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VOORWOORD

Lezer,
just

BESTE

Je ziet het: de zesde editie van Eijsink Matters heeft
een make-over gekregen. Nu is de opmaak weer net zo
eigentijds als de inhoud. Die draait tenslotte om frisse
ideeën, aanstekelijk enthousiasme en slimme innovatie.
Net als Eijsink Afrekensystemen zelf, eigenlijk. En ook
daar krijgt een deel van de ‘opmaak’ een make-over…

E

ijsink is inmiddels méér dan die
traditionele kassaleverancier van
vroeger. Onze eigen softwareoplossingen, CRM-systemen, baren kitchenmanagement, personeelsplanning
plus natuurlijk onze afrekensystemen: gestuurd
door de vragen en wensen uit de markt zijn
we langzaam maar zeker veranderd in een
full-service automatiseringspartner. Daar zijn
we trots op! Maar toch liep onze communicatie
hierover soms nog wat achter. Onder meer
de website en webshop waren bij de oude
‘opmaak’ blijven steken. En dat terwijl we dit jaar
juist hét ‘customer journey’-systeem van
de toekomst op de markt brengen: booq!
(Lees hier alles over op pagina 48 en 49.)

/

Maar dat is natuurlijk niet het enige bijzondere
symbool van verandering dat wij voor je
beschreven hebben. Wat dacht je bijvoorbeeld
van de onderscheidende app Tabster (pagina
23), waarmee het gedoe rondom (groeps)
betalingen in de horeca verleden tijd is? Of de
terugkeer van de (nu hypermoderne) ouderwetse
buurtwinkels in de inspirerende retailformule van
Stach (pagina 27 t/m 29)? Of van onze special
over lokale bierbrouwerijen, waar ‘verandering’
juist draait om het bewaken van de juiste
tradities (pagina 40 t/m 43)?

Wij zetten
graag de boel
op de kop

Responsive websites en webshops.

Maar niet voordat wij hebben geluisterd naar wat u te vertellen heeft over uw bedrijf.
Want door het perspectief te veranderen van uw verhaal, komen wij tot unieke ideeën.
Ook zin om de boel eens op de kop te zetten? Bel dan 053-4324242.
vdveer.nl

Voor ons dus tijd voor een kleine metamorfose.
Wij zijn achter de schermen alvast hard met
een nieuwe website bezig. Verandering geeft
tenslotte energie, dat zien we ook bij onze
klanten. Je moet er wel keihard voor werken
natuurlijk, maar dat zorgt weer voor kleurrijke
anekdotes waar we ons allemaal in herkennen.
Vandaar ook de fantastische cover van dit
nummer! Olympische Spelen zijn altijd
bijzonder, maar dit jaar is ook wel echt het
jaar van powervrouw Dafne Schippers. Een
sportief symbool van doorzettingsvermogen,
moeilijke knopen doorhakken en het vormen
van je eigen toekomst. Meer weten over haar
succes? Blader dan alvast naar pagina 6.

‘Time and the world do
not stand still. Change is
the law of life. And those
who look only to the past,
or to the present, are
certain to miss the future.’
JFK

Kortom, voor je ligt weer een nummer vol
verrassingen en uitdagingen. Vol ervaringen uit
alle branches van onze lezers. En dus vol met
culinaire, gastvrije en informatieve verhalen.
Mij rest slechts nog de taak om dit voorwoord
af te ronden en je veel leesplezier toe te wensen.
Bij deze!
Met sportieve groeten,
René Eijsink
Commercieel Directeur

www.justbooq.nl | 0880 55 66 77
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REDACTIONEEL DAFNE SCHIPPERS

OP NAAR

GOUD
Op naar goud: de kracht van Dafne Schippers

Op 28 augustus 2015, drie uur Nederlandse tijd , staat de 23-jarige Dafne
Schippers klaar voor haar grote race op het WK atletiek in de Chinese
hoofdstad Peking: de 200 meter sprint. Heel Nederland kijkt mee. Lééft
mee. Want een lange Hollandse meid tussen al het geweld uit de VS en
de Caraïben mag al zeer bijzonder worden genoemd. Het startschot klinkt.
Onder begeleiding van Studio Sport commentator Léon Haan knalt
Dafne uit de startblokken.
“EN WEG IS ZE, IS DIT DE GOUDEN RACE VAN SCHIPPERS? ZE GAAT
GOED IN DE BAAN BOVEN HAAR MET MCGRONE. SCHIPPERS HOUDT
DAAR IETSJE IN EN MOET DAN UITHOLLEN EN KOMT HIER MET EEN
ACHTERSTAND... MAAR SCHIPPERS, NU DAT LAATSTE STUK. EN IN DE
BAAN NAAST HAAR ELAINE THOMPSON. ELAINE THOMPSON OP DE
LAATSTE METERS VAN SCHIPPERS! THOMPSON OF SCHIPPERS?!!”

Het werd Schippers! Met slechts 21,63 seconden op de klok heeft deze
Nederlandse powervrouw het goud in handen en een prestatie van
formaat geleverd. Mét een nieuw Nederlands en Europees record op zak!

TEKST Maarten Oost

D

FOTO

Zie bijschriften

oor alle media-aandacht lijkt Dafne
Schippers al jaren aan de top te staan,
maar het is pas sinds de zomer van
2015 dat ze de officiële stap zette van
zevenkamp naar het sprintnummer. Een keuze
die als een rode draad door haar carrière loopt.
Dat maakt haar prestaties op het afgelopen EK
en WK natuurlijk extra uitzonderlijk, drie keer
goud en eenmaal zilver! Slechts twee
vrouwen waren ooit sneller op de 200 meter:
Florence Griffith-Joyner en Marion Jones.
Het is dus duidelijk: de internationale
sportwereld kan niet meer om ‘flying dutch
woman’ Dafne Schippers heen.
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Foto: ANP/AFP/Adrian Dennis

TOPSPORTER ÉN HUISMUS
Het is een mooi contrast: wij kennen Schippers
als die razendsnelle, boomlange sportvrouw,
maar in haar vrije tijd is ze een echte huismus.
Lekker bij haar ouders op de bank samen met
haar hond Noa, dat is voor Schippers ware
ontspanning. De familie van Schippers is naast de
atletiek echt het allerbelangrijkste in haar leven.
Als haar ouders de tijd hebben, reizen ze ook
altijd samen met haar overal naartoe. Daarnaast
speelt voeding ook een grote rol in haar leven en
houdt ze samen met haar zus Sanne een blog
bij over heerlijke, gezonde recepten op
dafnelikes.com. Ze moet niet alleen dagelijks
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DE INTERNATIONALE
SPORTWERELD
KAN NIET MEER
OM ‘FLYING
DUTCHWOMAN’
DAFNE SCHIPPERS
HEEN

erop letten wat zij inneemt, maar ook vooral
wanneer: “Koolhydraten zoals pasta zijn erg
belangrijk om in te nemen, maar voor een sprint
kan dit al snel heel erg zwaar zijn. Dus dat is
niet echt handig. Om toch snel wat energie
binnen te krijgen, neem ik zelf altijd wat snoepjes
mee of fruit, zoals een banaan”. Haar vader,
fysiotherapeut, speelde een belangrijke rol bij
de start van Schipper’s carrière, toen hij zag
dat ze als klein meisje tijdens een sponsorloop
wel een hele natuurlijke loopstijl had. Op haar
negende sloot Schippers zich officieel aan bij
atletiekvereniging Hellas in Utrecht. De jaren
daarop speelde ze vooral veel wedstrijden in de
zevenkamp en deed ze ervaring op, totdat ze
uiteindelijk op haar zestiende haar huidige coach
Bart Bennema ontmoette.
De atletiekcoach zag direct haar talent en ging
intensief met haar aan de slag. Daarna raakte
alles in een stroomversnelling. Schippers kwam
al snel bij de Nationale Jeugdselectie van de
meerkamp terecht en trainde meerdere keren per
week op het complex van Papendal in Arnhem.
Sindsdien verovert Schippers ogenschijnlijk
moeiteloos titel na titel. Bij een diversiteit aan

Nederlandse Kampioenschappen eindigt ze bijna
steevast op de eerste plaats. En niet alleen bij
de sprint blijft ze fantastische resultaten boeken,
maar ook bij andere onderdelen zoals bij het
verspringen en de zevenkamp. Toch blijft die
sprint het meest kriebelen. Dit blijkt nog maar
eens bij de Europese kampioenschappen van
2014 waar ze zowel op de 100 als de 200 meter
het goud pakte en al haar concurrenten ver
achter zich liet. Ook in het Overijsselse Hengelo
bij de FBK-games in 2015, hét internationale
atletiekevenement van Nederland, pakt ze de
1ste plaats door in de finale een fantastische
tijd te lopen van 10,94 seconden, een nieuw
Nederlands record! Het was tevens ook de eerste
keer dat een Nederlandse een tijd onder de 11
seconden liep. Het fenomeen Schippers laat
Nederland niet meer los!
Met al dit succes ontstond zowel bij het publiek
en de media als bij de atlete zelf een belangrijke
vraag: moest Schippers zich niet toch gaan
specialiseren op de sprint? Een dilemma voor
Schippers, want ze behaalde tenslotte ook vele
successen op de zevenkamp, zoals een bronzen
plak op het WK in 2013. Uiteindelijk hakte ze
in de zomer van 2015 resoluut de knoop door
en koos ze de sport die haar hart had gestolen:
de sprint! En die keuze heeft haar tot nu toe
duidelijk geen windeieren gelegd.

DAFNE SCHIPPERS
Volledige naam

Dafne Schippers

2015:

2

WK - 10,81 s

Geboortedatum

15 juni 1992

2015:

1

Flame Games - 11,12 s

Geboorteplaats

Utrecht

Nationaliteit

Nederland

200 M

Lengte

1,79 m

2014:

1

Flynth Recordwedstrijden - 22,77 s

Gewicht

68 kg

2014:

1

EK landenteams Superleague - 22,74 s

2014:

1

EK - 22,03 s (NR)

2015:

1

WK - 21,63 s (ER)

SPORTIEVE INFORMATIE

4 X 100 M
Discipline

meerkamp, sprint, horden

Trainer/coach

Bart Bennema

Eerste titel

Ned. indoorkampioene

2014:

1

EK landenteams Superleague - 42,95 s

DIAMOND LEAGUE-RESULTATEN

60 m 2010
OS

2012

Extra

Ned. recordhoudster 100 m,

2014:

2

Glasgow Grand Prix - 11,03 s (NR)

200 m, zevenkamp, 4 x 100 m

2015:

1

London Grand Prix - 10,92 s (NR)

1

Glasgow Grand Prix - 22,34 s (NR)

PALMARES SPRINT, 2014-2015

100 M

200 M
2014:
2014:

3

Memorial Van Damme - 22,30 s

2014:

1

NK indoor - 7,25 s

2015:

2

Athletissima – 22,29 s

2015:

1

NK indoor - 7,18 s

2015:

2

Herculis - 22,09 s

2015:

1

EK indoor - 7,05 s

2015:

1

Memorial Van Damme - 22,12 s

2014:

1

Flynth Recordwedstrijden te Hoorn - 11,22 s

ERETITELS

2014:

1

NK - 11,10 s

2014:

1

EK - 11,12 s

Elsevier Nederlander van het jaar 2015

2015:

1

FBK Games - 10,94 s (NR)

NOC*NSF sportvrouw van het jaar 2015

2015:

1

NK - 11,02 s

60 M

100 M

Foto: Paul Jongeneelen

HET FENOMEEN
SCHIPPERS LAAT
NEDERLAND NIET
MEER LOS!

Foto: Getty Images/Alexander Hassenstein
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COLUMN RUUD VELTENAAR

DE BATTERIJ
IS ZO

Foto: NS

Waarom is jouw
toekomstige concurrent
10x beter, sneller en
goedkoper?

OP STRAAT
WORD IK INEENS

W

elkom in een tijdperk van
exponentiële veranderingen:
de mooiste tijd om in te leven
en werken. Onze transformatie
naar een volgende fase vormt de nieuwe
lingua franca voor iedere organisatie
die concurrerend wil blijven. Een nieuw
institutioneel organisme zal ontstaan: de
exponentiële organisatie (ExO).

AANGESPROKEN
DOOR MENSEN DIE
MET ME OP DE
FOTO WILLEN

SUCCES MAG PIJN DOEN
Met de hectiek van keihard trainen, belangrijke
wedstrijden en het besluit om zich volledig op
de sprint toe te leggen, kwam er de laatste jaren
veel op Dafne af. Van enorme overwinningen
en gefluister over de Olympische spelen
tot – zoals dat gaat bij succes – onterechte
dopinggeruchten. Wat Schippers daarvan vindt?
“Ik weet van mezelf dat ik schoon ben en alle
controles heb gehad.” Bij alles wat ze doet,
blijft ze kalm en rustig. Of ze nu bij Humberto
Tan aan tafel zit in RTL Late Night of bij Matthijs
van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. Altijd
blijft ze nuchter, ook al moest ze even wennen
aan haar nieuw verworven sterrenstatus: “Wat
ik allemaal teweeg heb gebracht, is nog niet
helemaal geland. Op straat word ik ineens
aangesproken door mensen die met me op de
foto willen. Daar moet ik nog even aan wennen,
maar het is ook ontzettend leuk”.
Maar haar successen brachten Schippers
natuurlijk niet alleen herkenning, maar vooral
ook fantastische nieuwe kansen. Met haar
ouders en trainer aan haar zijde begint ze in
augustus aan haar grootste uitdaging tot nu
toe in Rio. Ze heeft nog een dik half jaar de tijd
om zich optimaal voor te bereiden en te zorgen
dat er nog wat van haar eindtijd kan worden
afgesnoept. Dat wordt dag in dag uit keihard
bikkelen, totdat ze niet meer normaal op haar
benen kan staan. Want ze traint tegenwoordig
twee keer per dag, een ochtend- en een
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ExO’s maken optimaal gebruik van nieuwe
technologieën, waaronder oneindige
rekenkracht van computers en kunstmatige
intelligentie. ‘Disruptief’ sterke krachten, zoals
exponentiële technologieën en crowdfunding,
stellen ons in staat om onze grootste
uitdagingen aan te gaan.

WEER
OPGELADEN
middagsessie intensief in de sportschool met
gewichten voor meer kracht en inhoud en
wisselt ze afstanden af met intervaltraining om
aan haar start te werken. Maar dat zijn zaken
die Schippers op de koop toe neemt, want van
binnen is ze misschien een nuchtere Hollandse
meid, fysiek is ze juist een explosief dat wacht
op ontploffing. En dat mag pijn doen: “Topsport
is niet gezond. Je buit je lichaam uit. In feite stel
je je ambitie boven je lijf. Maar ik heb het altijd
gehad, dat vuur. Ik heb een ontzettend sterke

wil. Tijdens trainingen wil ik altijd nét dat beetje
verder gaan”. Dus is na een gelopen wedstrijd
elke stap een hel. Eventjes. Want de batterij is zo
weer opgeladen. En dan knalt ze gewoon weer
door. Deze zomer hoopt Dafne Schippers zich
te voegen bij een reeks van Olympische helden
zoals Ranomi Kromowidjojo, Epke Zonderland
en Anky van Grunsven. Wat het resultaat dit jaar
ook mag worden, Schippers heeft inmiddels de
harten van elke Nederlandse sportliefhebber
allang gestolen. En terecht.

De verwachting is dat wij binnen enkele
decennia kunnen voorzien in de behoeften
van bijna alle mensen op aarde. En deze
krachten geven steeds kleinere teams de
mogelijkheid om dingen te doen die voorheen
alleen voorbehouden waren aan overheden
en grote bedrijven. Resultaat: er zullen drie
miljard nieuwe geesten toetreden tot de
wereldeconomie. De relevantie hiervan
is tweeledig.
Allereerst zal deze groep een nieuwe markt
vertegenwoordigen en biljoenen euro’s aan
toekomstige koopkracht. Daarnaast vormt ze
een nieuwe ondernemersklasse die beschikt
over de nieuwste internettechnologieën.
Gevolg: een explosie van innovatie.
Miljoenen vernieuwers gaan experimenteren;
hun diensten uploaden en nieuwe bedrijven
starten. Als je denkt dat innovatie de laatste
jaren snel is gegaan, laat me je dan vertellen
dat het in de toekomst nooit meer zo langzaam
zal gaan als nu. Je concurrent is niet langer
meer die multinational, maar een ‘jonge
snotneus’ in een garage nabij de TU/e of in
Branda (Mumbai).

