation helpt Bikkels, jonge mensen met een
levensbepalende lichamelijke beperking, bij het starten van hun
eigen onderneming. Dit doet ze onder meer door hen te koppelen
aan toekomstige concurrenten. De kernwaarden van de stichting en
de Bikkels zijn: eigenzinnig, daadkrachtig, gedurfd en bevlogen.
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Eten met sterren
De gasten worden 3 juli welkom geheten
op het feestterrein in Rhenen. In de sfeervol
ingerichte VIP-tent zal een avondvullend
programma worden gepresenteerd. De
gasten worden culinair in de watten gelegd
door het team van Tonny Berentsen, chef
de cuisine van restaurant De Kromme Dissel.
De Kromme Dissel is al 41 jaar lang in het
bezit van een Michelinster. Een bijzondere
prestatie.
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Vestigingen:
AMSTERDAM
Industrieterrein Sloterdijk III
Limmerick 3-5
1046 AR Amsterdam
T 020 586 00 10

De Foundation begeleidt Bikkels bij de
start van hun ondernemingen. Daarnaast
coacht ze ‘haar’ Bikkels en ondersteunt
ze hen met het vergroten van de naamsbekendheid, het werven van sponsoren
en met financieel advies. De talenten van
de Bikkels worden ontwikkeld zodat zij op
een zelfstandige en constructieve manier
uiteindelijk hun onderneming kunnen
realiseren, hun ambities waar kunnen maken
en zelfstandig in deze maatschappij
kunnen functioneren.
De Ronde Tafel Veenendaal
Op dinsdag 3 juli organiseert de Ronde
Tafel Veenendaal een charity diner. De
avond staat geheel in het teken van de
Bikkels. Het gedachtegoed van de De Bart
de Graaff Foundation sluit helemaal aan
op De Ronde Tafel: het zijn ondernemers
die jonge mensen willen helpen bij het
opstarten van een onderneming en hen de
helpende hand reiken.

Colofon

Alle betrokken organisaties werken
belangeloos mee aan dit evenement. Om
zoveel mogelijk opbrengsten te genereren
is er een loterij en kan tijdens een veiling
geboden worden op ware collector’s items.
Informatie over dit bijzondere evenement is
te verkrijgen via www.rt92.nl

Druk:
Hassink Drukkers Haaksbergen
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Passie

voor vakmanschap...

hassinkdrukkers.nl

Handelsstraat 1

|

Postbus 177

|

7480 AD Haaksbergen

|

t [053] 572 17 77

|

f [053] 572 62 75
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Horeca

Catering

• Mobiele handterminal
• Barautomatisering
• Kelneroproepsysteem
• Keukenmanagement
• Personeelsplanning
• Tafelmanagement

zorg

• Menu engineering
• Korte leercurve
• Selfservice
• Contactloos betalen
• CRM
• Prijslijnen

leisure

• Cashless betalen
• Interface zorgapplicatie
• Virtuele portemonnee
• Totaal ontzorgen
• Maaltijdopname
• Registratie welzijnsactiviteiten

retail

• Bezoekersregistratie en rapportage
• Entree scanning
• Tourniquet sturing
• E-tickets
• Abonnementen
• CRM

Innovaties

Juwelier

• Promoties
• CRM
• Voorraad en logistiek
• Rapportgenerator
• Eijsync personeelsplanner
• Interface ERP – financieel

• Touchscreen point of sale
• Voorraadbeheer
• CRM
• Reparaties
• Taxaties en certificaten
• Webshop

betaalterminals

• bonVito Loyalty
• De Rendementscoach
• Eijsync personeelsplanner
• Integratie Exact online
• MyOrder
• Focusdashboard

kluizen/geldverwerking
• Afstorten
• Brand- en inbraakwerend
• Inhuizing door specialist
• Maatwerk
• Tellen en sorteren
• Vals geld detectie

• Merkspecialist
• One stop shopping
• Mobiel
• Eigen telecom afdeling
• MiniTix
• Contactloos betalen

service
• Totaal ontzorgen
• 24-uurs support
• Landelijke dekking
• Bevoorrading TNT Innight
• Garantie Service Abonnement
• Knowhow

Zet de zaak in beweging!

algemeen

Hengelo

Amsterdam

DEN HAAG

Emmeloord

INFO 074 250 55 00
verkoop@eijsink.nl
www.eijsink.nl

Bedrijventerrein
Twentekanaal
Saffierstraat 24
7554 TG Hengelo
t 074 250 55 00
fw
074 250 52 25

Industrieterrein
Sloterdijk III
Limmerick 3-5
1046 AR Amsterdam
t 020 586 00 10
f 020 586 00 19

Industrieterrein
Wateringse Veld
Turfschipper 50
2292 JA Wateringen
t 0174 290 567
f 0174 294 040

Industrieterrein
Nagelerweg
Platinaweg 4
8304 BL Emmeloord
t 0527 636 230
f 0527 636 239

