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EM / Voorwoord

EIJSINK MATTERS
Voorwoord

SMOOTH

Alstublieft! Voor u ligt een nieuw magazine. EM - Eijsink Matters.
Hét magazine voor relaties van Eijsink Afrekensystemen. Zorgvuldig
samengesteld. Met informatieve, commerciële en persoonlijke artikelen.

Voor Eijsink en zijn relaties was 2010 het jaar
waarin het economisch herstel doorzette.
Het vertrouwen nam toe. Nieuwe activiteiten
werden opgestart.
Maar in december van 2010 kwam ook
het verbijsterende bericht dat Jan Eijsink,
oprichter en algemeen directeur van ons
bedrijf, was overleden. Voor ons stond de
wereld even stil.
EM - Eijsink Matters, tachtig pagina’s vol
informatie, is voor een groot gedeelte
samengesteld door Jan Eijsink zelf. Als u
meer wilt weten over het DeLaMar Theater
dan bladert u door naar pagina zes. Of
wilt u weten wat het Louwman Museum zo
bijzonder maakt? Op bladzijde zesentwintig
staat het beschreven. De Kamer van
Koophandel informeert u over wat wel en
niet mag bij het actief benaderen van
(potentiële) klanten. En onze vaste columnist
Jos Meekel van Hoffmann Bedrijfsrecherche
houdt u een spiegel voor over frauduleuze
handelingen en de preventie ertegen.

Het allereerste nummer van EM is geboren.
Een bijzonder blad, uniek voor onze business.
We zijn er trots op en het mooie is, er komt
een vervolg! We laten het niet bij deze
editie, medio 2011 zal nummer twee op uw
deurmat vallen.
Dit eerste nummer van Eijsink Matters dragen
wij op aan Jan Eijsink.
Wij wensen u in alle opzichten een
voorspoedig 2011.

Directie Eijsink Afrekensystemen b.v.

Reacties, adviezen of tips: www.eijsink.nl/eijsinkmatters

WWW.VDVEER.NL

TEL 053 432 42 42
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De
La
Mar
Reportage / DeLaMar Theater

een theater
met traditie
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Al decennia lang treft theaterminnend Nederland elkaar in het
(Nieuwe) DeLaMar theater aan de Marnixstraat. Een bijzondere
locatie waar de kans bestaat grote namen tegen ‘het lijf’ te lopen.
Wim Kan en Wim Sonneveld waren er kind aan huis. Freek de Jonge
wist precies waar het lichtknopje van de kleedkamer zat. En als het
oude pluche kon praten, dan zou ze heel wat te vertellen hebben.

Tekst Lia van der Weide
Foto DeLaMar

Maar op is op, het theater voldeed niet meer.
En al is het even wennen, Amsterdam weet
nu al waarom het goed was om op deze
dynamische plek een nieuw cultuurcomplex
te bouwen: het DeLaMar Theater met twee
kwalitatief hoogwaardige theaterzalen.
Het gebouwencomplex van het voormalige
Nieuwe de la Mar Theater met de aangrenzende bioscopen heeft plaats gemaakt
voor een compleet nieuw eigentijds theater.
Met de opening op 28 november 2010 is
een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de
rijke geschiedenis van het theater aan de
Marnixstraat. Met de bouw van dit nieuwe,
eigentijdse theater wordt een langgekoesterde
wens van Joop en Janine van den Ende, de
oprichters van de VandenEnde Foundation,
verwezenlijkt: een eigen kunsthuis dat ook
weer nieuwe kansen geeft aan uiteenlopende
talenten in de podiumkunsten. Naast
onvergetelijke voorstellingen voor een breed
publiek biedt het theater ook een unieke
permanente fotocollectie. Met het DeLaMar
Theater hoopt de Foundation bij te dragen
aan de traditie van particulier cultureel
ondernemerschap die Amsterdam door de
eeuwen heen al zoveel culturele topinstellingen
heeft opgeleverd.
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“De Stadsschouwburg is verbouwd en er zijn
herinrichtingsplannen voor het Leidseplein.
Dus de hele culturele omgeving hier krijgt
een nieuw leven. Dat is een prachtig
uitgangspunt”, aldus Jo Coenen. Hij verdiepte
zich in de details van de theaterlocatie.
“Na een paar weken studeren begreep ik
wat er speelde”, zegt hij. “Er is een rimboe
van regels en het is een ware kunst om daarin oplossingen te vinden. Een puzzel voor
gevorderden. Het had al twee jaar gekost
om het plan in zijn nauwe korset te krijgen,
en dat korset werd vervolgens nog strakker.”
Het gebouw moest lager worden, waardoor
van de drie oorspronkelijk geplande theaterzalen er één kwam te vervallen.

Licht uit, spot aan

Een gebouw met zo’n grootse theatergeschiedenis mag je gerust een ‘Icoon’
noemen. Dat doe je niet zomaar weg.
Dus toen eind 2002 Pathé aankondigde de
exploitatie van de naastgelegen bioscopen
te beëindigen, benaderde de wethouder
van cultuur de VandenEnde Foundation voor
een plan. Daar moest een voorstel uitrollen,
zo was het idee, dat ook voorzag in de
vernieuwing van het oude theater. Architecten
Arno Meijs en Jo Coenen maakten schetsontwerpen die steeds definitiever werden.
Het eindresultaat is verbluffend. Het theater
is gebouwd voor de toekomst met eerbied
voor het verleden.
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Er is veel zorg besteed aan de inpassing
van het nieuwe theater in het beschermde
stadsgezicht. Opvallend kenmerk van dit
deel van de Marnixstraat en de Leidsekade
is de gebogen vorm ervan. Ooit stond
hier een bolwerk van de Amsterdamse
stadsvesting. De historische stedenbouwkundige structuur van de omgeving moest
behouden blijven. Coenen, die behalve als
architect ook met een stedenbouwkundig
oog naar het complex keek, onderstreepte
dat een project als dit niet kon ontstaan
zonder de directe omgeving mee te
nemen en de blik op de toekomst
gericht te houden.

Het theater is
gebouwd voor
de toekomst met
eerbied voor
het verleden
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Straks worden de bezoekers
onderdeel van het theater
In 2007 werd begonnen met de sloop en
herbouw van het theater. In het ontwerp
valt de combinatie van oude en nieuwe
elementen op. Het vele glas maakt het
gebouw transparant, maar ook de oude
gevel en het verzetsmonument van Hildo
Krop keerden terug. Op 23 december 2009
werd de eerste steen van het DeLaMar
Theater gelegd door Joop en Janine van den
Ende. Op een prachtige culturele binnenstadlocatie is het DeLaMar herrezen, en de
kwalitatieve programmeringstraditie
voortgezet.
Het ontwerp van het DeLaMar theater is
afgestemd op huizen in de Marnixstraat,
Hotel American en het Hirschgebouw aan
het Leidseplein. Deze afstemming is wonderwel geslaagd. Ondanks dat het middelste
gedeelte van de gevel van glas is sluit het
goed aan op de historische omgeving.
‘Door die transparante wand betrekken we
het pand bij de straat, zodat niet alles achter
een gesloten gevel gebeurt, zoals voorheen,
maar dat iedereen al vanaf het Leidseplein
kan zien dat er in die straat iets te doen is.’
Coenen: ‘Straks worden de bezoekers
onderdeel van het theater. ’s Avonds is er
verlichting, dan zie je de mensen achter het
glas bewegen in de foyers, die daarmee
eigenlijk ook podia worden.’

Amsterdam kan voortborduren op een
roemrijke theatergeschiedenis en genieten
van een mooi theater. Musicals van Annie
M.G. Schmidt, cabaret van Wim Kan, theater
met Lex Goudsmit. Bekende Nederlanders
van weleer. Ze herleven in grote namen
van nu en nog te ontdekken talenten van
morgen. Simone Kleinsma, Loes Luca, Linda
van Dyck, Huub Stapel en Thom Hoffman om maar een paar namen te noemen geven acte de presence.
Licht uit, spot aan. Het theaterseizoen is bij
DeLaMar 12 maanden lang, en heeft een
zeer gevarieerde programmering. Verrassend,
gewaagd, muzikaal en vertrouwd maar altijd
van een buitengewoon hoog niveau.
DeLaMar: een theater voor de stad waar
kleinkunst, cabaret, show, dans, musical
en toneel in lange series kunnen spelen.
Vrije producenten, maar ook gesubsidieerde
gezelschappen kunnen er terecht. Een staaltje
cultureel ondernemerschap, in de lijn van
oprichters Fien de la Mar en Piet Grossouw.

Het theater heeft de beschikking over twee
zalen die vernoemd zijn naar theaterbeesten
pur sang. De Mary Dresselhuys zaal biedt
plaats aan maximaal 601 stoelen. Met een
orkestbak - geschikt voor 10-12 musici - en
een toneelbreedte van 10 meter is de zaal
geschikt voor een diversiteit van producties.
De Wim Sonneveld zaal is de grootste.
Met een capaciteit van maximaal 939
stoelen en een orkestbak waar met gemak
30-35 musici in plaats kunnen nemen is deze
zaal ontworpen voor het ‘grotere’ werk.
Cuby + Blizzards, Die Fledermaus, Carmen en
het toneelstuk ‘De Aanslag’ zijn onder andere
al geboekt voor deze zaal.
Hoog geëerd publiek, wij wensen u een
genoeglijke avond.
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Producten / Jodocy

Tekst Iris Sprakel

Jodocy
automatiseringsoplossingen
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Jodocy levert hoogwaardige
automatiseringsoplossingen
voor de Horeca, Retail, Catering,
Ticketing en Zorg. De eenvoud van
de bediening, de overzichtelijke
en goed gestileerde toetsenborden
en de ongekende functionaliteiten
maken WinSale tot een uniek
kassasysteem. Standaard beschikt
Jodocy over een zeer veelzijdige
backoffice applicatie, bestaande uit
een uitgebreide rapportagemodule,
die kan worden uitgebreid met
tal van modules, waaronder een
voorraad- en CRM module.
Het systeem is zodanig opgebouwd
dat de verkoopdata van locaties
in realtime zichtbaar zijn in
het centrale systeem. Hierdoor
beschikt u altijd over actuele
gegevens. Dankzij de speciaal
ontwikkelde software voor het
hoofdkantoor is het systeem
ook geschikt voor filiaalbedrijven
en franchise organisaties.
De interface mogelijkheden
met andere pakketten en
automatiseringsoplossingen
maken de aansluiting voor
iedere ondernemer compleet.
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Ticketing

Catering

Met de speciaal ontwikkelde software voor
de ticketing branche kunnen op eenvoudige
wijze toegangstickets gegenereerd en
afgedrukt worden. Het is mogelijk de tickets
te voorzien van een barcode. Gegevens
zoals geldigheidsdatum, tijdsvak, kind,
volwassene of 65+ kunnen hierin versleuteld
worden. De scanner of tourniquet leest
het ticket en verleent alleen toegang aan
de bezoeker die over een geldig ticket
beschikt. Misbruik wordt zo tegengegaan
en bovendien kan op deze manier exact
bijgehouden worden waar en hoeveel
personen zich in het gebouw bevinden.
Naast de toegangscontrole kan WinSale
Ticketing uitgebreid worden met een
abonnementen module. Hiermee kunnen
onder andere jaarkaarten, 10-rittenkaarten
en familiekaarten opgenomen worden.

Binnen de catering worden veel
kassahandelingen in een kort tijdsbestek, de
piektijden, afgehandeld. Overzicht en snelle
betalingen zijn dan cruciaal. Eijsink biedt
hiervoor zowel bemande als onbemande
afrekensystemen. De overzichtelijke indeling
en eenvoudige bediening zorgen ervoor
dat de inwerktijd van medewerkers tot een
minimum wordt gereduceerd. Bovendien
wordt door de intuïtieve afrekensystemen de
handelingssnelheid aan de kassa verhoogd.
Er zijn diverse betalingsmogelijkheden:
chipknip, inhouse pas systemen, MiniTix,
bemand en/of onbemand pinnen,
of combinaties van voorgenoemde
betaalwijzen. Naast de directe betaalwijzen
is het mogelijke te werken met facturatie op
debiteur of doorbelasting op kostenplaats.

De Bazaar Beverwijk

VU medisch centrum

Tuinland

Retail
Eijsink biedt een totaaloplossing op het
gebied van systeemimplementatie voor
de retailbranche. Naast de gebruikelijke
kassahandelingen kan het afrekensysteem
veel voor de bedrijfsvoering betekenen.
Zaken die daarbij aan de orde komen
zijn voorraadbeheer, besteladviezen,
artikelontvangst, factuurcontrole en
inventarisatie. Ook klantenbeheer,
artikelimport en website koppelingen
behoren tot de standaard mogelijkheden.
Een van de belangrijkste functionaliteiten
is het uitvoeren van verkoopanalyses.
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Van der Valk Theaterhotel Almelo

Horeca
In de horecabranche vervult het
afrekensysteem een belangrijke rol.
Het registreert niet alleen de verkopen,
maar verzorgt ook de interne communicatie
tussen de bediening, het barpersoneel
en de keukenbrigade. Hierdoor worden
bestellingen met zorg samengesteld en
gereed gemaakt om vervolgens snel uit
te kunnen serveren.
Door de uitgebreide module structuur is
Jodocy software geschikt voor restaurants,
cafés, hotels, theaters en cafetaria’s.
Tafelplattegronden, menu engineering en
tal van promotie mogelijkheden behoren
tot de standaard functionaliteiten.
De software kan uitgebreid worden met
diverse modules, waaronder een koppeling
met hotelreservering en barautomatisering,
voorraadbeheer (centraal of bijvoorbeeld
per bar) en een CRM module.
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Reportage / Kruisherenhotel

De liefde voor het Limburgse terroir

Camille Oostwegel, bevlogen vechter

Hij heeft in de afgelopen dertig jaar zonder twijfel het meest
indrukwekkende horecabedrijf van Nederland opgezet.
Met een faam die Nederland ver overstijgt. Maar Limburger
Camille Oostwegel heeft er voor moeten vechten.
En tegelijkertijd realiseert hij zich ook dat het hem is
overkomen. Want het kwam nu eenmaal op zijn pad.
Altijd is hij ’ne Limburgse jong’ gebleven, verbonden met
de vruchtbare Limburgse löss. Want dat is voor
Camille Oostwegel de kern van alles: terroir, Limburgs terroir.

Tekst Erwin Gevers
Foto Kruisherenhotel
Het schitterende woonhuis Casa Blanca in
Houthem, al generaties in de familie, is het
epicentrum van waaruit Camille Oostwegel
zijn horeca-imperium bestiert. Met zowel een
heldere ondernemersgeest als de passie
en creativiteit die een entrepreneur van zijn
signatuur niet kan missen. Zijn biografie
heet ‘Alles moet bevochten worden’. Op het
eerste oog een zwaarmoedige titel, maar
Oostwegel ziet dat anders: ‘De titel verwijst
naar een quote uit mijn toespraak bij de
opening van Château St.Gerlach. Het was
een ingewikkeld traject en een hard gevecht
om het voor elkaar te krijgen, zoals wij voor
ogen hadden. Maar je móet er ook voor
vechten. Dat geldt voor iedere ondernemer.
Niets gaat vanzelf. Ik heb ook geen toverstokje.’
St. Gerlach is één van die parels die Camille
Oostwegel in de afgelopen decennia aan
zijn imperium toevoegde. Samen met
Château Neercanne, WinselerHof en
het Kruisherenhotel in Maastricht -door
GaultMillau uitgeroepen tot hotel van het
jaar 2011- zijn het horecabedrijven met een
eigen uitstraling, karakter en cultuur. Vooral de
Limburgse cultuur, verduidelijkt Oostwegel,
die zijn eerste stappen in de horeca zette bij
het Franse Novotel. ‘Maar voor mij was altijd
duidelijk dat ik terug zou keren naar de löss,
naar Zuid-Limburg.’
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Het restaureren en renoveren van
eeuwenoude kastelen en kloosters is geen
sinecure. Enerzijds omdat het monumenten
met status zijn, anderzijds omdat Oostwegel
in die combinatie van historisch erfgoed,
gastronomie en gastvrijheid de hoogste
perfectie nastreeft. En dan is er steeds dat
ene element: het voortdurende plichtsgevoel
om het erfgoed van Limburg te behouden.
Hij zegt daarover: ‘Een monument is van
iedereen en maakt onderdeel uit van
de kwaliteit van het leven. Door het te
restaureren en er een horecabedrijf in te
beginnen, is het defacto openbaar voor
iedereen. Maar dat het zo zou uitgroeien, dat
was geen vooropgezet plan, nee. Alles is op
mijn pad gekomen. Zeker: er is altijd ambitie
geweest en ik ben ook trots op wat er tot
stand is gebracht.’ Oostwegel voelt zich niet
alleen horecaentrepreneur maar ook een
‘createur’: ‘Wat je doet is iets creëren. En dat
binnen het metier van gastronomie, de wijn
en het gastheerschap. En daarbij speelt de
liefde voor het Limburgse terroir een rol. Dat
zie je in al mijn bedrijven. Het is passie voor
het hotelierschap en de liefde voor Limburg.’
En Limburg is voor Camille Oostwegel cultuur
en kunst, geschiedenis en folklore.
‘We hebben hier al 12 eeuwen beschaving.
Dat zit in ons bloed, in de genen. En onze
gasten voelen dat ook, die combinatie
van persoonlijke gastvrijheid en cultuur,
historische ambiance.’
En om terug te komen op het terroir: de koks
van de restaurants werken met kruiden uit
eigen tuin, wijnen van de eigen wijngaard
en nu zelfs met eigen Limburgse saffraan.