Maar de vraag blijft: hoe kun jíj al deze
creatieve krachten inzetten? Hoe kun je
een organisatie opbouwen die net zo snel,
bedreven en innovatief is als de mensen die
er deel van uitmaken? Het antwoord is: de
exponentiële organisatie.
De zes D’s die onze wereld, werk
en leven ontwrichten
Tijdens mijn lezingen duid ik mijn methode met
de zes D’s: Digitized, Deceptive, Disruptive,
Dematerialize, Demonetize en Democratize.
Elke technologie die digitized wordt, gaat door
een fase van deceptive groei. Een exponentiële
groei die eveneens gevat is in de derde d:
disruptive. Zodra een technologie eenmaal

Ruud Veltenaar
is filosoof, spreker,
trendwatcher, friskijker en
bijzonder hoogleraar aan de
London Business School.
Meer informatie vind je op
www.ruudveltenaar.nl

ontwrichtend is geworden, zorgt
deze automatisch voor dematerialization,
hetgeen betekent dat je niet langer
fysiek rondloopt met apparaten; die
zijn allemaal verworden tot apps op je
smartphone. Uiteindelijk zal het product
of de dienst demonetiseren (demonitize).
Wij als samenleving en partners van de
zon zullen Eneco en Nuon demonetiseren,
hetgeen zonder twijfel zal leiden tot gratis
gedistribueerde, duurzame elektriciteit.
De laatste stap in dit proces is democratization:
als jonge ondernemer in een garage kun
je een app uploaden naar belangrijke platforms
en zo in een nanoseconde miljarden mensen
bereiken.
Iedereen kan van meerwaarde zijn en
de mensheid raken
Geen enkel commercieel bedrijf en geen
enkele overheidsinstelling of non-profitorganisatie kan in zijn huidige vorm de
snelheid bijhouden die wordt gedicteerd
door de zes D’s.
Je hebt daarvoor iets geheel nieuws
nodig – een nieuwe visie op organisaties
die net zo technologisch, slim, flexibel en
omvattend is als de nieuwe wereld waarin
zij moeten functioneren – en uiteindelijk
ook transformeren.
Die visie is de exponentiële organisatie.
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AMBASSADEURS
TEKST Lia van der Weide

FOTO

BLOKKER, VERTROUWEN EN EEN GOED GEVOEL

Blokker, Attractiepark Duinrell & VU mc

M

et maar liefst 619 winkels
in Nederland is Blokker een
vertrouwd beeld in menig
winkel- en stadscentrum. De
organisatie is in 120 jaar uitgegroeid tot een
miljoenenbedrijf van formaat. Niet alleen
voor huishoudelijke producten is Blokker
het juiste adres. Naast speelgoedgiganten
Bart Smit, Intertoys en Maxi Toys maken ook
de winkelformules Xenos, Marskramer, Big
Bazar, Budg€t, Cook&Co en de groothandels
Elektroblok en Trend Center onderdeel uit
van de Blokker Holding.
Tony Lith, organisatiemanager binnen Blokker,
kan zich de eerste contacten met Eijsink nog
goed heugen. “Dacht je aan Eijsink, dan dacht
je tot een aantal jaren geleden enkel aan

afrekensystemen. Ik ook!
Maar ik zocht geen kassa’s maar kluizen. Tijdens
mijn zoektocht kwam ik bij Eijsink terecht. Ik was
verbaasd wat er allemaal mogelijk was. Samen
met Eijsink en een kluizenproducent is een
kluis ontwikkeld die helemaal op ‘het Blokkerlijf’ geschreven was. De positieve impact van
veiligheidsgevoel binnen onze organisatie was
met geen pen te beschrijven. En de manier van
samenwerken past helemaal bij de Blokkerorganisatie: probleemoplossend. Eijsink ziet
haar klanten als volwaardige gesprekspartners,
ondanks dat de kennis vaak aan de andere
kant van de tafel zit. Tenminste, zo ervaar ik
het. Inmiddels draaien onze bedrijfsrestaurants
met een Eijsink-oplossing. De samenwerking is
gebaseerd op wederzijds vertrouwen. En dat
geeft mij een goed gevoel.”

PLEZIER VERZEKERD OP VAKANTIEEN ATTRACTIEPARK DUINRELL

M

et meer dan veertig binnen- en
buitenattracties, een camping en
400 Duingalows staat Duinrell
garant voor een heerlijk dagje uit
of meerdaags verblijf met het hele gezin. Het
recreatielandgoed ligt in een prachtig bos- en
duingebied vlakbij het strand en bij grote steden.
Voor ieder dus wat wils!

HET VOELT
GOED EN DAAR
GAAT HET OM
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Gemiddeld bezoeken jaarlijks tussen de 1,3 en
1,4 miljoen gasten het landgoed. Ook voor
schoolreizen en events is Duinrell een populaire
bestemming. “Ons team werkt hard om elke gast
een mooie dag of vakantie te bezorgen. Maar
dat lukt niet in je eentje. Daar heb je partners
bij nodig. Partners met een grote betrokkenheid
en expertise.” Aan het woord is Job de Wild,
financieel adjunct-directeur van Duinrell.
“Voor de kassa’s, de toegangssystemen en

pinapparatuur hebben we gekozen voor Eijsink.
Daar hebben ze ontzorgen verheven tot een
begrip. 24/7 bereikbaar, met een professionele
servicedesk die onze mensen snel en adequaat
helpt. Bij een storing staat niet de vraag centraal
wie of wat het probleem heeft veroorzaakt, maar
dat alles zo snel mogelijk weer in de lucht is.
De business moet tenslotte doorgaan. Ook bij
het plannen van het personeel vertrouwen we
op Eijsink. Voorheen een tijdrovende exercitie, nu
met de Eijsync Personeelsplanner teruggebracht
tot een efficiënt uit te voeren proces. Wij zijn,
net als Eijsink, een familiebedrijf en dat schept
een band. Onze relatie is door de jaren heen
gegroeid. Zonder te overdrijven, wil ik beweren
dat Eijsink een verlengstuk is van de Duinrellorganisatie. En dat kan alleen als vertrouwen de
basis is van je relatie. En die is er! Het voelt
goed en daar gaat het om.”

CASHLESS BETALEN BIJ DE RESTAURANTS VAN VUMC

V

Dit gemoedelijke restaurant is opgedeeld in
verschillende ruimtes. Rond lunchtijd is het hier
een drukte van belang, maar buiten het middaguur om is er altijd een plekje vrij om energie op
te doen of om even bij te praten met je collega.

Binnen het VUmc hebben medewerkers en gasten
de keuze om bij één van de drie locaties een
(warme) maaltijd, lekker broodje of kop koffie
te nuttigen. De grootste locatie is ‘het Plein’.

Henk Grevelt heeft de dagelijkse leiding over ‘het
Plein’. “Dagelijks begroeten we rond de 2.500
betalende gasten. En die rekenen allemaal zelf
cashless af bij één van de acht selfservicekassa’s
van Eijsink. Door de slimme inrichting van de
afrekensystemen én omdat de rijen voor de

Umc is één van de acht universitair
medische centra (UMC) in Nederland
en een relatief jonge organisatie in
vergelijking met andere UMC’s. In 1966
opende het zijn deuren als het Academisch
Ziekenhuis van de Vrije Universiteit en vonden
de eerste operaties plaats.

kassa’s in beweging zijn, hebben onze gasten
de beleving dat de doorstroom sneller verloopt.
Bij ons kan de gast op twee manieren afrekenen:
bezoekers gebruiken hun pinpas, medewerkers van
het VUmc doen dat met een speciale inhouse-pas
(met eigen inhouse-prijsstelling). Een mooie
oplossing die we samen met Eijsink hebben
geïmplementeerd. Ik ben erg tevreden over de
samenwerking met Eijsink. Ze werken oplossingsgericht en de ondersteuning is perfect. Daarnaast
zijn ze altijd bereikbaar, de lijnen zijn kort en
wat ze beloven, maken ze ook waar. Heerlijk!”
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OPLOSSING NATIONALE OPERA & BALLET

Nationale
Betoverende voorstellingen
aan de Amstel

Opera
&
Ballet
N

ationale Opera & Ballet is niet
alleen een imposant theater
– met zestienhonderd stoelen
en een podium van ruim twintig
meter breed is het een van de grootste en
technisch meest geavanceerde theaters in
Europa – maar ook een productiehuis; hier
worden alle producties bedacht, ontworpen,
gebouwd en opgevoerd. Maar wat komt er
allemaal bij kijken voordat een voorstelling
op het toneel staat?
Idee
Twee tot drie jaar van tevoren wordt het
artistieke team voor een opera bij elkaar
gezocht: voor elke productie is er een
andere regisseur die samen met zijn team
een concept bedenkt. Hoe zien de decors
en kostuums eruit, welk orkest speelt
onder welke dirigent? Een jaar van tevoren
presenteert het regieteam de plannen en

TEKST

Ontwerp
Zodra het ontwerp definitief is, gaat het
Decoratelier aan het werk. Afhankelijk van het
materiaal komt het bij een van de gespecialiseerde
ateliers terecht. Het Staalatelier is bijna twintig
meter hoog, zodat decors precies op maat kunnen
worden gemaakt. In het Decoratelier werken
ambachtslieden die in feite ware kunstenaars
zijn: niets is standaard en het is altijd van hoge
kwaliteit. Joop van den Ende begon zijn carrière
in het Decoratelier op de Timmerafdeling, waar
hij de kneepjes van het vak leerde.

Nationale Opera & Ballet en Lia van der Weide

Nationale Opera & Ballet ligt in het hart van Amsterdam. Het theater
staat internationaal bekend om de eigentijdse en vernieuwende
voorstellingen van de twee huisgezelschappen: De Nationale Opera
en Het Nationale Ballet. Beide gezelschappen behoren tot de absolute
wereldtop. Niet alleen treden ze hier op, ook maken ze er al hun
voorstellingen: van muziek tot dans, van decors tot kostuums en
van special effects tot pruiken.
14 / EIJSINK MATTERS

wordt het definitieve ontwerp vastgesteld.
De decorbouwers kunnen nu aan het werk.
Zo’n zes weken voor de première beginnen de
repetities. De zangers moeten dan al wel hun
partij helemaal kunnen zingen. Bij ballet is de
volgorde identiek, alleen begint men iets minder
lang van te voren met alle voorbereidingen:
een à twee jaar.

Foto: Luuk Kramer

Foto: Ruth Walz
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OPLOSSING NATIONALE OPERA & BALLET

Uitvoering
Intussen wordt op de verschillende ateliers
gewerkt aan de kostuums, pruiken en hoeden,
rekwisieten en de kap en grime. Voor ballet
wordt speciaal materiaal gebruikt, omdat het
zowel supersterk als heel licht moet zijn. Voor
de opera worden zowel voor de solisten als
voor het koor kostuums gemaakt.

Het toneel op
Het is altijd spannend wanneer alles eindelijk
bij elkaar komt op het grote toneel, meestal
anderhalve week voor de première bij opera,
en nog wat korter bij het ballet. Voor het eerst
komen muziek en zang of dans dan samen.

Jubileum De Nationale Opera
Dit seizoen bestaat De Nationale Opera 50 jaar.
Dat wordt gevierd met speciale voorstellingen,
evenementen, participatieprojecten en een
festival in maart!

Als het zo ver is, regelt de voorstellingsleider
de hele voorstelling vanuit het ‘zenuwcentrum’:
hij bepaalt wanneer het zaallicht aangaat, de
dirigent mag beginnen, wanneer er bepaalde
‘trekken’ moeten zakken en wanneer een
danser of zanger op moet. Afhankelijk van
de voorstelling werken er tien tot veertig
medewerkers achter de schermen.

Voor meer informatie over de
voorstellingen in Nationale Opera & Ballet,
speciale arrangementen, interessante
achtergrondfilmpjes en trailers kun je op
operaballet.nl terecht.

Het is altijd spannend wanneer
alles eindelijk bij elkaar komt
op het grote toneel

Foto: Angela Sterling

HET STREVEN NAAR PERFECTIE
STOPT NIET BIJ HET PODIUM

B

ij Nationale Opera & Ballet is alles van
hoog niveau. De musici, de dansers,
het hele team: samen verzorgen ze
een onvergetelijke avond voor de
gasten. Het streven naar perfectie stopt niet bij
het podium. Ook de horeca en publieksservices
staan garant voor een topprestatie. Jan
Bergen, duty manager voor de catering binnen
Nationale Opera & Ballet: “De verwachting
van onze gasten is hoog, ook wat betreft de
horeca en services. De pauze is voor mijn team
het belangrijkste moment van de avond. 1.600
gasten vinden dan hun weg naar een van de
vijfentwintig verkooppunten.

Maar liefst 75% van de omzet wordt tijdens
de pauze gerealiseerd (bij een ballet een
pauze van vijfentwintig en bij opera een
pauze van dertig minuten). Rust achter de
counter, snelheid van handelen en een
betrouwbaar afrekensysteem zijn cruciaal.
Wij werken met booq, een tablet afrekensysteem. Het is flexibel, betrouwbaar, stabiel
en klein qua formaat - de ruimte op de bar is
immers beperkt. Met de betaalterminal, die
geschikt is voor contactloos betalen, is een
betaling in een handomdraai uitgevoerd.
Met booq kan ik vol vertrouwen uitzien naar
een volgende voorstelling.”

Voor elk goed
plan vinden
wij de weg.
rabobank.nl/hetnieuwefinancieren

Onze adviseurs combineren bancaire financieringen met overheidsregelingen, lease,
investeringsfondsen en meer. Én weten de weg in de regio. Dat helpt wanneer zij
samen met u opzoek gaan naar een goede financieringsoplossing.

Want voor elk goed plan vinden wij de weg.
Een aandeel in elkaar
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Om uw groei
mogelijk te
maken.

rEDactionEEl HEinEkEn ExpEriEncE

Je wordt wakker en de wereld kleurt groen. Écht groen.
Samen met familieleden die precies op jou lijken begin je
aan jouw levensweg. Er wordt een naamplaatje op je borst
geplakt. Er valt een dopje op je hoofd… Wacht even, wat?

tEkst Maarten Oost

FOtO

Heineken Experience

D

e bovenstaande beschrijving
is een fractie van het leven van
een flesje Heineken! Wie de
Heineken Experience bezoekt
gaat namelijk de ‘reis’ van zo’n bierflesje in
een 4D-spektakel zelf zo meemaken alsof
jíj het flesje bent. En dit is slechts een van
de ervaringen in het ‘biermuseum’ van
dit beroemde merk, wat zo ontzettend veel
meer is dan enkel een museum.
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Geen
‘Biermuseum’
maar een
ontdekkinGsreis

Hoe het ooit begon…
Heineken heeft een rijke historie die terug gaat
naar het jaar 1864, toen de 22-jarige Gerard
adriaan Heineken brouwerij ‘De Hooiberg’ in
amsterdam kocht. sindsdien is de organisatie
uitgegroeid tot een multinational die actief is
in meer dan 178 landen met 140 brouwerijen.
De kracht van het merk is tegenwoordig haast
‘normaal’, want waar je ook bent, iedereen kent
Heineken. Maar hoe komt het dat een kleine
bierbrouwerij uit amsterdam twee eeuwen
later zo groot geworden is? Wat is er zo uniek
aan het merk ‘Heineken’? En wat maakt het
goudkleurige brouwsel zo smaakvol, dat het
inmiddels de wereld heeft veroverd? Deze
vragen worden allemaal beantwoord tijdens
een adembenemende, multimediale tocht
door de voormalige brouwerij van Heineken in

amsterdam: de Heineken Experience.
aan de stadhouderskade in onze hoofdstad
staat de brouwerij waar Gerard adriaan
Heineken begon met het brouwen van zijn
beroemde bier. Door de enorme wereldwijde
vraag is de brouwerij vervolgens in 1988

gesloten en verhuisde de productie naar
Zoeterwoude. Uiteindelijk werd de oude
brouwerij in 1991 omgedoopt tot het
Heineken ontvangst- en informatiecentrum.
Vanaf 2001 kennen wij dit als de Heineken
Experience, waar je kunt ervaren hoe
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rEDactionEEl HEinEkEn ExpEriEncE

Heineken uitgroeide tot een van de meest
gedronken bieren op aarde. En dat het hard
gaat is een understatement, want alleen al in
de laatste vijf jaar heeft de oude brouwerij zijn
bezoekersaantallen weten te verdubbelen. in
2015 beleefde het zijn absolute hoogtepunt
met meer dan 800.000 bezoekers. De meeste
Heinekenfans komen uit de Verenigde staten,
het Verenigd koninkrijk, Brazilië, italië en
spanje. in het pand ademt alles Heineken: het
bier, de groene Heinekenkleuren die overal
terugkomen, de gebruikte brouwmaterialen en
de vele prijzen en onderscheidingen die het
biermerk door de jaren heen heeft gewonnen.
De wereld van Heineken
De Heineken Experience bestaat uit vier grote
verdiepingen met in totaal 18 verschillende
multimediale attracties en exposities. Met een
interactieve rondleiding word je als bezoeker
meegenomen in de fantastische geschiedenis
met bijbehorende objecten. je krijgt uitleg over
hoe het brouwproces is ontstaan met de vier

gebruikte natuurlijke ingrediënten voor het bier
(water, gerst, hop en de zogeheten Heineken
a-gist). Vervolgens neem je een kijkje in de
stallen, ontdek je hoe men het bier vroeger
transporteerde met paard en wagen en komen
alle nostalgische reclamecampagnes voorbij.
Verder worden de belangrijkste figuren uit de
Heinekenfamilie uitgelicht, van de oprichter
Gerard adriaan Heineken tot aan de laatste
erfgenaam charlene de carvalho-Heineken.
aan het einde van de tour kan men natuurlijk
genieten van een lekker Heinekenbier of een
korte cursus ‘de perfecte Heineken tappen’
ondergaan.
De tour maakt vooral indruk dankzij zijn vele
multimediale aspecten. Zo kan je ter plekke
een leuke video van jezelf maken met op de
achtergrond Hollandse molens, of de grachten
van amsterdam onder begeleiding van het
bekende lied ‘tulpen uit amsterdam’. als je
deze film uploadt via Instagram kun je jezelf
direct zien op de Live Wall in de brouwerij.
Verder kun je als dj figureren achter de
draaitafel en er is de eerder besproken ‘Brew
Your Ride’, een 4D-film waar je in de huid kruipt
van een flesje Heineken. Daarnaast kun je met
de ‘Heineken Experience app’ een nieuwe
dimensie toevoegen aan de rondleiding.
Er zijn twaalf momenten waar je met de app

extra informatie krijgt over het bier, het bedrijf,
het verleden en de toekomst. je wordt ook
nog eens uitgedaagd om je Heineken-kennis
te testen via de Quiz. Heb je toevallig geen
smartphone bij de hand? Geen enkel probleem,
tegen een kleine vergoeding kun je ter plekke
gebruik maken van een tablet. De Heineken
Experience is een echte aanrader voor zowel
jong als oud. De dynamische attracties

maken van het museum een unieke ervaring
en geven de bezoeker de ultieme kans om
kennis te maken met een van nederlands
grootste exportproducten. Het totaalplaatje
zorgt er dan ook voor dat de Heineken
Experience een ware trekpleister is voor de
toerist, de bierliefhebber en iedereen die op
bezoek is in amsterdam. Born in amsterdam,
raised by the world!

naast de normale, interactieve tour is het voor de bezoeker ook

Born in
amsterdam,
raised By the
world

mogelijk om een speciale VIP-tour te krijgen. Onder begeleiding van
een echte Heineken-kenner krijgen bezoekers dan een exclusieve
rondleiding met een kijkje achter de schermen en kun je
nagenieten van een bierproeverij met vijf verschillende
bieren en bijbehorende, typisch Hollandse kazen.
Want het blijft natuurlijk Nederland!
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Part i c i Pat i e s

Klo o Ke r’ s P e rso o n li jKe
sho P P i n g clo u d

ta bs t er : h et nieuwe b etal en
in d e h or ec a

Je weet wat je online wilt kopen, maar op
iedere webshopsite moet je je apart inloggen,
registreren én betalen. Je worstelt je door
lange webshopregistratieformulieren en moet
elke bestelling apart afrekenen. Herkenbaar?
Dit moet en kán anders.

