
Business NetwerkclubDe 
ReestPaarden
De 
ReestPaarden

“Meer omzet 
door 

aanbevelingen- 
marketing”



Voorwoord
De Reestpaarden:
zakelijk, nuchter en met humor
Vroeg maar inspirerend. Het is nog voor half negen op een gewone woensdagochtend als de aanbevelingen in groten 
getale over tafel gaan. “Ik heb gebeld, je kunt contact opnemen.” Weer een kans op extra omzet en uitbreiding van het 
zakelijke netwerk. 

Voor u ligt de presentatiekrant van De Reestpaarden:
een zakelijke netwerkclub die elke woensdagochtend om 
kwart voor zeven bij elkaar komt bij Klein Oever in Avereest. 
Ze doen dat om elkaar tijdens het netwerkontbijt steeds beter 
te leren kennen en zodoende gedurende de werkweek nieuwe 
contacten en extra omzet voor elkaars bedrijf te kunnen 
genereren. Dat alles op basis van het principe ‘geven loont’. 
Doe je iets voor een ander, dan zal diegene – of een ander 
medelid – zijn best doen om iets voor jou te doen. 

Het gaat uiteindelijk om de ‘business’, maar het is de toon die 
de muziek maakt. De wekelijkse meetings verlopen weliswaar 
via een vast en effectief schema, de netwerkclub onderscheidt 
zich door de informele sfeer en de nuchtere houding. 

“De groep is heel spontaan en het is veel gezelliger dan ik had 
verwacht,” is een regelmatig gehoorde opmerking van gasten 
die de bijeenkomsten bezoeken. 
De Reestpaarden zijn onderdeel van het wereldwijde 
zakennetwerk Business Network International (BNI). 
De groep is onderverdeeld in vijf ‘powerteams’: Bouw, 
Financiële Dienstverlening, Marketing en Communicatie, 
Gezondheid en Zakelijke Dienstverlening. In deze krant 
vertellen de leden van deze teams wat ze doen en welke 
ontwikkelingen er in hun vakgebied gaande zijn. 
De Reestpaarden wensen u veel leesplezier. 
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u een netwerkontbijt 
meemaken? 
Neem dan contact op via bnidereestpaarden@outlook.com.

“Geven
loont”
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Financiёle dienstverlening
‘Vader en zoon willen bedrijfsovername tot in de puntjes regelen’

Financiële dienstverleners zaaien, zodat ondernemer 
kan oogsten
Stel je voor: na in bijna veertig jaar met hard werken een goedlopend installatiebedrijf met tien man personeel te hebben opgebouwd, vindt een 
ondernemer het tijd om van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten. 
Jarenlang heeft hij zijn eigen zoon klaargestoomd om de zaak over te nemen en nu het zover is zijn ze allebei blij en trots. 
Senior heeft alle vertrouwen in junior, maar die laatste wil de zaken wel wat moderner gaan aanpakken dan zijn vader al die jaren deed. De 
specialisten van het powerteam Financiële Dienstverlening van BNI-chapter De Reestpaarden staan het duo met raad en daad bij. 

Afspraken op papier
Om problemen op lange termijn te voorkomen 
willen zowel vader als zoon de afspraken 
helder op papier hebben, dus nemen ze Nico 
Bouwman van Rein Advocaten & Adviseurs 
in de arm. Hij gaat met vader en zoon om 
tafel om alles goed op papier te zetten in 
een overnamecontract. “Dit heeft twee grote 
voordelen,” legt Bouwman uit. “Allereerst 
worden beide partijen gedwongen goed 
na te denken over wat ze willen afspreken. 
Daarnaast worden vervelende discussies in 
de toekomst voorkomen en weten partijen 
precies waar ze aan toe zijn. De zoon wil een 
eerlijke prijs betalen voor de onderneming, 
maar wil niet worden aangesproken door 
bijvoorbeeld voormalige klanten. Ook een 
lopende discussie over overuren van een 
personeelslid, wil de zoon afgewikkeld 
hebben voor de overname.”

Junior heeft een hekel aan administratieve 
rompslomp, maar wil zijn toekomstige 
afspraken met leveranciers en afnemers 
eveneens goed juridisch afgedicht hebben. 
De advocaat en de zoon bedenken daarom 
een eenvoudig systeem van contracteren, dat 
er voor zorgt dat alle belangrijke afspraken 
goed worden vastgelegd. “Gelukkig hoeft dit 
helemaal niet ingewikkeld en tijdrovend te zijn. 
Met duidelijke offertes en goede algemene 
voorwaarden kunnen veel vervelende 
discussies worden voorkomen.”

Personeel en auto’s 
Net als zijn vader al die jaren was, is de 
nieuwe eigenaar blij met het trouwe en 
vakkundige personeel, waar hij het beste 
mee voor heeft. Hij wil zich echter volledig 
kunnen focussen op de bedrijfsvoering 
en zich niet bezig hoeven houden met 
alle administratieve rompslomp die komt 
kijken bij het hebben van personeel. 
“Payrolling is een perfecte oplossing voor 
hem,” vertelt Jacqueline Russcher van 
Payned Payrolling. “Bij payrolling wordt zijn 
volledige personeelsbestand overgenomen 
door Payned: zowel de personeel- en 
salarisadministratie als alle risico’s die 
komen kijken bij het hebben van personeel. 
Door de eigen bedrijfs-cao van Payned 
kunnen ook zijn vaste medewerkers worden 
overgenomen. Deze verwijst voor alle lonen 
en toeslagen door naar de branche-cao, 
waardoor de medewerkers altijd minimaal de 
arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze recht op 
hebben. Voor de medewerkers die al jaren in 
dienst zijn, verandert er dus eigenlijk niets. 
Voor de medewerkers met een contract voor 
bepaalde tijd, is hij nu een stukje flexibeler. 
In de cao van Payned is opgenomen dat hij 
medewerkers zes contracten in vier jaar tijd 
kan aanbieden, terwijl de medewerkers alle 
arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze recht op 
hebben. Dat geeft dus nog meer ruimte om te 
groeien.”

Waar de oude baas altijd riep dat je ‘geen 
auto moet kopen als je hem niet kunt betalen’, 
heeft de nieuwe chef ook wat andere ideeën 
over het beheer van het wagenpark. De hulp 
van Andy de Nijs van autoleasemaatschappij 
Lease Quality wordt ingeroepen. “Junior 
heeft gezien dat er totaal geen inzicht is in 
de kosten van het wagenpark en dat hier 
ook nooit aandacht aan is besteed, terwijl 
het wagenpark toch een grote kostenpost is 
voor het bedrijf. Zonder specifieke kennis, 
vaardigheden en middelen is het lastig om 
de auto’s optimaal te beheren en de zoon 
beseft dat eigen beheer in de praktijk meer 
tijd en geld kost dan nodig is. Lease Quality 
kan daarom veel tijd en kosten besparen.” 
Daarnaast houdt de nieuwbakken ondernemer 
niet van verassingen. “Onzekerheden kunnen 
worden weggenomen door te kiezen voor 
leasing. De autokosten zijn dan een vast 
bedrag per maand. Tot slot houdt junior 
ook nog eens zijn geld beschikbaar om te 
investeren in zaken waar uiteindelijk wel geld 
mee verdiend kan worden.”