Producten van eigen bodem, het hoort bij
Limburg en bij Camille Oostwegel: ‘Want
dan proef je de couleur locale. Limburgers
zijn trots op de cultuur en ons dialect. En
het zit in ons om anderen daarvan te laten
meegenieten.’
Grote bekendheid verwierf Oostwegel
met de internationale topconferenties.
Wereldleiders kwamen naar zijn bedrijven
en Bush sliep in de kamer, waar Oostwegel
als jong ventje de oogst aan appels moest
optasten. ‘Als ik toen had gezegd dat hier
ooit de machtigste man van de wereld zou
slapen, hadden ze mij voor gek verklaard.’
Dat grote leiders naar Limburg komen, dat
is ‘der Duft der grossen Welt’, maar het gaat
er natuurlijk om elke dag een topprestatie te
leveren voor de gasten. En dat betekent ook
zakelijk zijn, scherp inkopen en telkens weer
nieuwe concepten toevoegen. ‘Met ingang
van 2011 hebben we via onze website een
eigen boekingsengine. Daar hebben we
lang aan gewerkt, maar ik vond het nodig.
We hebben een goede aansluiting met een
jonger publiek en daarom komen we ook
altijd met nieuwe trends. Overigens, zonder
te choqueren, dat past niet bij ons.’
Nog enkele jaren en dan draagt hij de kroon
over aan Camille junior. Eindelijk tijd om
te reizen, zegt hij. Maar hij zal ongetwijfeld
betrokken blijven. ‘Want het mooiste is de
communicatie met de gasten. Luisteren
naar je klanten. Dat inspireert en verrijkt je.
Daarom is dit eigenlijk ook een beetje een
egoïstisch vak: je wilt er zelf geestelijk rijker
van worden…’

We hebben hier al
12 eeuwen beschaving
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Glamour
Het is de voortdurende uitdaging voor
Camille Oostwegel Châteauhotels &
Restaurants: in alles de beste willen zijn.
Daarom maakt de horecaorganisatie
gebruik van uitgekiende kassasystemen.
Om meerdere reden, vertelt Camille
Oostwegel: ‘Wij willen onze gasten een
klantvriendelijke manier van betalen bieden.
Maar aan de andere kant is het heel
belangrijk om vanuit het kassasysteem
statistieken te kunnen aflezen. Dat is een
stukje professionaliteit en draagt bij aan
een goede budgettering en inkoop.
Want kijk: aan de voorkant is dit een bedrijf
met heel veel glamour, maar achter
de schermen is er geen ruimte voor
romantiek. Daar moeten de cijfers
gewoon kloppen.” Op de vraag hoe
Camille de begeleiding en implementatie
van het afrekensysteem ondervonden
heeft, antwoord hij: “Wij werken nu al een
tijd naar volle tevredenheid samen met
Eijsink Afrekensystemen. De deskundigheid,
flexibiliteit en goede bereikbaarheid
waren voor ons destijds redenen om voor
Eijsink te kiezen en deze verwachtingen
hebben zij ook helemaal waargemaakt.
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Column / Rabobank

Het idee is dat je ondernemers
de ruimte moet geven.

COLUMN

Hotellerie en strategie

ondernemerskwaliteiten plus strategie bepalen succes hotel

Op weg naar een gezond economisch Nederland lopen ondernemers voorop. Daarom krijgen ze
van de Rabobank alle ruimte. Dat doen we door ondernemers met elkaar in contact te brengen.
Waardoor ideeën en kennis eenvoudig worden uitgewisseld. Daarmee verruimt u als ondernemer
direct uw blikveld. Dat is de gedachte. Dat is het idee.

Door de economische crisis vielen er het afgelopen jaar harde klappen
in de hotellerie. Desondanks zijn er nog steeds hotels met goede
resultaten. Van alle hotels die bij de Rabobank bankieren realiseerde
1 op de 5 zelfs nog een omzetstijging in 2009. Goede prestaties
zijn vaak mede te danken aan de juiste strategische keuzes van de
ondernemer op het gebied van locatie, doelgroepen, positionering
en promotie. Wat kan een ondernemer doen om de kans op succes
te vergroten?

Doelgroepen en positionering
Het succes van een hotel zou vooral
bepaald worden door de locatie? Toch is
een goede locatie geen garantie voor succes.
Van veel groter belang is een duidelijke
positionering. Dit begint met het kiezen van
een doelgroep die past bij de locatie en
het gebied. Een duidelijke keuze zorgt voor
herkenbaarheid en voorkomt dat er gasten
komen die niet bij het hotel of bij de andere
gasten passen. Zo kunnen aanbod en
voorzieningen op hun specifieke wensen
worden afgestemd en kan een veel gerichter
promotiebeleid gevoerd worden.

Rabobank investeert graag in
ondernemerschap.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Belang van internet
Goed vindbaar zijn begint bij de grotere
zoekmachines, zoals Google. En aansluiting
bij een of meerdere bookingsites plus
aanwezigheid op portals, is voor de meeste
hotels onderdeel van de internetstrategie.
En de reviewsites waarop gasten vaak hun
ongezouten mening geven? Deze zijn eerder
een kans dan een bedreiging om te zien op
welke punten verbetering mogelijk is.
Financiële sturing
Een belangrijke succesfactor is de aandacht
voor financiële sturing. Met inzicht in de cijfers
kan bepaald worden of en waar er verbeteringen mogelijk zijn. En ook hier geldt: meten
is weten. Voorts kan het helpen om de cijfers
regelmatig te vergelijken met die van branchegenoten en die van voorgaande jaren.

Financiering
Strategische keuzes zijn er in eerste instantie
om het resultaat van het bedrijf te verhogen
maar helpen ook in gesprek met de bank.
Een goede voorbereiding verhoogt de kans
op een financiering. Met een marktaandeel
van ruim 50% is de Rabobank een echte
horecabank. In het crisisjaar 2009 zijn er zelfs
méér leningen en kredieten verstrekt aan de
hotelbranche dan het jaar daarvoor.
Verwachtingen
2010 heeft een stabilisatie laten zien, voor
2011 is een lichte groei mogelijk. Door de
economische crisis lieten vooral de
zakelijke gasten en buitenlandse toeristen
het afweten. De gemiddelde omzetdaling
bedroeg 9% in 2009. Maar, in de Randstad
was de omzetdaling soms wel 20-30% terwijl
er in de toeristische gebieden soms sprake
was van een stijging. Echter, écht herstel
zal pas vanaf 2011 plaatsvinden en is
afhankelijk van de bedrijfsstrategie.

Bert Sikken en Annemarie de Groot
Sectormanagers voor Horeca en Recreatie
Rabobank Nederland
www.rabobank.nl/bedrijven/kennis/

www.rabobank.nl/bedrijven
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Betalingsverkeer / Betaalterminals

EMV-chip

Elektronisch betalen gaat er in 2011 anders uitzien.
We gaan op een nieuwe manier pinnen, vertelt
directeur Pascal Vincken van CCV, leverancier
van betaalsystemen. We vragen hem wat dit voor
ondernemers betekent.

maakt betalen veiliger
Pascal Vincken

Tekst Pascal Vincken

Directeur CCV

Waarvoor staat het nieuwe pinnen?
“Het nieuwe pinnen is de omschakeling
naar EMV, de internationale standaard in
elektronisch betalen via de chip op de
betaalpas in plaats van de magneetstrip.
Vanaf 1 januari 2012 zijn in Nederland alleen
nog pinbetalingen met EMV-chip mogelijk.”
Waarom de overstap van magneetstrip
naar chip?
“Betalen per EMV-chip op de betaalpas is
veiliger dan via de magneetstrip en gaat
fraude door skimming tegen. Nederland
voldoet met deze bankpassen ook aan de
nieuwe Europese standaard SEPA, waarbij
heel Europa met EMV-chip betaalt.”
Wat houdt dit in voor de betaalautomaat?
“Vrijwel alle bankpassen hebben al een
EMV-chip en de meeste betaalautomaten
zijn op zich in orde. Een deel moet worden
vervangen en de rest krijgt nieuwe software.
De leverancier licht de ondernemers
hierover in. Momenteel is eenderde van
de ruim 240.000 Nederlandse automaten
aangepast. Halverwege 2011 zullen naar
verwachting alle betaalautomaten klaar zijn
voor de acceptatie van EMV.”
Heeft het gevolgen voor het pincontract?
“Omdat het merk PIN verdwijnt en wordt
vervangen door de internationale
betaalproducten Maestro en V PAY, heeft de
ondernemer ook een ander contract voor
pintransacties nodig. De contractpartijen,
veelal de banken, informeren de ondernemers hierover zelf. Brancheorganisaties
hebben afgesproken met de banken, dat
de tarieven tot in ieder geval 1 januari 2014
hetzelfde blijven.”
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Waaruit bestaan de voordelen voor de
ondernemer?
“We bieden onze klanten nu weer een veilige
betaaloplossing. De toegenomen fraude door
skimming is, althans voorlopig, verleden tijd.”
Komt de overheid hierin tegemoet?
“De kar voor het nieuwe pinnen wordt
getrokken door de Stichting Bevorderen
Efficiënt Betalen. Daarvoor zijn diverse
subsidies in het leven geroepen. Deze zijn
meegenomen in het aanbod naar de
eindklant. Currence stimuleert elektronisch
betalen met campagnes als ‘Klein bedrag
pinnen mag’ en ‘Liever pin dan contant’.
In twee grote winkelcentra is het nieuwe
pinnen al geïntroduceerd. Begin 2011 start
de campagne richting de consument.”
Zijn er nog andere ontwikkelingen?
“De drie grootste banken en drie grootste
telecomproviders hebben laten weten in
2012 met een eerste oplossing te komen
voor mobiel contactloos betalen. Dit is
een grote stap naar het over drie tot vijf
jaar breed in de markt zetten van deze
betaalvorm.”

Eijsink levert al jaren betaalterminals die
geschikt zijn voor het nieuwe pinnen,
zoals de Vx570 en de Vx670. Heeft u een
andere betaalterminal? Controleer dan
op www.eijsink.nl of deze EMV-geschikt is.
Is uw betaalterminal niet EMV-geschikt,
informeer dan vrijblijvend naar de inruil
mogelijkheden.
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EIJSINK ZET DE ZAAK IN BEWEGING!
24-uurs Service
Geïntegreerd

Stand alone

Mobiel

Elektronisch betalen

Eijsink Afrekensystemen bewijst zich al jaren als specialist en servicegerichte organisatie op het gebied van betaalterminals.
Eijsink ontzorgt, coördineert en vereenvoudigt de aanvragen aanzienlijk.

074 250 55 00
www.eijsink.nl

A m s t e r d a m ,
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VNO-NCW:

sterk in de regio

Gekoppeld

H e n g e l o ,

Column / VNO-NCW

H aa g

e n

In de bedrijfsomgeving veranderen voortdurend zaken op het
gebied van bijvoorbeeld regelgeving, infrastructuur, opleiding of
vergunningenbeleid. Deze aspecten kunnen grote impact hebben op
de ontwikkeling en groei van het bedrijf. VNO-NCW denkt daarom met
ondernemers mee. Zij behartigt de belangen van haar leden en voorziet
ondernemers van informatie waardoor zij het maximale uit hun
bedrijf kunnen halen. VNO NCW informeert haar leden door onder
meer persoonlijk contact, het organiseren van netwerkbijeenkomsten
en door praktische en handige tools zoals de beloningswijzer.

Regionale belangenbehartiging
Tineke Bakker-Van Ingen, voorzitter van VNONCW Midden, de ondernemersvereniging
in Midden- en Oost-Nederland: “VNO-NCW
is sterk regionaal georganiseerd. In de
twaalf regio’s in ons werkgebied (Flevoland,
Gelderland, Overijssel en Utrecht) spelen
andere zaken dan op nationaal niveau. Wij
lobbyen bij provinciale en gemeentelijke
overheid en vertegenwoordigen werkgevers
in belangrijke overlegorganen als provinciale
SER’s, Kamers van Koophandel, Platforms
voor Arbeidsmarktbeleid, Ontslagcommissies
e.d. De regiobesturen, bestaande uit
actieve ondernemers uit de regio, zorgen
dat het beleid van de vereniging zo goed
mogelijk op de wensen van de leden is
afgestemd. Daardoor is VNO-NCW Midden
in staat namens het bedrijfsleven met één
stem te spreken. Een andere belangrijke
taak van onze vereniging is, naast
belangenbehartiging, het organiseren van
het netwerk.”

worden besproken tijdens bedrijfsbezoeken,
debatten, voorlichtingsbijeenkomsten,
masterclasses en politieke ontmoetingen.
Op de website van VNO-NCW Midden
vindt u een actueel overzicht van alle
bijeenkomsten.
VNO-NCW Midden is een van de vijf
regionale werkgeversverenigingen van
VNO-NCW. Wilt u weten wat VNO-NCW
Midden voor u kan betekenen? Aarzel niet
en neem contact op met de regiomanager
in uw gebied.

VNO-NCW Midden
www.vno-ncwmidden.nl

Netwerken
VNO-NCW Midden organiseert meer dan
100 ledenbijeenkomsten in het werkgebied.
Dat biedt ondernemers de mogelijkheid
in contact te komen met elkaar. De leden
vormen een steeds hechtere club waarin
informatie-uitwisseling, van landelijk tot
gemeentelijk niveau, een centrale plaats
inneemt. Uiteenlopende en actuele zaken

E m m e l o o r d
EM / Eijsink Matters / 25

Reportage / Louwman Museum

Louwman

laat
autogeschiedenis
herleven

Tekst Iris Sprakel
Foto Jan Nijkrake

Wie de autogeschiedenis van
begin tot heden wil aanschouwen
moet in het prachtige nieuwe
Louwman Museum geweest zijn.
Eenmaal binnen lijkt het alsof
je terug in de tijd gaat.
De geschiedenis herleeft en is tot
in detail kraakhelder weergeven.
Ruim 230 antieke en klassieke
automobielen zijn er te
bewonderen. Achter elk
automobiel schuilt een uniek
verhaal dat een deel van de rijke
autogeschiedenis weergeeft.
Autoliefhebber of niet, je raakt
geïntrigeerd door ’s werelds
oudste privé-collectie
automobielen. Op 2 juli 2010
kreeg het nieuw gebouwde
museum in Den Haag een eervolle
opening, door niemand minder
dan Koningin Beatrix. Voor publiek
is het museum sinds 3 juli
toegankelijk; de bezoekers
stromen af en aan.
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Kenners spreken van één van
de mooiste collecties ter wereld!
Familie Louwman
Het is grandioos op welke wijze de familie
Louwman de complete autogeschiedenis
heeft weten weer te geven. De verzameling
vond zijn startpunt in 1934: de heer
P.W. Louwman schafte een 20 jaar oude
Dodge aan, het allereerste pronkstuk uit
de Louwman Collection. Deze auto is nog
steeds te bewonderen in het museum.
Louwman senior was in die tijd directeur
van Dodge-importeur Louwman en Parqui.
Tijdens zakenreizen veroverde hij het ene na
het andere collector’s item. Tezamen met

een aantal overgenomen collecties was
dit in 1969 het begin van het ‘Nationaal
Automobiel Museum’ in Leidschendam.
Zoon Evert Louwman nam het stokje over
in 1969, het jaar waarin zijn vader overleed.
In 1981 verhuisde Evert zowel de importorganisatie (dan inmiddels Toyota) als de
collectie naar Raamsdonksveer en zorgde
ervoor dat de huidige omvang werd
bereikt. Enkel in goede staat verkerende
auto’s hoeft men niet te verwachten. Een
groot deel van de auto’s is tentoongesteld
in oorspronkelijke en ongerestaureerde
staat. Op deze manier kan men nog beter
de sfeer proeven. Kenners spreken van
één van de mooiste collecties ter wereld!
Een zo compleet mogelijk beeld van de
totale autogeschiedenis weergeven is het
voornaamste doel van Evert Louwman.
Het nieuwe gebouw
De collectie is gehuisvest in een compleet
nieuw gebouw in Den Haag, de stad waar de
collectie thuis hoort. Hier begon P.W. Louwman
met de import van Dodge- en Chryslerautomobielen. Een mix van moderne details
en karakteristieke Hollandse elementen is
direct herkenbaar zodra je voor het gebouw
staat. Door de steile puntdaken doet de
buitenzijde van het gebouw denken aan
een koetshuis. De Amerikaanse architect
Michael Graves is er absoluut in geslaagd
de uitstraling en het doel van het museum
met elkaar te verenigen. Landschapsarchitect
Lodewijk Baljons gaf het museum een finishing
touch door de omringende grond volledig
te doen aansluiten bij het museum. De ruim
230 automobielen staan tentoongesteld
op circa 10.000 m². Naast deze voertuigen
vind je er ook autogerelateerde zaken zoals:
schilderijen, foto’s, reclameborden en zelfs
tankstations.
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In het museum is het enige
overgebleven exemplaar van
Eysink te bewonderen.
Wat is er te zien
De op een na oudste auto ter wereld, een
Dion Bouton & Trépardoux uit 1887, waarop
nog de oorspronkelijke gebruikssporen te
zien zijn is te bewonderen. Maar ook de
contrasten tussen de majestueuze luxe
automobielen uit de jaren 20 en 30 en de
eerste pogingen tot betaalbare gezinsauto’s
zijn soms scherp, net als de verschillen
tussen de Amerikaanse, Japanse en
nationale Europese (auto)culturen.
Daarnaast omvat de collectie een breed
spectrum aan onder meer bubble cars,
steam cars, elektrische auto’s en historische
racers van onder meer legende Tazio
Nuvolari. Vermeldenswaard zijn ook de
excentrieke Swan Car uit 1910, een hybride
Woods uit 1917, de Jaguar D-type 1957 Le
Mans-winnaar en de originele Aston Martin
DB5 van James Bond.
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Nederlands erfgoed
In het museum is het enige overgebleven
exemplaar van Eysink te bewonderen.
De auto behoorde in 1912 aan Dokter Klos
uit Nisse, bij Goes. Een aantal jaar later reed
zijn vrouw ermee tegen een boom. Doordat
de Eerste Wereldoorlog uitbrak waren de
benodigde onderdelen voor de reparatie
niet leverbaar en is de auto daarna in opslag
gegaan. De Eysink is later in eigendom
gekomen van de gemeente Goes die de
auto vervolgens aan de Louwman Collection
heeft geschonken. Eysink is de eerste
Nederlandse autofabrikant die eigen
motoren produceerde. De Eysink-auto’s
werden geëxporteerd naar Nederlands-Indië
en Engeland. Vanwege de concurrentie
vanuit Amerika, dat goedkopere auto’s kon
produceren, stopte in 1919 de autoproductie
bij Eysink. Er zijn ruim 300 Eysink-auto’s
vervaardigd.