Gezellig met vrienden een avondje uit:
heerlijk! Wel jammer dat gasten aan het
eind van de avond nog een ingewikkeld en
ongezellig betalingsproces in moeten.
Met Tabster is al dat gedoe eindelijk
verleden tijd! Gasten downloaden de app,
koppelen eenmalig hun betaalgegevens
en openen vervolgens met één tik een
gezamenlijke vriendenrekening. Tabster
is gekoppeld aan het kassasysteem,
dus bestellingen worden automatisch
geregistreerd en verdeeld over alle
deelnemers. Bij vertrek voert iedereen zelf
een fooi in en wordt zijn of haar eerlijke
aandeel van het totaal automatisch
afgeschreven. Ideaal. Ondernemers die met
Tabster willen werken, mogen rekenen op
extra klanttevredenheid én een gegarandeerd
hogere omzet. Niet alleen gasten, maar
ook de bediening hoeft tenslotte geen energie
meer te steken in de herkenbare rompslomp
rondom (groeps)betalingen. Dat betekent
meer tijd voor persoonlijke service en voor het
verkopen van consumpties. Verder ontvangen
deelnemende ondernemers via Tabster
unieke maandelijkse datarapportages
op basis van anoniem aankoopgedrag
in hun horecabedrijf.

De Klooker shopping cloud is de oplossing!
Deze bevat verschillende online winkels.
Webshopwinkels met Klooker loggen in bij
de klant (en niet andersom), waardoor al
het gedoe tot het verleden behoort.
En het fijne is: de klant staat weer centraal,
zoals het hoort. Het registreren/inloggen
en checkoutformulieren behoren tot
het verleden.

Trendsetter, dat is wat we
willen zijn. Niet alleen via
ons nieuwe softwareplatform
waarin fors is en wordt
geïnvesteerd. Ook door
veelbelovende start-ups
te ondersteunen.

Slechts één simpele handeling en alles
is betaald, dus ook als je bij verschillende
winkels in één keer inkoopt. Klooker biedt
het ultieme shopgemak!
Met de persoonlijke shopping cloud verbindt
Klooker waardevolle klanteninformatie met
de retailer. Omdat Klooker klanten vaker
shoppen, meer spenderen en óók bij andere
webshops uit het Klooker netwerk winkelen
zal de omzet significant stijgen.

Dit jaar zijn er samenwerkingen

tEkst Ferenc Birkenhäger

I

n 2010 hebben wij een belang verworven
in – destijds nog een start-up – MyOrder.
Deze onderneming richt zich op de
ontwikkeling van een app waarmee door
middel van een smartphone kan worden
besteld en betaald. Het is in feite een digitale
portemonnee. Mede door de toetreding van
de Rabobank enkele jaren terug heeft die
onderneming een enorme groei doorgemaakt.
Inmiddels is de app op meer dan 14.500
plekken in Nederland toepasbaar. Er kan
bijvoorbeeld op eenvoudige wijze parkeergeld
mee worden betaald of bioscoopkaartjes
worden gereserveerd. Steeds meer grote
ketens sluiten aan bij het concept.
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Dit jaar zijn er samenwerkingen met een
tweetal innovatieve starters bij gekomen.
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat we
onder meer een belang hebben genomen
in tabster. tabster is een start-up die nauw
verbonden is aan de inG innovation studio.
Hun tabster-app zorgt voor een hele nieuwe
manier van betalen in de horeca: nóóit
meer gedoe rondom het verdelen of betalen
van rekeningen. Deze mooie onderneming
werd in november 2015 door inG
uitgeroepen tot starter van de Maand.
naast de participatie in tabster, waarover
in het kader meer wordt verteld, namen we
een belang in de onderneming klooker.

klooker ontwikkelt een webbased shopping
platform waarbij consumenten en retailers
aan elkaar worden verbonden. De consument
creëert een persoonlijke shopomgeving. Het
platform biedt onder meer de mogelijkheid
om aankopen die bij verschillende retailers
zijn gedaan, gezamenlijk af te rekenen. ook
herhalingsaankopen zijn met een enkele
druk op de knop te realiseren. Het is een
soort overkoepelende paraplu die individuele
websites verbindt en allerlei ongemakken
wegneemt die nu nog ervaren kunnen worden
bij het online shoppen. als onderdeel
hiervan worden ook geen verzendkosten in
rekening gebracht. De winkelbeleving en
daarmee check-outpercentages worden
erdoor verhoogd.
Het deelnemen in start-ups vindt niet zonder
reden plaats. Het zorgt voor extra en nieuw
elan. technologische ontwikkelingen blijven
elkaar in hoog tempo opvolgen.
Het deelnemen in start-ups is dan ook een
middel om specifieke kennis en kunde in
huis te halen en de eigen ontwikkelingen

met een tweetal innovatieve
starters bij gekomen

verder te versnellen. jonge ondernemingen
vormen een bron van inspiratie en geven
extra dynamiek, ook aan Eijsink. kennis en
kunde over nieuwe technieken en
oplossingen worden gebundeld en over en
weer uitgewisseld. Het doel is samen tot
‘best practice’ oplossingen te komen en die
te vermarkten. Doordat wij bovendien onze
(logistieke) netwerken en marktkennis ter
beschikking stellen, kan de uitrol van de
nieuwe oplossingen versneld plaatsvinden.
Deze samenwerkingen zijn voor beide
partijen win-winsituaties. We zullen dus ook
zeker in de toekomst inspirerende jonge
bedrijven blijven steunen.

Eijsink MattErs / 23

OpLOSSiNG EijsYnC PErsOnEELsPLannEr

Eijsync Personeelsplanner
Totaaloverzicht voor De Lucht Restaurants

Je hebt een lange dag achter de rug en zit
al een tijd in de auto. Na die lange files heb je
enorme trek gekregen. Je bent toe aan
ontspanning. Als je toevallig in de buurt bent
van de A2 bij Bruchem en de A59 bij Geffen,
dan heb je geluk. Want voor de grote trek
kun je terecht bij wegrestaurant De Lucht.
Een verzameling van fantastische concepten
die bij elke automobilist bekend zijn, zoals
de Burger King en de Subway.

tEkst Maarten Oost

FOtO

H

eerlijke, gezonde sandwiches met
dagverse ingrediënten. Dat is de
formule van subway. En de klant
bepaalt wat erop komt. Wit brood
of volkoren, verwarmd in de oven of niet,
geen sla of juist extra veel. De zogeheten
‘broodkunstenaars’ zorgen dat de klant op zijn
wenken wordt bediend. En dat ook nog in een
waanzinnig tempo. subway streeft ernaar om
het broodje binnen tweeënhalve minuut klaar
te hebben voor de hongerige klant. naast
de snelle en goede service staat hygiëne
ook hoog in het vaandel, alle medewerkers
dragen bijvoorbeeld plastic handschoenen bij
het bereiden van de broodjes. Zo weet je als
bezoeker van de subway in De Lucht dat je
sandwiches krijgt van de allerbeste kwaliteit.

Subw ay,
het allerbes te
op een fo ot lo ng
sandw ich

De Lucht restaurants

B urger K ing,
en
ko ninklijke maaltijd

E

en van ‘s werelds bekendste
fastfoodketens, wie kent de Burger
king nou niet? De heerlijke, rijk
belegde hamburgers met alles
erop en eraan plus die krokante, smaakvolle
twister Fries. Het restaurant staat voor verse
ingrediënten, smaak en kwaliteit. Voor
de echte trek ben je hier dus aan het goede
adres. De Burger king is bij De Lucht van
10.00 tot 01.00 uur geopend. En of het
nou vroeg of laat is, de gast wordt altijd
klantvriendelijk geholpen. Wens je nog extra
kaas? Geen probleem. Wil je meer uien op
je hamburger? Zo gezegd, zo gedaan.
Want als je bij de Burger king in De Lucht
komt, dan is de klant koning!
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Rust en overzicht voor
De Lucht Restaurants
Het is elke dag een drukte van belang
bij De Lucht Restaurants, dus
personeelsplanning lijkt daarbij een
flink klus. Maar niet voor To Ceelen,
restaurantmanager van De Lucht. Zij kan
met de Eijsync personeelsplanner
snel en eenvoudig plannen: “Het is enorm
fijn om met de planner te werken, omdat het
je een totaaloverzicht biedt. Wie werkt er
wanneer, hoeveel uur is er totaal ingepland?
En je kan de kosten van medewerkers per
dag en zelfs per jaar bekijken. Daarnaast
is het voor de medewerkers ook erg

prettig: als er iemand uitvalt of een
dienst vervalt krijgen zij via de Eijsync
personeelsplanner-app direct een bericht”.
Met behulp van de personeelsplanner
behoudt iedereen het overzicht, ondanks
het feit dat De Lucht met meerdere restaurants
binnen één pand werkt. Daarnaast ziet
To Ceelen van De Lucht direct het verschil
tussen geplande en gewerkte uren én krijgt
zij realtime inzichtelijk wie er aanwezig is.
Met de gebruiksvriendelijkheid van de
Eijsync personeelsplanner heeft De Lucht
Restaurants altijd de optimale bezetting!
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COLUMN Eric roEst

INTERVIEW STACH FOOD

LET’S
HUDDLE...

de revival
van de kruidenier

What’s in a word? Terwijl ik werkelijk van plan
was ontwikkelingen te schetsen rondom
Gastvrijheid en Interieur, rolde er totaal
iets anders uit mijn pen.

D

e oorzaak hiervan ligt bij de
dramatische gebeurtenissen in
de uitgaanswereld van Parijs eind
2015. Een gebeurtenis die ons
laat zien hoe kwetsbaar wij zijn. Voor mij
was het belang om te vertellen over een
unieke stoel of aanstormende trend meteen
naar de achtergrond verdwenen.
“Let’s huddle!”, riep iemand de dag na het
gebeuren. De opmerking kwam van een
stewardess, die in haar job professioneel
getraind wordt op mogelijke noodsituaties.

raakt een vliegtuig te water, dan word
je geleerd te “huddelen”. Dicht bij elkaar in
groepjes blijven drijven. jezelf klein maken
waardoor je warmte vasthoudt. samen een
soort warmte-bel maken waardoor je kunt
overleven in het koude water in afwachting
van hulp. ik vond de symboliek erg toepasselijk.
toeval of niet, in een totaal andere setting
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viel het me een paar dagen later op hoe
sir David attenborough in Frozen Planet sprak
over de mannetjes van de keizerpinguïns.
tijdens de 100 dagen broedtijd (!) blijken zij
buik aan buik te ‘huddelen’ op het pakijs van
de Zuidpool om warm te blijven. Hoognodige
energiebesparing in een van de koudste
gebieden ter wereld. alleen door te huddelen
kunnen deze komische vogels het broeden
volhouden.

Oorspronkelijk komt het woord
“huddle” uit het American
Football. In de korte time-outs
staan spelers in een kring, met
de armen over elkaars schouders
om elkaar aan te moedigen.
Dit is de originele ‘huddle’.
intussen kennen wij hiervan onze nederlandse
variant. Een doelpunt wordt gevierd doordat
de maker keihard wegrent, om vervolgens

in volle vaart over het gras te sliden en één
voor één zijn medespelers over zich heen te
krijgen. ik moet bekennen, ook bij mij kruipt
het bloed waar het niet gaan kan. Het interieur
kan toch niet achterblijven in dit verhaal.
Misschien heb je gehoord van de opkomst
van ‘Huddle rooms’. Erg populair, vooral in
de Verenigde staten. kleine vergaderruimtes
voor drie of vier personen. Prettige en flexibele
ruimtes, voorzien van alle gemakken.
Vooral veel audio- en videotechniek. Huddle
rooms faciliteren met name in grote bedrijven
met open kantoortuinen privacy en inspiratie
aan kleine teams die geconcentreerd en
productief met elkaar aan het werk willen
zijn of brainstormen.
kortom… Let’s huddle!
Eric Roest
Marketing Directeur
satelliet Meubelen b.v.

Het gedrag van consumenten verandert. Sneller
dan ooit. Dat betekent dat er nieuwe kansen en
behoeften ontstaan. Stach Schaberg speelt daar met
zijn keten van eetwinkels op in. Een bescheiden maar
bijzonder assortiment: gezond, duurzaam en lekker.
Inmiddels zijn er vestigingen in Amsterdam en Utrecht.
Over de terugkeer van de ouderwetse buurtwinkel.

TEKST Erwin Gevers

FOTO

S

tach Schaberg is na een aantal jaren
als filiaalchef van een supermarkt
voor zichzelf begonnen met eetwinkel
STACH food. Hij zag in de Randstad
een ontwikkeling dat mensen vaker wat kleinere
boodschappen gaan doen voor het moment
in plaats van het volladen van een hele kar
boodschappen voor de hele week. Daarbij wordt
er ook steeds meer buitenshuis geconsumeerd,
constateert de 35-jarige Schaberg. Hij begon
een kant-en-klaarmaaltijdenwinkel in de
Amsterdamse buurt de Pijp en het groeide uit
tot een to-go-winkel voor alle eetmomenten van
de dag (ontbijt, koffie, lunch, borrel, avond).
Dat is inmiddels vier jaar geleden. Nu zijn er acht
filialen, waaronder een in Overveen en drie
in Utrecht.

STACH Food
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INTERVIEW STACH FOOD

“Ik ben gek
op het
kleinschalige”

“We zijn begonnen met maaltijden, soepen
en salades om mee te nemen”, vertelt de
ondernemer die onderweg is naar Utrecht voor
de promotie van zijn tweede vestiging daar:
“We hebben destijds het eerste anderhalf jaar
eigenlijk alleen maar geluisterd naar de klant en
waren aanvankelijk geopend tot zes uur. Bij Albert
Heijn aan de overkant was dan het brood al op.
Wij kregen de vraag naar brood en speltbrood.
We zijn toen tot tien uur open gebleven en
bieden ook in de avond nog vers brood aan.”
Het assortiment van de eetwinkels is gegroeid:
naast de keuze uit kant-en-klaarmaaltijden, soep,
salades en verse broodjes, zijn er tal van andere
producten bijgekomen. Van chocolade tot wijn
en gezonde snacks voor onderweg.

Stach werkt met zo’n tachtig leveranciers:
“Een mevrouw die voor ons de mangojam maakt,
een Italiaanse familie die de lasagnegerechten
maakt. Ambachtelijke producten en dat proef je.
Dat is een van onze uitgangspunten. Ik ben gek
op het kleinschalige. Waarom moet je nog naar
een supermarkt? Voor een paar rollen toiletpapier?
Die boodschappen laat je straks gewoon thuis
bezorgen. Voor bijzondere producten die je nog
niet kent, daarvoor ga je naar ons. Neem onze
peanut butter chocolate; daar zit pindakaas in.
We hebben een keer een ontzettend lekkere
peanut butter chocolate in Amerika gegeten.
Die hebben we nu met onze eigen chocolademaker weten te evenaren. En iedereen vindt het
lekker. Of bijvoorbeeld onze crackers uit Wales.
Wel wat duurder, maar zo lekker. Kijk, dan
proef je STACH.”