Champagne
Alle besproken stukken belanden uiteindelijk 
op het bureau Van Doorn van Vechtstede 
Notarissen. Hij controleert ze in overleg met 
de betrokkenen en legt de afspraken vast in 
een notariële akte. “Bij het bespreken van 
de stukken constateer ik dat vader en zoon 
nog geen enkele regeling hebben getroffen 
voor zaken die hen als ondernemer of 
gepensioneerde kunnen overkomen, zoals 
ziekte, overlijden en arbeidsongeschiktheid. 
Allebei willen ze niet dat hun partner in 
dat geval naar de rechtbank moet of dat 
er onnodig veel belasting betaald moet 
worden, dus gezamenlijk bespreken zij hun 
toekomstwensen en leggen deze netjes vast 
in een ondernemersvolmacht en testament.”

Bij het ontkurken van de champagnefles 
vieren vader en zoon uiteindelijk samen 
met hun personeel een geslaagde 
bedrijfsovername, met de geruststellende 
gedachte dat ze de zaken voor henzelf, 
hun partners en personeel prima geregeld 
hebben. “Wij als specialisten zaaien, zodat 
de ondernemer op de lange termijn kan 
oogsten,” besluit het team in koor.

Verwarmingsbuizen, stopcontacten, 
meterkasten en cv-ketels kennen voor 
vader en zoon geen geheimen, maar 
een bedrijfsovername is andere koek. Al 
snel realiseren ze zich dat er nogal wat 
bij komt kijken. Ze willen de zaken tot in 
de puntjes regelen en hebben hun vaste 
financieel adviseur Gert Dijk van Dijk 
Administratie gevraagd om de regie in 
handen te nemen. 

“Dankzij de online-administratie en het 
per kwartaal doorspreken van de cijfers 
hebben vader en zoon al een goed inzicht 
in het resultaat en de vermogenspositie,” 
vertelt Dijk “Door een goede planning 
in het maximaal benutten van de fiscale 
mogelijkheden in de voorafgaande jaren 
is veel belasting vooruitgeschoven, om 
zo reserve voor de overname te creëren.” 
De resultaten zijn goed, nu is het moment 
geschikt voor de overname. Door de 
jarenlange contacten kent Dijk de wensen 
van beide partijen. Om een overname op 
maat, naar de wensen en belangen van 
vader en zoon te realiseren, regelt hij een 
taxateur voor de taxatie van het onroerend 
goed en inventariseert Dijk hoever de 
bank mee kan gaan in de financiering. 
Vervolgens geeft hij het stokje door aan 
fiscalist Edwin Wolters om zich over de 
fiscale aspecten te buigen.

Zo min mogelijk belasting betalen
Bijna vier decennia lang heeft senior hard 
gewerkt om een mooi bedrijf op te bouwen en 
te sparen voor zijn pensioen. Na de verkoop 
van bedrijf wil hij daarom vanzelfsprekend zo 
min mogelijk aan de Belastingdienst hoeven 
te betalen. Wolters van HLB Nannen weet 
de weg in het woud van regels. “Als gepokt 
en gemazeld fiscalist weet ik wat er bij een 
bedrijfsovername komt kijken en welke fiscale 
instrumenten ingezet kunnen worden, zodat 
vader zo min mogelijk belasting betaalt. Het 
doel van de vader is immers om de netto 
verkoopopbrengst van zijn bedrijf fiscaal te 
optimaliseren om het zo gunstig mogelijk aan 
te wenden voor een pensioen. Op die manier 
kan hij lekker genieten van zijn oude dag.”
Dat vader overigens belasting moet betalen 
als er niets geregeld wordt is wel duidelijk, 
gelet op de hoge taxatiewaarde van het pand. 

“Om dan nog maar te zwijgen over andere 
meerwaarden waarover belasting betaald 
moet worden. 

Er speelt echter nog meer. Er is sprake 
van een overdracht binnen de familie, met 
natuurlijk ook een belang voor de zoon. 
De door hem te betalen koopsom moet 
financierbaar zijn en daarin kan fiscaliteit 
eveneens een grote rol spelen. Ook de zoon 
betaalt immers liever niets te veel.”

Wolters gaat in overleg met de 
Belastingdienst. “De belastingdienst kan 
namelijk van mening zijn dat overdracht 
tussen vader en zoon onzakelijk is geweest, 
zodat er sprake is van een schenking 
waarover schenkbelasting betaald moet 
worden. Dat kan ook juist de bedoeling 
zijn geweest, omdat het dan voor de 
zoon financieel gemakkelijker wordt om 
de zaak over te nemen. Ook dan zijn er 
voor de fiscalist mogelijkheden om deze 
schenkbelasting te besparen. Ik speel het spel 
tegen de Belastingdienst op het scherp van 
de snede en kan op die manier voor zowel de 
vader als de zoon het verschil maken.” 

Ondertussen heeft Dijk al contact gehad 
met Alexander van Doorn van Vechtstede 
Notarissen en verteld dat er binnenkort 
een notariële akte moet worden opgesteld 
voor een bedrijfsovername. Ze stemmen de 
planning, het tijdspad en de werkzaamheden 
met elkaar af en spreken af elkaar op de 
hoogte te houden tot en met het moment van 
de daadwerkelijke overname.

“Ik speel het spel tegen de 
Belastingdienst op het scherp van 
de snede en kan op die manier voor 
zowel de vader als de zoon het 
verschil maken.” 
Edwin Wolters 
HLB Nannen

“Bij Payned kan de ondernemer zijn 
personeel zes contracten in vier jaar tijd 
aanbieden, inclusief alle arbeidsvoor-
waarden.” 
Jacqueline Russcher
Payned Payrolling

“Ze willen niet dat hun partner naar de 
rechtbank moet of dat er onnodig veel 
belasting betaald moet worden, dus 
hebben zij hun toekomstwensen met mij 
besproken en netjes vastgelegd.” 
Alexander van Doorn
Vechtstede Notarissen



Communicatie
‘Het maximale rendement haal je uit een mediamix’

Communicatieprofessionals openen 
de juiste deurtjes in het hoofd
We worden bedolven onder informatie. In woord, beeld en geluid krijgt de moderne mens dagelijks duizenden boodschappen 
te verwerken. “Het overgrote deel daarvan slaan we niet op,” zegt Bert Dijenborgh van communicatiebureau Next Publishmen. 
“Als communicatieprofessionals is het ons vak om in de hoofden van mensen juist wel de deurtjes te openen 
die de informatie binnenlaten.” 

Samen met Guido Rikkers van Happy 
Snappy Fotomarketing, Arie Lunenborg 
van Hoekstra Krantendruk en Erwin Dijk 
van Erwin Dijk Tekstproducties en Frans 
Post van FP Creation vormt Dijenborgh 
het powerteam Communicatie van BNI De 
Reestpaarden. Ook Sander Mastenbroek 
van communicatiebureau Halte 2 valt 
regelmatig bij. Van dit zestal staat ieder op zijn 
eigen manier dagelijks voor de taak om de 
‘informatiedeurtjes’ te openen. 