Behalve de unieke Eysink auto beschikt
de Louwman Collection over de meest
complete authentieke Spyker-collectie ter
wereld (13 van de 16 overgebleven Spyker
automobielen). Spyker was de eerste
Nederlandse autofabrikant van wereldfaam
en produceerde onder meer de eerste
zescilinder en vierwielaangedreven auto ter
wereld. Deze auto is daarom een van dé
pronkstukken.
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Producten / Scanners

Bleep,
bleep

Draadloos scannen
De Powerscan PM8300 is een draadloze
scanner voor ruw gebruik, bestand tegen
vocht en stof en in staat is om op afstand
van het basisstation barcodes te lezen en te
verwerken. Tevens geschikt voor toegangscontrole bij musea, evenementen etc.
Specifieke eigenschappen:
- 433 MHz voor draadloze 2 wegcommunicatie
- IP 65; Stof- en sproei dicht
-	3GL- (3 Green LED’s); 1 op barcode,
1 op voorzijde en 1 op achterzijde van
de scanner als bevestiging dat er correct
gescand is.
-	Uitgerust met software PuzzleSolver™ voor
het snel lezen van slecht afgedrukte en
beschadigde barcodestickers
- Verwisselbare accu
- Laser scanner

Hoort u bij de generatie die ooit met een prijstang heeft gewerkt?
Of gaan we nu écht te ver terug in de tijd? Voor de jongere
generatie: elk product werd voorzien van een prijsetiket.
Bij artikelen zonder stickertje vertrouwde men op het geheugen
van de kassamedewerker. Stickertje of niet, elk artikel moest met
de hand worden aangeslagen op de kassa. Dat moest eenvoudiger!
De barcode was de oplossing.
Tekst Lia van der Weide

Aan deze schijnbare chaos van zwarte
strepen en blanco ruimtes ligt een ingenieus
systeem ten grondslag. Met een scanner
kunnen op snelle wijze gegevens worden
verwerkt en doorgestuurd. Het systeem valt of
staat bij een goede werking van de scanner.
Het niet lezen van de barcode is vervelend
en werkt vertragend. Het handmatig
invoeren is dan het enige wat nog rest.
Het scannen van een barcode is vaak een
simpel gegeven. Bij de aanschaf van een
barcode scanner heeft u de keuze uit vele
scanners met verschillende eigenschappen.
Afhankelijk van de toepassing en de situatie,
zijn bepaalde type scanners beter inzetbaar.
Laser scanner
Deze scanner geeft een dunne, duidelijk
zichtbare rode laserstraal. Door het richten
van de straal op de barcode wordt deze
weerkaatst naar de scanner. De weerkaatste
straal wordt opgevangen door bewegende
spiegels in de laser scanner, waarna de
straal wordt gedecodeerd in leesbare tekens.
Omnidirectionele scanner
Hoewel de omnidirectionele scanner met
een spiegel werkt is de werking anders ten
opzichte van de laser scanner. Deze scanner
is voorzien van een multi-gefaceerde spiegel
die razendsnel ronddraait. De barcode
wordt als het ware opgevangen door de
gefaceerde spiegel en gedecodeerd in
leesbare tekens.
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CCD scanner
De CCD scanner maakt geen gebruik van
bewegende spiegels. De CCD engine geeft
een slecht zichtbare rode gloed, waarmee
een soort foto van de barcode wordt
gemaakt. De opgeslagen foto wordt net
zoals bij een laser scanner gedecodeerd
door de decodeermodule van de scanner
en vervolgens omgezet naar leesbare
tekens.
De nieuwe generatie Datalogic scanners
voldoet aan de strenge criteria die Eijsink
Afrekensystemen heeft gesteld. Met trots
stellen wij de volgende generatie scanners
aan u voor: robuust, betrouwbaar en tegen
een ondernemersvriendelijke prijs.
Bedraad scannen
De GS-4130 is een populaire handscanner
die aan verschillende merken
afrekensystemen kan worden gekoppeld en
inzetbaar is in verschillende omgevingen (bv.
retail, kantoor, farmacie, zorg en ziekenhuis).
Specifieke eigenschappen:
-	De Green spot; de groene stip op de
barcode is de bevestiging dat de
informatie correct is verwerkt.
-	Ondersteunt de GS1 Databar™
lineaire code
- Ondersteunt de interfaces RS232, USB en PS2
- Robuuste scanner
- Ergonomisch ontwerp en
lichtgewicht scanner
- CCD Scanner

Handsfree scannen
Door het installeren van de Magellan
1100i scanner op een standaard, kan
er handsfree gescand worden. De MG
1100i wordt daarom gesegmenteerd
als presentatiescanner. Specifieke
eigenschappen:
-	Illumix™ Technologie in de Magallan 1100i
kan verschillende lichtsterktes beoordelen
en daardoor barcodes scannen vanaf
het scherm van een PC, PDA of mobiele
telefoon
- Kan ook als 2D barcodelezer besteld worden
- Green Spot
- Omnidirectionele scanner

De barcode
was de
oplossing

Handsfree scannen
Voor het scannen van veel artikelen op een
kleine werkplek, is de Magellan VS2200 de
ideale scanner, al dan niet ingebouwd in
een meubel. De Magellan VS2200 is uitgerust
met software dat beschadigde, gerimpelde
of slecht gedrukte barcodes kan herkennen
en verwerken.
Specifieke eigenschappen:
-	Verticale scanner in kleine behuizing voor
hoge scan prestaties
-	Software voor het correct scannen van
slechte barcodes
-	AUX RS 232 port, met voeding voor het
aansluiten van een bedrade handscanner
om producten buiten de check-out te
kunnen scannen
- Omnidirectionele scanner
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Redactioneel / Kamer van Koophandel

Bel én mail
		
		
me niet!

Klantgegevens zijn voor elke ondernemer van levensbelang.
Ze vormen de basis voor het onderhouden van relaties en het
werven van nieuwe afnemers. Maar aan het gebruik ervan zijn heel
wat voorwaarden en regels verbonden.
Tekst Wilbert Schreurs

Potentiële klanten zijn moeilijk bereikbaar

Vrijwel elke ondernemer maakt actief
gebruik van de kennis die hij van klanten
heeft. Dat kan de opticien zijn die een brief
stuurt met de mededeling ‘uw bril is jarig’,
of een tussenpersoon die klanten vraagt
of het geen tijd wordt om de financiën
door te lichten. Het is geen enkel probleem
om bestaande klanten op deze manier te
benaderen, zegt mr. Alexander Singewald,
jurist en specialist op het gebied van privacy.
“Je mag contact zoeken met een klant aan
wie je iets hebt verkocht, bijvoorbeeld om
een gelijksoortig product aan te bieden.
Zolang je maar transparant bent. Je moet
duidelijk maken waarom je de klant belt of
mailt. En de klant moet kunnen aangeven dat
hij niet meer gebeld of gemaild wil worden.
En dat moet dan wel worden gerespecteerd.”
Toestemming
Bij het benaderen van potentiële klanten zijn
de regels strenger dan bij bestaande klanten,
legt Singewald uit. “Stel dat een eigenaar
van een sportschool besluit mensen in de
wijk te gaan bellen met een aanbieding.
Dat lijkt onschuldig, maar dat mag zomaar
niet.” De sportschooleigenaar moet zich
houden aan het Bel-me-niet-register, dat
onderdeel vormt van de Telecommunicatiewet.
Via dit register kunnen consumenten
aangeven dat ze geen prijs stellen op
commerciële telefoontjes. Bedrijven die
prospects onaangekondigd willen bellen,
moeten daarom eerst het bestand met
telefoonnummers laten ontdubbelen.
Singewald: “Als je een flinke lijst potentiële
klanten per telefoon ongevraagd wilt
benaderen, dan ben je zo meer dan
500 euro kwijt aan het Bel-me-niet-register
voordat je überhaupt een telefoontje hebt
gepleegd.” Bij commerciële e-mail zijn de
regels nog strikter dan bij andere kanalen.
Dat houdt in dat de prospect vooraf
toestemming moet geven. Dat kan door bij
het online-invulformulier met adresgegevens
de klant een vinkje te laten plaatsen.
Het ongevraagd mailen van bestaande
klanten is wél toegestaan. Maar dan alléén
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wanneer klanten in een eerder stadium géén
bezwaar hebben aangetekend.
Ieder e-mailbericht, dat naar klanten en
potentiële klanten wordt gestuurd, moet een
uitschrijfmogelijkheid bevatten.
“Zelfs kleine ondernemers moeten een
spreadsheet bijhouden met alle
klantgegevens”, gaat Singewald verder.
Dit staat in de Wet bescherming
persoonsgegevens. Deze wet gaat uit van
drie principes: openheid, terughoudendheid
en doel van de registratie. Dat houdt in
dat je de klant moet vertellen dat je zijn
gegevens vastlegt, en dat een bedrijf
niet meer persoonsgegevens mag
verzamelen dan strikt nodig. Ook moet de
ondernemer kunnen omschrijven waarom
hij de klantgegevens registreert. “Je moet
dus kunnen verantwoorden waarom je
bijvoorbeeld iemands leeftijd wil weten.”
Deze gegevens dient een ondernemer ook
nog eens goed te beveiligen. Singewald:
“Je moet vertrouwelijke gegevens over een
beveiligde verbinding versturen en zorgen
dat een Excelsheet met klantgegevens niet
zomaar voor iedere medewerker toegankelijk
is. Als een ontslagen medewerker bij zijn
vertrek klantgegevens steelt, dan kun jij daar
als ondernemer op worden aangesproken.”
Zorgvuldig en creatief
Alle regels maken het benaderen van
klanten er zeker niet gemakkelijker op.
Ditmeijers’ Designers in communicatie
ondersteunt al meer dan twintig
jaar bedrijven in het realiseren van
klantencontacten en heeft de richtlijnen
steeds strakker zien worden. Oprichter
Will Ditmeijer heeft alle begrip voor de
aanscherping. “De klant is afgelopen jaren
suf gebeld en gemaild.” De strenge regels
voor het ‘koud bellen’ zullen de kwaliteit
van de telemarketing ten goede komen,
is de overtuiging van Ditmeijer. “De botte
benadering, de mes-op-de-keel-gesprekken,
zijn gedoemd uit te sterven. Als je klanten
op een zorgvuldige en creatieve manier

aanspreekt, krijg je ook betere resultaten.
Onze ervaring is dat alleen een goed
gesprek met de klant effectief kan zijn. En dat
kan zowel per brief, telefoon als via e-mail.”
Boete van 450.000 euro
Het niet naleven van de wettelijke
bepalingen kan leiden tot stevige boetes,
aldus Singewald. “Recent was er een geval
van een eigenaar van een site die via Hyves
3,5 miljoen krabbels verstuurde zonder
toestemming. Hij kreeg een boete van 12.000
euro. Dat bedrag kan overigens oplopen tot
maximaal 450.000 euro.” Overigens zijn die
boetes niet het belangrijkste bezwaar tegen
een te agressieve klantenbenadering, vindt
Ditmeijer. “Het zorgt voor irritatie bij de klant
en voor negatieve publiciteit. Zo gooi je je
eigen glazen in.”
Onduidelijkheid
Al met al zijn er heel wat regels en
beperkingen en die lopen per medium
uiteen. Zien ondernemers door de bomen
het bos nog wel? Alexander Singewald merkt
dat er vooral bij het mkb onduidelijkheid
heerst. “Het is ook behoorlijk ingewikkeld.
Daarom is het verstandig je bij het gebruik
van klantgegevens goed te informeren
over de verplichtingen en de kosten van de
methode die je kiest.” Ook Will Ditmeijer wijst
op het belang van goede voorbereiding.
“De regels lijken heel complex. Maar er is
inmiddels heel wat ervaring opgedaan
met het omgaan met klantgegevens. Als
je je aan de spelregels houdt, dan blijven
klantgegevens zeer bruikbaar.”
Meer informatie
www.cbpweb.nl
www.bel-me-niet.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wetbescherming-persoonsgegevens

(Tekst afkomstig uit ‘Eigen Bedrijf’ nr. 5 2010,
magazine van Kamer van Koophandel)
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Eijsink / Gadgets

Column / Ronald Giphart

GADgets
Cruise Hotel

COLUMN

Mijn ballen

Wel eens een cruise gemaakt zonder de haven te verlaten?
Het Cruise Hotel aan boord van De Rotterdam ligt tegenwoordig aan
het Katendrechtse Hoofd te Rotterdam. De plek waar alle charmes van
het grootste passagiersschip ooit in Nederland gebouwd, behouden
zijn gebleven. Beleef een unieke ervaring aan boord van het schip!

Natuurlijk werd ik nimmer geplaagd door het vermoeden dat ze
ooit onderwerp van gesprek zouden zijn: mijn ballen. En ik moet
toegeven dat het mij ook met trots vervult dat er over mijn ballen
wordt getwitterd en geschreven, dat ik weet dat mensen mijn ballen
klaarmaken en bereiden.

Speciaal Eijsink Arrangement:
• Eén overnachting in een Outside Cabin,
op basis van twee personen per kamer
• Internationaal Cruise ontbijt
• Drie gangen verrassingsdiner in ons Lido
• Uitwaaien en zwaaien tour
Dit arrangement is te boeken vanaf € 92,50 per persoon
(exclusief stadsbelasting), op basis van beschikbaarheid.
Reserveren kan telefonisch via 010-290 30 97

Nieuw van Sola: TRI-PLY
3 metaallagen voor het beste resultaat!
TRI-PLY is een laag edelstaal 18/0, een laag aluminium en nog
een laag edelstaal 18/10. Deze 3 lagen lopen vloeiend over van
de bodem naar de zijkanten tot aan de rand van de pan. Tri-ply
edelstaal is de ideale combinatie van duurzaam edelstaal en
warmtegeleidend aluminium. De pan warmt snel op en heeft een
perfecte warmteverdeling. Geschikt voor iedere warmtebron.
Sola introduceert een 4-delige kookset, model Carré de Luxe,
vervaardigd van dit nieuwe materiaal. De introductieprijs is € 199,www.sola.nl

My Little Tulip sleutelhanger
De ‘My Little Tulip’ is een sleutelhanger en een klein portemonneetje
in één! Net als de Tulip by-Lin ® tas is de kleine variant een groot
succes. Voor € 24,95 heb je een echt Nederlands design product
van een Nederlandse ontwerpster. Bijzonder is dat haar creaties
worden aangeprezen in de Museumshop van het Rijksmuseum
op Schiphol als ‘Dutch Masters’. Tassen van by-Lin ® zijn te koop in
musea, lederwarenzaken, galeries en De Keukenhof.
Prijs: € 24,95
www.by-lin.com
Ronald Giphart

Een paar jaar geleden schreef ik voor een
krant een stuk over een spraakmakend
boek van de wetenschapsjournalist James
Surowiekcki: The Wisdom of Crowds. In het
boek beschrijft hij een experiment van
de toen 85-jarige Sir Francis Galton, die in
1911 wilde aantonen dat democratie een
onmogelijke bestuursvorm was, omdat
de gemiddelde kiezer het niveau van
laagschedelige halvezool niet oversteeg.
Op een veemarkt liet hij bijna achthonderd
mensen raden naar het gewicht van een
os. Galton telde alle schattingen bij elkaar
op en berekende het gemiddelde van de
groep, in het volle vermoeden dat dit ver
naast de waarheid zou zitten. Helaas voor
hem gaven de gezamelijke bezoekers het
vrijwel exact antwoord van 1.197 pound,
terwijl niemand van de afzonderlijke
deelnemers dit had geraden. De conclusie
was: onder bepaalde omstandigheden zijn
massa’s slimmer dan de slimste individuen.
Ik besloot om dit principe eens toe te passen
op wellicht het Hollandste der Hollandse
gerechten: onze eigen vertrouwde
Nederlandse gehaktbal, die weemoedigstemmende gebraden bal gezond
volksgevoel. Ons land kent miljoenen
gehaktbalbraders, al braadt iedereen zijn of
haar ballen op zijn of haar eigen manier.
Nu ben ik culinair-creatief gezien niet
vreselijk onderlegd, maar met het boek
van Surowiecki in mijn hand voelde ik me
een stuk sterker. Monter verzamelde ik vele
gehaktbalrecepten, om hier vervolgens dit
principe op los te laten.
Ik maakte een overzicht van alle genoemde
ingrediënten en toen het moeilijke gedeelte.
Hoe ging ik uit deze brei van grondstoffen
en bereidingswijzen het recept voor een
Ideale Gehaktbal filteren? Ik besloot me
te concentreren op de ingrediënten die
het vaakst werden genoemd. Eieren
kwamen in de meeste recepten voor, maar

paprikapoeder of een zakje rundvleesjus
werd maar door één kok genoemd. Ik
schrapte alles wat maar één keer in mijn lijst
stond en van de resterende bestanddelen
probeerde ik het gemiddelde te bepalen,
met een gemiddelde bereidingswijze. Een
Wisdom Of Crowds-gehaktbal dus.
Het resultaat, en daar ben ik best trots op
(hoewel ik er niets aan heb bijgedragen
behalve door het gemiddelde te bepalen) is
een gerecht dat ik heb genoemd De Bal Der
Ballen. Of Gipharts ballen, dat mag ook.

RECEPT

Men neme 225 gram half-om-halfgehakt,
225 gram rundergehakt, 2 sneetjes oud
witbrood, 4 eetlepels melk, 1 ei, 1 ui, zout,
1,5 eetlepel grove mosterd, gemalen peper,
1 theelepel kerriepoeder, 1 theelepel
cayennepeper, 2 eetlepels ketjap manis,
foelie, 1 pot vleesfond (380 ml), 2 eetlepels
bloem, nootmuskaat en 50 gram boter.
Snij de korsten van het brood en doe
er de melk bij. Prak het ei er doorheen.
Versnipper het ui en fruit de snippers
kort aan. Kneed gehakt, broodmengsel,
gefruite uisnippers, cayennepeper, ketjap,
mosterd en nootmuskaat tot een egale
massa. Laat dit minimaal een half uur in
de koelkast rusten. Draai niet al te dikke,
niet al te dunne ballen. Bestrijk deze
met de bloem en strooi er een beetje
peper over. Verhit de boter in een grote
braadpan en braad de ballen rondom
bruin aan. Giet vervolgens de vleesfond
erbij, samen met wat foelie. De braadtijd
is ongeveer 45 minuten op een laag vuur.
Af en toe keren. Deksel schuin op de pan.
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Eijsink / Overname Hills

Overname Hills
Per 1 oktober 2010 heeft Eijsink Afrekensystemen haar positie
op afrekengebied verder versterkt. Door de overname van Hills
Automatisering zijn er nieuwe softwareoplossingen toegevoegd
aan de producten en diensten van Eijsink.

door Eijsink

Tekst Lia van der Weide
Foto Hills Automatisering

Hills Automatisering is gespecialiseerd in
de ontwikkeling en implementatie van
softwarepakketten voor de specifieke
detailhandel. Wellicht is de benaming
“winkelmanagementsysteem” nog wel het
meest treffend voor de oplossing die Hills
biedt. Retailautomatisering gaat immers veel
verder dan alleen een kassasysteem. Ook
voorraadbeheer, klantorders, verkoopanalyse,
klantenbeheer, koppeling met financiële
pakketten, filiaalcommunicatie en
franchisebesturing zijn in de retail van
doorslaggevend belang. Daarnaast is er
een volledige integratie mogelijk met de
webshop van klanten. Overkoepelende
franchise organisaties willen graag op de
hoogte blijven en inkooporders moeten bij
voorkeur automatisch geschieden. Kortom,
we kunnen met recht spreken van een
winkelmanagement systeem.
Hills heeft zich gespecialiseerd in een aantal
branchespecifieke oplossingen. Zelfs een
exclusief pakket is mogelijk. De Nederlandse
Expert Groep – met 175 Expert outlets – heeft
een pakket laten ontwikkelen door Hills.
Desgevraagd aan Hills: “In sommige winkels
en branches kom je met een standaard
voorraadpakket best een aardig eind.
Maar bij Expert zijn er zoveel specifieke
zaken dat ze echt maatwerk nodig hebben.
Je moet dan bijvoorbeeld denken aan
de verwijderingsbijdrage, specifieke
leveranciersafspraken en acties, reparaties,
productinformatie, communicatie met het
hoofdkantoor en met leveranciers. Het pakket
EXIST dat wij hebben ontwikkeld voldoet
geheel aan de wensen en eisen van de
Nederlandse Expert Groep.”