Het sociale aspect is belangrijk. De eetwinkels
zijn een ontmoetingspunt waar de buurtbewoners
een kop koffie drinken. “Het is een fijne plek
waar mensen graag komen”, vertelt Schaberg:
“Weet je, in grote steden ken je elkaar niet meer:
je hebt drie buren boven je, twee onder je en
twee naast je. Maar je kent ze niet. Dit is een tijd
van Facebook en Instagram. Wij creëren weer
een plek waar mensen elkaar ontmoeten.”
Hij gaat daarin steeds verder: ieder filiaal geeft
een eigen buurtkrantje uit. Met nieuws uit de wijk,
én, zo commercieel is Schaberg natuurlijk ook, de
aanbiedingen en informatie over het assortiment.
Die sociale functie is net als het creëren van
binding in de buurt onderscheidend. Maar dat
geldt ook voor het assortiment dat is beperkt tot
de hoognodige producten. Geen tien soorten
koffie, maar één soort van uitzonderlijke kwaliteit.
Geen verschillende kazen, maar een mooi
kaasplankje, geen tien smaken chips, maar vier
ambachtelijk gebakken, handgesneden varianten.
En dan natuurlijk die lekkere crackers uit Wales…
“De producten die wij bij STACH verkopen zijn er
om echt bewust van te genieten. En nogmaals:
nergens anders te krijgen. Duurzaam en, dat is
altijd een voorwaarde, ontzettend lekker. Daarmee
willen we uniek zijn. Zodra het in de schappen
van de supermarkt ligt, gaat het bij ons uit het
assortiment.”
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STACH laat zich nog het beste omschrijven als
de revival van de oude kruidenier op de hoek.
Ook fysiek, want één van Schaberg’s eetwinkels
is gevestigd in een Albert Heijn-winkel uit de
jaren vijftig: “Dat interieur hebben we zoveel
mogelijk intact gelaten: de oude vloer ligt er
nog in.”
Zoals gezegd is hij onderweg naar Utrecht.
“We hebben daar zojuist nog een tweede
STACH-winkel geopend. Een prachtig pand,
een mooie locatie. Het past precies in onze
filosofie. Maar we verkopen er nog weinig
avondmaaltijden. Ik wil daarom de mensen,
onze klanten, spreken: wat willen ze, wat
verwachten ze van ons. Daarom gaan we
de straat op. ”
Hij besluit: “Kijk, het idee is altijd geweest dat
het leuk moet zijn: je moet er energie van krijgen.
Het moet leuk én lekker zijn. Ik hoef niet zo
nodig naar veertig vestigingen. Maar ik leg de
lat wel enorm hoog: de concurrentie is moordend
en ik wil niet in het midden terechtkomen.
Daarom vind je bij ons altijd het beste en
lekkerste. Mensen verrassen, nieuwe smaken
laten proeven. Dat is de kern.”

“Het moet
leuk én
lekker zijn”
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TECH SOCIAL MEDIA

WAAROM ZAKELIJKE
SOCIAL MEDIA?
?

‘Leuk, die likes, maar wat leveren ze me concreet op?’ Een terechte
vraag. Staan je zakelijke social media op een laag pitje, dan is de
bijbehorende ROI namelijk vaak niet of lastig in omzet uit te
drukken. Een nachtmerrie voor de gemiddelde socialmediamanager,
omdat social media met relatief weinig investering al wél voor meer
brand awareness en betere SEO (vindbaarheid in zoekmachines)
zorgen. Vandaar deze infographic, waarin we in vogelvlucht de
kracht van social media uiteenzetten én laten zien welk kanaal
het beste bij jouw onderneming past!

TOP 3
MOTIVATIES ACHTER
SOCIALMEDIAGEBRUIK?

1

2
MEER
BRAND
AWARENESS

WELK
PLATFORM
PAST BIJ
JOUW ONDERNEMING?
1.500.000.000

1 op de 3

Facebookgebruikers
wereldwijd.

professionals heeft al een
LinkedIn-account!

Facebook is zowel voor B2C als B2B een veilig
platform voor zakelijk gebruik. Met wereldwijd
zo’n 1.500.000.000 gebruikers (in Nederland
9,4 miljoen, waarvan dagelijks 6,6 miljoen actief)
is Facebook de Goliath van social media. En
dus zit élke doelgroep er op. Maar Twitter,
LinkedIn, Instagram en Pinterest bieden ook veel
kansen, respectievelijk op het gebied van kort
nieuws, zakelijke hoogtepunten, (afbeeldingen
van) retail en (afbeeldingen van) food.

57%
van de Pinterest-users
deelt food- en restaurant
gerelateerde content.

3
MEER
TRAFFIC
NAAR
WEBSITE

EEN
TROUWE
FANBASE
OPBOUWEN

EN VERDER...

Leads generen, je markt en
doelgroep beter leren kennen
en betere vindbaarheid in
Google staan uiteraard ook
in de top 10.

FACTS

5

CONCRETE
VOORDELEN
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Ruim 1/5e van ál het websiteverkeer
komt direct of indirect via Facebook!
Gemiddeld 15,8% van alle online
gespendeerde tijd wordt op Facebook
doorgebracht. Voor social media in het
algemeen is dat 27%.

72%

Wie online een ‘merk’
volgt, is 72% meer geneigd
om in de toekomst bij dat
merk iets te kopen.

93%

93% van de shoppers
laat zich leiden door
reviews op social media.
Daartegenover vertrouwt
slechts 14% van hen
‘standaard’ advertenties.

54%

54% van B2B-bedrijven
haalt leads uit social meda.
Voor B2C is dat
ruim 10% meer.

50%

Social media verhogen je
vindbaarheid en hoeveelheid
hits in zoekmachines.
En 50% van consumenten
klikt sneller op een
bedrijf dat vaker in de
zoekresultaten staat.

56%

56% van de consumenten
geeft aan sneller een
bedrijf aan te bevelen als
ze dit bedrijf op social
media volgen.

Bronnen: Forbes, Jeff Bullas, Rocket Post, Marketing Tech Blog, Hubspot, Marketingfacts en Edison.

Wereldwijd is bijna 1/3e van alle retailen consumermerken actief op Instagram.
Het zakelijke platform LinkedIn heeft in
Nederland dagelijks zo’n 400.000 actieve
gebruikers.
Meer dan 1/3e van de Twittergebruikers
zit op dit platform om meer te leren over
nieuwe producten en diensten.
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OPLOSSING DEBRA PUNTE JUWELIER

Ik heb een afspraak met Debra Punte Juwelier. Samen met
haar echtgenoot Mario runt ze een bijzonder bedrijf in
Gaanderen. Hij is gediplomeerd opticien en helpt je tijdens
je zoektocht naar een trendy bril. Zij is gediplomeerd
juwelier en weet alles van sieraden. Onder het genot van
een lekker kopje thee voeren we ons gesprek.

HET
MOOISTE
VAN

Sieraden zijn helemaal ‘hot’, wat zijn de
laatste trends?
“Wat ik nu vooral zie, is dat goud weer helemaal
terug is. Het combineren van sieraden en het
personaliseren is echt niet meer weg te denken
uit de modewereld. Mensen willen afwisseling
en hun eigen stijl creëren. MelanO is hier een
mooi voorbeeld van. Je zet als het ware je eigen
sieraad in elkaar. Je maakt een keuze in kleur,
materiaal, het soort steen en voilà, een nieuw
sieraad is ontstaan. Onbeperkt combineren en
variëren.”
Wat maakt jouw zaak bijzonder en
je vak zo speciaal?
“Tegenwoordig is het uniek om als juwelier je
eigen atelier en goudsmid in huis te hebben.
Bij ons worden reparaties snel en vakkundig
gedaan én maken we sieraden helemaal naar
wens van de klant. De veelzijdigheid maakt mijn
vak speciaal. Elke dag is anders. Samen met de
klant iets persoonlijks uitzoeken voor henzelf of
voor een ander. Ik ben de hele dag bezig met
mooie dingen en blije mensen. Iets mooiers
kan ik me niet wensen.”

JUPA,
SOFTWARE
VOOR
JUWELIERS
Debra Punte Juwelier heeft gekozen om
alle verkopen en backofficewerkzaamheden
te verwerken met JUPA. Hét juwelierspakket
dat speciaal is ontwikkeld voor en in
samenwerking met de juweliersbranche.
Het JUPA-pakket heeft naast de elementaire
functies als voorraadadministratie,
kassa-verkopen en bestellingen werkelijk
alle voorzieningen in huis die je in een
juwelierszaak kan tegenkomen.
Denk bijvoorbeeld aan taxatierapporten,
certificaten, occasions of productinformatie.
Met een aantal bekende leveranciers
kunnen zelfs gegevens via internet worden
uitgewisseld. Geleverde artikelen inboeken
en verkochte artikelen nabestellen gaat zo
heel wat sneller en eenvoudiger.
De mogelijkheid om cadeaubonnen te
maken en de uitgebreide CRM-module
maken het klantencontact tussen Debra
en haar klanten stukken persoonlijker.

TEKST Lia van der Weide

FOTO

Debra Punte Juwelier

Dag Debra, hoe ben je in de
juweliersbranche gerold?
“Het is alweer twaalf en een half jaar geleden dat
ik gestart ben met een juwelierszaak. Wist je dat
de optiekzaak van mijn man Mario voor mij de
aanleiding was om de juweliersopleiding te gaan
volgen? Regelmatig kreeg hij vragen van klanten
naar juweliersproducten in zijn optiekwinkel. Dat
zette ons aan het denken. Ik heb toen besloten
om de juweliersopleiding in Schoonhoven te
volgen. Nadat ik deze had afgerond, vond ik in
Ulft de ideale locatie voor mijn eerste winkel.
Het was een beetje schipperen met de ruimte.
vijftig m² is krap, vooral als je veel te bieden
hebt. Maar het paste precies. Ik was zo trots als
een pauw!”
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Toch heb je na tweeënhalf jaar besloten om
beide zaken samen te voegen in Gaanderen.
“Klopt. Terwijl ik in Ulft zat te worstelen met
ruimte, groeide de optiekzaak van Mario ook
zo’n beetje uit z’n jasje. We hebben in 2004
besloten om de optiekwinkel uit te breiden.
De vloeroppervlakte werd verdubbeld, waardoor
er voldoende plaats kwam voor mijn zaak
‘Debra Punte Juwelier’. Een gouden greep.
In beide branches moet je de klanten helpen
om een persoonlijke keuze te maken. Monturen
en zonnebrillen worden ook steeds meer gezien
als een sieraad, we vullen elkaar perfect aan
en brengen het mooiste van twee werelden
samen.”

TWEE
WERELDEN
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INTERVIEW VERMAAT GROEP

Groeien

dankzij
kernwaarden
Horecaonderneming Vermaat Groep is aan een onstuitbare
opmars bezig. Op meer dan 230 locaties in Nederland
zorgt het bedrijf voor gastvrije horecavoorzieningen en
dat aantal neemt in rap tempo toe. Het fundament van de
groei is gestoeld op belangrijke kernwaarden, waaronder
enthousiasme en trots, vertelt financieel directeur William
van Basten: “We hebben een mentaliteit in de organisatie
die de opdrachtgever centraal zet”.

TEKST Erwin Gevers

FOTO

Vermaat Groep

E

ind jaren zeventig is het begonnen.
De Utrechtse delicatessenwinkel
van de familie Vermaat werd gevraagd
om in het nieuwe St. Antonius Ziekenhuis
in Nieuwegein het bezoekersrestaurant te
exploiteren. Het was de start van één van de
grootste horecabedrijven van ons land. Vermaat
Groep is als horecapartner actief in verschillende
segmenten waaronder ziekenhuizen, bedrijven,
luchthavens, musea en events. Van Schiphol
tot Artis en van het Rijksmuseum in Amsterdam
tot Vodafone, variërend van een espressobar
en ziekenhuiswinkel tot een personeels- en
bezoekersrestaurant: inmiddels zijn er 231 high
traffic-locaties.

34 / EIJSINK MATTERS

EIJSINK MATTERS / 35

INTERVIEW VERMAAT GROEP

OPLOSSING MYORDER

: Order Life Easy

“We
zijn een
horecabedrijf ”

Tijd is schaars. Zeker onder werktijd, waarin je je van
meeting naar meeting haast en tussendoor even snel
wilt lunchen. Vaak heb je maar een half uur, dan is
het zonde om onnodig te wachten op je bestelling.
Wat als je eenvoudig je lunch van tevoren kon bestellen
en betalen en hem alleen maar hoefde op te halen?
TEKST MyOrder

De groei van de onderneming lijkt
nauwelijks te stuiten, maar dat past ook
bij de ambitie, aldus Van Basten: “We
willen binnen enkele jaren de top vijf van
horecaondernemingen bereiken. Nee, noem
ons geen cateringbedrijf, dat zijn we namelijk
niet. We zijn een horecabedrijf, onze
dienstverlening gaat veel verder dan catering”.
Het succes van Vermaat is gebaseerd op vier
kernwaarden: enthousiasme, aandacht, groei
en trots. “Met groei bedoel ik zowel de
persoonlijke groei van de medewerkers als de
groei van ons bedrijf”, licht Van Basten toe:
“Die kernwaarden zitten verankerd in de genen
van ons bedrijf en passen bij de ambitie van
ons bedrijf; wij selecteren daarop ook onze
collega’s”. Alle afdelingen van Vermaat op
het servicekantoor werken nauw samen en
dat levert synergie op, vervolgt Van Basten:
“We combineren ieders kennis, creativiteit en
ideeën: dat gooien we in een trechter en daar
komt altijd een mooie locatie uit, of een goede
aanbieding of mooi product. Alles wat we
doen sluit aan op de wensen en verwachtingen
van de opdrachtgever en zijn gasten”.
Gasttevredenheid, dat is het doel. “Uiteraard zijn
onze medewerkers heel belangrijk. Gastvrijheid,
dienstverlening; het moet in de mens zelf
zitten, dat kun je niet aanleren”, aldus Van

“Hypes en trends,
daar zijn we niet
gevoelig voor”
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Op dat moment komt MyOrder om de hoek
kijken. De app waarmee je altijd en overal
de menukaart bekijkt, een keuze maakt,
direct bestelt en betaalt. Bijvoorbeeld bij
Délifrance, waar je sinds kort op vier locaties
met MyOrder kunt bestellen en betalen.

Basten: “Maar het is altijd de totaalbeleving:
in onze horecaoplossing zijn, naast de
medewerkers, ook de locatie, de inrichting,
het assortiment en de gast zelf belangrijk”.
Het succes van de formule is aantoonbaar:
Vermaat’s portfolio bevat vele aansprekende
locaties. Het bedrijf richt zich meer en meer op
bedrijfsverzamelgebouwen. “We bieden unieke
maat-concepten met toegevoegde waarde.
Met een dergelijk concept sluiten we aan op de
strategie en de visie van onze opdrachtgever,
zijn gasten laten wij genieten van samen
eten en drinken.”
Ondanks de groei opereert Vermaat Groep
nog steeds min of meer onder de radar. De
publiciteit wordt niet bewust opgezocht. Het
past bij het bedrijf dat sterk vasthoudt aan de
eigen normen en kernwaarden. Hypes en trends,
daar is het bedrijf niet gevoelig voor. “We
kijken naar de wensen van de gasten”, zegt Van
Basten: “Wij vertalen hun vraag naar gezonde
en duurzame producten in ons assortiment.
Groen en biologisch winnen aan terrein. En ja,
dat heeft gevolgen voor de prijs, maar wij zijn
nooit een prijsvechter geweest. Bovendien is
de consument bereid om voor kwaliteit te
betalen. Wij geloven in de gezonde keuze,
het is geen verkoopverhaal. In ons restaurant in
Artis bijvoorbeeld laten we kinderen zien
hoe je bio-appelsap maakt. Dat past bij dat
hele plaatje: educatie over gezondheid’.

De Vermaat Groep opereert met de oplossingen
van Eijsink. Van Basten: “Het is altijd leuk om
elkaar weer te spreken. Afspraak is afspraak,
ze zijn betrouwbaar. Echt te vergelijken met ons.
Want bij ons geldt betrouwbaarheid ook.
Dat is kwaliteit”.
En welke markten Vermaat ook in de toekomst
besluit aan te boren, altijd zullen enthousiasme,
aandacht, groei en trots het fundament
blijven, besluit Van Basten: “Dat blijft want
het bewijs dat het werkt is wel geleverd.
Vanuit de delicatessenwinkel in Utrecht tot
waar we nu zijn”.

Alles op je smartphone, snel en eenvoudig.
Voor ondernemers betekent dat een snellere
afhandeling, de klant geeft namelijk exact aan
wanneer hij zijn bestelling komt ophalen. Terwijl
de klant onderweg is naar Délifrance, wordt het
broodje bereid en klaargezet. Bovendien is de
bestelling al betaald, dus ook daar besparen de
klant én de ondernemer veel tijd.
Take-away wordt zo wel heel letterlijk. MyOrderoprichter Thomas Brinkman licht toe: “We zijn
altijd op zoek naar manieren om het bestel- en
betaalproces zo eenvoudig mogelijk te maken
voor zowel consumenten als voor ondernemers.