Lunenborg doet dat met fraai bedrukt papier. 
Van de persen van Hoekstra Krantendruk 
in Emmeloord rollen wekelijks anderhalf 
miljoen kranten: van abonnementskranten en 
huis-aan-huis-bladen tot presentatiekranten 
van bedrijven en de festivalkrant van het 
lokale zomerfeest. Dat in een wereld waarin 
de digitale en sociale media met de dag 
belangrijk worden, maar toch is de krant 
volgens Lunenborg geenszins van gisteren. 
“Het is juist een product van morgen! De 
krant is een uniek communicatiemiddel dat 
confronteert en attendeert, waar je bij de 
digitale media zelf op zoek moet naar de 
informatie. Het onderscheidend vermogen 
van de krant is heel groot.” Dijenborgh ziet de 
toegevoegde waarde van de krant vooral in 
de langere verhalen en de verdieping. “Als er 
waar ook ter wereld iets belangrijks gebeurt, 
weten we dat via de digitale media heel 
snel. Dat is vaak kort nieuws, maar voor de 
achtergronden en uitgebreider nieuws is de 
krant een prachtig medium. En de kracht van 
de krant zit ook in het feit dat je iets in handen 
hebt.”

Krant van morgen
Waar de oplages van betaalde 
abonnementskranten onder druk staan en 
er voor thema- en presentatiekranten van 
bedrijven of maatschappelijke organisaties 
volgens Lunenborg nog veel te winnen valt, 
blijft het huis-aan-huis-blad met regionaal 
nieuws onverminderd belangrijk. Ook voor 
de MKB-ondernemer is datzelfde blad nog 
steeds van cruciaal belang. “Mensen willen 

gewoon graag weten wat er in hun dorp of 
stad gebeurt,” weet Lunenborg. 

Die laatste constatering beaamt ook Dijk, die 
als zelfstandig journalist onder meer voor 
verschillende regionale dag- en weekbladen 
schrijft. “Ik hoor naderhand vaak van mensen 
die ik geïnterviewd heb dat ze zoveel leuke 
reacties hebben gekregen op een artikel in 
de krant. Regionale journalistiek spreekt me 
aan omdat juist ‘gewone’ mensen vaak een 
leuk verhaal te vertellen hebben. En dat is wat 
ik graag doe: verhalen op een aansprekende 
manier opschrijven.” 

Daarnaast manifesteert Dijk zich 
als tekstschrijver. Hij schrijft onder 
meer persberichten, webteksten, 
bedrijfsreportages, achtergrondverhalen en 
brochureteksten voor bedrijven, gemeentes, 
communicatiebureaus en andere organisaties. 
“Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar een 
heldere en aansprekende tekst schrijven is 
een vak. Wanneer een tekst niet boeit haakt 
de lezer vaak snel af. De eerste zin van een 
artikel is dus cruciaal. Je moet als lezer 
direct gegrepen zijn en vervolgens makkelijk 
door het verhaal rollen.” Volgens Dijk is het 
belang van een goede tekst evident. “Iedere 
organisatie communiceert met klanten, leden 
of achterban. Vaak gebeurt dat schriftelijk, 
dus is een heldere, onderscheidende 
boodschap van groot belang.” Taal is volgens 
de tekstschrijver een boeiend fenomeen. “Ik 
kan me bijvoorbeeld enigszins storen aan 
verhaspelde uitdrukkingen, maar een fraaie 
zin of een verrassend woord: dat is toch als 
de zon die onverwacht door het wolkendek 
breekt.”

Ludieke foto voor op de koelkast
Met Happy Snappy Fotomarketing biedt ook 
Rikkers een onderscheidend product. Voor 
bedrijven en andere organisaties maakt hij 
‘fotoweggevers’ op bijvoorbeeld beurzen 
en open dagen. “Bezoekers gaan gezellig 
samen op een ludieke foto, krijgen die direct 
mee en hangen ‘m vervolgens thuis op de 

koelkast. Zij zijn blij met een leuke foto, terwijl 
de opdrachtgever tevreden is met de reclame 
voor zijn bedrijf. Want dat is het natuurlijk, 
zonder dat de mensen het echt door hebben. 
Elke keer dat ze die foto zien, krijgen ze een 
goed gevoel bij de organisatie waarvoor ik 
de foto heb gemaakt.” Als ‘entertainende 
fotograaf’ wil Rikkers graag hart en ziel van 
een organisatie blootleggen. “Onlangs maakte 
ik fotoweggevers bij de opening van een 
discotheek. Dan is het mooi om te horen dat 
de eigenaar vindt dat ik echt de sfeer van 
zijn discotheek weergeef in mijn foto’s.” Niet 
alleen produceert Rikkers fotoweggevers, ook 
fotografeert hij onder meer woningen voor 
makelaars, waarbij hij gebruik kan maken van 
een drone. 

Voor Frans Post van FP Creations geldt 
eveneens het credo ‘the sky the limit’. 
Met zijn ‘beeldbureau’ creëert hij visuele 
communicatieproducten als bedrijfsfilms, 
informatiefilms, 360 graden-video’s en 
animatievideo’s. “Ook maak ik bijvoorbeeld 
timelapse-video’s, waarmee je de voortgang 
van grote bouwprojecten mooi in beeld kunt 
brengen. Door duizenden foto’s snel achter 
elkaar te monteren heb ik bijvoorbeeld een 
negen maanden durend project van een 
waterschap teruggebracht tot een filmpje 
van twee minuten.” De producten van 
Post zijn vaak een feest voor het netvlies, 
maar dienen ook een praktisch doel. “Een 
gordijnenverkoper kreeg twintig keer per dag 
telefoon van klanten hoe ze precies de maten 
van hun gordijnen moesten opmeten. Daar 
heb ik een instructiefilmpje voor gemaakt en 
nu krijgt hij daar nog maar één telefoontje per 
dag over.”

Virtual reality
De ontwikkelingen op zijn vakgebied gaan 
razendsnel. Post voorspelt dat iedereen over 
een jaar of twee in zijn eigen woonkamer 
met een ‘virtual-reality-bril’ op zit. “Met 360 
graden-video’s kun je zulke gave dingen 
doen. Dan loop je bijvoorbeeld door een 
winkelstraat en kun je aan alle kanten om je 
heen kijken. Momenteel is er een start-up 
in Zwitserland die het mogelijk maakt om 
hersengolven om te zetten naar een virtuele 
arm. Het zal dus niet lang duren voordat we 
virtueel objecten kunnen oppakken met onze 
gedachten.”

Ook de producten van Mastenbroek zijn 
vaak een traktatie voor het oog. Met 
communicatiebureau Halte 2 produceert 
hij van alles wat met vormgeving en 

marketingcommunicatie te maken heeft. 
Hierbij kunnen opdrachtgevers denken 
aan ontwikkeling van een logo, de huisstijl, 
foldermateriaal, kranten, magazines en 
beursaankleding maar ook aan content 
marketing en webdesign. Hij is vaak de spin 
in het web die de contacten met bijvoorbeeld 
de krantendrukker, de fotograaf of de 
tekstschrijver regisseert. 

