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ONDERNEMER IN BEELD

ONDERNEMERS
FRESH WORLD

- VOORWOORD -

Een jaar om snel te vergeten
Thuiswerkplek - HomeFit©

HomeFit© - specificaties

HomeFit© - normeringen

•

•

Direct te gebruiken, geen montage nodig. Werkplek

NEN EN 527-1:2011 type D

De romp, top en werkblad 18 mm met melamine
toplaag voorzien van lasertec techniek.

•

Stalen onderdelen afgewerkt met duurzame
poedercoating.

•

Elektrisch verstelbaar
met bediening in blad

Hoogte van het bureau is af te lezen op de display in
het blad.

•

Deuren met wieltjes voor
openen en stabiliteit

Handige metalen opberggoot (aortagoot) voor laptop
en andere accessoires.

•

Handgrepen kastdeuren aluminium.

•

poten zijn voorzien van justeerdoppen met een
stellen.
Aluminium handgrepen

Deuren voorzien van wieltjes voor eenvoudig openen
en stabiliteit bij open stand.

•

Accessoire: inbouwcontactdoos in het blad.

•

Optioneel is elektrificatie in het blad mogelijk.

We werden door Amerikanist Tanja Groenendijk bijgepraat over de
Amerikaanse presidentsverkiezingen. De uitkomst en de nasleep
zal niemand ontgaan zijn. Dankzij de heldere uitleg van onze
gastspreekster kunnen we het nieuws uit Amerika beter volgen.

Hoogte verstelbaar van
68 - 118 cm

HomeFit© - keurmerken en kwalificaties
Bladen zijn leverbaar als duurzaam PEFC
gecertificeerd hout.

Werkblad kan in andere
kleur gekozen worden

Handige opberggoot

HomeFit© - Thuiswerkplek
ILO arbeidsnormen van de Verenigde Naties

Voldoet aan de MVI-criteria van de rijksoverheid
voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

HomeFit
Verkoop
adviesprijs
Gratis
Bento© -Box
(t.w.v.
79,00)
HF105

695,- (ex. BTW)

.COM
Bijdorp Oost 38 - 2992 LA Barendrecht - T. 0180 619744

68 - 118

- Gratis geleverd
68

695,00 excl. BTW

Jan Willem van Hellemond
Voorzitter

Onze gebruikelijke bijeenkomsten moesten we dit jaar annuleren.
Jammer, want niets gaat boven elkaar in het echt zien. De
Zoom-bijeenkomsten boden enige uitkomst.

verstelbereik van 20 mm voor gemakkelijk waterpas
•

Ik wens u allen en al uw dierbaren, ondanks alle beperkingen, een
feestelijke decembermaand toe. En ik wens u vooral toe dat u
gezond blijft, en dat we elkaar in het nieuwe jaar onder veel
betere omstandigheden weer kunnen ontmoeten! In het echt.

Twee voorbeelden daarvan leest u in dit nummer van Impact.
Patrick Moreel, die zijn cateringbedrijf zag stilvallen en nu succes
boekt als patatbakker. En Daniëlle de Wilde, die met haar
evenementenbedrijf even niets meer te doen had, tot ze het weer
razend druk kreeg met online-vermaak en –vertier.

Zit-sta bureau in hoogte verstelbaar tussen de 68 en
118 cm, volgens NEN EN 527-1:2011 type D.

•

Intussen lijden vele ondernemers grote schade. De een meer dan
de ander, maar deze crisis raakt ons allemaal. De steunpakketten
van het kabinet zorgen zeker voor verlichting, maar voor veel
bedrijven blijft er genoeg leed over. Velen zien jaren van hard
werken in bedrijf, winkel of horecazaak in rook opgaan. Alle
reserves, vaak inclusief opgebouwd pensioen, moeten worden
ingezet om het hoofd boven water te houden.
Toch zie je in tijden als deze ook de enorme veerkracht van
ondernemend Nederland. Ondernemers die het roer omgooien en
creatieve oplossingen bedenken om nieuwe omzet te genereren.
Dat is, ondanks alle ellende, mooi om te zien.

wordt compleet gemonteerd geleverd.
•

HET WAS ME HET JAARTJE WEL. BIJNA EEN JAAR LANG ALWEER STAAT DE WERELD OP ZIJN KOP DOOR HET
CORONAVIRUS. EEN VACCIN IS IN AANTOCHT, MAAR ALS U HET MIJ VRAAGT DUURT HET NOG WEL EEN PAAR
MAANDEN VOOR WE DEZE BIZARRE PERIODE ECHT ACHTER ONS KUNNEN LATEN.