De oplossing bij Délifrance is hier een mooi
voorbeeld van. Je bestelt van achter je bureau en
zodra je het restaurant binnenloopt, ligt je lunch
klaar bij het hiervoor ingerichte pick-up point”.
Voor een ondernemer scheelt dat veel tijd op
piekmomenten. Brinkman: “Zowel het bestellen
als het afrekenen gebeurt in de app. Een klant
kan dus binnen één minuut zijn broodje
meenemen.”
Niet alleen in de horeca doet de mobiele
telefoon definitief zijn intrede. Brinkman: “De
hele wereld wordt mobiel. Bij MyOrder zijn we
hier iedere dag mee bezig. We zien dat onze

app wordt gebruikt om mobiel te parkeren,
tickets te bestellen en zelfs om vrienden te
betalen. Je smartphone heeft al je agenda
vervangen, net als je camera. Binnen twee jaar
zal hij ook je portemonnee vervangen.
Je onderhoudt je sociale contacten mobiel,
regelt je bankzaken en checkt het laatste
nieuws. Als horecaondernemer wil je ook in dat
rijtje horen. Dat betekent niet dat je hele zaak
op de schop hoeft of dat persoonlijk contact
verdwijnt. Het gaat uiteindelijk om het vergroten
van gemak voor beide partijen, en simpelweg
om het besparen van tijd. Want tijd is de
grootste luxe van deze eeuw”.
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OPLOSSING PARTNER CCV

BLIJF
DE GROTE
MULTINATIONALS
EEN STAPJE VOOR
Elektronisch betalen wordt steeds eenvoudiger, online en in
de ‘gewone’ winkel. Voor ondernemers zakelijk interessant,
want de betalingsdrempel verlaagt aanzienlijk. Toch is er
ook een keerzijde. Want hoe meer online betaalmethodes,
hoe meer kennis en expertise de ondernemer moet
bijhouden. Pascal Vincken, directeur CCV Holland B.V.,
vertelt over de grote verschuivingen in de betaalwereld.

WAAROM VERWACHTEN JULLIE
JUIST NU DE KOMST VAN NIEUWE
BETAALPRODUCTEN?
“Grote partijen zoals Google hebben al
een eigen ‘wallet’, een digitale portemonnee.
Voor hen, maar ook voor iedere retailer, zijn
betalingen enorm interessant. Het biedt
ze namelijk een schat aan gegevens over
consumentengedrag en hun interesses.
Daarom zijn grotere retailers bereid fors te
investeren in de ontwikkeling van digitale
portemonnees. De technologie is zo ver, het
gebruik van mobiele apparaten – tablets en
smartphones – is zo wijd verbreid: het loont
om er nu in te investeren. En hoe succesvoller
zo’n nieuw betaalproduct is, hoe steviger de
druk op andere ondernemers om te volgen.”

DAT SCHEELT
TIJD EN GELD

JE HOORT HET STEEDS MEER:
OMNICHANNEL ONDERNEMEN IS HÉT
RECEPT VOOR ONDERNEMERSSUCCES.
HOE KIJK JIJ DAAR TEGENAAN?
“Daar ben ik het helemaal mee eens.
Omnichannel-ondernemen staat voor
een vloeiende overgang tussen verschillende
winkel- en betaalkanalen. Of een klant nu
aan de winkelbalie of thuis op de bank
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CCV

besluit tot aankoop, de beleving en service
zouden hetzelfde moeten zijn. Dat geldt
natuurlijk ook voor de betaling. Klanten
verwachten online en offline één herkenbare
en betrouwbare betaalomgeving, ongeacht
het kanaal waarmee ze binnenkwamen.
Wij zien dat multinationals en grote ketens nog
een stap verder gaan. Zij ontwikkelen hun eigen
betaalproducten. Dat pakt voor kleinere onder-

nemingen niet altijd positief uit. Stel dat een
grote Nederlandse retailer een eigen
betaalproduct lanceert, dan zullen andere
ondernemers op een gegeven moment niet
anders kunnen dan zich daarbij aansluiten.
Met alle gevolgen voor de zelfstandigheid.
En er is nog een ander gevolg van deze
ontwikkeling: dat kleinere ondernemingen
mogelijk met steeds meer verschillende
betaalproducten te maken krijgen.”

Samen met Eijsink biedt CCV ondernemers
een one-stop-shop-oplossing. Wij verzorgen
álle elektronische betalingen, online en offline,
inclusief de autorisatie van transacties en
de uitbetaling daarvan voor de ondernemer.

DEZE BETAALMETHODES
KOMEN ERAAN
APPLE PAY EN GOOGLE WALLET

Betaalproducten die de fysieke portemonnee (gaan) vervangen
bestaan nu al in de VS, straks ook in de EU.

IDEAL MOBIEL

Direct via je mobiel betalen bestaat al veel langer in webshops,
steeds vaker ook in fysieke winkels.

HOE KUNNEN ONDERNEMERS
ZICH VOORBEREIDEN?
TEKST & FOTO

Let’s make
payment happen

CONSUMENTEN KUNNEN NAAR VERWACHTING IN 2016 MET
HUN BANKGEGEVENS INLOGGEN IN WEBWINKELS;
VOOR BETALING IS GEEN AKKOORD MEER NODIG.

“Door via Eijsink Afrekensystemen te kiezen
voor ondersteuning van één gespecialiseerde
dienstverlener voor betalen zoals CCV, kiest een
ondernemer voor behoud van zelfstandigheid.
Hij hoeft zich niet aan te sluiten bij grote
marktpartijen zoals Google, Apple of een
grote retailer. Tegelijkertijd verzekert hij zich
ervan dat hij altijd álle betaalproducten kan
bieden. Dat scheelt tijd en geld: zelf hoeft een
ondernemer niet elk nieuw betaalproduct te
leren doorgronden. De elektronische betaling,
ongeacht het gebruikte betaalproduct, is
gewoon goed geregeld. Bovendien houdt
de ondernemer zo zelf de controle over de
betaalgegevens van zijn klanten.”
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Bijzonder

Brouwerij ’t Y, Amsterdam

T

e midden van de nieuwe brouwerijen
in Nederland is ‘t IJ een brouwerij
die nu al dertig jaar voorop loopt in
het maken van ambachtelijk bier.
Opgericht in 1985, aan de oostelijke kant
van het centrum van Amsterdam, maakt de
brouwerij stoere, stevige, ongefilterde bieren.

gebrouwen

Ze lijken de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond te schieten:
bierbrouwerijen. Als lokale ondernemer je eigen bier brouwen is
helemaal hot op dit moment, dat blijkt ook wel uit de cijfers.
Nederland kent op dit moment maar liefst 312 brouwerijen en dat
is een verdubbeling ten opzichte van 2013. Dit jaar telt Nederland
zelfs voor het eerst meer brouwerijen dan onze zuiderburen, die
263 geregistreerde brouwerijen hebben. De trend is volgens experts
komen overwaaien uit de Verenigde Staten, waar men al jaren
aan de zogeheten craft beers zit. Hoe bijzonder het is om een
brouwerij te hebben, laten we in dit artikel dan ook graag zien.
Speciaalbier met passie gebrouwen.

TEKST Maarten Oost & Maud Etman

Stadsbrouwerij Eindhoven

E

euwenlang telde Eindhoven
meerdere bierbrouwerijen. Ze
gingen echter een voor een op de
fles. De laatste sloot zijn deuren
in 1953, maar sinds maart 2015 wordt in
de Lichtstad nieuwe brouwgeschiedenis
geschreven. Stadsbrouwerij Eindhoven,
gevestigd in een historisch industriepand
aan de oever van de Dommel, raakt op
stoom. Het proeflokaal draait overuren!
Bier mag dan een volksdrank zijn, het mooie
proeflokaal van de brouwerij ademt in alle
opzichten niveau. De eikenhouten vloer,
meubels en de houten bar zorgen voor warmte.
Toch kun je aan de ramen en het plafond nog
goed zien dat je te gast bent in een oude
fabriek. Deze ‘Schellens fabriek’ werd in 1902
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oorspronkelijk gebouwd (en in diverse stadia
uitgebreid) voor de textielindustrie. Maar nu
wordt er dus nóg iets mooiers gemaakt…
Lokale bieren met een fantastische smaak! De
brouwmeester van Stadsbrouwerij Eindhoven
maakt namelijk alle recepten zelf. Momenteel
brouwt hij onder meer een Russian imperial
met vanille, een bier met mango en rode
pepers én een sterke ‘saison’ met citroengras
en limoen. Kortom: je kunt hier altijd weer
iets nieuws proeven. Mét bijpassende hapjes
van lokale ondernemers. Want volgens
Stadsbrouwerij Eindhoven gaat het om de
totale beleving, en daar hoort een goed
verhaal bij.
stadsbrouwerijeindhoven.com

Het proeflokaal, gevestigd in de brouwerij, is
iedere dag van het jaar geopend van twee tot
acht uur. Hier worden de zeven reguliere bieren
van ‘t IJ geschonken, maar ook seizoensbieren,
exclusieve eenmalige bieren en de bieren die
speciaal voor het proeflokaal gebrouwen worden
(en dus niet worden gebotteld). De bieren van
‘t IJ worden sinds de oprichting gekenmerkt

door het gebruik van de eigen giststam van
de brouwerij. In 2013 heeft er een uitbreiding
plaatsgevonden. Op de nieuwe locatie, niet ver
van de oude brouwerij, wordt nu het grootste
deel van de bieren gebrouwen en gebotteld.
De laatste jaren brouwt ‘t IJ ook regelmatig
eenmalige bieren met andere bevriende
brouwers uit Nederland, Europa, Brazilië en
de VS. Deze bieren zijn ondertussen vaak
ware collector’s items vanwege de beperkte
schaal waarop ze geproduceerd worden. Wie
van speciaalbier houdt, moet dus echt langs
komen bij het proeflokaal van brouwerij ’t IJ.
brouwerijhetij.nl

Brouwerij Rodenburg, Rha

I

n het kleine Achterhoekse plaatsje Rha,
dichtbij het stadje Bronckhorst, staat
een boerderij die in 2010 is omgetoverd
tot Brouwerij Rodenburg. De brouwerij
staat bekend om zijn ambachtelijke bieren
die worden gebrouwen door de geboren en
getogen Engelsman Steve Gammage. Na het
volgen van cursussen Practical brewing en
Microbiology aan de University of Sunderland
trok hij naar Nederland om daar zijn droom
in vervulling te laten gaan: een eigen
brouwerij beginnen. En dat hij kan brouwen
is een understatement, want in drie jaar tijd
behaalde Steve maar liefst 35 internationale
prijzen in Japan, Ierland, België, de VS en
Nederland!

is in september 2015 uitgeroepen tot
‘World’s Best Strong Porter’ tijdens de
World Beer Awards en het Abdicatiebier is
speciaal gebrouwen ter gelegenheid van
de troonswisseling op 30 april 2013.
brouwerij-rodenburg.nl

HET ABDICATIEBIER
IS SPECIAAL GEBROUWEN
TER GELEGENHEID VAN
DE TROONSWISSELING
OP 30 APRIL 2013

De brouwerij is opgedeeld in verschillende
ruimten waar het ambachtelijke
‘Bronckhorsterbier’ wordt gebrouwen: het proefen brouwlokaal met gezellige eikenhouten bar
en dubbele koperen brouwketels, een afdeling
fermentatie met zes dubbelwandige rvs-ketels
en een aparte opslagruimte in de originele
paardenstallen. Verder is op zolder genoeg plek
voor het labellen van de flessen en bevindt zich
daar een warme kamer voor de ingrediënten.
De meest bekende bieren die aan de hand van
Steve tot perfectie worden gebrouwen, zijn
onder andere de Bronckhorster Nightporter en
het Bronckhorster Abdicatiebier. De Nightporter
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Stadsbrouwerij Van Kollenburg & Café Bar le Duc

J

an van Kollenburg opende in 1975
samen met zijn vrouw Mieke Café
Bar le Duc in de vervallen wijk de
Uilenburg in Den Bosch. Samen
ontwikkelden ze dit tot een multifunctioneel
horecabedrijf waar de hele buurt op meeliftte.
Hier kun je een heerlijk hapje eten, feesten
of vergaderen én natuurlijk een bezoek
brengen aan Stadsbrouwerij van Kollenburg
in het naastgelegen pand.
Wat daar in de brouwerij eigenlijk als hobby
begon met het biertje ‘t Kolleke Oude Jan, is
inmiddels uitgegroeid tot een hele serie van
‘Kolleke’s’: acht verschillende bieren waarvan er
twee seizoensgebonden zijn. En ter gelegenheid
van het 40-jarig bestaan van Café Bar le Duc
komt daar nog eens een uniek speciaalbier bij:

Jheronimus bier. Dit unieke bier staat in het
teken van het Jeroen (Jheronimus) Bosch jaar,
dat dit jaar gevierd wordt.
Zoon en schoondochter Jan en Kim van
Kollenburg, al geruime tijd mede-eigenaar,
gaan de onderneming binnenkort nog verder
uitbreiden. Allereerst met een extra ruimte
voor de bierpresentaties die de heren Van
Kollenburg regelmatig vol overgave geven.
Uiteindelijk willen ze ook de oplage van hun
bieren verder uitbreiden. En voor die mooie
doelstellingen wordt dagelijks keihard gewerkt.
‘Passie en traditie sinds 1975’, zegt de
familie over hun bijzondere bedrijf. Kom
het gewoon zelf binnenkort proeven!
cafebarleduc.nl

Via verschillende
groepsarrangementen kun
je in het brouwhoes een
mooie rondleiding krijgen
Brouwerij Van de Oirsprong

U

nieke bieren die met passie
worden gebrouwen met vers water
uit eigen bron: dat is de basis
van Brouwerij Van de Oirsprong.
De kersverse brouwerij, geopend in 2015,
schenkt nu zes verschillende bieren met
geheel eigen smaaksensaties. Het doel
van brouwmeester Harrie Vermeer is dan
ook dat zijn speciaalbieren áltijd aanzetten
tot het drinken van een tweede glas. Denk
bijvoorbeeld aan het smaakvolle Tripel Bier,
gemaakt met koriander en sinaasappel.
Of aan het verfrissende, licht bittere Amber
Bier Van de Oirsprong dat gebaseerd is op
aantekeningen van de vorige brouwers.

Vorige brouwers? Ja, want brouwerij Van
de Oirsprong is gevestigd op Koestraat
20 in Oirschot, een beroemde locatie voor
bierkenners. Hier werd eerder al 350 jaar lang
bier gebrouwen door brouwerij De Kroon. Een
bijzondere, historische plek dus, vonden ook
de nieuwe eigenaren. Daarom brachten zij
de volledige geschiedenis van Koestraat 20
samen in een museum bij de brouwerij.
Naast een museumbezoek kunnen bezoekers
ook in de Koestraat terecht voor een speciale
rondleiding. De ruimtes in het unieke pand
zijn tevens beschikbaar voor elk gewenst
evenement, van bedrijfsfeest tot bruiloft.
Zeker de moeite waard dus om eens de
sfeer te gaan proeven en een lekker biertje
te drinken!
vandeoirsprong.nl

SMAAKVOL
TRIPEL BIER, GEMAAKT
MET KORIANDER EN
SINAASAPPEL

Brouwhoes Erve Kots, Lievelde

I

n het Achterhoekse Lievelde, tussen
Lichtenvoorde en Groenlo, ligt een
klein stukje geschiedenis. Tijdens de
80-jarige oorlog had Prins Frederik
Hendrik hier zijn hoofdkwartier ingericht op
een boerderij. Op dezelfde plek staat nu een
fraai openluchtmuseum, een Oud-Saksische
herberg, een kaasmakerij en een brouwerij.
Beter bekend als Herberg Erve Kots.
Het brouwhoes, zoals de brouwerij van Erve
Kots wordt genoemd, werd in 1998 geopend
door eigenaren Ben en Irma Weenink. Via
verschillende groepsarrangementen kun je in
het brouwhoes een mooie rondleiding krijgen
en ervaren hoe het gebrouwde bier tot stand
komt. Daarna kun je de verschillende bieren
proeven in het proeflokaal, dat zich in het hart
van de brouwerij bevindt. De bieren die Erve
Kots te bieden heeft zijn onder andere het
heerlijke, donkerblonde en robuuste Bokse
bier en een speciaalpilsener vernoemd naar de
eerdergenoemde oorlogsheld Frederik Hendrik.
Alsof dat al niet genoeg was, kocht het echtpaar
in 2004 ‘Het Huys van Frederik Hendrik’, gelegen
op het marktplein van Groenlo. Ook hier kan
men sindsdien genieten van het ambachtelijke
bier dat Erve Kots te bieden heeft. Dus als
je geïnteresseerd bent in het ambachtelijke
brouwproces of zin hebt in een goed glas bier,
dan is het brouwhoes absoluut dé plek waar je
zijn moet.
ervekots.nl
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TECH GADGETS

1

5
2

1 / Stijlvol houten design
Stoere, praktische en stijlvolle houten
producten. De Achterhoekse onderneming
Lumbr biedt onder meer prachtige horloges,
beurzen, zonnebrillen en een draadloze
speaker, met een fantastische natuurlijke,
robuuste uitstraling. Alles is te personaliseren,
met bijvoorbeeld een bedrijfslogo. En ondanks
de hoge kwaliteit verkoopt Lumbr alle houten
items voor een eerlijke prijs. ‘Immers, wat
die Scandinaviërs kunnen, kunnen wij in
Lichtenvoorde beter’, menen de ondernemers.
Ze zijn alvast goed op weg.