Met Next Publishmen stuurt Dijenborgh een 
samenwerkingsverband van specialisten aan, 
dat voor bedrijven en publieke organisaties 
vraagstukken op het gebied van content-
marketing beantwoordt. Hij begeleidt het hele 
proces. Veel content kan al uit de organisatie 
zelf komen, waar nodig nemen Dijenborgh en 
zijn specialisten het over. Hij ziet dat social 
media voor ondernemers enorme kansen 
biedt, maar ook dat de kracht van goede 

communicatie in een ‘mediamix’ zit. “Een 
ondernemer moet het niet hebben van alleen 
een website, alleen een advertentie of alleen 
social media. Het maximale rendement haal 
je uit een combinatie van de mogelijkheden. 
Herhalen blijft de kracht.”

Dijenborgh meent dat veel organisaties 
nog grote winst kunnen halen uit een 
professionele aanpak van de communicatie. 
“Het is vaak goedbedoeld, maar er wordt nog 
veel gerommeld. Iedereen kan wel een stukje 
tekst, een foto of een logootje maken, maar 
het gaat erom dat je onderscheidend bent. 
En uiteindelijk draait het natuurlijk om het 
resultaat onder de streep: het rendement dat 
je uit een investering in communicatie haalt. 
Vooral online is dat heel goed meetbaar. 
En dan gaat het niet alleen om de likes.”

“Wanneer een tekst niet boeit, 
haakt de lezer snel af. De eerste 
zin van een artikel is dus cruciaal.” 
Erwin Dijk 
Erwin Dijk Tekstproducties

“Over vijf jaar zitten we allemaal 
met een virtual-reality-bril op in 
onze woonkamer.” 
Frans Post
FP Creation



Zakelijke dienstverlenging
‘Het zijn de klanten die jouw bedrijf verkopen’

Zakelijke dienstverleners leveren 
toegevoegde waarde
Door bijvoorbeeld schoon te maken, personeel te leveren of achterstallige rekeningen te innen zorgen de zakelijke dienstverleners van 
BNI De Reestpaarden er voor dat andere bedrijven goed kunnen functioneren. Ze zijn de smeerolie van een economie die weer op stoom 
komt, maar meer dan ooit wordt kwaliteit gevraagd. “Bedrijven en werknemers die de digitale slag gemist hebben, krijgen het moeilijk,” 
zegt Karsten Bos van Hanzeland Personeelsdiensten. 

Door dit systeem te koppelen aan 
emailmarketing, kan Brouwer voor ondernemers 
in beeld brengen wie de mail opent en wie er 
doorklikt naar bijvoorbeeld de homepage. “Op 
die manier kan hij of zij de potentiële doelgroep 
dus precies in kaart brengen. Wanneer van de 
honderd mensen er twintig jouw nieuwsbrief 
lezen, kun je je dus het beste op die twintig 
richten.”

Servers, softwareprogramma’s, telefonie en 
digitale netwerken: het is allemaal niet meer weg 
te denken uit het moderne bedrijfspand. Berthran 
Selles van Selles IT zorgt dat de complete ict-
infrastructuur optimaal functioneert. “Wij merken 
dat klanten steeds meer het complete ict-pakket 
uit handen willen geven. Eerder vonden ze het 
nog wel leuk, zo’n nieuwe server, maar nu wordt 
het voor veel klanten gewoon te veel om allemaal 
bij te houden. Wij onderscheiden ons met een all-
in-pakket, waarbij de klant voor een vast bedrag 
per maand helemaal goed zit op ict-gebied. We 
beredeneren vanuit de klant wat het handigst 
is om daarin mee te nemen. Dat loopt van de 
software en de telefonie tot aan het werken in de 
‘cloud’ en de beveiliging. Wij zorgen niet alleen 
voor de hartbewaking op het moment dat het mis 
gaat, maar ook voor de algehele fitheid van de 
systemen.”

Selles merkt op dat het grootste probleem 
zich vaak bevindt ‘tussen de monitor en de 
bureaustoel’. “Dat is dus de gebruiker. We 
proberen hem of haar dus ook een beetje op te 
leiden. Veel kantoorpersoneel is tien tot twintig 
procent van de tijd kwijt aan problemen met 
Office. Dan is de tekst weer kwijt of er is weer 
een mailtje verkeerd verstuurd. Wij helpen een 
werkgever om uit zijn grootste kostenpost, 
namelijk de salarissen, het meeste rendement te 
halen.”

Pionier en netwerker
Iemand die datzelfde op een andere manier doet 
is Jacco de Laat. Met De Laat Teammanagement 
draagt hij er aan bij dat personeelsteams en 
individuele werknemers beter functioneren. “Wij 
zorgen ervoor dat mensen hun communicatieve 
vaardigheden verbeteren en zich persoonlijk 
ontwikkelen. Dat doen we door middel van 
coaching en assessments, maar ook teamuitjes.”

Tijdens een dergelijk dagje uit leren collega’s 
niet alleen elkaar, maar ook zichzelf beter 
kennen en tegelijk verenigen ze het nuttige met 
het aangename. “Zo’n teambuildingsdag is 
vooral heel gezellig, maar er zitten wel degelijk 
communicatiedoelen in verwerkt. Je leert ervan 
zonder dat je het zelf door hebt. Binnen een 
team heb je allerlei rollen, zoals de pionier, de 
netwerker, de analyticus, de bemiddelaar en de 
verankeraar. 

Wij helpen om binnen een team mensen met hun 
verschillende competenties op de juiste plaats 
neer te zetten. Een verankeraar zorgt bijvoorbeeld 
dat teamafspraken nagekomen worden en het 
proces geborgd blijft. Als je dat door iemand 
laat doen die deze competenties niet heeft, 
functioneert het team als geheel natuurlijk niet 
goed.”

Te midden van al het vernieuwingsgeweld 
in het bedrijfsleven zijn veel ondernemers 
nog ouderwets allergisch voor hoge kosten. 
Oplossingen voor het drukken van de 
exploitatiekosten zijn daarom vrijwel altijd meer 
dan welkom, zo weet ook Dirk van den Berg van 
Pallethandel Herman de Haan. “Samen met de 
klant zoeken wij de meest efficiënte oplossing 
voor het transport,” vertelt Van den Berg. 
“Wij leveren nieuwe en gebruikte pallets en 
kunnen ze ook op maat ontwikkelen. 
Vaak zijn we in staat om de transportkosten van 
de klant met tien procent te reduceren.”

De economie leeft op, daarover zijn de 
zakelijke dienstverleners het eens. ‘Business 
as usual’ wordt het echter niet meer en 
de bomen groeien niet langer tot in de 
hemel: welkom in de nieuwe economische 
werkelijkheid. “Voor het begin van de crisis 
in 2008 was het veel minder belangrijk voor 
personeel om te presteren,” zegt Koert van 
der Scheer van Mikai Incasso. “Nu dient 
iedereen echt zijn of haar kwaliteiten en 
kennis te benutten en toegevoegde waarde te 
leveren. Dat is natuurlijk ook goed.” 

Zelf doet Van der Scheer dat met zijn 
incassobureau. Waar veel ondernemers 
met betalingsproblemen als aangeslagen 
boksers in de ring hingen, zou je denken 
dat hij gouden jaren achter de rug heeft, 
maar dat beeld nuanceert Van der Scheer. 
“Op het hoogtepunt van de crisis hadden 
veel bedrijven gewoon geen geld, dus viel 
er voor ons als incassobureau ook weinig 
te incasseren. Wij zijn dus gebaat bij een 
oplevende economie en een geldstroom die 
weer op gang komt.” 