30

Kastje

80

Zittend werken

80

Staand werken

De jaarlijkse algemene ledenvergadering verhuisde van het Van
der Valkhotel naar ons beeldscherm. Voor de sfeer en het
smakelijke diner was u deze keer op uzelf aangewezen. Het is
goed dat we op deze alternatieve manier toch een aantal
besluiten konden nemen. Het werk van de vereniging kan
daardoor voortgezet worden. Zo besloten we een korting toe te
passen op het jaarlijkse contributiebedrag. En we stelden een
nieuwe naam voor onze vereniging vast: VBO Fresh Port. In dit
nummer van Impact leest u er meer over. Na de jaarwisseling
gaan we met de nieuwe naam naar buiten, met een nieuw,
aansprekend logo. Zo is onze vereniging ook op dit punt klaar voor
de toekomst.
Tijdens de digitale ledenvergadering leerden we van
neurowetenschapper Boris Konrad hoe we informatie beter
kunnen onthouden. Dat is makkelijker dan het lijkt. Maar voor één
ding zal ik de tips van Boris niet gebruiken. Dat is het jaar 2020.
Een jaar om snel te vergeten.
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Uw IT altijd in
topconditie!
RPO ontzorgt en levert
innovatieve hardware en
software oplossingen

- BERICHTEN -

Jos Lukasse verruilt gemeente voor
Bouwend Nederland Zeeland

Jos Lukasse

www.rpo.nl - 078 681 86 88

BARENDRECHT – BEDRIJFSCONTACTFUNCTIONARIS
JOS LUKASSE NAM DONDERDAG 17 SEPTEMBER
AFSCHEID VAN DE GEMEENTE BARENDRECHT.
TIEN JAAR LANG LEGDE LUKASSE HET CONTACT
TUSSEN BEDRIJVEN EN DE GEMEENTE.
’BRUGGEN SLAAN’, ZO OMSCHRIJFT HIJ ZIJN
WERK. IN DEZE PERIODE WERD ONDER MEER HET
BEDRIJFSTERREIN AUGUSTAPOLDER ONTWIKKELD.
Jos Lukasse woont in Goes. “Ik heb de afgelopen
jaren 250.000 kilometer voor het woon-werkverkeer
afgelegd. Dat is ook een reden geweest om iets
anders te zoeken. Ik had het in Barendrecht nog
steeds naar mijn zijn, maar na tien jaar is het ook
goed om wat anders te gaan doen.”

Lukasse is blij met de goede verstandhouding tussen
gemeente en bedrijfsleven. ,,Ik heb willen bijdragen
aan de verdere versteviging van die band.
Bijvoorbeeld door altijd bereikbaar te zijn, en
onderwerpen als lokale inkoop hoog op de agenda
te zetten. Ondernemers willen zoveel mogelijk
plezier en zo weinig mogelijk last van de gemeente
ondervinden. Ook binnen de gemeentelijke
organisatie heb ik daaraan gewerkt.’’
Bouwend Nederland – onder voorzitterschap van
Maxime Verhagen - verenigt, verbindt en
ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Als
verenigingsmanager en beleidsmedewerker ‘markt
en overheid’ bij Bouwen Nederland in Zeeland
onderhoudt Lukasse sinds 17 augustus het contact
met zo’n honderd aangesloten bouwbedrijven in de
provincie, de politiek en zijn bestuurlijke
opdrachtgevers. Bouwend Nederland is met
ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven ‘s lands
grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De
totale bouwsector is goed voor zo’n 9% van het bruto
binnenlands product en voor een productie van ruim
70 miljard euro.

Hij is inmiddels begonnen als verenigingsmanager
van Bouwend Nederland-afdeling Zeeland. “Dat is
eigenlijk een zelfde soort functie. Ik leg het contact
tussen de leden, de opdrachtgevers en alle andere
relevante partijen.”

Koffie verbindt
Ook in moeilijke tijden
Professionele koffieautomaten, koffie en bijbehorende ingrediënten voor op het werk.

Fortune Coffee regio Rijnmond | 0180 - 414 203 | rijnmond@fortune.nl | fortune.nl

LOYALE ONDERNEMERS
Lukasse begin in april 2010 als bedrijfscontactfunctionaris in de gemeente met 2300 bedrijven en
zo’n 23.000 arbeidsplaatsen. Hij heeft Barendrecht
leren kennen als een ondernemende gemeente,
waar hard wordt gewerkt en waar het niet moeilijk is
om met ondernemers contact te maken. ,,Het zijn
eerlijke, loyale ondernemers, met een open vizier.
Maar ze zijn ook veeleisend. Er moet wel geleverd
worden.’’

Bestuurslid John Breedveld was namens VBO Fresh World
bij het afscheid van Jos Lukasse.
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Plannen voor 2021?