2 / Universeel opvouwbaar keyboard
Ben je vaak onderweg en neem je je laptop,
tablet en telefoon overal mee naar toe?
Overweeg dan om aan dat lijstje dit universele,
opvouwbare toetsenbord van Microsoft
toe te voegen. Het draadloze keyboard is
compatible met al je devices en kan zelfs op
twee apparaten tegelijk worden aangesloten.
De oplaadbare batterij gaat maar liefst drie
maanden mee. En omdat het slechts een halve
centimeter dik is, neemt het toetsenbord in je
tas of koffer bijna geen ruimte in beslag!

lumbr.nl

Gadgets

4

4 / Reizende sterren
Direct contact met de kok, de keuken voor je
neus en tijdens het wachten genieten van de
heerlijkste geuren: streetfood! Deze manier van
voedselbeleving is in opkomst; Nederland telt
inmiddels al ruim 300 mobiele keukens. Reden
genoeg voor auteur Monica Abdoel om deze
trend samen met allerlei fantastische recepten
in één mooi boek te vangen. Mét gave
‘schoolbord’-cover, waar je met een krijtje jouw
menu op kunt schrijven.
reizendesterren.org
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5 / Ballen van staal
IJskoud. Voor in de whiskey. Want wie graag
van een goede single malt geniet, weet dat de
smaak sterk afhankelijk is van de temperatuur.
IJsblokjes zijn geen optie, want die verdunnen
de whiskey. Duurzame stalen bollen zijn dan
een prima oplossing. Liefhebbers hebben het
al voor je uitgezocht: deze stalen varianten
blijven beter en langer koud dan bijvoorbeeld
de zogeheten whiskeystenen. Cheers!

microsoft.com

3

originalbos.com

6

6 / Designtas voor wijnflessen
In Amerika is het al heel gewoon: zelf je
favoriete alcoholische versnapering meenemen
naar een feestje. Designerlabel Dominie maakte
bij deze trend een speciale tassencollectie,
zodat je je wijnflessen voortaan in stijl kunt
vervoeren. Kan niet lang meer duren voordat
BYOB – bring your own bottle – ook naar
Nederland is overgewaaid.

7
7 / Classy smartwatch
Prijzig? Ja. Maar daar krijg je bij de Apple Watch
heel veel voor terug. Als handig verlengstuk van
je telefoon ontvangt het horloge bijvoorbeeld
notificaties en inkomende telefoontjes. Maar je
kunt er ook muziek op luisteren, in de winkel mee
betalen of je dagelijkse hoeveelheid beweging
op bijhouden. Bovendien is Siri een bijzonder
geduldige virtuele assistente, die je graag de weg
wijst naar je volgende afspraak!

dominieluxury.com

apple.com

3 / Flexibele lunchbox
Wie een broodtrommel meeneemt naar zijn
werk, herkent dit scenario: brood dat gaat
schuiven, beleg verliest en als een verloren
veldslag op je ligt te wachten. Dat staat dan
nog los van het feit dat zo’n plastic bak
nooit echt fijn in je tas past en onhandig veel
ruimte inneemt. Deze flexibele Foodskin
van Compleat lost die problemen op: de
siliconenhoes sluit perfect aan rondom je
lunch, houdt je sandwich bij elkaar en vraagt
veel minder ruimte. Handig!
compleat.no

8 / Sleutelzoeker
Onder een kledingstuk. Bij de telefoon. Op het
nachtkastje. Wie raakt er ook regelmatig zijn
sleutels kwijt? Die vind je dan uiteindelijk wel
weer, maar soms heb je nét even geen tijd om
in je eigen huis spoor te zoeken. Deze handige
gadget neemt je dat voortaan uit handen.
Je hangt een kleine zender aan je sleutelbos
en bewaart de bijbehorende kaart met knop
ergens anders, bijvoorbeeld in je portemonnee.
Sleutels kwijt? Druk op de knop van de kaart,
en je sleutelbos gaat fluiten. Dat zoekt toch
een stuk gemakkelijker.
coolgift.com

8

9 / Retro-chique instantcamera
Deze prachtige camera heeft niet alleen een
klassiek retro-bruin design, je foto’s komen er
ook meteen kant-en-klaar uit! Net als bij de
oude Polaroids kun je zo in no time je mooie
herinneringen inlijsten, weggeven aan klanten
of gewoon veilig in je portemonnee bewaren.
Deze versie komt met drie losse lenzen en een
diversiteit aan instellingen, maar Lomo’Instant
heeft nog veel meer gave varianten. Óók voor
de enthousiaste beginner.

9

shop.lomography.com
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REDACTIONEEL BASTION HOTELS

Bastion
Hotels

MODERN MAATWERK
VOOR DE ZAKELIJKE GAST

Rustige, moderne aankleding, van alle gemakken
voorzien en natuurlijk gastvrij-schoon: bij Bastion
Hotels staat de klant altijd centraal. Voor de zakelijke
doelgroep biedt de organisatie op al haar locaties
een persoonlijke sfeer, gastvrijheid, comfort en goede
faciliteiten voor een gunstige prijs. Met succes!
De onderneming is uitgegroeid tot een van de grootste
onafhankelijke Nederlandse hotelketens en timmert
nog steeds flink aan de weg.

TEKST Maud Etman

FOTO

Bastion Hotels

B
w

astion Hotels ontstond in 1986, toen
de Haagse architect Leonard van
Veldhoven diverse hotels opzette
langs goed bereikbare wegen op
korte afstand van stadscentra, speciaal voor
mensen op doorreis en zakelijke gasten. Naast
de goede bereikbaarheid voorzagen die hotels
in de behoeften van druk bezette reizigers
dankzij voldoende (gratis) parkeergelegenheid
en een 24-uursreceptie. Goede ideeën die
waren ontstaan na Van Veldhoven’s vele
reizen door Amerika.
Modern comfort en centrale bereikbaarheid
Op die historische basis is het huidige Bastion
Hotels ontstaan. In 1996 heeft Maik Willems de
keten overgenomen en uitgebouwd tot wat het
nu is. Met 31 vestigingen in heel Nederland en
zelfs één in Duitsland telt de keten nu meer dan
3100 kamers. En daar blijft het niet bij.
In 2015 is het hotel in Leeuwarden uitgebreid,
een nieuw hotel in Tilburg geopend en startte
ook de uitbreiding van het hotel in Brielle.
In 2016 begint de bouw van een nieuwe locatie
in Waalre (Eindhoven).
Bastion Hotels is de enige onafhankelijke
Nederlandse hotelgroep in het budget- en
middensegment voor de zakelijke gast, met
zowel 3- als 4-sterrenhotels. De meeste hotels
liggen dan ook niet middenin de natuur, maar

46 / EIJSINK MATTERS

vooral op goed toegankelijke, centraal gelegen
locaties. Mét overal gratis wifi. De zakelijke gast
wil namelijk vooral een vlotte service, modern
comfort en snel van de snelweg bij het hotel
zijn; hij heeft minder oog en tijd voor beleving
van de nabije omgeving.
Flexibele service op maat
Bastion Hotels blijft haar service optimaliseren
aan de hand van feedback door klanten en
gasten. Zo bleek onder meer dat de zakelijke
doelgroep het online reserveren van hotelkamers
graag anders wilde zien. Daarom biedt Bastion
Hotels als enige hotelketen in Nederland een
portal die dit proces significant klantvriendelijker
maakt. Log je online in, dan koppelt de website
automatisch alle eerder beschikbaar gestelde
bedrijfsgegevens en afspraken aan je boeking.
Je kunt zelf je reserveringen maken, beheren en
inzien, inclusief de historie. Dat scheelt kostbare
tijd. Verder krijg je voorrang bij het reserveren
en ontvang je per locatie altijd een vast,
gunstig tarief.
Kortom, de organisatie blijft non-stop inzetten
op vernieuwing en service op maat. Gewoon
‘Lekker eten en lekker slapen’. Verblijf je in een
Bastion Hotel, dan mag je rekenen op de beste
combinatie tussen werk en ontspanning. Bastion
Hotels is er voor de gast!
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EA CORPORATE

’
is de
toekomst
van

Dat moet ook. Want dankzij onze slimme
gadgets en online levensstijl verandert de
gemiddelde customer journey in een netwerk
vol individuele wensen en verwachtingen.
En dat zich niet beperkt tot één verkoopkanaal.
Tot een paar jaar terug deden we vooral
aankopen bij winkels in de buurt. Maar inmiddels
is ons aankoopproces niet langer gelimiteerd
tot de fysieke locatie waar we ons bevinden.
Nu doe je je research online, zet je met een
klik je aankoop in het winkelmandje en kies je
vervolgens de ideale logistieke afsluiting: laten
bezorgen of ergens in de buurt ophalen.
En dan maakt het niet meer uit of het gaat om
een lokale pizza of een jas uit Parijs. Service
op maat.
Die persoonlijke service is de rode draad
in alle ontwikkelingen. Webshops waarbij je
op basis van jouw winkelmandje passende
aanbiedingen krijgt. Verkoopadvies in de
winkel gebaseerd op aankoophistorie. Vrij
bepalen wanneer je spullen worden bezorgd:
bijvoorbeeld ‘s avonds of in het weekend. Waar
dan de echte ‘kassa’ staat, maakt niet meer uit.

TEKST Bjorn Nijhuis

W

inkel in, betalen bij de kassa,
winkel uit. Alleen nog als dat
zo uitkomt. Want de consument
kan tegenwoordig zélf kiezen
waar en wanneer hij iets koopt. En hoe!
Straks een hapje eten in de stad? Thuis
eerst op je tablet kijken welk restaurant
de beste reviews heeft. In de trein naar
Amsterdam? Op je mobiel lees je alvast over
de leukste bezienswaardigheden. Onze markt
digitaliseert. Razendsnel. Van overal online
bankieren tot supersnel contactloos betalen:
waar in het verleden de markt bepaalde wat
de klant kon kiezen, bepaalt de klant nu
wat de markt moet aanbieden. Dat is voor
ondernemers spannend, maar vooral ook
heel mooi. Want van een monoloog verandert
onze wereld nu in een dialoog.

booq is het
perfecte business
platform voor
ondernemers

Dankzij de voortdurend groeiende functionaliteit
van smart devices hebben straks 17 miljoen
Nederlanders gewoon hun eigen kassa
binnen duimbereik. De bekende winkelkassa
wordt zo dus minder belangrijk. Vloeken in
de kerk? Nee, Eijsink weet gewoon wat telt.
Daarom hebben onze softwareontwikkelaars
hard gewerkt aan een ongekend veelzijdig
automatiseringssysteem: booq!
booq is het perfecte businessplatform voor
ondernemers; software die het kassalandschap
en de hele customer journey in één keer
de toekomst in trekt! Daarbij hebben we
gekeken naar wat er belangrijk is in het
kassalandschap van de toekomst: hardwareen softwareonafhankelijkheid, schaalbaarheid,
werkbaar in élke branche, kwaliteit, flexibiliteit
en compatibiliteit met andere interfaces.

Al die eisen maken we ook waar. Met booq
zetten we vol in op connectiviteit: hét
gereedschap voor het nieuwe winkelen. Online
en offline winkelen smelten samen. Booq jij
straks ook, dan verbind je dus zonder problemen
afrekensystemen met webshops, smart
devices, CRM, personeelsplanning, keuken- en
barmanagement, websites en apps. Zo stapt
Eijsink Afrekensystemen vol vertrouwen de
toekomst in.

het
kassalandschap’
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WAH
NAM
HONG
SUPERSTORE
REDACTIONEEL WAH NAM HONG

VAN ALLE AZIATISCHE MARKTEN THUIS!
Indomie, paranoten, Chinese worstjes, adukiboontjes
en verschillende soorten sojasauzen: dit zijn typisch
Aziatische producten waarvan men vaak denkt dat ze
alleen maar op de lokale markt in China verkrijgbaar
zijn. Maar niets is minder waar, want in Amsterdam
bij Duivendrecht is tegenover de Makro een gigantische
Aziatische supermarkt die dit en nog veel meer op
voorraad heeft: Wah Nam Hong Superstore.

TEKST Maarten Oost

FOTO

Wah Nam Hong

E

n super, dat is het! Als bezoeker kijk
je je ogen uit, je weet niet wat je ziet!
Wie binnenloopt bij Wah Nam Hong
komt terecht in een oase van tropische
en exotische producten. Je hebt direct het
gevoel dat je het verre Oosten binnenwandelt.
De meest uiteenlopende specerijen, vele soorten
noedels, grote schappen vol met kokosmelk
en producten waarvan je niet eens wist dat
ze bestonden. Alle gangpaden staan vol met
vriezers en koelkasten met daarin heerlijke
producten uit het continent dat Azië heet. En
dan is er ook nog eens een aparte groente- en
fruitafdeling. Wah Nam Hong heeft alles in huis
om van je gerecht een groot succes te maken.
En mocht je moeite hebben om de juiste keuze te
maken, dan staat het uiterst klantvriendelijke Wah
Nam Hong-personeel paraat om je bij te staan.
Vers en divers is de nieuwe standaard
Als klant heb je de keuze uit heerlijke verse
ingrediënten zoals bijzondere paddenstoelen,
Chinese kool, knoflookspruiten en Chinese
bladgroenten. Ook voor exotische vruchten
als durian, rambutan en ander Aziatisch fruit ben
je bij Wah Nam Hong aan het juiste adres.
Naast voedsel en drankartikelen is er een
ruime keuze aan Aziatische kookgerei (zoals
wokken en snelkookpannen) en typisch Oosters
serviesgoed aanwezig in de supermarkt.
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De diversiteit aan artikelen maakt de
supermarkt volgens eigenaar Peter Chan
dan ook uniek: “Wij hebben meer dan 4.000
verschillende artikelen en daar zitten ook vele
producten tussen die je nergens anders kunt
krijgen. Het merendeel komt uit Aziatische
landen zoals China, Japan, Korea, Thailand en
Indonesië, maar wij hebben ook nog artikelen
in het assortiment die uit Suriname en NoordAmerika komen.” De verschillende verse
ingrediënten voeren volgens Peter Chan de
boventoon: “Wat Wah Nam Hong naast het
brede scale aan artikelen nog meer speciaal
maakt, is dat al onze producten supervers zijn.
Alles wordt drie keer per week ingevlogen
vanuit onder andere China.”
Dé groothandel voor Oosterse producten
Door het brede assortiment wordt de supermarkt
vooral gezien als een groothandel en richt het
bedrijf zich met name op horecaondernemers.
Vooral omdat alles in grootverpakkingen kan
worden ingekocht. Maar ook als particulier kun
je voor kleinere inkopen prima terecht bij de
supermarkt. Ondernemer of niet: heb je advies
nodig voor het bereiden van een Aziatische
maaltijd, zoek je inspiratie voor het samenstellen
van een nieuw menu of mis je nog dat laatste
ingrediënt dat jouw gerecht compleet maakt?
Wah Nam Hong Superstore heeft het!
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OPLOSSING BAR/KITCHEN MANAGER

BAR/KITCHEN
MANAGER:
MANAGEMENT OP
HOOG NIVEAU
BIJ RIJKS
Een prachtig gebouw, met fantastische kunst en geschiedenis.
Het wordt met recht hét museum van Nederland genoemd
en is zonder twijfel een van de grootste trekpleisters die
Amsterdam te bieden heeft: het Rijksmuseum. Maar wie denkt
dat het blijft bij collecties van schilderijen, beelden en antiek
komt bedrogen uit. Want direct naast het museum kun je
terecht voor een hele andere vorm van ware kunst. Het enige
verschil is dat de ‘kunstenaars’ daar hun schildergereedschap
hebben ingeruild voor kookgerei en heerlijke ingrediënten:
restaurant RIJKS.
TEKST Maarten Oost

FOTO

RIJKS

I

n RIJKS zet het restaurant de lijn van
het Rijksmuseum voort: kwaliteit,
authenticiteit en uniciteit vertaald naar
de keuken, de chefs, het interieur en de
locatie. RIJKS telt 120 zitplaatsen, een aparte
ruimte voor 40 gasten en een terras met 130
plaatsen. De Nederlandse cultuur, kunst en
geschiedenis die voor het Rijksmuseum zo
kenmerkend zijn, komen nadrukkelijk terug
in het restaurant. De eetruimte heeft een
elegante inrichting gekregen die naadloos
aansluit bij het vernieuwde museum.
RIJKS: chefs met ambitie
Zoals het RIJKS restaurant het zelf benoemt:
RIJKS is het Rijksmuseum op je bord. Waar de
oude meesters in het museum de toon zetten,
zijn het de absolute topchefs die dit in het
restaurant doen. In het restaurant werken
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REDACTIONEEL STREEKZIEKENHUIS KONINGIN BEATRIX