Met zijn vriendelijke voorkomen voldoet Van 
der Scheer bepaald niet aan het stereotype 
beeld van een deurwaarder. Hij richt zich dan 
ook vooral op de oplossing van het financiële 
geschil. “Het is maar een klein percentage 
dat echt fraudeert, meestal gaat het om 
miscommunicatie over betalingsafspraken. 
Wij proberen het op te lossen, zodat beide 
partijen tevreden zijn.”

‘Een beetje schoon kan niet’
Dat kwaliteit gevraagd én beloond wordt, 
merkt ook Dick Sellis van Schoonmaakbedrijf 
Krul. ‘Het is schoon of het is niet schoon’, 
zo luidt zijn motto. “Een beetje schoon kan 
niet.” De schoonmakers van Krul reinigen 
onder meer het interieur van kantoren, 
maar ook gevels, ramen, zonnepanelen en 
damwandplaten. Dat doen ze goed, gezien 
de flinke groei die het bedrijf de laatste jaren 
doormaakt. “Die groei hebben we te danken 
aan de kwaliteit van ons schoonmaakwerk, 
maar ook aan de naamsbekendheid. We 
hebben een aantal gerenommeerde bedrijven 
als klant en die geven veel exposure. Mond-

tot-mond-reclame is gewoon belangrijk. 
Voor een groot deel zijn het toch de klanten 
die jou verkopen.” Het geheim van goede 
dienstverlening zit volgens Sellis in het 
‘net een stapje harder’ lopen dan het eigen 
personeel van de klant. “En je moet ze niet 
voor de voeten lopen. Bedrijven besteden het 
schoonmaakwerk niet voor niets uit.” 

Met Hanzeland Personeelsdiensten houdt 
Karsten Bos zich bezig met onder meer het 
uitzenden, detacheren, werven en selecteren 
van personeel. Bos fungeert als een soort 
levende barometer van de economie, want 
de vraag naar personeel weerspiegelt voor 
een groot deel de staat van het bedrijfsleven. 
“Wij zien dat bedrijven weer willen groeien 
en commercieel personeel durven aan te 
nemen,” aldus Bos. “Ze hebben over het 
algemeen weer wat meer te besteden, dus 
kijken ze sneller extern. Bedrijven gaan weer 
voor kwaliteit: liever een specialist inhuren 
dan het zelf half doen.”

Hanzeland Personeelsdiensten is volgens Bos 
met name sterk in het leveren van personeel 
aan het MKB en familiebedrijven, waar in veel 
gevallen nog een ouderwetse ‘niet lullen, maar 
poetsen-mentaliteit’ heerst.  Het bedrijf paste 
de afgelopen jaren de methodes voor het 
zoeken naar kandidaten aan de moderne tijd 
aan en ook met een digitaal systeem voor de 
urenadministratie, maakten Bos en de zijnen 
een sprong voorwaarts. Bedrijven die tijdens 
de crisis stil hebben gezeten krijgen volgens 
hem ondertussen de rekening gepresenteerd. 
“Er is de laatste jaren natuurlijk een enorme 
digitaliseringsslag gemaakt. Bedrijven en ook 
werknemers die daarin niet meegegroeid zijn, 
krijgen het moeilijk.”

Digitale economie
Iemand die de digitaliseringsslag in ieder 
geval niet gemist heeft is René Brouwer van 
CRM Mail. Hij combineert emailmarketing met 
een slim CRM-systeem (Custom Relationship 
Management). “Wanneer je ondernemers 
vraagt wat ze belangrijk vinden, hoor je 
meestal: meer omzet, behoud van bestaande 
klanten en aantrekken van nieuwe klanten,” 
legt Brouwer uit. “Wij bieden een unieke 

manier om een ondernemer voor weinig geld 
in contact te brengen met nieuwe klanten.” 

Om te beginnen brengt het CRM-systeem 
Teamleader al het bestaande klantencontact 
overzichtelijk in beeld. “Mensen hebben 
steeds meer behoefte aan een goede 
organisatie en structuur. Elk bedrijf heeft 
vanaf dag één contact met klanten en CRM 
Teamleader is een prachtig systeem om dat 
allemaal bij te houden. Een ondernemer heeft 
met dit systeem bijvoorbeeld precies in beeld 
welke afspraken er zijn, wat er afgehandeld is, 
wat er nog moet gebeuren en wat de status 
van een bestelling is. Het is een vergaarbak 
van alle informatie. Dat geeft structuur en 
rust.” 

“Bedrijven die die digitaliseringsslag 
hebben gemist, krijgen het moeilijk.” 
Karsten Bos 
Hanzeland Personeelsdiensten

“Wanneer van de honderd mensen 
er twintig jouw nieuwsbrief lezen, 
kun je je dus het best op die 
twintig richten” 
René Brouwer 
CRM Mail



Gezondheid
‘Het zenuwstelsel stuurt alles in het lichaam aan’

Powerteam Gezondheid gaat voor bewustwording 
en preventie
Steeds meer mensen ‘ontkennen’ hun lichaam. Het is een opvallende constatering van de leden van het Powerteam Gezondheid van BNI-
chapter De Reestpaarden, dat bestaat uit leefstijlcoach Rutger Bennink, chiropractor Heleen Hammink en Optidee-adviseur Katja Werlich. 
Het drietal zet zich dan ook in voor preventie van klachten, bewustwording van een gezonde houding en levensstijl en een prettig aanvoelend 
lichaam. “Je kunt beter elke twee uur tien minuutjes gaan lopen dan een avond naar de sportschool,” zegt Rutger Bennink. 
De geschatte cijfers lopen uiteen, maar zeker 
is dat een groot deel van de zorgkosten 
in Nederland veroorzaakt wordt door 
leefstijl-gerelateerde aandoeningen. Voor 
een gezonde manier van leven valt dus 
nog een wereld te winnen. Met zijn bedrijf 
Consilio Vivendi helpt Bennink bedrijven en 
medewerkers met onder meer leefstijladvies. 
“Ik adviseer bedrijven bij het implementeren 
van interventies met betrekking tot 
gezondheid van medewerkers, het verlichten 
van fysieke belasting en het bevorderen 
van een actieve en gezonde leefstijl.” 
Een gezonde leefstijl brengt een lager 
ziekteverzuim met zich mee: gemiddeld is een 
sportende medewerker volgens Bennink drie 
tot vijf dagen per jaar minder afwezig dan een 
inactieve medewerker.

Gezond eten, maar wel vijftien 
glazen bier
Vooral op dat laatste punt valt volgens de 
leefstijlprofessional nog veel winst te behalen. 
“Het is een maatschappelijke ontwikkeling 
van de laatste vijftien jaar dat mensen hun 
lichaam steeds meer ontkennen. Ik probeer 
medewerkers van bedrijven er van bewust 
te maken dat ze zelf invloed op en controle 
over hun gezondheid hebben. Dat betekent 
dat ze daar dus ook zelf in moeten investeren. 
‘Wacht dus niet totdat de dokter zegt dat je 
moet gaan sporten’, zeg ik dan.” Bennink 
komt tijdens zijn dagelijkse bezigheden 
allerlei gedrag tegen dat veel mensen wellicht 
niet onbekend voor zal komen, maar toch 
paradoxaal klinkt. “Ik kom mensen tegen die 
tijdens hun werk de hele dag zitten en vlakbij 
de sportschool wonen, maar daar met de 
auto naar toe gaan. Of mensen die overdag 
gezond eten, maar ’s avonds in het café 
wel vijftien glazen bier drinken. Wanneer je 
overgewicht wilt voorkomen kun je trouwens 
beter elke twee uur tien minuutjes gaan 
lopen dan een avond naar de sportschool.” 
Het valt of staat met het veranderen van 
de leefstijl. “Bij individuele begeleiding is 
het doel gedragsverandering op het gebied 
van overgewicht, bewegen, voeding en 
ontspanning, met als resultaat verbetering van 
de lichaamssamenstelling. 