EM / Eijsink Matters / 38

Daarnaast is Hills gespecialiseerd in software
voor de juweliersbranche. Het softwarepakket
JUPA is speciaal ontwikkeld in samenwerking
met deze branche en is niet te vergelijken
met een algemeen voorraad-, verkoop- of
boekhoudpakket. JUPA biedt naast de
elementaire functies als voorraadadministratie,
kassaverkopen en bestellingen voorzieningen
die een juwelier dagelijks nodig heeft.
Denk hierbij aan klantenbeheer, reparaties,
taxatierapporten, certificaten, occasions of
productinformatie. Maar ook het registreren
van voorraad inclusief edelmetaalgewichten
en edelsteengegevens behoort tot
de mogelijkheden. Daarnaast zijn er
voorzieningen getroffen in de communicatie
tussen hoofdkantoor en filialen. En ja, ook
kleine etiketjes kunnen worden voorzien
van artikelgegevens en zijn met JUPA
in een handomdraai afgedrukt. Met
marktbepalende leveranciers is er een
directe koppeling met JUPA waarbij facturen,
bestelorders en assortimenten digitaal
worden uitgewisseld.
Deze en nog zoveel andere mogelijkheden
hebben geresulteerd in een leidende positie
van JUPA in dit marktsegment.
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Redactioneel / Juwelier Weltevreden

Juwelier Weltevreden
Juwelier Weltevreden, met filialen in
Apeldoorn, Amersfoort en Eerbeek,
is ruim 10 jaar gebruiker van JUPA.
Hét JUweliersPAkket in Nederland.
Communicatie tussen de diverse
winkels, inzicht in voorraden en
back office faciliteiten maken deze
software oplossing multifunctioneel.
‘Het handmatig verwerken van
prijskaartjes behoort sinds de intrede
van JUPA tot het verleden.”

Enig idee hoe mijn schoonvader vroeger te
werk ging? Elk kaartje moest hij met de hand
schrijven. Voorzien van het artikelnummer,
de omschrijving en de prijs. Dit soort klussen
past niet meer in de tijd waarin we nu leven.
Aan het woord is Alice Weltevreden. Samen
met echtgenoot Erik geeft ze leiding aan de
organisatie.
‘Ondanks de snelle wereld van internet
blijven onze klanten de weg vinden naar
onze zaken. Vakmanschap, service en
kwaliteit, wellicht ouderwetse bewoordingen,
maar o zo belangrijk. Daarnaast moet
je een ruim assortiment in huis hebben.
Verschillende collecties; die aansluiten bij
een grote en kleine beurs. Snel een batterijtje
vervangen, ’t is simpel, maar de klant wil er
niet speciaal voor terug komen, en dat is
bij ons ook niet nodig. Weet u, we hebben
een fraaie website en een webshop waar
van alles te bestellen is. Wij zien het als een
verlenging van de etalage. Voeg regelmatig
nieuwe artikelen toe en ga mee met de tijd,
dan weten de klanten je wel te vinden.

Kent u de bedels van Pandora? Een ware
topper. Eenvoudig te bestellen via onze shop,
maar ook voor de klant die wil zien hoe ‘ie in
het echt is, gaat de vitrinekast open.’
Alice vervolgt: ‘De groep 50-plussers
wordt steeds groter. Ze hechten waarde
aan kwaliteit en service, én niet geheel
onbelangrijk, zijn koopkrachtig.
Een interessante doelgroep dus. Ook zij zijn
trendgevoelig. Een sieraad maakt onderdeel
uit van je outfit. Ooit van Ti Sento gehoord?
Een mooie lijn sieraden. Stuk voor stuk
juweeltjes. Een fraaie ring met zirkonia’s is er
al vanaf € 59,95. De groep 50-plussers kiest
voor een speciale gelegenheid regelmatig
voor de exclusievere sieraden. De ring met
briljanten krijgt dan de voorkeur.’ En daar
heeft mevrouw Weltevreden absoluut geen
moeite mee. Ook voor deze fraaie glimmers
is Juwelier Weltevreden het juiste adres.
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Redactioneel / Diamanten

Marilyn Monroe wist het zeker: “Diamonds are a girl’s best friend”.
Er zijn boeken over geschreven, films over gemaakt, overvallen voor
gepleegd. Maar wat maakt deze edelsteen zo bijzonder?
Tekst Lia van der Weide

Het ontstaan van diamant
Diamant is de enige edelsteen die slechts
uit één element bestaat namelijk koolstof.
Doordat koolstof onder invloed van enorme
druk en grote hitte is gekristalliseerd ontstaan
er diamanten. De gekristalliseerde koolstof is
maar op een paar plaatsen op de wereld, in
zeer kleine hoeveelheden te vinden.
Grootste vindplaats
De Zuid-Afrikaanse Kimberleymijn ‘Big Hole’
is de grootste en meest bekende vindplaats
van diamanten. Met een afmeting van
463 meter breed en 1.097 meter diep is
deze mijn het grootste gat dat ooit door
mensenhanden in de aarde is gegraven.
Deze mijn werd tot 1914 geëxploiteerd.
Om één karaat diamant (0,2 gram) te
vinden moet gemiddeld 250 ton gesteente
worden bewerkt.
Slechts 15 tot 20% van het diamant is
geschikt voor een sieraad. Vaak zitten er
teveel onzuiverheden in de ruwe diamant.
Onzuivere diamanten worden vanwege
de ongekende hardheid gebruikt voor
gereedschap en andere zaken.
Slijpen
Al in de Oudheid wisten ambachtslieden dat
je edelstenen kon slijpen met een materiaal
dat harder was dan die edelsteen. In de
hiërarchie van hardheden staat de diamant
als koning bovenaan. Je zou dus zeggen dat
diamant alles slijpt maar nergens mee te
slijpen is. Dat is inderdaad lang zo geweest.

Koning

der edelstenen
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Cullinan
Enkele stenen die uit de Cullinan werden gehaald

Er was een koning nodig om een koning
te onttronen: diamant slijp je met diamant.
De ontdekking was dat je diamantpoeder
kon gebruiken. Al snel begon de fantasie
te werken en slepen de ambachtslieden
puntsteen, rozenslijpsel en spiegelsteen. Die
evolueerden tot de moderne slijpvarianten,
zoals de briljant.
Pure ambacht
Diamantslijpen is een ambacht. Door de
edelsteen tegen een sneldraaiende schijf
te drukken, waarbij de diamantslijper

ervoor moet zorgen dat hij de diamant met
precies de juiste druk en in de juiste richting
tegen de slijpschijf houdt geeft de diamant
langzaam maar zeker zijn schoonheid prijs.
De slijpschijf is een gietijzeren schijf die is
ingewreven met diamantpoeder in olie.
Gaat het slijpen fout, bijvoorbeeld doordat
de diamant onder een foute hoek tegen de
schijf wordt gedrukt, dan slijpt de diamant
niet en raakt de met zorg geprepareerde
schijf beschadigd.
Cullinan
De Cullinan is met 3.106 karaat de grootste
ruwe diamant die ooit gevonden is. De steen
had aan één kant een groot plat vlak, waaruit
bleek dat de oorspronkelijke steen nog veel
groter was geweest. De Cullinan is genoemd
naar Thomas Cullinan, eigenaar van de mijn
in Zuid Afrika. De Cullinan werd in Amsterdam
met succes gekloofd en geslepen door
Joseph Asscher van Diamantslijperij Asscher,
de meest vooraanstaande diamantslijper
uit die tijd. In het oppervlak van de steen
werd een klein “venster” geslepen, zodat
Asscher de breuklijnen en inclusies
(onvolkomenheden) kon zien. Asscher liep
dagenlang met de steen in zijn zak rond en
bekeek en hanteerde de steen telkens weer.
Op 10 februari 1908 waagde hij het erop.
Hij had een kleine snede in de steen
gemaakt en zou deze kloven met het risico
dat de steen ook kon versplinteren. De slag
waarmee hij de steen kloofde vergde zoveel
van hem dat hij na afloop flauwviel.
De bewerking was desondanks feilloos.
Van de Cullinan zijn negen grote en
96 kleine diamanten geslepen, waaronder
de Ster van Afrika (of: Cullinan I). Deze
diamant van 530,2 karaat is verwerkt in de
scepter van de Britse koning, maar de steen
wordt door de koningin ook in een broche
gedragen. De andere stenen zijn verwerkt
in de kroonjuwelen. Tentoongesteld in de
Tower of London trekken ze nu nog altijd
miljoenen toeristen per jaar. Een deel van de
steen bleef in de vorm van kleine briljanten
en slijpsel achter bij de firma Asscher als
werkloon voor het splijten en slijpen.

Precisiewerk
Diamant slijpen met een slijpschijf
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Reportage / Rederij Doeksen

rederij

Doeksen

Voor veel Nederlanders staat Rederij Doeksen synoniem
aan het begin van een verblijf op Terschelling en/of Vlieland.
Al generaties verzorgt de Rederij de veerdiensten van, naar
en tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland. De grondlegger
van deze Rederij is Gerrit Doeksen.

Tekst Lia van der Weide
Foto Rederij Doeksen

Dat de doofheid van Gerrit Doeksen een
cruciale rol zou spelen in de loop van de
geschiedenis was vooraf niet in te schatten.
Gerrit Doeksen (1861 – 1950) behoorde
in 1875 tot de eerste leerlingen van
zeevaartschool Willem Barendsz op
West-Terschelling. Hij zag het helemaal voor
zich; de grote vaart op, vreemde oorden
aandoen en pas na maanden weer voet
zetten op Hollandsche bodem. Daar had
hij wel oren naar.
Zijn slechte gehoor dwong hem echter
dichter bij huis te blijven. Als binnenvaartschipper ging hij in 1882 aan de slag.
Zijn vrachttjalk ‘Vrouw Anna’, verging na
dertien jaar trouwe dienst. Met ‘de Volharding’
kwam er een opvolger met een naam die
paste bij Gerrit Doeksen. Maar het stak de
binnenvaartschipper dat hij met een week
varen net zoveel verdiende als een
stoomschelpenzuiger in een dag.
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Na lang wikken en wegen gaf de man
van West-Terschelling de opdracht voor de
bouw van een zelfladende schelpenzuiger.
Dat besluit liet hem direct de schaduwzijde
van de marktwerking zien. Een aantal
bedrijven, verenigd in de Bond van
Schelpenzuigers, probeerde de nieuwkomer
uit de markt te drukken. De bond dreigde
alle kalkbranderijen in de regio van levering
uit te sluiten, als ze zaken deden met Gerrit
Doeksen. Gelukkig was de toenmalige post
nog niet zo goed geregeld. Het dreigement
bleef in de posterijen steken, zodat de
nieuwe firma nog tijdig leveringscontracten
wist af te sluiten. Op 1 juli 1908 voer de
hagelnieuwe schelpenzuiger Willem
Barendsz voor het eerst uit. Deze datum
wordt gezien als het feitelijke startpunt van
de onderneming. Gerrit Doeksen werd
de grondlegger van een florerend bedrijf.
Samen met zijn zonen Jan en Daan bouwde
hij Rederij Doeksen uit tot een flinke vloot
schelpenzuigers en bergingsvaartuigen.
In 1922 ontstond er op Terschelling onrust
over de slechte veerverbinding met de
vaste wal. De eilanders wilden het heft in
eigen handen nemen naar voorbeeld van

de Texelse Eigen Stoomboot Onderneming
(Teso). Er waren echter nooit genoeg
Vlielanders en Terschellingers om een
bootdienst als Teso te kunnen financieren.
Doeksen zag zijn kans schoon, op 15 februari
1922 zond hij een brief aan Rijkswaterstaat:
de reder wilde de noodlijdende dienst
overnemen. Het jaar daarop kwam de
Terschellinger Stoomboot Maatschappij
(in 1922 opgericht door Alkmaar Packet) in
handen van Gerrit Doeksen en zijn zonen.
‘Menschen met durf en ondernemingsgeest’,
aldus de Leeuwarder Courant.
In de jaren die volgden, legde de Rederij
steeds meer nadruk op het vervoer naar
de eilanden, de schelpenzuigerij en
reddingsoperaties op zee. De bergers
figureerden als ware helden in tientallen
krantenberichten over scheepsrampen.
Gerrit Doeksen nam naast het harde
werken steevast tijd voor zijn grote hobby:
zeilwedstrijden. Zijn kijk op het technische
en strategische zeilen maakte hem een
geduchte tegenstander. Zijn prijzenkast
puilde uit. Tussen 1927 en 1939 won Gerrit
alle Schelde-zeilwedstrijden bij Antwerpen.

Op de leeftijd van 85 jaar won ‘oude heer
Doeksen’ nog de eerste Waddenzeerace.
Toen hij in mei 1950 overleed, 88 jaar oud,
hing op de hele vloot de driekleur halfstok.
Door de groeiende stroom van badgasten
werd het reizigersvervoer steeds belangrijker.
De bergingstak en het schelpvissen werden
daarmee gestaag naar de achtergrond
gedrukt. Steeds meer eilanders werkten aan
vaste wal en toeristen ontdekten massaal de
prachtige Waddeneilanden. De vraag naar
een snelle overtocht werd steeds groter. De
Rederij investeerde in nieuwe schepen, er
gloorde een nieuwe dageraad.
Snelheid bleef belangrijk binnen de Rederij.
Om dit te realiseren werd in 1973 een
supersnelle catamaran in dienst genomen.
Gemaakt volgens de wensen en eisen
van Doeksen. In die tijd een uniek schip
voor Nederland. Dat de passagiers het
waardeerden, bleek uit de cijfers. Het werd
een groot succes! Inmiddels is de sneldienst
niet meer weg te denken uit de vloot van
Rederij Doeksen en heeft het bedrijf veel
kennis in huis over dit type schepen.
Ook op het gebied van ‘groene’ schepen

Door de groeiende
stroom van badgasten
werd het reizigersvervoer
steeds belangrijker

heeft Doeksen zich in de loop der tijd
gespecialiseerd. De Rederij is betrokken bij
het ontwikkelen van nieuwe toepassingen.
Momenteel onderzoekt men de
mogelijkheden op het gebied van vloeibaar
aardgas. Dat het schip vooruitstrevend
moet zijn staat als een paal boven water.
“Wist u dat wereldwijd gezien Europa de
strengste regelgeving heeft als we het
over de binnenvaart hebben?” Aan het
woord is de heer Boorsma, betrokken bij
de ontwikkeling van een schip volgens het
groenconcept bij Doeksen. ‘De Waddenzee
valt in Nederland onder de regelgeving van
de binnenvaartwet en niet onder de wetten
die gelden voor de zeevaart. Mede hierdoor
is de Waddenzee extra beschermd tegen
bijvoorbeeld geluidsoverlast en uitstoot van
CO2. Maar ook onze huidige vloot voldoet
uiteraard aan de laatste eisen.
De ontwikkeling van het schip vindt plaats
in samenwerking met het bedrijfsleven
en de overheid.

Tegenwoordig is De Rederij meer dan ‘alleen’
de veerdienst tussen Terschelling, Vlieland en
Harlingen. Organisaties die op zoek zijn naar
een bijzondere locatie voor een vergadering
of bedrijfsfeest zijn bij Doeksen aan het juiste
adres. Zolang de dienstregeling dit toelaat
is het mogelijk om een salon of zelfs een
gehele veerboot af te huren. Bijkomend
voordeel is dat alle horecagelegenheden
aan boord en aan wal in Harlingen door
Doeksen zelf worden uitgevoerd. Nu deze
faciliteiten in eigen beheer genomen zijn,
kan de Rederij ook op het gebied van
horeca in het gewenste aanbod en vereiste
kwaliteit voorzien.
De vloot telt op dit moment zes schepen.
Imposante schepen die dagelijks de
oversteek maken naar vaste wal of
naar Terschelling of Vlieland. Duizenden
passagiers (al dan niet met een voertuig)
maken elke dag gebruik van de diensten
van deze bijzondere organisatie. Tel daarbij
de capaciteit van het vrachtschip NoordNederland, en je krijgt een volksverhuizing
die elke dag opnieuw begint. Maar altijd
volgens een strikt veiligheidsprotocol, waarbij
de medewerkers regelmatig worden getoetst
op vaardigheid en kennis.
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Rederij Doeksen is onderdeel van de
Doeksen Transport Group. In 2008, tijdens de
viering van het 100-jarig bestaan van Rederij
Doeksen, kreeg de holding het predicaat
“Koninklijk”. Nog steeds is de familie Doeksen
zeer verbonden met het bedrijf, waar
inmiddels ca. 150 personen werken.
Voortdurend wordt er gezocht naar nieuwe
manieren om een nog betere service te
bieden. Het online-boekingssysteem, de
vernieuwde website, geautomatiseerde
afrekensystemen en het reizigersinformatiesysteem Doeksen-tv zijn daar
voorbeelden van. Ook zijn de schepen
voorzien van moderne apparatuur en
uitgerust met de beste faciliteiten.
Rederij Doeksen is klaar voor de toekomst!

Rederij Doeksen
is klaar voor
de toekomst!
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Column / BDO

COLUMN

BDO maakt ervaring

uit profitsector toepasbaar voor zorg

Voor instellingen in de zorgsector is er de laatste jaren behoorlijk wat
veranderd. Door de invoering van de marktwerking staan ze bloot
aan meer en andersoortige risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van
vastgoed. En er wordt van de instellingen verwacht dat ze naar de
opbrengstenkant van hun bedrijfsvoering kijken, terwijl vroeger vooral
het budget in de gaten gehouden moest worden. Daarnaast nemen
zowel de - door vergrijzing ingegeven - zorgvraag als de technologische
mogelijkheden toe, waardoor de kosten de pan uit rijzen. De zorg
lijkt onbetaalbaar te worden.