Patiënten en bezoekers

zijn gasten in het SKB

executive-chef Joris Bijdendijk en chefkoks
Wim de Beer en Jos Timmer bij voorkeur met
Nederlandse, lokale producten, maar ze staan
daarnaast ook altijd voor kwaliteit en smaak.
Er wordt onder meer gewerkt met heerlijke vis
zoals snoekbaars en zeeduivel, Hollandse kazen
en Nederlandse groenten zoals spruiten en
bloemkool. Daarnaast kun je je als gast ook
laten verrassen met een speciaal zesgangenmenu onder de naam ‘RIJKStafel’.
RIJKS heeft een uniek en geweldig concept en
dat werd nog eens extra duidelijk in 2015. Door
Fine Dining Lovers werd het restaurant tot de
beste museumrestaurants ter wereld gerekend
en het stond daarmee op een fantastische
vijfde plek. Daarnaast hebben ze ook een
award gewonnen bij de Entree Hospitality &
Style Awards in de categorie ‘beste restaurant
design 2015’. Alsof dat nog niet genoeg is, is
RIJKS ook direct in de 2016 Gault & Millaugids
opgenomen met 16 punten. En dat terwijl het
museumrestaurant pas eind 2014 zijn deuren
heeft geopend! Deze mooie vermeldingen
en prijzen laten zien hoe ambitieus RIJKS
daadwerkelijk is.
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Kunstenaars slaan handen ineen
Wat RIJKS verder zo uniek maakt, is dat
het restaurant regelmatig internationaal
erkende chefs uitnodigt om hun kunsten te
demonstreren. Zo hebben onder andere Margot
Janse (The Tasting Room / Le Quartier Français
in Franschhoek, Zuid-Afrika), Jacques Pourcel
(Jardin des Sens in Montpellier, Frankrijk) en
André Chiang (André in Singapore en RAW in
Taiwan) al eens hun heerlijke creaties mogen

MOOIE VERMELDINGEN
EN PRIJZEN LATEN ZIEN
HOE AMBITIEUS RIJKS
DAADWERKELIJK IS
laten proeven. Al deze chefs hebben de
uitdaging geaccepteerd om het Rijksmuseum
te doen voortvloeien in de verschillende
gerechten. Om maar even één van de vele

voorbeelden te noemen: Margot Janse heeft
zich laten inspireren door de Nederlandse
schilder Johannes Vermeer en zijn schilderij ‘het
Melkmeisje’. Haar gerecht, de maïs velouté, werd
aan tafel ingeschonken en de kan die ze hiervoor
gebruikte, is een moderne versie van de kruik in
het wereldberoemde schilderij. Al nieuwsgierig
naar de volgende gastchef? Een van de ‘meesters’
die in 2016 zijn visie zal tonen bij RIJKS is de
Duitse topchef Tim Raue. Hij zal op 18, 19 en 20
maart 2016 aan de slag zijn in de keuken.
Streven naar perfectie met de
Bar/Kitchen Manager
Executive-chef Joris Bijdendijk en zijn chefs
leggen de lat enorm hoog als het gaat om
de servicegraad. Daarom is communicatie en
rust in de keuken héél erg belangrijk. Vandaar
dat RIJKS gebruik maakt van de Bar/Kitchen
Manager. Alle bestellingen gaan rechtstreeks
door naar de keuken waar vijf verschillende
touchscreenschermen hangen. Zo heeft het
personeel direct inzicht in wat er binnen komt.
De schermen zijn verdeeld over de verschillende
parties: vlees, vis, koude gerechten, patisserie
en de uitgifte. Doordat de touchscreens met
elkaar synchroniseren, weet iedereen in de
keuken direct waar ze aan toe zijn en blijven zij
op de hoogte van de status bij andere parties.
Ook aanpassingen zijn realtime zichtbaar op
de schermen. De Bar/Kitchen Manager zorgt
er zo voor dat alle gerechten probleemloos op
hetzelfde moment worden uitgeserveerd. Elke
instructie is duidelijk en dankzij de touchscreens
zijn papieren bonnetjes verleden tijd. De Bar/
Kitchen Manager sluit naadloos aan op het
perfectionisme van RIJKS en laat het restaurant
precies dát doen waar het zo naar streeft:
de gast koning laten zijn.

Niet alleen in het bedrijfsleven maar ook in ziekenhuizen is steeds meer
aandacht voor de wensen en behoeften van de klanten. Gastvrijheid en
gastgerichtheid zijn daarom belangrijke speerpunten in de zorg. Zo ook
in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk.
TEKST & FOTO

Het Achterhoekse ziekenhuis wil uitblinken
in hospitality. Hoe het ziekenhuis dat doet,
vertellen Carola Overbeek, teammanager
Hospitality en staffunctionaris Facilitair bedrijf, en
José Weijkamp, stafmedewerker ouderenbeleid.
“We streven ernaar de verwachtingen waarmee
mensen naar het ziekenhuis komen te overtreffen”,
legt Overbeek uit. “Dat doen we door ons te
verplaatsen in onze patiënten en bezoekers, ze
te leren kennen en naar ze te luisteren. Wie zijn
onze cliënten, wat is hun cultuur – denk aan de
Achterhoekse nuchterheid – en wat zijn hun wensen
en behoeften? In onze regio is de vergrijzing hoger
dan elders in het land”, gaat Weijkamp verder.
“Het beleid in het SKB speelt daarop in. Niet
alleen wat betreft de omgeving, zoals voldoende

Streekziekenhuis Koningin Beatrix

parkeergelegenheid dicht bij het ziekenhuis en de
inzet van gastvrouwen, maar zeker ook voor wat
betreft de zorg aan de oudere patiënten.
Dat we dat goed doen, bleek uit de ontvangst
van het keurmerk ‘seniorvriendelijk ziekenhuis’
in september 2015”.
WELKOM ZIJN, WELKOM VOELEN
Zich welkom voelen en het niet vervelend
vinden om terug te komen, daar draait het om bij
gastvrijheid. Vriendelijke, deskundige medewerkers,
verpleegkundigen en medisch specialisten, met
oog en oor voor de wensen en behoeften van niet
alleen de patiënten maar ook van de bezoekers van
het ziekenhuis.

In het SKB staan op werkdagen gastvrouwen bij
de hoofdingang. Ze wijzen gasten de weg en
wanneer mensen minder goed ter been zijn,
worden ze met een speciale golfkar naar de
afspraak gebracht en weer opgehaald. Wie
onverhoopt lang moet wachten, wordt een
kopje koffie of thee aangeboden.
Gastvrijheid moet je beleven, dus zorgt het
Streekziekenhuis voor een goede bereikbaarheid,
zowel fysiek als digitaal en telefonisch. Ook zorgt
het SKB voor een goede overdracht van de zorg
in het ziekenhuis naar de zorg thuis of elders.
Gastvrijheid en daarmee het zich welkom voelen,
begint en eindigt thuis.

WE STREVEN ERNAAR
DE VERWACHTINGEN
TE OVERTREFFEN
Foto: Han Kolkman Fotografie
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FABULOUS

ROTTERDAM

ROTTERDAM THE HAGUE AIRPORT.

J

aarlijks maken ongeveer 1,7 miljoen
mensen gebruik van Rotterdam The
Hague Airport. Verschillende luchtvaartmaatschappijen waaronder Transavia,
CityJet, British Airways en Turkish Airlines
vliegen vanuit deze luchthaven naar ruim 40
bestemmingen in Europa. Naast het gebruik
voor zakelijke reizen naar economisch
relevante centra (zoals bijvoorbeeld Londen,
München, Barcelona, Rome, Istanbul en
Berlijn) speelt de luchthaven een belangrijke
rol bij de verdere toename van het aantal
buitenlandse bezoekers aan Zuidwest
Nederland.

TEKST Maud Etman & Lia van der Weide

Rotterdam is hot! Rotterdammers weten dat al lang,
maar de laatste jaren trekt de stad steeds meer
bezoekers. Avontuurlijke backpackers, zakelijke
reizigers, cruisegangers en ondernemende 65-plussers.
Ze omarmen Rotterdam allemaal. Logisch! De stad
onthult langzaam maar zeker haar schoonheid, na
jarenlang letterlijk en figuurlijk in de bouwsteigers
te hebben gestaan. En zeg nou zelf: de mooiste
selfie is toch met de Erasmusbrug als achtergrond?
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L

onely Planet maakt gidsen over
bijzondere steden; sinds 2016 schaart
Rotterdam zich bij dit illustere
gezelschap. Bezoekers kunnen nu,
met de gids in de hand, heel doeltreffend op
verkenning gaan. En – om het helemaal
compleet te maken – bezet Rotterdam de 5de
plaats op de ranglijst van ‘Top cities in de
world for travellers 2016’. De twee-na-grootste
metropool van Nederland is uitgegroeid tot
een stad van wereldklasse. Rotterdam bruist
en is uitnodigend. Bij vertrek staat het voor
menig bezoeker vast: deze stad vraagt om
een vervolgbezoek.

Om de reis vanaf Rotterdam The Hague
Airport nog comfortabeler te laten verlopen,
biedt de luchthaven de service om een
parkeerplaats online te reserveren.
De betaling wordt voorafgaand aan de
reis geregeld zodat bij terugkomst direct
het parkeerterrein verlaten kan worden.
Reserveren kan uitsluitend via de website.
Rotterdam Airportplein 60

ENGELS IS DE
HUISKAMER VAN
ROTTERDAM
ENGELS: BAR BRASSERIE, MEETING & CONFERENCE

B

ar Brasserie Engels is al ruim
60 jaar een begrip in Rotterdam.
Hier ervaart de gast de Rotterdamse
allure en nuchterheid. Horecamanager Britta Duitshof: “Bar Brasserie Engels
is de huiskamer van Rotterdam, iedereen
voelt zich hier thuis. Overdag de perfecte plek
voor een heerlijke kop koffie, lunch of high
tea, ’s avonds een echte brasserie. Perfect
voor een diner of een gezellige borrel.”
Engels beschikt over 21 zalen. Ongeacht de
grootte van het evenement, of het nu gaat om
een vergadering van twee personen of een
congres van 500 mensen, bij Engels is altijd

de geschikte ruimte voorhanden. Engels
is gevestigd in het Groothandelsgebouw,
het belangrijkste wederopbouwmonument
van Rotterdam. Het enorme pand biedt
plaats aan vele bedrijven en heeft een
heuse autoroute voor het inpandige vervoer.
In 1951 vestigde ´Engels´ zich in het
bedrijfsverzamelgebouw, en bracht zo elan aan
het pand. Na een grondige restauratie in
2015 is Engels weer helemaal van deze tijd,
zonder verlies van de allure, de uitstraling
én de sfeer van de gloriejaren. Engels is
nostalgie in een nieuw jasje!
Stationsplein 45
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TER MARSCH & CO

B

AHOY ROTTERDAM

S

port, theater, muziek en vooral
veel gezelligheid: Ahoy Rotterdam.
De basis van het huidige Ahoy
werd gelegd in 1950: vanwege de
wederopbouw van de haven opende toen de
tentoonstelling ‘Rotterdam Ahoy!’. De voor die
tentoonstelling tijdelijk neergezette ruimte
bleef staan en kreeg eerst de naam Ahoy!,
werd toen Ahoy’ (met apostrof) en groeide
uiteindelijk uit tot het huidige Ahoy.
Die groei ging hard. In de loop der jaren is
het gebouw flink verbouwd en uitgebreid.
Inmiddels heeft het complex zes enorme hallen
met een totale oppervlakte van 30.000 m²,
onder meer geschikt voor concerten en andere
grote evenementen. Wanneer alle hallen en het
Sportpaleis gelijktijdig gebruikt worden, kent
Ahoy een capaciteit van 25.000 personen. Dankzij
nieuwe horecafaciliteiten, mooie congres- en
vergaderzalen en extra parkeergelegenheid
biedt Ahoy dus eigenlijk voor elke gelegenheid

HET COMPLEX
BLIJFT ZICH
OOK IN DE
TOEKOMST
AANPASSEN AAN
DE MARKT

58 / EIJSINK MATTERS

de juiste ruimte. En het complex blijft zich ook in
de toekomst aanpassen aan de markt.
Dat moet ook. Want, om hun eigen woorden te
parafraseren, de organisatie wil dat íedereen –
van dancefans en bankiers tot kunstliefhebbers
en topatleten – zich in Ahoy op zijn plek voelt.
Of je nu een club van tien, tweehonderd, 850
of zelfs 15.000 mensen hebt. Zo’n klantbeleving
garanderen ze met de 5 p’s: podium, persoonlijk,
professioneel, partnerschap en plezier. Die drive,
dát zorgt voor blijvende herinneringen. Tijd
dus voor een avondje uit!
Ahoyweg 10

ij Ter Marsch & Co doen ze niet
ingewikkeld: hier eet je hip én
– heel bijzonder – de lekkerste
hamburger van Nederland! De
Burgeresse – een vrouwvriendelijke variant
– werd begin 2015 uitgeroepen tot beste
Nederlandse hamburger. Eigenaar Pim de
Lange en compagnon Olaf Oldenburg zijn
dan ook met recht pioniers op het gebied
van hamburgers. Het is duidelijk, echte
vleeschliefhebbers zitten goed bij Ter Marsch
& Co. Het eten is goed, het concept helder.
De entrecôte is fantastisch, de hamburgers
om van te smullen, heerlijke sausjes, goede
wijn en de homemade brownie is om bij te
watertanden.

Dat kwam ook de organisatie van de World
Food Championships ter ore. De uitnodiging
om mee te doen in de categorie Worlds Best
Burger was een grote verrassing. Een droom
kwam uit! Wedijveren met de ‘grote jongens’,
dat is tenslotte niet niks. “Zijn we goed genoeg
of moeten we een jaartje wachten?” Pim en Olaf
houden van een uitdaging, de uitnodiging werd
enthousiast geaccepteerd. Een to-do-lijst(je)
werd opgesteld, no time to waste, werk aan de
winkel! Het experimenteren, brainstormen én
het maken van de juiste keuzes kon beginnen.
Het resultaat: de Royal Dutch. Maar liefst 30
verschillende handelingen kost het om deze
burger jury-waardig te maken. Het resultaat

mag er zijn. Op 6 november 2015 kwamen
ze als 12de uit de eindstrijd binnen een deelnemersveld van 46 kandidaten in Amerika.
Een bijzondere prestatie. Benieuwd hoe tasty
de Royal Dutch is? Ter Marsch & Co is zeven
dagen per week vanaf 12 uur open. Dit is dé
plek die je samen met vrienden bezoekt
voordat je een avondje gaat stappen of waar je
juist blijft plakken aan de bar tot ’s avonds laat.
Dit voorjaar starten de heren achter Ter
Marsch & Co een nieuw concept, eveneens
op de Witte de Withstraat.
Witte de Withstraat 70

LITTLE V

L

ittle V staat voor ‘Little Vietnam’,
maar de ‘V’ staat ook voor ‘Verrassing’!
Ontdek hier verrassend Vietnam en
maak kennis met een restaurant dat
past in een eeuwenoude oosterse traditie van
gastvrijheid en genieten. Little V presenteert
de kleurrijke Vietnamese keuken zoals deze
hoort te zijn: vriendelijk, vers en veelzijdig
met een eigen moderne twist.
In de Vietnamese cultuur staat eten al
eeuwenlang centraal. Het land heeft vele
invloeden gekend. Dat zie je bij uitstek terug in
de keuken, met invloeden van landen als China,
Thailand, India en Indonesië, maar bijvoorbeeld
ook die van een westers land zoals Frankrijk.
De Vietnamese keuken combineert het beste van
deze culinaire tradities en voegt daar specifieke
Vietnamese kwaliteiten aan toe: de historie van
veelzijdig, gezond en betaalbaar eten. Alleen
de beste verse groenten-, vis- en vleessoorten
zijn goed genoeg voor de bijzondere
gerechten bij Little V.

Met collega’s genieten van een lunch? Een
advies: probeer de OnePot Meal, een heerlijk
belegde Bahn Mi (broodje), streetfood snacks of
laat je verrassen door de hippe Lunchbox met
lekkere gerechtjes. Ontdek de nieuwe route van
de culinaire ontdekkingsreis die Little V heet!
Grotekerkplein 109-111
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INTERVIEW GUUS ALFRINK

“Onbekend
zijn is het
slechtste wat
je in deze
wereld kan
overkomen”

LEERLINGEN
VOLGEN NAAST
REGULIERE
LESSEN EXTRA
WORKSHOPS

HMC MBO ROTTERDAM

C

reatievelingen zijn het, stuk voor
stuk: de leerlingen van het HMC mbo,
vakschool voor hout, meubel en
interieur in Rotterdam. Ze hebben
twee rechterhanden, technisch inzicht en
denken out-of-the-box. De mbo-vakschool richt
zich op de ontwikkeling van vakmanschap,
creativiteit en ondernemerschap. Door
persoonlijke aandacht, betrokkenheid
en branchegerichtheid staat het HMC
binnen Nederland al jaren in de top 10 van
best beoordeelde scholen en is het één van
de koplopers met de laagste uitval van
leerlingen. Chapeau!

Speciaal voor getalenteerde en gemotiveerde
leerlingen van de opleiding meubelmaker/
interieurbouwer is het excellentieprogramma
in het leven geroepen. Die leerlingen volgen
naast de reguliere lessen extra workshops.
Ze leren inventief te denken en werken met
nieuwe, ongebruikelijke en innovatieve technieken.
Het programma zorgt voor verdieping en
verbreding naast het bestaande curriculum.

Bij de start van het schooljaar 2015-2016 is het
nieuwe schoolgebouw geopend en stroomt het
dagelijks vol met ruim 1.600 leerlingen. Daarnaast
worden ongeveer 4.500 m² van bestaande werkplaatsen en praktijkruimtes ingrijpend gerenoveerd.
Naar verwachting zal het hele project rond de
zomer van 2016 zijn afgerond.