Het gaat om de lange termijn. Mensen staan 
niet op met de gedachte: ‘Vandaag gooi ik het 
roer om’. Zo’n proces kost tijd.”

Hammink behandelt in haar praktijk 
Vitaal Chiropractie mensen met 
gezondheidsklachten van uiteenlopende aard. 
Van pijn in nek en rug tot kinderen met leer- 
en concentratieproblemen en huilbaby’s. Ook 
zij ziet onwetendheid als een belemmering 
voor een lichaam dat prettig aanvoelt. “Veel 
mensen hebben geen idee wat een gezonde 
houding is, terwijl een verkeerde houding 
juist veel klachten in het hele lichaam kan 
opleveren.” 

Zenuwstelsel
Veel van haar cliënten hebben al klachten als 
ze haar praktijk binnenlopen, maar ook bij 
Hammink staat preventie hoog in het vaandel. 
“In de eerste serie behandelingen gaat het 
vaak om het behandelen van de pijn. Daarna 
wordt de frequentie minder en gaat het bij mij 
steeds meer om het voorkomen van verdere 
klachten, door het veranderen van onder 
andere de houding. Ik maak mensen bewust 
van hun lijf en probeer te zorgen dat het 
zenuwstelsel gezond blijft. Dat stuurt immers 
alles in het lichaam aan.” 

Hoewel er in de bewustwording dus nog wel 
wat winst te behalen valt, ziet Hammink ook 
dat steeds meer cliënten openstaan voor 
nieuwe behandelmethoden. “Veel mensen 
denken tegenwoordig ook zelf wel wat 
verder. Bij een gewone huisarts krijgen ze wat 
pijnstillers en moeten ze rust houden, maar 
aan de oorzaak van de klachten wordt vaak 
niets gedaan.”

Hele nacht doorslapen
Mensen die echter wat minder open staan voor 
iets nieuws en liever eerst even de kat uit de 
boom kijken, kunnen de Optivezel-producten 
van Werlich eerst op proef krijgen. Ook voor 
haar draait het voor een belangrijk deel om het 
voorkomen van lichamelijke klachten en een 
lichaam dat goed aanvoelt. 

Het geheim zit hem in het hoge aantal 
gesloten vezels per vierkante centimeter, dat 
zorgt  voor bijzondere eigenschappen zoals 
temperatuurregulering en goede vochtabsorptie 
en –afgifte. Zo voorkomt consequent gebruik van 
haar huidreinigingsdoekjes bijvoorbeeld klachten 
bij mensen die gevoelig zijn voor eczeem. “Ik 
breng comfort bij de mensen thuis,” vertelt 
Werlich. “Met het beddengoed en de kussens 

van Optidee kunnen mensen die moeite hebben 
met slapen juist lekker een hele nacht doorslapen 
en beter uitrusten. Ook mensen met bovenmatige 
transpiratie hebben daar minder last van, doordat 
een matrastopper van Optidee anderhalve liter 
vocht kan opnemen gedurende de nacht. Dit 
verdampt vervolgens wel weer zodat men niet 
meer halverwege de nacht wakker wordt in een 
doorweekt bed. Nek- en rugklachten en hoofdpijn 
worden in veel gevallen minder of verdwijnen 
volledig door gebruik van een Optidee-kussen.”

Ook patiënten met slaapapneu, de ziekte 
van Parkinson en dementie hebben volgens 
Werlich baat bij een ‘Optidee-bed’. Ze kunnen 
makkelijker draaier, waardoor ze beter slapen 
en beter uitgerust wakker worden. Tijdens 
verkoopavonden bij mensen thuis laat ze 
potentiële klanten kennis maken met de 
heilzame werking van de Optidee-producten en 
ook begeleidt ze mensen die zelf de uitdaging 
aangaan om Optidee-adviseur te worden. 
“Klanten hebben de mogelijkheid om producten 
eerst uit te proberen. Negen van de tien wil 
vervolgens zijn kussen, dekbedovertrek of ander 
product houden. En is de klant niet tevreden? 
Dan mag het gewoon terug.”

“Veel mensen hebben geen idee wat 
een gezonde houding is, terwijl een 
verkeerde houding juist veel klachten in 
het hele lichaam kan opleveren.” 
Heleen Hammink 
Vitaal Chiropractie

“Gedragsverandering gaat over een 
langere tijd. Mensen staat niet op met de 
gedachte: ‘Vandaag gooi ik het roer om’. 
Zo’n proces kost tijd.” 
Rutger Bennink
Consilio Vivendi

“Met het beddengoed en de kussens 
van Optidee kunnen mensen die 
moeite hebben met slapen, juist lekker 
een hele nacht doorslapen en beter 
uitrusten.” 
Katja Werlich
Optidee



Bouw
‘De waarde zit weer in de stenen’

Met beide benen op de grond pakken 
bouwondernemers hun kansen
Langzaamaan laat de bouwwereld de donkere jaren achter zich. De economische crisis had een regen van ontslagen en faillissementen tot 
gevolg, maar bezorgde de ingedutte sector ook hernieuwde aandacht voor innovatie, duurzaamheid en klantgerichtheid. De ondernemers van 
het powerteam Bouw van BNI-chapter De Reestpaarden spelen in op de kansen, uitdagingen en eisen van deze tijd. 

Echt hard gaat het nog niet, maar de 
bouwondernemers merken bijna allemaal 
dat het weer wat beter gaat in hun branche. 
Desondanks keren de gouden jaren van vóór 
2008 waarschijnlijk niet meer terug en dat is 
volgens Arnald van der Kolk van Authentiek 
Bouw ook helemaal niet erg. “Er zat veel lucht in 
de sector. Bijvoorbeeld de hypotheekrente en de 
dure grondposities van gemeentes zorgden voor 
veel te hoge prijzen. De sector heeft zijn verlies 
moeten pakken, maar nu staan we weer met 
beide benen op de grond. De waarde zit weer in 
de stenen.”

Het gemak en het tempo waarmee woningen, 
kantoren en bedrijfspanden tot een jaar of 
tien geleden uit de grond werden gestampt, 
susten de sector langzaam in slaap. Waarom 
iets nieuws bedenken als het werk toch wel 
binnen stroomde? Pas toen het minder ging 
kwam een bron van creativiteit en innovatie 
vrij. Zo verloor Wim van Dijk zijn baan bij een 
architectenbureau, waarna hij met Bouwkundig 
Teken & Ontwerpbureau van Dijk (BTvD) zijn 
eigen bedrijf begon. Hij maakt driedimensionale 
ontwerptekeningen. “Veel mensen hebben 
moeite om een ontwerp op een plattegrond 
daadwerkelijk voor zich te zien. Bij mij krijgen 
klanten precies in beeld hoe hun woning of 
bedrijfspand eruit gaat zien. Daarnaast begeleid 
ik mensen in het hele voortraject van nieuw- of 
verbouwplannen.” 