BDO Accountants & Adviseurs helpt
zorginstellingen hun bedrijfsvoering zodanig
aan te passen dat ze kunnen blijven voldoen
aan de maatschappelijke en financiële eisen
die tegenwoordig aan ze worden gesteld.
Gerard van Ruth, senior manager bij BDO:
“We putten hierbij uit onze uitgebreide
ervaring in de profitsector, waarin men van
nature stuurt op efficiëntie, klantgerichtheid
en kwaliteit. Dat vergt een andere manier van
denken, creativiteit en het vinden van
bedrijfsmatige oplossingen. Die oplossingen
weet BDO naar de zorgsector te vertalen,
waaronder subsidiemogelijkheden en fiscale
optimalisatie.” Daarnaast houdt BDO zorginstellingen een spiegel voor door jaarlijks
een benchmarkonderzoek naar hun
financiële prestaties uit voeren. En met de
online benchmarktool kunnen zorginstellingen
zelf hun financiële performance vergelijken
met die van anderen.

BDO in Nederland is qua omvang de vijfde
accountancy- en adviesorganisatie en biedt
diverse accountancy-, controle- en
consultancydiensten en bedrijfs- en belastingadvies. In Hengelo is BDO vertegenwoordigd
met circa 60 medewerkers, die voor zowel
grote als kleine MKB-ondernemingen en
not for profitinstellingen accountancy- en
fiscale diensten leveren. Ondermeer vanuit
deze vestiging wordt door multidisciplinaire
samenwerking de kennis gebundeld voor
specifieke branches, waaronder zorg,
bouw, woningcorporaties, horeca en retail.
Voor een vestiging van BDO bij u in de buurt,
kunt u kijken op onze website.
www.bdo.nl

De hierboven beschreven oplossingen voor
de zorgsector zijn exemplarisch voor de
manier waarop BDO voor al zijn klanten te
werk gaat. Daniël Van Broeck, Adviseur bij
BDO: “ We zoeken altijd naar maatwerkoplossingen. Onze medewerkers zijn flexibel,
deskundig en gaan complexe vraagstukken
nooit uit de weg. Met 27 vestigingen
verspreid over Nederland zijn we altijd lokaal
betrokken terwijl we tegelijkertijd onze lokale
kennis met elkaar kunnen delen. Dat komt
iedere klant ten goede door betrouwbare en
tijdige cijfers.”
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Redactioneel / Branche Zorg

Optimisme

VOOR 2011
Ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen verwachten de komende
tijd meer te investeren. Dit blijkt uit de investeringsmonitor die
driemaandelijks wordt samengesteld door o.a. directieleden en
facilitair managers. Zorginstellingen denken vooral meer te besteden
aan nieuwbouw, ict-systemen, inrichting, meubilair en keukenapparatuur.
De gastvrijheidszorg is met stip het belangrijkste onderwerp waar meer
in zal worden geïnvesteerd.
Tekst Lia van der Weide
Foto de Postkamer
Ook bij relaties van Eijsink in de zorgsector is
deze ontwikkeling zichtbaar. Op het gebied
van het registreren en afrekenen hier een
paar voorbeelden uit de praktijk:
Geen aai-over-de-bol cultuur
Steeds meer horecaondernemingen
hebben personeel in dienst met een
verstandelijke beperking. Wat 10 jaar
geleden nog een bijzonderheid was, is
inmiddels maatschappelijk geaccepteerd.
Deze mensen willen heel graag werken.
Ze staan te springen om deel uit te maken
van de maatschappij en verdienen dat ook.
Het betuttelende is er al lang vanaf.
De Postkamer in Nijkerk
Het oude postkantoor van Nijkerk heeft een
grote metamorfose ondergaan. Cliënten van
Careander (een organisatie voor mensen
met een verstandelijke beperking) zwaaien
nu de scepter in dit bijzondere pand. Ze
helpen in de bediening, maken koekjes en
andere lekkernijen.
De cliënten werken geheel zelfstandig met
het aangepaste Glaive afrekensysteem.
Met behulp van de Jodocy software
worden omschrijvingen vervangen door
pictogrammen en het wisselgeld wordt
in plaatjes weergegeven op het scherm.
Gasten vinden het geweldig om zich te laten
meeslepen door de sfeer.

De inventiviteit zit in het gebruik van de
Eijsink Mobile Pro bij de Technische Dienst
van deze organisatie. Als een medewerker
van de Technische Dienst een kleine
reparatie of klusje, zoals het ophangen
van een lamp, heeft verricht bij een cliënt,
dan worden de gewerkte minuten in de
Mobile Pro geregistreerd. Het systeem wordt
nu niet toegepast voor het opnemen van
bestellingen maar als registratiemiddel van
arbeidstijd. Het restaurant werkt natuurlijk
ook met de Mobile Pro. Versnaperingen
uit de winkel, maaltijden uit het restaurant,
deelname aan betaalde activiteiten en
de geregistreerde arbeidseenheden van
de Technische Dienst worden per cliënt
gekoppeld aan een persoonsgebonden
betaalpas. De cliënt ontvangt maandelijks
een overzicht van de bestedingen en 14
dagen later wordt het bedrag automatisch
afgeschreven van de bankrekening.
Carint Reggeland Groep
Woonzorgcentrum Het Woolde in Hengelo
en verzorgingstehuis Hoog Schuilenburg
in Almelo nemen de bestelling van de

bewoners op met de Eijsink Mobile Pro.
Vooral cliënten die de maaltijd op hun
kamer gebruiken zijn erg content met deze
nieuwe manier van werken. Voorheen
moest men een aantal dagen van te
voren de maaltijdkeuze bepalen. Met
de invoering van de Mobile Pro hoeft
dat nog maar één dag van tevoren. Een
medewerker van de zorg bezoekt elke
cliënt die op de eigen kamer eet en neemt
het keuzemenu ter plekke door. De cliënt
bepaalt aan de voordeur wat hij of zij de
volgende dag wil eten. De keuken kan
perfect anticiperen op de maaltijdkeuzes
van de ‘thuiseters’. Werken met de Mobile
Pro heeft vele voordelen voor de Carint
Reggeland Groep. De gastvrijheidszorg is
ge-upgrade en er is minder kans op fouten.
Er is ook meer informatie over maaltijden
beschikbaar. En dat tegen een relatief kleine
investering. Daarnaast is het mogelijk om het
voorraadbeheer te koppelen en de inkoop
te centraliseren.

SHBU Zorgcentra in Utrecht
“Een bijzonder inventieve organisatie.”
Deze omschrijving past perfect bij SHBU
Zorgcentra waar de cliënt centraal staat.
De zorg is van ‘Vraag en aanbod’
verschoven naar ‘Regie over eigen leven.’
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Reportage / VUmc

De eigenwijze visie
							 van Eijsink
Onbemande kassa’s belangrijke meerwaarde voor VUmc-restaurant

Het personeelsrestaurant “het Plein” van
VUmc is sinds de opening in 2007 in gebruik.
Henk Grevelt, met 40 jaar ervaring, is leidinggevende van het restaurant. Het Plein is
zogezegd zijn domein. En dat hij er trots op is,
dat straalt hij, samen met zijn medewerkers
uit. Het Plein heeft een lange historie. In
2003 kwam de discussie op gang binnen
VUmc, vertelt hij: ‘Uitgangspunt om tot een
nieuw bedrijfs-restaurant te komen was het
personeelsbeleid binnen de organisatie.
Er was alléén een simpele bedrijfskantine.
Je kent dat wel, tafeltjes en eenvoudige
zitplaatsen. Geen luxe, weinig uitstraling en
gedateerd. Er moest een plek komen waar
men kon ontspannen, even een cooling
down. Ziekenhuismedewerkers hebben
een stressvol bestaan. Ze moeten even weg
kunnen uit de hectiek van de afdeling. Op
je gemak van een goede lunch kunnen
genieten, niet het idee hebben dat je in
een ziekenhuis bent. Dat was van belang.
Daarnaast: als ziekenhuis moet je ook een
goed personeelsbeleid hebben. Want je wilt
niet dat mensen vertrekken. Je wilt ze juist

Het moest servicegerichter en moderner

Tekst Erwin Gevers
Foto VUmc
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Het is maandagmorgen rond half twaalf. In personeelsrestaurant “het Plein” van VUmc te Amsterdam komt
de week op gang. In de lounge zitten studenten te
praten met een kop koffie, verderop genieten enkele
doktoren van een korte pauze. De eerste gasten voor
de lunch melden zich; de keuken is geopend.
Het Plein is een bijzonder en succesvol concept.
Mede dankzij het kassasysteem dat werd geselecteerd.

aan je organisatie binden. Al die elementen
hebben een rol gespeeld bij het concept
en de inrichting van “het Plein”, het nieuwe
personeelsrestaurant. De kennis en ervaring
van Grevelt is daarbij gecombineerd met de
visie van ontwerper, werkgroepen en andere
afdelingen van VUmc. Daarbij speelden
uiteraard aspecten op het gebied van
hygiëne een belangrijke rol. HACCP is binnen
het ziekenhuis meer dan vanzelfsprekend,
maar dan ook nog eens in het kwadraat,
vertelt Grevelt: ‘De hygiënische eisen die in
een ziekenhuisomgeving gelden, zijn veel
strenger. Besmetting moet te allen tijde
worden voorkomen. Dat heeft consequenties
voor de inrichting en de routing. Er komen
hier gasten die ook weer rechtstreeks in
contact komen met de patiënten. ‘
Democratisch proces
Waar de basisregels op het gebied van
HACCP en hygiëne geen enkele marge
boden, was er voor de feitelijke inrichting
van het restaurant veel vrijheid. Het is een
democratisch proces geweest, vertelt Henk
Grevelt: “Wij hadden natuurlijk zelf ook ideeën.
Want het was duidelijk dat het bestaande
restaurant niet verder kon, niet meer van deze
tijd was. Wat de patiënten aten, werd hier
ook geserveerd. Alles was gedateerd en aan
vervanging toe. Het moest service gerichter.
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die andere groep die zich er thuis voelt:
de honderden studenten geneeskunde.
Henk Grevelt: ‘Die hebben ontdekt dat het
hier beter en gezelliger is dan in de eigen
mensa. Dus die komen hier nu ook graag
over de vloer.’ Werd op alle fronten gezocht
naar vernieuwing, innovatieve concepten
en een eigentijdse beleving, dat gold zeker
voor het betalingsverkeer. Immers, zoveel
gasten snel laten betalen, is geen sinecure.
In de oude situatie werd gebruik gemaakt
van vier bemande kassa’s, waarmee acht
cliënten per minuut konden worden verwerkt.
Tijdens de voorbereidingen is echter gekozen
voor een andere aanpak met onbemande
kassa’s. Er kan alleen worden betaald met
een personeelspas (in-house card) en een
chipknip. Met geld of met PIN kan niet worden
afgerekend. Wie met een personeelspas
betaalt, krijgt overigens automatisch
personeelskorting. De personeelspas kan
bij de entree van het restaurant worden
opgewaardeerd.
‘Ik geloofde in onbemande kassa’s’, vertelt
Henk Grevelt,‘Alhoewel anderen terughoudend
waren. Kijk, het is een kwestie van communiceren. En vertrouwen schenken, want dan
krijg je vertrouwen terug. Iedereen hier weet
dat als er derving is, de prijs omhoog moet.
Dus in feite bepaalt de klant zelf de prijs.’

en moderner. Er is een enquête gehouden
van wat iedereen verwacht van een
restaurant en hoe men de dienstverlening
ziet”. De uitkomst van de enquête zat niet
alleen in het meubilair, maar ook in de totale
beleving van het restaurant, die volstrekt
onvoldoende mogelijkheden bood. Er was
geen gezellige lounge, geen plek waar
artsen even ongestoord met elkaar konden
overleggen, geen gezellig restaurant. Dat
alles is er nu wel. Het Plein is in die zin ook een
totaalbeleving geworden; een horecabedrijf
van deze tijd. Er zijn verschillende sferen
gecreëerd. Zoals de koffie lounge en diverse
sfeervolle zitgedeelten; kortom een restaurant
met een luxueuze uitstraling. Een plek waar
mensen met elkaar kunnen overleggen.
En heel bijzonder is de aankleding: details
als tegeltjes, natuurlijke kleuren, bijzonder
meubilair en verlichting. Alles past bij elkaar
op de in totaal 1.500 vierkante meter. En
ondanks die verschillende sferen die zijn
ontstaan blijft het geheel overzichtelijk. De
ontwerpers en bedenkers verdienen dan
ook een pluim, omdat ze er in geslaagd
zijn binnen de kaders van de bouwkundige
beperkingen een geheel nieuwe atmosfeer te
realiseren.
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Grillen en wokken
Overigens speelt nog een heel ander aspect
een rol: binnen een grote organisatie als
VUmc werken uiteenlopende mensen: van
specialisten tot kantoormedewerkers, coassistenten en verplegend personeel, mensen
van de schoonmaakdiensten en zeker niet in
de laatste plaats de studenten. In de praktijk
betekent het dat er rekening gehouden
moet worden met verschillende wensen en
verwachtingen. Dat is niet alleen tot uiting
gekomen in de inrichting, maar ook in het
assortiment. De keuken is zo ingericht
dat er, voor wie dat wil, verse maaltijden
bereid worden: er kan worden gegrild en
gewokt. Maar een broodje kaas is er natuurlijk
ook, net als vegetarische maaltijden. En ook
belangrijk, zegt Grevelt: ‘Er zijn nu themadagen.
Dan organiseren we bijvoorbeeld een
Spaanse dag met echte Spaanse gerechten.
Deze themadag wisselt elke maand.’
In totaal werken in het Plein dagelijks zo’n
14 medewerkers. De Lounge opent ’s morgens
om acht uur voor ontbijtservice en uiteraard
de koffie. Het restaurant opent om half elf
waar vanaf half twaalf tot half drie ook de
warme componenten verkrijgbaar zijn.

Voor de warme maaltijd in de avond kan
men terecht vanaf half vijf tot zeven uur.
Het restaurant weet zijn eigen broek op te
houden, is budgettair neutraal. Maar wel van
optimale kwaliteit, voegt Grevelt er aan toe:
‘Het moet bijzonder zijn, want dat was het
uitgangspunt in 2003: een restaurant met een
goede kwaliteit, met een eigen sfeer. Een plek
waar je even echt uit de werkomgeving bent.’
Logistiek is het Plein een complexe organisatie.
Dagelijkse komen er tussen de 2.400 en
2.600 gasten over de vloer. Voor een kop
koffie met een artsenbezoeker, voor een
smakelijke lunch of een snelle hap. Of om
even wat broodjes op te halen om achter het
eigen bureau te nuttigen. En de groei zit er
nog steeds in, zegt Henk Grevelt: ‘Het aantal
bezoekers is ook afgelopen jaar weer met
5 procent toegenomen. Het is een succes.
Niemand had dit ooit kunnen verwachten.
En zeg eerlijk: zoiets in een tijd van
bezuinigingen is toch bijzonder.’
Overigens zijn het niet alleen de directe
medewerkers van het ziekenhuis, die gebruik
maken van de diensten van het Plein. Ook
bijvoorbeeld ouders van patiënten en
vrijwilligers komen in het Plein. En dan is er

Eigen visie
Het systeem met in totaal acht onbemande
kassa’s is geleverd door Eijsink
Afrekensystemen. Nadat er gekozen was
voor Eijsink werd de firma betrokken in de
ontwerpfase vertelt Henk Grevelt: ‘Eijsink
heeft een eigen visie, kijkt niet alleen sec
naar het product maar ook naar de totale
filosofie. Eijsink is één van mijn betrouwbaarste
leveranciers. Ze staan altijd voor je klaar,
reageren direct.’
De Hengelose specialist kwam met
een concept van twee vierkante tafels
in molenwiek opstelling met elk vier
betaalsystemen met een maximum
capaciteit van 14 gasten per minuut.
Op de schermen zijn de diverse artikelen
duidelijk aangegeven en de betaling wordt
met enkele drukken op de touchscreen kassa
uitgevoerd. Er is een goed overzicht bij het
afrekenen en het voordeel is dat er geen
lange wachtrijen zijn, omdat de cliënten
worden verdeeld over twee locaties met ieder
vier systemen. Bovendien gaat het afrekenen
snel: de praktijk heeft geleerd dat tachtig
procent van de gasten dagelijks dezelfde
producten afnemen; men weet de bewuste
toetsen dus snel te vinden. ‘En een ander
aspect is dat de rij constant in beweging is.
De beleving dat je moet wachten is daardoor

veel minder’, aldus Henk Grevelt, die dankzij
de koppeling met zijn eigen pc iedere
seconde kan zien wat er afgerekend wordt.
Belangrijke managementinformatie, omdat
zo geanalyseerd kan worden welke artikelen
en gerechten in trek zijn.
Dankzij de ‘eigenwijze’ filosofie heeft Eijsink
een belangrijke bijdrage geleverd aan
de succesvolle formule van het Plein.
Onbemande kassasystemen werken
uitstekend en de derving is lager dan
gemiddeld. Dat is ook een kwestie van
actief reageren, besluit Henk Grevelt: ‘Er zijn
natuurlijk altijd creatievelingen die een lunch
verwarren met een snee brood. Die sturen
we bij. En soms, als het echt nodig is, krijgt
zo’n persoon van mij op uitbundige wijze
uitleg over het betaalsysteem. Dat is vaak
voldoende…’

Ook bijvoorbeeld
ouders van patiënten
en vrijwilligers komen
in het Plein
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Betalingsverkeer / Magna Carta

ZORGSECTOR KIEST
VOOR CHIPKAART
Makkelijk en efficiënt met FacilityPro

Magna Carta Chipcard Solutions ontwikkelt en levert al jarenlang
multifunctionele chipkaartsystemen voor onder meer zorg- en
onderwijsinstellingen, bedrijven, catering en overheidsinstanties.
FacilityPro is het chipkaartsysteem van Magna Carta voor facilitair
management. De multifunctionele chipkaart biedt uitkomst bij
het cashless afrekenen bij kassa’s en verkoopautomaten en kan
dienen als toegangspas. Daarnaast is de chipkaart ook te gebruiken
voor identificatie en/of registratie.
Tekst Magna Carta
Foto Magna Carta

Voordelen FacilityPro
Binnen een zorg- of wooncentrum zijn tal van
toepassingen te vinden waarbij een elektronische pas het woonplezier vergroot.
Voorbeelden zijn beveiligd parkeren, toegang
tot het gebouw, betalen voor maaltijden en
registratie of transactie voor een medisch
doel (afgifte van medicijnen).
De FacilityPro terminals accepteren zowel
Chipknip als FacilityPro kaarten. Vaak wordt
naast de eigen gesloten FacilityPro kaart ook
Chipknip geaccepteerd bij zorginstellingen,
zodat ook mensen van buiten de organisatie
bij de betaalterminals terecht kunnen.
Het FacilityPro kaartsysteem is eenvoudig en
maakt het de bewoner gemakkelijk in het
dagelijkse leven. Deze hoeft niet steeds een
andere sleutel te zoeken of de portemonnee
te trekken. Ook lang wachten in rijen voor de
kassa is verleden tijd. Eén slimme chipkaart
op zak is voldoende. Ouderen kunnen snel
overweg met de chipkaart als ze het nut er
van inzien en goed worden voorgelicht.

verbruiken. Hierdoor kan worden ingespeeld
op de consumptie van de bewoners.
Bovendien geeft FacilityPro mogelijkheden
om geautomatiseerd toegang te verlenen
aan groepen (bijvoorbeeld familie van
bewoners) en kortingen toe te kennen aan
bijvoorbeeld het personeel en vrijwilligers.
De FacilityPro kaarten kunnen via
oplaadpunten op locatie worden
opgewaardeerd of via Internetbankieren via
een iDEAL betaling.