HOE WERKT
VERANTWOORD
LENEN IN DEZE
DIGITALE
MAATSCHAPPIJ?

Erasmuspad 10

MELIEF BENDER

W

ie over de drempel van Melief
Bender stapt, komt binnen in
een verloren gewaand tijdperk.
Geen fris gepleisterde muren,
glazen puien en verplicht verantwoorde
verlichting. Niets van dat alles! Bij
binnenkomst moeten je ogen even wennen
aan de duisternis, maar dat duurt maar
even. Uit de speakers komt muziek uit de
jaren zestig. Otis Redding, Marvin Gaye en
Smokey Robinson: in een fractie van een
seconde ga je terug in de tijd. Bij Melief
Bender is het bruine café nog écht bruin.
Zonlicht is alleen op het terras toegestaan.
Binnen is het knus, warm en zing je zachtjes
mee met ‘Sittin’ on the dock of the bay’.

EEN BEGRIP
IN ROTTERDAM
EN VERRE
OMSTREKEN
Melief Bender is een begrip in Rotterdam en
verre omstreken: het bestaat al 137 jaar en
is het oudste café van de stad. Tijdens het
bombardement van 14 mei 1940 is dit stukje
Binnenweg op miraculeuze wijze gespaard
gebleven. Gelukkig maar, want voor een
gezellige avond moet je bij Melief Bender zijn.
De gerechten op de kaart zijn eerlijk, simpel en
niet duur; aangevuld met een goed glas bier
kan de avond gegarandeerd niet meer stuk.
Sinds kort brouwt eigenaar Rober Willemsen
met zijn team het van origine 7% zware seizoens
Bockbiertje voor de jaarrond-tap. Proost!
Oude Binnenweg 134b
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TEKST Maud Etman

FOTO

Alfam Consumer Credit

Kredietverstrekking anno 2016? Crowdfunding,
community building en nieuwe databronnen.
Guus Alfrink, directeur van Alfam Consumer Credit
en voorzitter van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN), sprak
met onze redactie over de nieuwe trends in
(zakelijk) lenen.

De crisis is zo goed als ten einde.
Wat doet het voorzichtige herstel met
de kredietmarkt?
“Toen de crisis begon, ging elke bank zijn
knopen tellen. Regels en voorwaarden
werden strenger. Daarbij ontdekten banken
dat ze in sommige branches gevaarlijk
oververtegenwoordigd waren. Veel
ondernemers die eerst wel konden lenen,
kwamen daarom in de crisis niet meer in
aanmerking voor een krediet. Inmiddels herstelt
de markt voorzichtig en is geld niet meer zo
schaars. Daardoor wordt lenen goedkoper. Als
jij een gezond, normaal bedrijf hebt, kun je
nu tegen een behoorlijk laag rentepercentage
geld lenen. De hoeveelheid die je kunt
lenen, zal nog steeds geremd zijn door wat
kapitaalvoorzichtigheid. Maar er is in elk geval
veel meer vertrouwen. Dat de markt meer
durft, zie je ook terug in nieuwe vormen van
kredieten zoals crowdfunding.”
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INTERVIEW GUUS ALFRINK

Wat betekent crowdfunding voor
ondernemers?
“Crowdfunding kan voor zakelijke spelers soms
gemakkelijker zijn om aan te vragen dan een
krediet. Omdat het een relatief nieuw fenomeen
is, loopt de regelgeving nog achter. Ik zie daar
overigens ook een positieve kant van in. Dat
voelt gek, want het is een soort concurrent. Maar
onze markt gaat tamelijk ver in regelgeving.
Sommige van die regels zijn vastgesteld op basis
van een te pessimistisch toekomstbeeld van de
markt, dat inmiddels niet meer klopt. Er mag
wat meer durf komen, en dus is het goed dat
crowdfunding nu laat zien dat alles soms best
soepeler kan.
Overigens moeten ondernemers die via
crowdfunding om een lening vragen, nog steeds
aan bepaalde eisen voldoen. Om het risico
voor investeerders te beperken, mag je op
crowdfundingsites daarom vaak maar ‘kleine’
bedragen investeren. 100 euro hier, 100 euro
daar. Korte leningen met mooie rentes. Daar ligt
een deel van de aantrekkingskracht. We hebben
nu meer geld te besteden, dus daar willen we
dan ook wel iets moois mee doen. En liever
bij zo’n onderneming dan bij een ‘koele’ bank.
Want een ondernemer probeert zichzelf op een
crowdfundplatform echt te verkopen. Daar zit
hij in zijn kracht.”

Crowdfunding
kan voor zakelijke
spelers soms
gemakkelijker zijn
om aan te vragen
dan een krediet
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Welke kracht?
“Ondernemers zijn altijd enorm enthousiast
over hun plannen. Maar zo’n ongebreidelde
passie voor je bedrijf verkoop je nooit aan de
accountmanager van een bank. Die snapt het
altijd minder goed dan jij. Banken willen cijfers
zien en harde feiten horen. Logisch. Ben je
starter, dan is dat lastig. Bij crowdfunding haal
je die bank er gewoon tussenuit. Je praat direct
tegen jóuw doelgroep. Daar komt passie veel
beter tot zijn recht.
Crowdfunding hoeft ook niet per se om
een ‘echte’ lening te gaan, dat heeft ook
aantrekkingskracht. Je ziet steeds vaker dat de
lener een soort tastbare gift tegenover donaties
stelt. ‘Steun je onze onderneming, dan mag je
in ons restaurant komen eten.’ Mensen vragen
zich vaker af of alles wel om geld moet draaien.
Zo ontstaat een soort deeleconomie waarbij
mensen sámen een auto gaan rijden, online
gereedschap uitwisselen en zelfs vergaderruimte
aanbieden in ruil voor kennis. Voor de
traditionele kredietverstrekking is dat best een
mooie… Tja. Bedreiging?”
Zo’n ‘deeleconomie’ vraagt om een meer
persoonlijke benadering van de doelgroep.
“Zeker. Je moet als bedrijf laten zien wie je bent
en hoe jouw achterban daar op reageert. De
huidige generaties denken anders – ik ga ook
nergens meer heen zonder dat ik er een review
van heb gelezen. Websites en social media staan
er vol mee. En in Amerika is zelfs al een patent
aangevraagd op creditratings die gebaseerd zijn
op je Facebook- en LinkedInrelaties. Afhankelijk
van hun status krijg je wel of niet een lening.
Dat lijkt vreemd, maar in de kern draait het dan
nog steeds om vertrouwen. Wie ben je, in welke
kringen leef je? Jaren terug kon je geen krediet
krijgen als je enkel een postbusnummer opgaf.
Want dan had je vast iets te verbergen of zat
je in een isolement. Nu krijg je een negatieve
“aantekening” als je krediet aanvraagt, maar
geen zakelijke website hebt. Je kunt zeggen, wat
heeft dát er nou weer mee te maken? Maar dan
ben je een onbekende, en dat is het slechtste
wat je in deze wereld kan overkomen.”

3

TIPS OVER VERANTWOORD LENEN

1

“Besteed je eigen geld aan de unieke componenten in je
bedrijf en stop eventuele leningen in zaken die voor een
bank herkenbaar zijn. Je pand. Een wagenpark. Daarin
durft een kredietverstrekker sneller te investeren.”

2

“Creditcards inzetten of even rood staan lijkt een
handig alternatief voor een korte lening, maar probeer
dit te vermijden. De rente die je over die bedragen
moet betalen, ligt namelijk vaak véél hoger dan bij een
‘traditionele’ lening.”

3

“Overweeg je operational lease, bijvoorbeeld van een
bedrijfsauto? Kijk dan ook naar de voor- en nadelen
van het minder bekende financial lease. Eigenlijk is het
verschil zoiets als ‘huren’ en ‘kopen’; op de lange termijn
is financial lease wellicht voordeliger. Dan ben je aan
het eind van de looptijd namelijk wél eigenaar van
het product.”

Communities, persoonlijkheid, dialoog: is dat
de toekomst van kredietverlening?
“Ik denk het wel. Voor zowel de aanbieders
als de ondernemer. Een mooi voorbeeld: we
krijgen een groot deel van onze klanten via
Independer binnen. Op hun website krijg je van
consumenten beoordelingen als aanbieder. En
je ziet gewoon dat het steeds belangrijker is om
in de top 3 te staan. Een paar jaar terug was
die ranking voornamelijk gebaseerd op wie de
laagste rente had. Nu kun je met een iets hogere
rente en hele goede reviews tóch op de eerste
plaats eindigen.
Je kwaliteit moet zichtbaar zijn. Ik denk dat dat
voor elke ondernemer relevant is. Heb je een
lening nodig, dan wordt steeds vaker gekeken
naar andere vormen van data, niet alleen naar
je financiële gegevens. Maar vergis je niet, er is
op dit moment héél veel geld. De gemiddelde
spaarrente is nu onder de 1% gedoken.
Dan zoeken mensen alternatieven voor hun
spaarcenten, zoals crowdfunding. Wij moeten
onszelf dus de vraag stellen: wat betekent
het als die rente weer naar 5 of 6% stijgt?
Misschien gaan we dan weer gewoon lekker
veilig sparen.”

Alfam Consumer Credit is 100%
dochter van ABN AMRO en actief
als specialist op het gebied
van verantwoord lenen.
De VFN vertegenwoordigt al
85 jaar allerlei (niet-bancaire)
kredietverstrekkers. De vereniging
onderhoudt hiervoor belangen
met onder andere toezichthouder
AFM, de politiek en de media.
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REDACTIONEEL DE EENDRACHT

EENVOUD EN KWALITEIT

D

e Eendracht is naast een café en
restaurant ook vooral een plek met
een regionale functie. Zakelijk of
privé. Een gezellige bedrijfsborrel of
een lekker biertje drinken met het voetbalteam.
Met of zonder kinderen. De Eendracht is dé
ontmoetingsplek van Abcoude en omstreken.
Iedereen is welkom, van vroeg tot laat! Het
café-restaurant probeert de sfeer laagdrempelig te houden, zodat iedereen makkelijk
kan binnenlopen. Eenvoud en kwaliteit is
dan ook de filosofie die De Eendracht probeert
na te streven. Dit zie je ook direct terug in de
prachtige gerechten van het café-restaurant.
Mooie biologische producten van leveranciers
uit de lokale streek worden omgetoverd tot
heerlijke schotels, allemaal bereid in de eigen
keuken. En dat voor een betaalbare prijs. Want
daar staat De Eendracht voor: een optimale
prijskwaliteitsbeleving!
Ontmoeten, dat doe je bij De Eendracht
Naast het restaurant en cafégedeelte zijn er
op de eerste en tweede verdieping van De
Eendracht twee inspirerende, multifunctionele
ruimtes beschikbaar: de Hanenbalken en de
Opkamer. Beiden hebben een capaciteit tot
100 personen en zijn geschikt voor verschillende
doeleinden zoals vergaderingen, bedrijfsborrels, private dining of een gezellige party.
De geleverde service en kwaliteit waaraan de
gast zo gewend is geraakt in het café en

restaurant, worden naar boven doorgetrokken,
zodat elke bijeenkomst de juiste aandacht krijgt.
Net zoals het café en restaurant van De Eendracht
hebben de Hanenbalken en de Opkamer ook
een regionale functie. Zo zijn er verschillende,
plaatselijke verenigingen die elkaar hier
ontmoeten, zoals de wijn- en wielerclub.
Altijd feest in dé huiskamer van Abcoude
Verder is De Eendracht ook altijd in voor een
leuk feestje en biedt het een podium voor
verschillende evenementen. Naast de feestdagen
zoals Sinterklaas, Halloween en Kerst zijn er
ook andere evenementen en feestavonden die
worden georganiseerd. Zo kunnen jazzliefhebbers
genieten van het Jazzhuis Abcoude. Elke laatste
vrijdag van de maand is er een dansavond
onder de naam ‘De Eendracht danst’, waar
iedereen lekker los kan gaan op de muziek van
de dj. En je kunt met je vrienden tijdens de
wintermaanden ook nog genieten van een
leuke, gezellige pubquiz.
De Eendracht is een plek waar Abcoudenaren
met recht trots op mogen zijn. Want het caférestaurant is écht van alle markten thuis.
Door de sfeer, verschillende faciliteiten, service
en het ware dorpsgevoel is De Eendracht in al
die jaren uitgegroeid tot een begrip. Niet alleen
binnen het dorp Abcoude, maar ook zeker
daarbuiten. Want wie Abcoude zegt, zegt
De Eendracht!

In het centrum van Abcoude ligt een dorpsbrasserie die
al sinds de achttiende eeuw bekend staat als dé herberg
van het dorp: De Eendracht. Maar sindsdien is het
uitgegroeid tot veel meer dan alleen een herberg. Want
naast dineren en borrelen kun je er ook terecht voor
partijen, vergaderingen en evenementen. Het is zoals
ze het zelf zeggen: De Eendracht is er voor iedereen!

TEKST Maarten Oost
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De Eendracht
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ALTIJD VOOR 100% VÓÓR KINDEREN, TÉGEN KANKER

P

just

er jaar krijgen in Nederland ongeveer
500 tot 550 kinderen kanker.
De bijbehorende onderzoeken
en behandelingen vinden op dit
moment plaats door specialisten in zeven
verschillende ziekenhuizen. Vanwege deze
verdeling over verschillende locaties is het
vaak moeilijk om kennis en ervaring op te
bouwen en uit te wisselen met andere experts.
Daarnaast worden de behandelingen van
kanker steeds complexer. Willen we tot meer
genezing voor kinderen met kanker komen,
dan moeten expertise van zorg en onderzoek
worden geconcentreerd. Het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie is er om deze
concentratie tot stand te brengen. Eén nationaal
kinderoncologisch centrum op één locatie
in Utrecht.

Het Prinses Máxima Centrum is een initiatief van
drie partijen: de Vereniging Ouders, Kinderen
en Kanker (VOKK), de Stichting Kinderoncologie
Nederland (SKION) en de ODAS Stichting.
De eerste afdeling is eind 2014 al geopend en
kinderen met (verdenking van) een tumor in
de buik of borst kunnen in het Prinses Máxima
Centrum terecht voor behandelingen en controles.
Bij elk bed staat ook een slaapbank, zodat de
ouders ‘s nachts bij hun kinderen kunnen blijven.
Daarnaast zijn er op de afdeling ook ruimtes die in
het teken staan van ontspanning en ontwikkeling
van het kind. Het volledige centrum wordt naar
verwachting eind 2017 opgeleverd, waar dan alle
kinderen met kanker kunnen worden behandeld
met de juiste zorg, aandacht en specialisten.
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EIJSINKPLUS ®
EijsinkPlus® is de verzamelnaam voor het brede scala aan krachtige innovaties die aan onze oplossingen kunnen worden
toegevoegd. Het resultaat? Nog meer rendement, nog meer inzicht of simpelweg nog meer gebruiksgemak!
MYORDER

TABSTER

KASSTAAT

Handig mobiel bestellen en betalen met de
MyOrder-app. Eenvoudig te integreren in onze
afrekensystemen. Werkt veilig en efficiënt!
De smartwallet is letterlijk je mobiele
portemonnee.

Dé nieuwe manier van betalen in de horeca. Wat
klanten bij de bediening bestellen, komt dankzij
een kassakoppeling direct in de Tabster-app. In de
app kan iedereen groepsrekeningen aanmaken
waarbij zonder gedoe automatisch jouw deel van
je rekening wordt afgeschreven.

Kasstaat is software opgezet voor en door
ondernemers. Met deze applicatie beheer je je
volledige kasadministratie online, waardoor
je al snel gemiddeld 2,5 uur per dag bespaart!
Ook te koppelen aan je boekhoudpakket.

BARAUTOMATISERING

FINANCIEEL MANAGEMENT

WEBSITES & WEBSHOPS

Alle drankuitgiftes van één of meerdere bars
worden gedoseerd getapt en gekoppeld aan een
informatiesysteem én de kassa. Voortaan heb je
op elk moment van de dag inzicht in de actuele
omzet en voorraadgegevens.

In samenwerking met partners als Exact, AFAS,
Microsoft Dynamics AX en SAP heeft Eijsink
interfaces gebouwd. Logistieke en financiële
processen zijn daardoor volledig geïntegreerd.

Kies ook voor ons supercomplete contentmanagementsysteem; het werkt op basis van
drag-en-drop, en je betaalt alleen voor de
modules die je daadwerkelijk gebruikt. Heb je
een website- of webshopproject voor ons?
Wij begeleiden je graag van start tot finish!

BAR/KITCHEN MANAGER

EIJSYNC PERSONEELSPLANNER

SNEL EN SIMPEL BETALEN

De Bar/Kitchen Manager staat garant voor
totale controle in de keuken en achter de bar, dé
assistent voor de horecaondernemer. Hij zorgt
voor een realtime overzicht van alle bestellingen.
Het resultaat: rust op de werkvloer.

Met de Eijsync Personeelsplanner is het eenvoudig
plannen. Direct inzichtelijk wie beschikbaar is en
personeel ziet het rooster online. Het overzichtelijke
dashboard geeft inzicht in de prestaties.

Cashless of zelfs contactloos betalen: de toekomst
van onze betaalsystemen. Geen contant geld om
af te dragen. Het is niet alleen zeer veilig, maar
óók supersnel: minder wachttijd bij de kassa,
extra tevreden klanten!
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