Totaalconcept voor geïnformeerde 
klant
De tevreden klant, daar draait het allemaal om. 
De moderne klant wil volgens de ondernemers 
bij nieuwbouw of verbouw van een woning of 
bedrijfspand zo min mogelijk ‘gedoe’ aan zijn 
of haar hoofd. “Het is geen mooi woord, maar 
‘ontzorgen’ is tegenwoordig van groot belang,” 
zegt Stefan Arkes van Starke Installatietechniek. 
“Voor veel mensen maakt het niet uit hoe het 
gebeurt, als het maar voor de opleverdatum 
goedkomt. Samenwerking en goede planning 
binnen de keten worden daarom steeds 
belangrijker. Je moet niet hebben dat de 
schilder een paar uur niets zit te doen omdat 
de installateur nog bezig is.” Van der Kolk, die 
met zijn bedrijf gespecialiseerd is in onderhoud, 
renovatie en nieuwbouw van authentieke 
constructies, vult aan: “Bedrijven moeten er nog 
een beetje aan wennen, maar er wordt steeds 
meer vanuit een totaalconcept gewerkt. Dat 

betekent dat iedereen in de bouwketen vanuit 
dezelfde tekening werkt, waardoor je bijvoorbeeld 
niet meer hebt dat een ventilatiebuis ergens in de 
weg zit. 3D-tekeningen kunnen daar bijvoorbeeld 
een rol in spelen.”

Een ander kenmerk van de klant anno 2015 
is dat hij of zij veel beter geïnformeerd is dan 
vóór het digitale tijdperk. Na een vergelijkend 
warenonderzoekje op internet weet iedereen 
precies wat er allemaal voor welke prijs te koop 
is. Althans, zo denkt men. Jordi Wetering van 
Schoorsteenbedrijf De Vogelsangh haalt een 
praktijkvoorbeeld aan. “Een tijdje geleden kwam 

er een klant bij ons binnen die een kachel wilde 
aanschaffen. Hij wist al welke hij hebben wilde 
en zei dat hij die via internet goedkoper kon 
bestellen. ‘Dat klopt wel, maar je moet kijken 
naar de totaalprijs,’ zei ik toen. Bij ons krijg je 
het onderhoud er ook bij. En als er wat mee is, 
kun je gewoon bij ons terecht.” Elma Kappe van 
Rietdekkersbedrijf J.G. Kappe knikt instemmend. 
“Naast kwaliteit is goede service erg belangrijk. 
Klanten vinden het prettig wanneer je na afloop 
van het werk bijvoorbeeld nog even komt vragen 
of alles naar wens is geweest.”

Nederland in 2050 energieneutraal
Net als in veel andere sectoren is het momenteel 
duurzaamheid wat de klok slaat in de bouwsector 
en volgens de Reestpaarden zal dat ook de 
komende jaren het geval zijn. Een veelomvattend 
thema, waarin energiebesparing een grote 
rol speelt. Arkes zit als installatietechnicus 
bovenop de ontwikkelingen. “Een energiezuinige 
installatie is één van de middelen om duurzaam 
bezig te zijn. Thuis heb ik zelf bijvoorbeeld 
helemaal geen gas meer en maak ik gebruik van 
infraroodverwarming. Dat is een prettige manier 
van verwarmen en een stuk energiezuiniger 
dan een gewone kachel.” Marien Buitink van 
Buitink Schilders vult aan: “In 2050 moeten 
alle woningen en kantoren in Nederland 
energieneutraal zijn.” 

Ook op andere manieren wordt de bouwsector 
gestimuleerd om duurzaam te werk te gaan. 
Zo wordt het volgens de ondernemers steeds 
meer gemeengoed dat een aannemer bij een 
bouwproject voor een afgesproken bedrag 
ook voor langere tijd het onderhoud op zich 
neemt. “Je hebt een budget en daar moet 
je het mee doen,” zegt Jason Slagter van 
Arcabo Mantelzorgwoningen. “Hoe minder 
onderhoud er nodig is, hoe minder kosten je 
dus maakt. Dat komt de kwaliteit ten goede.” 
Gedegen schilderwerk is daarbij bijvoorbeeld 
onontbeerlijk. “Wij geven gratis advies en kunnen 
een onderhoudsplan voor de komende jaren 
opstellen,” merkt Buitink op. 

“Een energiezuinige installatie is één van de middelen 
om duurzaam bezig te zijn. Thuis heb ik zelf bijvoorbeeld 
helemaal geen gas meer en maak ik gebruik 
van infraroodverwarming.” 
Stefan Arkes 
Starke Installatietechniek



Erwin Dijk Tekstproducties
Erwin Dijk
Het Bolwerk 3
7707 EN Balkbrug
info@erwindijk.nl
06-30139314
www.erwindijk.nl

Halte 2
Sander Mastenbroek 
Hoogeveenseweg 27
7707 CG Balkburg
0523-820246
info@halte2.nl
www.halte2.nl

Happy Snappy Fotomarketing
Guido Rikkers
06-44028644
info@happysnappy.nl
www.happysnappy.nl

Hoekstra Krantendruk
Arie Lunenborg
Werktuigenweg 9
8300 BA Emmeloord
0527-630200
info@hoekstrakrantendruk.nl
www.hoekstrakrantendruk.nl

Consilio Vivendi
Rutger Bennink
Gasgracht 3 7941 KG Meppel
06-54960362
rutger@convi.nl
www.convi.nl

Optikate
Katja Werlich
Hulstkampenweg 2a
7711 GZ Nieuwleusen
06-15013715
optidee@optikate.nl
www.optidee.nl/katja-werlich

Vitaal Chiropractie
Heleen Hammink
Hanzeplein 11-27
8017 JD Zwolle
038-3030125
info@vitaalchiropractie.nl
www.vitaalchiropractie.nl

CRMmail
René Brouwer
Dokter van Deenweg 108 – 
kantoor 247
8025 BK Zwolle
06-22398984
rene@crmmail.nl
www.crmmail.nl

Herman de Haan Pallets
Dirk van den Berg
Puttenstraat 15
8281 BP Genemuiden
038-3859299
dirk@hermandehaan.nl
www.hermandehaan.nl/
pallethandel

Krul Schoonmaakbedrijf en 
Bedrijfskleding
Dick Sellis
Den Hulst 162
7711 GV Nieuwleusen
0529-785342
dick@schoonmaakbedrijfkrul.nl
www.schoonmaakbedrijfkrul.nl 

Mikai Incasso
Koert van der Scheer
030-2076010
info@mikai.nl
www.mikai.nl 

Hanzeland Personeelsdiensten
Karsten Bos
Eekwal 10 
8011 LD Zwolle
038-4229231
info@hanzelandpd.nl
www.hanzelandpd.nl 

FP Creation
Bentinckslaan 54a
7902 GG Hoogeveen
06-41550088
info@fpcreation.nl
www.fpcreation.nl 