Toekomstige ontwikkelingen:
Mobiel betalen (MiniTix)
Naast de bekende Chipknip zijn er ook
andere mogelijke betaalmiddelen: onder
meer Mobiel betalen via MiniTix. Hier wordt
gebruik gemaakt van een MiniTix account
van de gebruiker als een kleine elektronische
portemonnee.
Vanzelfsprekend volgt Magna Carta
deze ontwikkelingen op de voet en
informeert haar klanten graag over de
toekomstverwachtingen van overige
betaalkaartsystemen, waaronder
bijvoorbeeld betalen met de smartphone
en OV-chipkaart en de ontwikkelingen op
het gebied van open contactloze systemen
(PayPass en PayWave).

Ook voor het personeel is het FacilityPro
kaartsysteem een uitkomst. Het toekennen
van kortingen via de FacilityPro kaart en
betalen zonder contant geld zorgt voor
snellere transacties en daarmee een
efficiëntere werkomgeving.
Het hoofd van de organisatie kan ook zijn
voordeel doen met de overzichtelijkheid van
FacilityPro. Het kaartsysteem geeft precies
aan welke groepen gebruikers hoeveel
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Producten / Geldverwerking

Safety
first

Er gaat letterlijk en figuurlijk een behoorlijk bedrag over de
toonbank. Ongeacht het type transactie: pinnen, chippen of
‘gewoon’ contant. Ondernemend Nederland heeft er een
behoorlijke kluif aan om dit in goede banen te leiden.
Dat contante betalingen extra veiligheidsmaatregelen
vragen is niet vreemd. Controleren, afstorten, tellen,
sorteren en veilig opbergen: dagelijkse handelingen
voor veel ondernemer. Voor elke stap in het
geldverwerkingsproces zijn er passende oplossingen.

Controleren
Met een vals geld detector wordt het biljet
op eenvoudige wijze gecontroleerd op
echtheidskenmerken. Maar wat te doen als
het biljet verdacht blijkt te zijn? Accepteer
het niet. Indien het biljet al in het bezit is
geef het biljet dan niet uit. Het uitgeven van
een vals biljet is strafbaar. Indien u iets kunt
vertellen over de herkomst van het biljet,
van wie of waar u het heeft gekregen, ga er
dan mee naar de politie en doe aangifte.
Ook kunt u een verdacht biljet naar de
eigen bank brengen of opsturen naar de
Nederlandsche Bank.

Afstorten
Als er regelmatig contant geld in uw
bedrijf ‘rondzwerft’ is het verstandig
deze tijdelijk veilig op te bergen in een
afstortkluis. Eigenschappen als een
afsluitbaar inwerpmechanisme, antiuithengelvoorziening en eventueel
een elektronisch slot met tijdvertraging
voorkomen dat er geld ongewenst wordt
meegenomen.
Op locaties waar met kassa’s gewerkt wordt
is een afroombox een must. Door deze dicht
bij de kassa te plaatsen kan geld direct
afgeroomd worden. Een eerste bescherming
tegen kassagrepen, overvallen en interne
fraude is hiermee geboden.

Controleren,
afstorten, tellen,
sorteren en
veilig opbergen
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Tellen en Sorteren
Menig ondernemer zit aan het einde
van de dag, opgesloten in zijn kantoor,
de dagopbrengst te tellen. Met behulp
van geldtel- en sorteermachines is deze
tijdrovende klus in een handomdraai
uitgevoerd. Naast het tellen en sorteren van
de biljetten, behoort detectie en het maken
van bundels tot de mogelijkheden. Voor
het tellen van munten zijn er machines met
diverse eigenschappen verkrijgbaar, zoals
snelheid, invoer- en uitvoercapaciteit, en het
uitwerpen van niet conforme of vreemde
munten.

Opbergen
Controle of niet, het geld zal veilig
opgeslagen moeten worden. In het
Nederlands Centrum voor Kluizen in
Emmeloord vindt u de meest complete
collectie kluizen van Nederland. Groot,
klein, sleutelslot, elektronisch slot, slot met
tijdvertraging, afstort mogelijkheden, etc.
Ziet u door de bomen het bos niet meer?
Kom langs en laat u adviseren door onze
kluizenspecialisten, zij helpen graag.

Tekst Iris Sprakel

De keuze voor
de juiste kluis
Kluizen zijn er in vele soorten, typen en
maten. Aspecten zoals wat gaat men in
de kluis bewaren, waartegen wil men de
eigendommen beschermen en wat is de
beste plaats om de kluis neer te zetten of in
te bouwen zijn uitermate belangrijk in het
maken van de juiste keuze.

Verzekeraars gebruiken de waardeberging
als richtlijn. In een kluis met een
waardeberging van vijfduizend euro
wordt bij braak dus in principe maximaal
vijfduizend euro vergoed. Overleg wel met
de verzekeringsmaatschappij of het geld in
de kluis inderdaad is meeverzekerd.

Het is dus belangrijk een aantal zaken eerst
goed op een rijtje te zetten. Er bestaan drie
soorten kluizen. Kluizen die beschermen
tegen diefstal (braakwerende kluizen), tegen
hitte (brandwerende kluizen) en tegen
beiden (braak- en brandwerende kluizen).

Bij brandwerende kluizen gaat het uiteraard
in eerste instantie om de hittebestendigheid.
Hoelang wordt de inhoud beschermd tegen
een bepaalde temperatuur? Brandwerende
kluizen worden volgens de zwaarste normen
getest. De kluis wordt 1 of 2 uur blootgesteld
aan een temperatuur van rond de 1.100 ºC.
Hierna volgt een valtest van ca. 9 meter om
een val van een etage na te bootsen.

In Kluizenland wordt een en ander
uitgedrukt met het begrip ‘waardeberging’,
waarmee de verzekerde waarde wordt
aangegeven. Hoe hoger de waarde hoe
steviger de kluis zich te weer zal stellen tegen
ongenode bezoekers. De waardeberging
is geen natte vingerwerk maar wordt
bepaald door de onafhankelijke Stichting
Kwaliteitsbeoordeling Brandkasten (SKB).

Gedurende de gehele testperiode,
inclusief een natuurlijke afkoeling, mag
de temperatuur in de kluis niet boven de
waarde van 170 ºC voor brandwerende
kluizen en boven de 50 ºC voor datasafes
komen.

Online bestellen
Controleren, afstorten, tellen, sorteren
en veilig opbergen. Voor elke stap in
het geldverwerkingsproces vindt u
op webshop.eijsink.nl het meest
geschikte product.
Maar er is meer: kassa’s,
wetcovers en handige accessoires
om het afrekenen te vergemakkelijken.
Ook kassarollen en linten bestelt u online.
De producten zijn uitgebreid op kwaliteit
getest door onze service afdeling en
perfect afgestemd op uw kassa,
printer of betaalterminal.
En niet geheel onbelangrijk, wie via de
webshop bestelt is voordelig uit!
Regelmatig verkopen wij producten
die uit ons assortiment verdwijnen en
bieden we palletvoordeel aan.
Bovendien worden er producten,
die slechts enkele dagen zijn gebruikt,
aangeboden tegen aantrekkelijke prijzen.
Bijvoorbeeld afrekensystemen die
terugkomen uit de verhuur, gebruikt zijn
tijdens beurzen of zijn uitgeleend.
Ons advies?
Kijk regelmatig op: webshop.eijsink.nl
want op is op!
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Producten / Kluizen

Betalingsverkeer / Cashless betalen

Nederlands Centrum
voor Kluizen

De online
portemonnee
heeft de toekomst

In het cashloze betalingsverkeer is een
nieuwe ontwikkeling op komst. Bestellen en
betalen met je mobiele telefoon. Vriendennetwerk Hyves heeft samen met Rabobank
MiniTix een digitale portemonnee ontwikkeld,
MyOrder. De applicatie is te downloaden op
de mobiele telefoon. Zodra je je saldo hebt
opgewaardeerd kies je via Hyves de locatie
waar je zit en kun je vervolgens menukaarten bekijken. Je maakt je keuze en plaatst
vervolgens de bestelling.

Tekst Iris Sprakel

Ruim assortiment
Voor het grootste assortiment kluizen
in Nederland is een bezoek aan het
Nederlands Centrum voor Kluizen in
Emmeloord de moeite waard. Meer dan 100
kluizen, allen in een goede prijs/kwaliteit
verhouding geven een perfect beeld van
wat er zoal mogelijk is.
U kunt ook bij onze vestiging in Amsterdam
terecht. Deze vestiging is recentelijk
uitgebreid met een kluizen dependance.
Hier staan de meest voorkomende kluizen
tegen aantrekkelijke prijzen en zonodig
direct uit voorraad leverbaar.

Vestiging Emmeloord

Vestiging Amsterdam

Custom made
Indien u specifieke wensen en eisen heeft
(afmeting, type slot, brandwerendheid etc)
is het mogelijk een kluis op maat te laten
maken. Wist u dat in elke Blokker-winkel een
kluis staat die volgens de wensen en eisen
van Blokker is gefabriceerd?

De betaling wordt dan direct verwerkt via
MiniTix van de Rabobank. Dit werkt ongeacht bank en provider. MyOrder is voor
alle telefoons met internet gratis online te
verkrijgen. Op dit moment zijn er meer dan 1
miljoen gebruikers.

Minder handelingen nodig
MyOrder werkt samen met Eijsink Afrekensystemen. Eijsink zorgt voor de koppeling met
het kassasysteem en de rapportagelijnen
zodat het ook praktisch goed uitvoerbaar is.
Hierdoor kunnen de klanten van Eijsink snel
inspringen op de bestel- en betaalwijze van
de toekomst. De dienst van Hyves en MyOrder kan eenvoudig worden geïntegreerd in
het huidige Eijsink-kassasysteem.

Nadat de klant de bestelling heeft voltooid,
print de kassa een bon. Het bedienend personeel verzorgt de bestelling zoals normaal.
Alleen zijn nu minder handelingen nodig.
Het brengen van de menukaart is, evenals
het opnemen en afrekenen van de bestelling, niet meer nodig. Via het kassasysteem
kunnen de mobiele menukaarten flexibel
worden ingevuld en up-to-date worden
gehouden. Kortom: snelle service, directe
betaling, een flexibele menukaart, minder
handelingen en minder contant geld.

Cashless Betalen
MiniTix van Rabobank speelt nog een
belangrijke rol in een andere tool: Cashless
Betalen. Dit systeem is gekoppeld aan de
online portemonnee van MiniTix. Ideaal
voor bijvoorbeeld verenigingen, die hun
leden kunnen voorzien van een zogeheten
betaalsleutel in de vorm van een pasje, een
sleutelhanger of een polsbandje met een ingebouwde betaalchip. Het werkt ook via een
sticker die je op je mobiel kunt aanbrengen.
De betaalsleutels kunnen voor een speciale
chiplezer gehouden worden, waarna de betaling kan plaatsvinden via de online MiniTixportemonnee. Zo is een rondje betalen in de
sportkantine wel heel snel afgehandeld! De
chiplezer is geïntegreerd in de betaalterminal die ook geschikt is voor de Chipknip.

Met de ondersteuning van de
kluizenfabrikant en de know-how van
Eijsink is een custom-made kluis van de
productieband ‘gerold’. Geheel volgens de
specificaties van de klant.
Transport, inhuizing en verankering
Voor het transport en inhuizing wordt
zonodig de hulp van professionals
ingeroepen. Rollema Transport b.v. is
de specialist op het gebied van het
transporteren, inhuizen en verankeren van
kluizen. Zij beschikken over de mankracht,
kennis en het juiste materieel.
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Producten / Vectron

Column / Hoffmann Bedrijfsrecherche

Alles onder één dak

Made in Germany

COLUMN

Management
in
de
hoofdrol
alleen structureel opgepakte fraudepreventie loont
Kleine en grote fraudes kosten het Nederlands bedrijfsleven en de
overheid jaarlijks bijna € 3 miljard. Ondernemingen hebben daarom
veel te winnen bij het indammen van deze schade.
Zeker in economisch lastige tijden. Tijd dus voor actie.

Geen enkele onderneming is honderd
procent fraudeproof. Het helpt echter wel
als u zich bewust wordt van een aantal
misvattingen rondom fraudes. En het helpt
ook om uw onderneming eens met een
frisse blik te bekijken.
Schijnveiligheid
Fraude is een containerbegrip: het meenemen
van bedrijfsgoederen, het verzenden van
valse facturen, en het doorspelen van
gevoelige informatie, vallen er bijvoorbeeld
allemaal onder. Zo bezien lijkt het tegengaan
van fraude onbegonnen werk. Toch is
dat niet zo. In veel ondernemingen is het
fundament om fraude tegen te gaan wel
aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van
procedures. In de praktijk ontbreekt het
echter vaak aan controle op het naleven
van de procedures. De reden daarvoor is:
vertrouwen. Leidinggevenden denken vaak
dat vertrouwen betekent dat controle niet
nodig is. Het is juist omgekeerd: controle
geeft vertrouwen, maar dan geen misplaatst
vertrouwen. Als er geen controle plaatsvindt,
hebben procedures geen zin. Er is dan
sprake van een schijnveiligheid.

Tekst Lia van derWeide

Onder de rook van Münster, in de nabijheid
van snelweg en luchthaven, werken ruim
100 specialisten bij Vectron Systems AG. Deze
organisatie is in twintig jaar uitgegroeid tot
één van de Europese marktleiders op het
gebied van afrekensystemen.
Of het nu gaat om de ontwikkeling van
nieuwe systemen en technologieën,
de productie, verkoop, technische
ondersteuning of de orderverwerking; alles
wordt vanuit het hoofdkantoor in Münster
uitgevoerd. Juist de bundeling van deze
disciplines maakt Vectron sterk. Omdat alle
deskundigen onder één dak zitten, kan er
snel gereageerd worden op de behoeftes
uit de markt.

Eijsink Steel Touch
De Steel Touch is met haar eenvoudige
bediening een snel en effectief
afrekensysteem. De flexibele kassasoftware
kan probleemloos aan individuele
bedrijfseisen worden aangepast en maakt
branchespecifieke functies mogelijk. Velden
en zoekgroepen kunnen naar wens worden
gepositioneerd en vormgegeven.

Eijsink Mobile Pro
De Eijsink Mobile Pro is een buitengewone
compacte mobiele kassa. Door zijn design
en de vooruitstrevende techniek biedt deze
handheld een exceptionele toegevoegde
waarde. Ontwikkeld aan de hand van
Eijsink’s wensen en eisen, opgedaan vanuit
de praktijk, is de Eijsink Mobile Pro een
afrekensysteem dat zijn tijd ver vooruit is.

Jos W.Th. Meekel is Operationeel Directeur
van Hoffmann te Almere

Preventie loont
Alleen structureel opgepakte preventie
loont. Het is een indicator voor kwaliteit; een
integere organisatie straalt af op het imago,
op de medewerkers, op de onderlinge
verhoudingen. Dat resulteert uiteindelijk in
een verbetering van de productiviteit en
winstgevendheid. Juist organisaties die
een focus hebben op de lange termijn
doen vaak meer aan risicomanagement.
Ze brengen de risico’s die ze lopen in
kaart, ze screenen medewerkers en blijven
communiceren over integriteit en het
nakomen van afspraken. En last but not
least: het management geeft het goede
voorbeeld. Dat is misschien nog wel de
beste remedie.

Hoffmann Bedrijfsrecherche
www.hoffmannbv.nl

Exorbitant
De kwetsbaarheid voor fraude wordt
beïnvloed door drie factoren: verleiding,
aanleiding en gelegenheid. Als deze
factoren allemaal aanwezig zijn, is de
kwetsbaarheid van de onderneming groot.
Verleiding is er vrijwel altijd, al zal lang niet
iedereen er direct voor bezwijken.
De aanleiding kan een intern maar ook
een extern gegeven zijn: een medewerker
heeft dan bijvoorbeeld schulden of een
exorbitante levensstijl. Gelegenheid is het
gemakkelijkst en effectiefst te beïnvloeden.
Op de vraag waarom zij fraudeerden,
antwoordden de meeste daders namelijk:
omdat het zo gemakkelijk ging.
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Reportage / Monique Collignon

Monique Collignon is een van de Nederlandse topontwerpers. Tot aan
1993 ontwierp ze sportkleding voor verschillende fabrikanten zoals
voetbalkleding voor Adidas, wieler- en triatlonkleding voor Rini
Wagtmans. In 1990 startte ze met haar eigen couture collecties
die ze 2x per jaar presenteerde. Binnen een paar jaar had ze een
gewaardeerd couturehuis en een breed scala aan klanten waaronder
tal van prominenten.

Tekst Lia van der Weide
Modefoto’s:
Allard Honigh
Persfoto:
Govert de Roos

Monique
Collignon
EM / Eijsink Matters / 64

Onlangs werd Monique Collignon met recht
uitgeroepen tot Designer of the Year 2010.
Als geen ander weet zij hoe een vrouw
zichzelf het liefste ziet: gedurfd maar toch
chic en een tikkeltje sexy. De cliëntèle die
Monique Collignon aanspreekt met haar
Haute Couture collecties zijn zelfbewuste, gedistingeerde vrouwen waarbij de romantische
en ‘powerwoman’ elkaar hebben gevonden.
Geen trendvolgers, maar vrouwen die midden
in het leven staan. Haar ontwerpen moeten
daarom altijd aansluiten bij de persoonlijkheid
van een cliëntèle. In de laatste Haute couture
collectie blijken chic, stoer en elegantie
prima samen te gaan. Ze maakt graag
gebruik van zachte materialen zoals zijden
chiffon, satijn, mohair-wol, kant en fluweel.
De collectie straalt luxe uit maar dan
wel draagbare luxe, waarbij ze graag de
spanningsgrens opzoekt. De collectie jurkjes
met ultra laag gesneden rugpartijen is daar
een mooi voorbeeld van.

Naast de Haute couture en prêt-à-porter lijn
maakt ze regelmatig een geslaagde uitstap
naar het ontwerpen van bedrijfskleding.
Uitstraling, functionaliteit, draagbaarheid,
duurzaamheid en wasbaarheid zijn hierbij
belangrijke overwegingen om tot een goede
keuze te komen.

Monique Collignon ontwerpt op aanvraag
exclusieve bruidsjurken/bruidsensembles.
Ieder ontwerp is uniek en voorzien van een
“Carte d’authenticité” en wordt met de grootst
mogelijke zorg vervaardigd in eigen atelier
waarbij er rekening wordt gehouden met de
wensen van de aanstaande bruid.
Om te benadrukken dat het telkens
om één uniek exemplaar gaat, worden
alle couturestukken aan de binnenzijde
genummerd en geleverd met een
authenticiteit-bewijs. Deze “Carte
d’authenticité” garandeert dat het gaat om
een origineel exemplaar uit de collectie van
Monique Collignon Haute Couture.

De prêt-à-porter collectie is gemaakt voor de
vrouw die zowel supervrouwelijk als stoer is.
Haar ontwerpen zijn vaak klassiek en classy,
maar altijd met een twist, zodat het niet
tuttig of saai wordt. Dames met een maatje
36 tot 44 kunnen hun hart ophalen. Jasjes,
(spijker)broeken, blouses, shirts, trenchcoats,
maar natuurlijk ook cocktailjurken zijn met
één muisklik te bestellen.
Daarnaast is de collectie verkrijgbaar in
diverse winkels verspreid over Nederland.
Op zoek naar de dichtstbijzijnde winkel?
Mail uw woonplaats naar:
info@moniquecollignon.com
en u ontvangt de gevraagde gegevens.

Monique heeft haar salon voor de Haute
Couture in Amsterdam. Haar initialen MC
vormen haar logo.
Vanaf 2008 voert Monique ook een prêt-àporter (confectie) collectie ‘MC by Monique
Collignon’. Leuk detail is dat Monique haar
cliëntèle aanzet om online te gaan winkelen.
Als eerste modeontwerpster van de ‘gevestigde
orde’ heeft ze een webshop geopend.
Volgens Monique was dit niet meer
dan een ‘logische stap’. “De consument
accepteert webshops meer en meer en dat
is uitgegroeid tot gemeengoed.”
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Reportage / LeurinK mode

LeurinKmode
Come in and
join the party

Tekst Lia van der Weide
Foto Leurink Mode

Hartje Borne, een normale doordeweekse avond.
Op het plein voor LeurinK mode staan fraaie bolides.
Het is een komen en gaan van mooie, maar vooral
leuke mensen. De heren in een goed gesneden maatpak, de dames fashionable. Job Mulders en Karel Kist
van ING Private banking en Marc en Maaike Leurink
begroeten gezamenlijk hun gasten.

Steeds meer ondernemende bedrijven
bundelen hun krachten, om op die manier
hun doelgroep nog beter van dienst te
kunnen zijn. Elkaars krachten versterken, daar
draait het om. Come in and join the party.
De place-to-be
Voor dit soort evenementen is LeurinK mode
de place-to-be. Want zeg nu zelf, waar vind
je nou een modezaak waar een lange
catwalk midden door de winkel loopt?
Het karakteristieke pand ‘De Keizerskroon’
in het Twentse Borne is de perfecte locatie.
Het gebouw is van vroeger uit een herberg
en kreeg daarna de functie als hotel.
Zelfs de oorsprong van het Hengelo Bier ligt
hier. Ook de fabriek van Stork is ooit in de
Keizerskroon onder het genot van een borrel
opgestart. Is het de historie, de grandeur
of de fraai uitgevoerde restauratie van het
pand? Feit is wel dat je je senang voelt in
dit monumentale gebouw.
Laten zien wie je bent
Maaike en Marc Leurink houden van hun
vak. “Het blijft boeien omdat het nooit
hetzelfde is. Mode is persoonlijk. Het gaat
niet alleen om ‘grote merken’ maar om
kwaliteit en expressiviteit. Laten zien wie
je bent, daar komt het op neer.” Ook ING
werkt graag op persoonlijke basis. Een feest
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van de show wordt Monique Collignon
onthaald met een daverend applaus.
Bij de tijd blijven
Ook de exclusieve handgemaakte
horloges van de broers Grönefeld krijgen
alle aandacht die ze verdienen. Stijlvol,
gemaakt met oog voor detail. Het zijn ware
eyecatchers.
In een andere hoek van de winkel geeft
La Biosthetique advies omtrent haar en
huid. Dit merk staat al 50 jaar garant voor
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
beautytrends en verzorgingsartikelen.
De wijnliefhebbers worden door het Twentsch
Wijnhuis getrakteerd op heerlijke wijnen.
Maar ook voor een single malt whisky, een
Frans cognacje of heerlijke oude Armagnac
is men hier aan het juiste adres.

Team van specialisten
En als de bezoeker alles heeft gezien,
geproefd en bewonderd, is een bezoek aan
het team van specialisten van bancaire
zaken misschien niet geheel onverstandig.
Leden van het ING-team zijn op de hoogte
van de nieuwste regelgeving. En om niet
te diep in te gaan op de zaken, slaat men
graag de agenda open voor het maken
van een afspraak.
De kracht van dit soort evenementen zit in
de diversiteit van de gasten. Genieten van
de heerlijke dingen van het leven in een
ontspannen sfeer. Zo zou toch elk weekend
moeten beginnen?

georganiseerd door beide bedrijven is dan
ook een logisch gevolg. Maaike vervolgt:
“We hadden een goede aanleiding, omdat
we sinds kort de collectie van Monique
Collignon in huis hebben.
Ze is in 2010 verkozen tot Dutch Designer of
the year en we zijn er trots op dat we haar
collectie als één van de weinige winkels in
Nederland mogen voeren. Bij ons vind je een
uitgebreide collectie van casual kleding van
onder andere Moncler, by Malene Birger en
Blauer tot een speciale afdeling van feesten avondkleding. Daar past de nieuwste
collectie van Monique Collignon bijzonder
goed tussen.
Tegelijkertijd wilde ING zijn cliëntèle
graag op een bijzondere avond trakteren.
Gezamenlijk iets organiseren is dan gewoon
heel erg leuk.”
Mannequins
Ondertussen is het achter de coulissen een
drukte van belang. Mannequins, visagisten,
hairdressers, stylistes van LeurinK mode,
Monique Collignon met haar assistenten.
Nog even wat extra lippenstift, een jurk net
iets anders geschikt…niets wordt aan het
toeval overgelaten. De lichten gaan uit in
de winkel. Alle gasten verzamelen zich om
de lange catwalk. Eén voor één dalen de
mannequins de trappen af. Aan het eind
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Redactioneel / Branche Catering

Catering

een branche
in beweging

VITAM
VITAM Catering
‘Net zo veelzijdig als het leven zelf!’
VITAM Catering, gestart in 2003, is een
relatieve nieuwkomer in de druk bevolkte
bedrijfscatering business. Het bedrijf
onderscheidt zich door een frisse aanpak.
Eten, drinken én de medewerkers staan
centraal. Maar ook flexibiliteit en actief
meedenken met de wensen van de
klant. Duurzaamheid vormt voor VITAM
Catering het vertrekpunt voor haar gehele
bedrijfsvoering. Daarnaast werken zij
samen met Nederlands eerste regionale
versketen ‘Mijnboer’. VITAM biedt haar
gasten een aansprekend assortiment, dat
wordt gekenmerkt door verse smaakvolle
producten, versbereiding en een
aanhoudende introductie van ‘nieuwe’
producten. Met eigen recepturen en eigen
versproducten is VITAM herkenbaar voor de
omgeving. De producten worden bereid
en gepresenteerd door gepassioneerde
medewerkers met kennis, ervaring en liefde
voor het vak. Kookstudio’s voeden deze
passie en kennis.
VITAM verzorgt de catering bij onder andere
Tommy Hilfiger en de Gemeente Amersfoort.
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Hutten
‘Brabantse gastvrijheid’
In 1929 werd de basis gelegd voor een
typisch Brabants familiebedrijf: Hutten. Jan
Hutten begon in dat jaar een ambachtelijke
bakkerij. Tien jaar later werd het pand
getransformeerd naar lunchroom en in
1951 verbouwd tot café-restaurant. Tijdens
feestelijke gebeurtenissen werden in de zaal
achter het restaurant de eerste buffetten
en diners geserveerd. Positieve reacties van
tevreden klanten volgden. Rond 1980 werd
de vraag naar buffetten en diners steeds
groter: de partycatering was geboren.
Inmiddels is Hutten een toonaangevende
culinaire dienstverlener met inmiddels drie
bedrijfstakken. Hutten is gespecialiseerd
in het verzorgen van bedrijfsrestauratieve
diensten en het organiseren van exclusieve
bijeenkomsten en evenementen. Ook
dragen zij zorg voor het continu door
ontwikkelen van ambachtelijke Foodservice.
Hutten gelooft in het grootschalig vers
produceren met het behoud van traditionele
kookprocessen en een ambachtelijk bereid
product.
Hutten verzorgt de catering onder andere bij
MN Services en UPC.
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Vermaat

Paresto

‘Zelfs te vinden in Abu Dhabi’

‘De defensiecateraar’

Het is een echt familiebedrijf, gestart in 1978
met een delicatessenwinkel in Utrecht. De
bezoekers van het, aan de overkant gelegen,
St. Antonius Ziekenhuis werden een steeds
belangrijkere klantengroep. Vermaat speelde
hier handig op in door het assortiment er
op te laten aansluiten. Als begin jaren 80
het ziekenhuis verhuist naar Nieuwegein
besluiten zij in overleg mee te verhuizen.
De eerste Vermaat-vestiging is een feit. Met
ziekenhuishoreca is Vermaat groot geworden
en is in deze branche tevens marktleider.
Het aantal bedrijfsrestaurants is steeds
meer in opkomst en is verantwoordelijk
voor ongeveer 15% van de omzet. De
vestigingen variëren inmiddels van gezellige
espressobars tot uitgebreide horeca- en
winkelplazas met restaurants, terrassen,
shops en andere publieksvoorzieningen.
Vermaat gaat zelfs internationaal met
het speciale koffieconcept Mockamore.
Het concept viel zo in de smaak bij een
Arabische sjeik dat deze het naar Abu Dhabi,
Verenigde Arabische Emiraten, haalde.

Paresto is dé cateringorganisatie van
Defensie voor Defensie. De cateraar
levert wereldwijd 24/7 catering- en
cateringgerelateerde diensten, producten
en kennis aan alle defensieonderdelen.
Paresto verzorgt niet alleen de catering
in bedrijfsrestaurants, kantines en bars
van Defensie, maar ook de catering van
militairen op oefening of op uitzending.
Paresto heeft 1200 vaste medewerkers in
dienst en verzorgt de catering op meer
dan 130 defensielocaties in binnen- en
buitenland. Leuk om te weten: Paresto
verzorgt jaarlijks meer dan 320.000
rantsoenen. Jaarlijks worden 563.000
krentenbollen en 731.000 kroketten verorberd.
Er worden maar liefst 1.266.000 blikjes fris
leeggedronken en 550.000 lunchpakketten
samengesteld.

Vermaat is onder andere te vinden in
het Medisch Spectrum Twente en
het Van Gogh Museum.

ISS
ISS Catering Services
‘Eten is meer dan een werkwoord’
ISS Facility Services is wereldwijd de grootste
werkgever op het gebied van Facilitaire
dienstverlening. ISS biedt haar diensten
geïntegreerd aan vanuit de pilaren: Catering
Services, Cleaning Services, Security Services,
Property Services en Office Support.
In Nederland is ISS Catering Services lid van
de branche vereniging VENECA, is KEMA
gecertificeerd en staat met de jaaromzet op
de 7e plaats van de bedrijfscateraars.
ISS Catering verzorgt onder andere de
bedrijfscatering, de vergaderservice,
boardroomcatering/executive dining en de
automaten binnen de panden van haar
opdrachtgevers. In 2009 werd het brand,
House of Coffee, gelanceerd. Hiermee voert
zij haar eigen private label koffieboon. Begin
2011 wordt er een nieuw cateringbrand
geïntroduceerd gebaseerd op Good, Honest,
Food. Een brand die volledig inspeelt op
de trends die vandaag de dag en morgen
spelen in de wereld van eten & drinken.
ISS Catering Services verzorgt de catering
onder ander bij Wegener en het UWV.
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Eijsink / Service

Column / Deloitte

Altijd & Overal

herkenbaar

COLUMN

Zorg:

een markt in beweging

Er is bijna geen branche te vinden waar de veranderingen zo snel
gaan als in de zorg. Zorginstellingen worden geconfronteerd met
schaarste en zullen steeds meer zorg met minder middelen moeten
verstrekken. Dit betekent voor zorginstellingen niet alleen dat zij
moeten sturen op effectieve en efficiënte zorg, maar ook dat ICT
steeds meer een strategische component wordt. Om cliënten optimaal
en blijvend te kunnen bedienen zal meer worden samengewerkt in en
buiten de zorgketen. Evenals bijvoorbeeld woningcorporaties staan
ook zorginstellingen in de schijnwerpers als het gaat om governance
(= goed bestuur) en interne beheersing. Zaken als risicomanagement
en beheersing van allerlei processen staan hoog op de agenda.
Ondertussen worden cliënten kritischer, waardoor het accent in de
sturing niet langer op aanbod maar op vraag ligt. Cliënten willen
meer keuzemogelijkheden en zijn bereid hiervoor de (financiële)
consequenties te aanvaarden.

Service
Om optimale service te kunnen blijven verlenen start Eijsink Afrekensystemen het jaar
2011 met 13 gloednieuwe Volkswagen Transporters. Ze behouden het vertrouwde uiterlijk
van de huidige bussen: strak vormgegeven
in de kleuren blauw en wit en voorzien van
het Eijsink logo. Hoewel de buitenkant van
de bus gelijk zal blijven, is deze van binnen
volkomen getransformeerd.
De servicebussen zijn zodanig ingericht dat
vrijwel elke vierkante centimeter wordt benut.
Aan werkelijk alles is gedacht. Kasten, lades,
bakken voor onderdelen en planken die
zonder enige inspanning naar voren
getrokken kunnen worden. Ook de ARBO zal
zijn complimenten uitdelen bij het zien van
de inrichting. Om het tillen verder te
reduceren is elke bus uitgerust met een
uniek systeem. Speciale ‘klik’-kratten in
combinatie met een uitklapbaar wagentje
ontzien de rug en knieën.
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Veiligheid
Veiligheid staat bij Eijsink hoog in het
vaandel. Geen ‘gejakker’ om snel van klant
A naar B te rijden. Elke bus is voorzien van
TomTomWorks. Een onmisbaar instrument
dat de bestuurder vrij relaxed – als we deze
term nog mogen gebruiken met de drukte
op de weg – naar de volgende bestemming
dirigeert. De bussen staan daarmee in
directe verbinding met de planning
in Hengelo. Die weet precies waar
ze zijn. Hierdoor kan eenvoudig
bepaald worden welke technicus
het beste naar bijvoorbeeld een
storing geleid kan worden. De inschatting
hoe laat de technicus bij de volgende klant
is, is een eenvoudig klusje geworden.
Herkenbaar
Ook bij de klant is de monteur altijd en
overal direct herkenbaar. De monteur draagt
speciale Eijsink werkkleding (polo, blouse

en/of bodywarmer) voorzien van het Eijsink
logo. Erg handig wanneer er door drukte
veel mensen in de zaak aanwezig zijn.
De klant herkent de Eijsink medewerker en
kan deze direct doorverwijzen naar de plek
waar service en support gewenst is.

Huisvesting zal eveneens steeds meer door
cliëntkeuzes worden bepaald. Cliënten
worden immers steeds mobieler. Daar
waar afstand voorheen een beperkende
factor was, gaan gewenste omgeving en
huisvesting steeds meer een rol spelen.
Wij zien dan ook dat vastgoed en de
financierbaarheid daarvan op nagenoeg
alle bestuurlijke agenda’s staan in de
zorgsector. Ook in het nieuwe regeerakkoord
wordt hier het nodige over geschreven
waarbij met name het scheiden van wonen
en zorg weer nieuw leven ingeblazen lijkt te
worden en de nodige consequenties kan
hebben voor de sector.
Overigens verwachten wij dat op de
middellange termijn in de zorg de
concurrentie zich niet op de cliënt zal
toespitsen, maar op (deskundig) personeel.
Ook de financiering van de zorg
verandert snel: de gedeeltelijke overgang
naar de WMO en de invoering van
prestatiebekostiging (ZZP’s en DBC’s) raken
de zorgorganisatie en vragen aandacht
op strategisch niveau om gezonde
bedrijfsvoering te kunnen realiseren.

Het College voor Zorgverzekeringen en
gemeenten gaan steeds meer op de kosten
sturen, mede gezien de groeiende vraag
naar maatschappelijke zorg. Tegenover
de groei van de vraag van de cliënt in
omvang en in kwaliteit staat een krimpende
beschikbaarheid van gekwalificeerde
medewerkers.
Hoe moeten de zorginstellingen hier nu mee
omgaan? Zoals een bekende Nederlander
al eens aangaf ‘heeft elk nadeel zijn
voordeel’ en wordt een beroep gedaan
op de innovatieve en creatieve kracht
van de instelling. Al deze veranderingen
bieden namelijk met name kansen waarbij
de professionals van de branchegroep
gezondheidszorg van Deloitte graag
ondersteuning bieden!
Frank van der Lee
Partner Gezondheidszorg Deloitte
www.deloitte.nl
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Eijsink / Gadgets

Producten / Kelner Oproepsysteem

Are you being served?

GADgets
Passion for perfection
GOUDEN Twentewijn
De Sueterie Rood van de
Wijngaard Hof van Twente is
volrode wijn, gemaakt van de
Pinotindruif. De wijn is kruidig
met aroma’s van zwarte bes,
en heeft als gevolg van
8 maanden barriquerijping
zachte tonen van hout en
vanille. De wijn is nog
beperkt verkrijgbaar.

Verkoopadviesprijs voor de
Samsung SF en NF series v.a.
respectievelijk € 889,- en
€ 369,-.
www.samsung.nl

Prijs: € 13,49
www.twentewijn.nl

Als de kelner de bestelwens van de gast of
het vragen naar de rekening over het hoofd
ziet, hoeft de gast niet langer te roepen of
te gebaren: één druk op de knop van de
draadloze tafelzender is voldoende.