De Laat Teammanagement
Jacco de Laat
Industrieweg 5
7944 HT Meppel
05224476388
info@delaatteammanagement.nl
www.delaatteammanagement.nl 

Authentiek Bouw
Arnald van der Kolk
Oosterveen 51
7711 BP Nieuwleusen
0529-480429
info@authentiekbouw.nl
www.authentiekbouw.nl

Starke Installatietechniek
Stefan Arkes
Zwolseweg 24
7707 AH Balkbrug
0523-681046
info@starke.nu
www.starke.nu

Rietdekkersbedrijf J.G. Kappe
Elma Kappe
Ten Darperweg 2
7981 LX Diever
0521-593043
info@jgkappe.nl
www.jgkappe.nl

Arcabo Mantelzorgwoningen
Jason Slagter
Rollecate 39
7711 GG Nieuwleusen
0529-760666
info@
arcabomantelzorgwoningen.nl
www.
arcabomantelzorgwoningen.nl

Groenpartner Avereest
Jeroen Lisser
Heinbaaswijk 10
7701 PA Dedemsvaart
0523-616113
info@groenpartneravereest.nl
www.groenpartner-avereest.nl

Asbestinspect
Harm Vis
Schaarweg 31
8326 AJ Sint Jansklooster
0527-860055
h.vis@asbestinspect.nl
www.asbestinspect.nl

Huis en Erfgoed Collectief
Bart Kerkdijk
Kruisstraat 17
7783 AJ Gramsbergen
06-45340596
b.kerkdijk@huisenerfgoed.nl
www.huisenerfgoed.nl

Buitink Schilders
Marien Buitink
Sisalstraat 19
8281 JJ Genemuiden
038-3855470
info@buitinkschilders.nl
www.buitinkschilders.nl

BTvD
Wim van Dijk
Turfslag 34
7711 MG Nieuwleusen
0529-484852
info@btvd.nl
www.btvd.nl

Schoorsteenbedrijf 
De Vogelsangh
Jordi Wetering
Nieuwe Hammerweg 7
7731 TV Ommen
0546-673080
info@devogelsangh.nl
www.devogelsangh.nl

Payned
Jacqueline Russcher
Wethouder Ohmanstraat 6
7951 SB Staphorst
0522-746746
info@payned.nl
www.payned.nl

Dijk Administratie 
Gert Dijk
Dokter van Deenweg 108 – 
kantoorruimte 348
8025 BK Zwolle
038-4680280
info@dijkadministratie.nl
www.dijkadministratie.nl

HLB Nannen 
Edwin Wolters
Waanderweg 16b
7812 HZ Emmen
0591612377
e.wolters@hlb-nannen.nl
www.hlb-nannen.nl

Lease Quality
Andy de Nijs
Amerikaweg 20-a
9407 TK Assen
0592-480050
adenijs@leasequality.nl
www.leasequality.nl

Rein Advocaten en Adviseurs
Nico Bouwman
Zwedenlaan 20
9403 De Assen
0592-372431
mail@rein.nl
www.rein.nl

Vechtstede Notarissen
Alexander van Doorn
Scholtensdijk 20
7771 CV Hardenberg
0523-261941
info@vechtstede.com
www.vechtstede.com

Dijenborgh Communicatie 
Bert Dijenborgh
Zwarte mees 40
7827 BH Emmen
06-20414513
dijenborgh@planet.nl

Selles 
Berthran Selles
De Blokmat 13
8281 JH Genemuiden
038-3857579
bselles@selles.nl
www.selles.nl

Naast het grote thema duurzaamheid zijn 
er nog tal van andere maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen die mogelijkheden 
bieden voor slimme ondernemers. Neem 
Slagter, die brood zag in het feit dat senioren 
vrijwillig én verplicht langer zelfstandig blijven 
wonen. Met Arcabo Mantelzorgwoningen 
verkoopt hij mobiele zorgunits die 
vergunningsvrij geplaatst kunnen worden. 
“Ontvangers van mantelzorg kunnen de 
woning of unit bijvoorbeeld bij hun eigen 
woning laten plaatsen, maar ook in de tuin 
van hun kinderen. Die kunnen hun ouders 
op deze manier in een vertrouwde omgeving 
verzorgen. Het enige wat je eigenlijk nodig 
hebt is een ruime tuin.”

Verleden biedt kansen
De ondernemers kijken echter niet alleen naar 
de toekomst, ook erfenissen uit het verleden 
bieden kansen. Zo is er het asbest, waarmee 
tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
huizen volgestopt en daken bedekt werden. 
Sinds 1994 is het spul officieel verboden. 

Met zijn bedrijf Asbestinspect inventariseert 
Harm Vis de aanwezigheid van asbest 
in panden en geeft hij advies over de 
verwijdering ervan. “De overheid heeft vorig 
jaar besloten dat asbestdaken per 2024 
verboden worden. Uit onderzoeken is namelijk 
gebleken dat de hechtgebondenheid door 
weer en wind steeds minder wordt, waardoor 
asbestdeeltjes losraken en uiteindelijk in de 
grond en het grondwater terechtkomen. Het 
lijkt nog ver weg, maar als we in het huidige 
tempo doorgaan is het pas in 2048 klaar. 
De zaken zijn dus in een stroomversnelling 
gekomen.”
Waar asbest de bouwwereld met een fikse 
hypotheek opzadelde, houdt Bart Kerkdijk 
zich met Huis en Erfgoed Collectief juist bezig 
met veel moois uit het verleden. 
Zijn bedrijf ondersteunt eigenaren van oude 
gebouwen en monumenten bij onderhoud, 
verbouw, renovatie van hun pand. 
“Herbestemmen is hot,” zegt Kerkdijk. “Er zijn 
bijvoorbeeld heel veel oude boerenschuren en 
overheidsgebouwen die nu geen functie meer 
hebben. In Zwolle komt de komende jaren 
een behoorlijk aantal kerken leeg te staan. 

Slopen is zonde van het erfgoed, dus al die 
gebouwen moeten een nieuwe bestemming 
krijgen. Daar kunnen wij bij helpen.”
Hoe mooi het allemaal ook is wat de 
ondernemers uit het powerteam Bouw van De 
Reestpaarden met elkaar realiseren, zonder 
fraaie groene aankleding komen veel panden 
minder goed tot hun recht. Toch staat volgens 
Jeroen Lisser van Groenpartner Avereest 
het groen in de steden onder druk. “Steeds 
meer mensen hebben een betegelde tuin. 
Makkelijk in het onderhoud, maar slecht voor 
de leefbaarheid. Verstening versterkt het hitte-
eiland-effect en is slecht voor de biodiversiteit 
in de stad. Daarnaast zijn al die betegelde 
tuinen slecht voor de waterhuishouding, 
omdat een stenen bodem minder water 
doorlaat, waardoor bij regenval het rioolsneller 
overbelast raakt. Daarom sta ik als natuurlijk 
werkend hovenier volledig achter het project 
‘Stop de verstening’.”

“Naast kwaliteit is goede service erg 
belangrijk. Klanten vinden het prettig 
wanneer je na afloop van het werk 
bijvoorbeeld nog even komt vragen 
of alles naar wens is geweest.” 
Elma Kappe 
Rietdekkersbedrijf J.G. Kappe
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