One Hertz
One Hertz staat voor ’s werelds eerste
mechanische horloge met onafhankelijk
aangedreven springende seconden. Normaliter
‘glijden’ seconden op dit soort horloges.
Het 43 millimeter metende stalen horloge
geeft via een kleine sub-wijzerplaat de uren en
minuten aan en via een grote wijzerplaat die
bijzondere springende seconden,

Verwennerij voor de huid
De scrubs van Sabon zijn een ware
verwennerij. Bij het openen van de pot
met bodyscrub komt een heerlijk aroma
vrij. De scrub verwijdert dode huidcellen
en de olie zorgt voor een zijdezacht
gevoel tijdens het afspoelen.
Een bijzondere ervaring, die uren later
nog te voelen is. Geschikt voor alle
huidtypen. De scrub is verkrijgbaar in
verschillende geuren: o.a. lavender/apple,
lemon/mint, tropic, vanilla/coconut.
Prijs: glazen pot 250 ml €19,95
www.sabon.nl
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Een hogere omzet met Kelner Oproepsysteem

Prijs: € 35.105,00
www.gronefeld.nl

Omzet bar per gast
2010
2009
2008
2007

Euro

Samsung introduceert als
eerste een serie notebooks en
netbooks in hetzelfde design:
de ultradraagbare SF notebooks
en NF netbooks. Samsung zet
hiermee de trend in mobile
computer design. De combinatie
van het unieke, gestroomlijnde
design en de beste features voor
mobiel gemak, maken van de
SF en NF series ideale devices
voor het dynamische leven van
mobiele gebruikers.

Vooral in omgevingen met veel vierkante
meters of tafels die buiten het zicht vallen,
denk aan terrassen en restaurants,
is het Kelner Oproepsysteem dé oplossing.
De gast staat direct in contact met de
gastheer.

jan

feb mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov dec

De voordelen zijn legio: optimalisering van
de servicekwaliteit, klanttevredenheid en
klantenbinding. Met hetzelfde systeem
communiceren de keuken, bediening en bar
onderling met elkaar. Zo kan de keuken de
bediende laten weten wanneer gerechten
klaar staan om te worden uitgeserveerd.
Dankzij de integratie van het Kelner
Oproepsysteem in de Vectron kassa wordt
een technologisch perfecte oplossing
bereikt. Onderzoek heeft uitgewezen dat na
de invoering van het Kelner Oproepsysteem,
de omzet zal stijgen.
Nevenstaande grafiek geeft deze stijging
schematisch weer.

Klanttevredenheid.
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Reportage / by-Lin

Hollandsglorie

Linde van der Poel (31) stamt uit een bekende Hengelose
ijs-ondernemersfamilie. Maar zelf wil ze niets van ijs weten.
Al moeten we dit niet te letterlijk nemen, want ze is gek op ijs.
Ze noemt zichzelf het ‘zwarte schaap’ van de familie, omdat ze
de enige is die niet werkzaam is in het ijs. Haar hart ligt bij het
ontwerpen van tassen en dat doet ze niet slecht! Ze is haar eigen
onderneming op het Indonesische eiland Bali gestart, waar ze
sinds 2004 ook woont.

Tekst Iris Sprakel
Foto by-Lin

De exclusieve producten worden onder haar
dagelijkse leiding, fair-trade en handgemaakt
door lokale handwerkers. Onder de naam
‘by-Lin’ tovert ze de ene na de andere
prachtige creatie tevoorschijn. Ze krijgt orders
van over de hele wereld. De meest bekende
tas is de tas in de vorm van een tulp, de
‘Tulip by-Lin’. De tulptasjes worden in musea
tentoongesteld en verkocht. Het ontwerp
is zelfs wereldwijd gepatenteerd. In 2005
ontving ze tijdens de TradeMart in Utrecht
de Design Award voor haar allereerste
zelfgemaakte tas, de Glossy. Een originele
en unieke tas, gevlochten van stroken uit
tijdschriften.
Linde ontdekte Bali toen ze na haar
afstuderen in 2002 aan ArtEZ, hogeschool
voor de kunsten in Arnhem, samen met
haar broer en een vriend naar Australië
en Azië vertrok. Tijdens die reis maakte ze
meerdere keren een tussenstop op het
prachtige Indonesische eiland. Het klimaat,
de creatieve mensen, de inspirerende natuur
en de goede kwaliteit van het leer spraken
haar dermate aan dat ze uiteindelijk besloot
er te blijven. Hoewel ze haar familie mist, zit
ze er absoluut op haar plek. Ze heeft een
succesvolle onderneming, woont in een
leuk huis en heeft een fijne vriendenkring
opgebouwd.
De ‘Rose’, ‘Lotus’, ‘Lotus Leaf’ en de ‘Palm’ zijn
haar nieuwste creaties.
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Producten / Leverancier AKAM

AKAM makes
		
it possible
AKAM is al meer dan 20 jaar importeur en distributeur van hardware voor
de Point of Sale markt. ‘Onze kracht ligt in de betrokkenheid, kennis en de
logistieke afhandeling. Het brede pakket aan technische service- en
dienstverlening maakt AKAM tot een kundige relatie,’ aan het woord is
Flip van der Klift, directeur van AKAM Netherlands.

De Gladius is zo opgebouwd dat deze
supporttechnisch optimaal is. Het ideaal
weggewerkte aansluitpaneel beschikt
over voldoende aansluitmogelijkheden
voor randapparatuur. Naast de standaard
configuratie kan de Gladius worden
uitgebreid met een magneetkaartlezer,
klantendisplay en klanten LCDscherm.
Glaive Pro
De geruisloze Glaive Pro is een fanless
oplossing met Atom processor. Deze maakt
het mogelijk om grafische prestaties
probleemloos te vervullen. De Glaive Pro
is perfect uitgerust voor alle horeca en
retail bedrijven die werken onder zware
omstandigheden en een maximale
betrouwbaarheid van de POS-apparatuur
verwachten. Compact en uitgerust met
geweldige functies, levert de Glaive Pro
uitstekende prestaties.

Tekst Lia van der Weide
Met de RS232 compoorten, USB-, lade
aansluiting én de extra display aansluiting
is de Glaive Pro een multi inzetbare
oplossing. Indien gewenst is uitbreiding met
een magneetkaartlezer, MCR-3-in-one en
klantendisplay mogelijk. De aansluitingen
worden gekoppeld aan het weggewerkte
aansluitpaneel. De Glaive Pro is een
betrouwbaar, optimaal ingericht systeem.

‘Onze wederverkopers, die veelal branche
gerichte oplossingen leveren, combineren
hun specifieke software oplossingen en
kennis met de hardware en productkennis
van AKAM. AKAM werkt uitsluitend samen
met toonaangevende leveranciers en
betrouwbare en innovatieve businesspartners’.
AKAM volgt de nieuwste ontwikkelingen
op de voet. De systemen worden kleiner,
sneller en zijn - door het aantal bewegende
onderdelen tot een minimum te beperken minder storingsgevoelig.
Gladius
De Gladius is een all in one PC oplossing die
speciaal is ontworpen voor afrekenpunten
in detailhandel en horeca. Door de integrale
PC en touchscreen oplossing ontstaat een
stabiel en compact systeem.
De robuuste en spatwaterdichte aluminium
behuizing kan tegen een stootje en heeft
geen last van statische elektriciteit. Het ELO
touchscreen zorgt voor een eenvoudige
bediening. Gladius all-in-one touch PC’s
zijn ideaal in situaties waar weinig ruimte
beschikbaar is.
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ViViPOS
ViViPOS is een compleet afrekensysteem met
volledig geïntegreerde hard- en software.
Het uiterlijk van de ViViPOS laat niets te wensen
over. De gestroomlijnde vormen, het 15” touchscreen en de rode of zilveren details zorgen
ervoor dat de ViViPOS een kassa is die
gezien mag worden. De lay-out van de kassa
is aanpasbaar aan de wensen en eisen
van de gebruiker, zoals het lettertype en
het (on)zichtbaar maken van knoppen op
het hoofdscherm die veelvuldig of weinig
worden gebruikt. Op deze manier wordt de
kassa nog overzichtelijker.
Het innovatieve ontwerp en de diversiteit
aan functies maken de ViViPOS geschikt
voor zowel de horeca- als de retailbranche.
De kassa bevat uitgebreide functies
zoals verkoopregistraties, tafelbeheer en
managementfuncties als data back-up en
management-rapportages. De ViViPOS is
een betrouwbaar afrekensysteem waarvan
de hardware zorgvuldig is geselecteerd.

De kassa is compact, geruisloos en
vochtwerend. Het fanless systeem zorgt
ervoor dat de kans op storingen tot een
minimum wordt beperkt.
De software van de ViViPOS vindt haar
oorsprong in doeltreffende en krachtige
technologieën die zich hebben
bewezen in de markt. De ViViPOS werkt
op basis van intuïtie, waardoor de
bediening van de kassa geen uitleg
behoeft en transacties binnen no-time
zijn afgehandeld.
Epson printer
EPSON printers zijn robuust en
betrouwbaar. Het model TM-T88 is
zonder meer de meest verkochte en
hoogst gewaardeerde POS printer in de
markt. Sinds de introductie van de eerste
thermische EPSON bonprinter, de TM-T80
medio jaren ’90, zijn er vele miljoenen
van deze printers verkocht. Met zijn hoge
printsnelheid, duurzame afsnijdmechanisme
en eenvoudige papierhandeling is het
succes snel verklaard. Een veelzijdige keuze
in interfaces maakt het plaatje van deze
printer compleet.
De inmiddels vijfde generatie onder de
thermische POS printers berust op een
combinatie van goede mechanische en
technische innovaties die verhoging van de
levensduur van de printer bewerkstelligen.
Zijn vele technische innovaties maken het de
meest voordelige, duurzame en ecologische
POS thermische printer, ooit door Epson
ontwikkeld!
De eerste thermische printer met echte
grijstinten. De nieuwe TM-T88V is de eerste
thermische printer met Energy Star-label
en in staat om echte grijstinten af te
drukken. Afdrukken voorzien van een fijn
gearceerde afbeelding, foto of logo geven
de kassabon meerwaarde. Ook is de printer
in te zetten voor het afdrukken van coupons,
tegoedbonnen e.d. Hiermee is de TM-T88V
niet alleen een geweldige thermische bon
printer, maar tevens een effectief marketing
instrument!

De systemen worden kleiner en sneller
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Eijsink / Gefeliciteerd

Kruisherenhotel\
Maastricht

Tijdens de vijfde editie van GaultMillau is
het Kruisherenhotel van Camille Oostwegel
uitgeroepen tot ‘Hotel van het jaar’.
GaultMillau geeft eenmaal per jaar een
onafhankelijke gids uit met daarin een
overzicht van de beste hotels en restaurants
van het moment. (1 november 2010)

Column / Suwijn

Gefeliciteerd

De klanten van Eijsink weten regelmatig het nieuws te halen.

Juridische
APK
voor ondernemingen
Als ondernemer moet u gewoon datgene doen waar u goed in bent.
De combinatie van gezond verstand, een tomeloze inzet en een
vleugje geluk. Succes lijkt verzekerd. Maar hoe meer succes, hoe groter de onderneming, hoe groter de onderneming, des te complexer
het wordt. Juist dan en in tijden van recessie, als de risico’s voor de
ondernemer toenemen, is het zaak de juridische organisatie van de
onderneming eens kritisch tegen het licht te houden.

Doppio Espresso\ Heel Nederland
Jonathan Teoh van Doppio Espressobars
met vestigingen in heel Nederland is
de grote winnaar van JOP 2010 (Jonge
Ondernemersprijs van het Noorden 2010).
Hij sleepte drie awards in de wacht.
Hij won Dé Jonge ondernemersprijs 2010,
de Publieksprijs en werd uitgeroepen tot
ondernemer van Friesland.

Heineken Experience\ Amsterdam

Bij de Best of Amsterdam Awards is de Heineken Experience in de prijzen gevallen.
Het belevingscentrum van de brouwer won in de categorie Best Tourist Attraction. De
organisatoren van Best of Amsterdam Awards zijn het magazine Time Out Amsterdam en
bureau Welcome Amsterdam, dat zich als doel heeft gesteld de gastvrijheid in Amsterdam te
vergroten ten opzichte van al haar bezoekers. (24 september 2010)

COLUMN

Juridische tijdbom
In mijn praktijk als notaris kom ik geregeld
ondernemers tegen die in de loop der jaren
een prachtig bedrijf hebben opgebouwd,
maar die zonder dat zij dit weten op een
juridische tijdbom leven. Vergelijk het met
een autorit van Hengelo naar Milaan, hartje
winter, met versleten en kale banden en
een gemiddelde snelheid van 200 km per
uur. Dat u op de plaats van bestemming
komt sluit ik niet uit, maar de kans dat u
een klapband krijgt acht ik veel groter. Als
verstandig automobilist voldoet u aan uw
wettelijke plicht en laat u tijdig uw heilige
koe APK keuren of repareren, maar waarom
doen veel ondernemers dat niet met hun
bedrijf?

The Harbour Club\
Rotterdam

Venuez award ‘Hospitality Concept of the Year’
ging naar The Harbour Club. Zij wonnen
de prijs op basis van de vertaling van het
totaalconcept naar het interieurontwerp,
het aanbod en de kwaliteit van het product.
Het oordeel van de jury. “The Harbour Club
Rotterdam is een complete, gevarieerde
zaak die binnen korte tijd de Rotterdammers
wist te charmeren.” (29 november 2010)

Check-up
Een juridische check-up van de onderneming,
maar ook van de ondernemer in privé, kan
onnodig hoge kosten en veel ergernis in de
vorm van ellenlange procedures voorkomen.
Een aantal voorbeelden.

Expert \ Nederland
Expert is winnaar van de ING Retail
Jaarprijs Beste Bricks & Clicks 2010.
De jury is van mening dat Expert de
klant centraal stelt en met name haar
bedieningsconcept (nationaal bestellen,
lokaal bediend) kanaaloverstijgend inzet.
Vooral de visie om online - op basis van
klantdata - aanbod op maat aan te
bieden vindt de jury erg sterk. Dit aspect
met daaraan gekoppelde consequent
doorgevoerde communicatie in alle
facetten, maakt Expert tot een echte
winnaar. (10 november 2010)
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Ondernemingsvorm nog juist?
Is de ondernemingsvorm nog wel actueel
en wordt niet onnodig persoonlijk risico
genomen? Deze aansprakelijkheid kan
worden voorkomen door te kiezen voor een
andere rechtsvorm, zoals de BV.

Ysbreeker\ Amsterdam

De Ysbreeker in Amsterdam won een Venuez-award in de categorie: ‘Style Bar of the Year’.
Een verbouwing begin 2010 maakt het café vele malen groter, zonder de intimiteit te
verliezen. Historische elementen van het pand zijn bewaard gebleven. Onder andere het
concept, de uitstraling, het gastheerschap en de werkbaarheid van een prominente bar
in een style venue (bar-restaurant) zorgden voor het winnen van de award.
(29 november 2010)

Mr. Jan Jaap Swerms Suwijn
De auteur is als notaris verbonden
aan Suwijn Notarissen in Hengelo

Beschermingsconstructie noodzakelijk?
Een directeur-/grootaandeelhouder (DGA)
kan de zeggenschap over zijn onderneming
(BV of NV) onderbrengen bij een stichting
administratiekantoor (STAK). Hierdoor wordt
een scheiding aangebracht tussen de
zeggenschap over de onderneming en de
financiële rechten met betrekking tot de
winst die uit de onderneming wordt genoten.

Vermogen in de risicosfeer
Het ondernemen met één simpele BV lijkt
eenvoudig en zonder risico, maar dat valt
wel eens tegen. Schuldeisers kunnen zich
verhalen op alle bezittingen van de BV.
Door het invoeren van een holdingconstructie met een beheer- en een
werkmaatschappij kunnen bijvoorbeeld het
bedrijfspand, eventuele andere waardevolle
activa zoals licenties, octrooien, pensioen- en
winstreserves worden ondergebracht in de
beheermaatschappij.
Huwelijksvoorwaarden ondernemer
Een andere vorm van aansprakelijkheidsbeperking vormt de invoering van
huwelijksvoorwaarden. Hierdoor is het
mogelijk om privé-vermogen van de
echtgenoot van de ondernemer, die onderneemt met een eenmanszaak of VOF, buiten
de risicosfeer van de onderneming te houden.
Bij bestaande huwelijksvoorwaarden is een
periodieke check-up zeker ook gewenst.
Ondernemerstestament
Hoe vererft het ondernemersvermogen? Is er
een opvolger binnen de familie of binnen
het bedrijf? Bij testament kan in bepaalde
gevallen worden bereikt, dat 100% van de
waarde van de krachtens erfrecht verkregen
vermogensbestanddelen buiten de
belastingheffing van de Successiewet blijft.
Notariële APK
Kortom: allerlei juridische zaken die
wellicht weer even enige aandacht
nodig hebben. Een soort APK niet alleen
voor de onderneming maar ook voor de
ondernemer zelf. Het aloude gezegde
‘voorkomen is beter dan genezen’ is hier
zeker van toepassing.
www.suwijn.nl
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EIJSINK MATTERS

EM / Colofon



Eenmaal,
andermaal,
verkocht!
De Harold van Zundert Stichting
Goede Doelen. Zonder moeite noemen
we er zo 10 op. Vele van deze organisaties
hebben de middelen om grote acties
te organiseren. Kleine, maar bijzondere
initiatieven dreigen hierdoor weleens
overschaduwd te raken door de alom
bekende Big Brothers and Sisters. Soms
word je stil bij het aanhoren van een groot
verdriet. Er flitst dan een gedachte door je
hoofd: Hoe kan ik helpen? De Harold van
Zundert Stichting is zo’n verhaal. Familie en
vrienden van Harold van Zundert hebben
de stichting opgericht nadat Harold tijdens
een verkeersongeluk om het leven kwam.
Zijn vrouw Veronique stond opeens alleen
voor de zorg van zoon Jelle. Bijna twee
maanden na Harolds overlijden beviel ze
van de tweeling Lieke en Lars.
De Stichting organiseert onvergetelijke
dagen voor kinderen die één of beide
ouders verloren hebben. Weer even kind
zijn, geen tranen of verdriet.

Gesigneerd na de
kampioenswedstrijd
op 2 mei 2010

Om deze activiteiten financieel te
ondersteunen doneren wij de opbrengst
van een bijzonder voetbalshirt van
FC Twente. Op dit unieke shirt van de
landskampioen staan de handtekeningen
van alle spelers. Een echt collector’s item dus.
Het shirt is bij opbod te koop
Biedingen – vanaf € 250,- kunnen gemaild
worden naar marketing@eijsink.nl.
Op onze site is de laatste stand van zaken
na te lezen. Bezoek www.haroldvanzundert.nl
voor meer info over de stichting.
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