Elektrotechniek - electrical management - beveiliging & telecommunicatie

Wij zijn de adviseur
naast de ondernemer

De SYNORGA groep bestaat uit drie bedrijven die
duurzame totaaloplossingen bieden. Onze drive
ligt bij elektrotechnische installaties, inbraak- en
brandbeveiliging en elektrotechnische inspecties
& energie-adviezen.

groep

We adviseren, ontzorgen, ondersteunen en zijn een
bron van inzicht.

elektrotechniek

Met één aanspreekpunt bouwt u op drie specialisten.
Oprechte klantbetrokkenheid en ons duurzame
karakter van een sterk en gezond familiebedrijf,
vormen de synergie van SYNORGA.
Al meer dan 50 jaar.

electrical management
beveiliging • telecommunicatie

www.synorga.nl

www.schipperaccountants.nl | Barendrecht & Oud-Beijerland

Hoogwaardig
schilderwerk

Bent u al klaar voor 2021?
Eén ding is zeker: 2020 is voor niemand verlopen zoals vooraf
bedacht. Ook 2021 zal de nodige onzekerheid en uitdagingen
met zich meebrengen.

•Corona stickers•
•Desinfectie zuil•
•Tijdelijk schermen•

De huidige tijd vraagt om strategische en financiële
wendbaarheid. Natuurlijk gaat u als ondernemer geen
uitdaging uit de weg, maar een sparringpartner met ruime
ervaring in verschillende branches en sectoren is nooit een
overbodige luxe.

Voor al uw:
• Buitenschilderwerk
• Binnenschilderwerk
• Wandafwerking
• Beglazing
• Metaalconservering
• Houtrotreparatie

Wij denken graag met u mee over de toekomstbestendigheid
van uw onderneming. Bijvoorbeeld door u te helpen met de
analyse van uw bedrijfsresultaten en het opstellen van
realistische prognoses.
Neemt u gerust contact op voor een (digitaal) kopje koffie en
een kennismakingsgesprek, waarin we u en uw
onderneming beter kunnen leren kennen!

•Indoor signage•

Schildersbedrijf
Nieuwe Waterweg B.V.
010 429 24 20

Burg. de Zeeuwstraat 296 | Ridderkerk
T 0180-425011 | bakker-accountants.nl
ACCOUNTANTS • ADVISEURS • FISCALISTEN
SALARISADMINISTRATIE • CORPORATE FINANCE

Nieuwe luxor theater - Rotterdam

schildersbedrijfnieuwewaterweg.nl

- ZAAIEN, OOGSTEN EN VERWERKEN ONDER ÉÉN DAK -

Hollandse agro-techniek
in verre woestijn
EEN JOINT VENTURE TUSSEN GROWGROUP IFS EN RAINMAKERS CAPITAL INVESTMENT LLC GAAT IN ABU
DHABI (VERENIGDE ARABISCHE EMERITATEN) ‘S WERELDS GROOTSTE INDOORFARM BOUWEN.
DE NEDERLANDSE DEELNEMER IN DIT GREENFACTORY-PROJECT IS DE ONDERNEMING VAN
BARENDRECHTER EN VBO-LID JOHN BREEDVELD. GROWGROUP IFS (INNOVATIVE FARMING SOLUTIONS)
WERD DOOR HEM OPGERICHT EN IS GESPECIALISEERD IN ‘INDOOR FARMING’. DE MEEST GEAVANCEERDE
NEDERLANDSE INNOVATIES WORDEN HIERBIJ INGEZET.

Impressie van de 35 voetbalvelden grote ‘indoor farm’ in Abu Dhabi.

GreenFactory Emirates wil 10.000 ton verse
producten per jaar gaan produceren op een perceel
van 17,5 hectare met een teeltoppervlakte van
160.000 vierkante meter. De totale projectwaarde
bedraagt 153 miljoen euro en is gepland in
verschillende fasen over drie jaar.
KICK-OFF
De eerste fase moet klaar zijn voor de grote Expo
2020 in Dubai vanaf oktober 2021. Dan kan
GreenFactory Emirates de wereld zijn innovaties
laten zien. Het project beoogt een kick-off te zijn voor
soortgelijke projecten en innovaties in andere delen
van de wereld waar extreme klimaten een uitdaging
vormen voor de normale teelt.

“ Verticale en vlakke
binnenkweekmethoden
in Abu Dhabi. “

VULKAANUITBARSTING
Op een handelsmissie kwam John in 2013 in contact
met een grote importeur in het woestijnland. Die
vertrouwde hem toe dat ‘een Arabier niet mag
verhongeren’ en dus zeker wil zijn van eigen lokale
productie. Aanleiding voor deze opmerking was een
vulkaanuitbarsting in IJsland in 2011: vliegtuigen
bleven aan de grond en dus was er geen import.
Voedselzekerheid staat sindsdien hoog op de
agenda van de VAE. Het stimuleren van lokale
productie en het creëren van een gunstige omgeving
voor agrotechnologie is een topprioriteit voor de
overheid.
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Door gebruik te maken van ‘s werelds meest
geavanceerde binnenkweeksystemen uit Nederland,
zal GreenFactory Emirates verticale en vlakke
kweekmethoden combineren. Zo worden de
gebruikelijke teeltbeperkingen opgelost die gepaard
gaan met het extreme klimaat in landen als de VAE.
Het complex krijgt een geïntegreerd onderzoeks- en
ontwikkelingscentrum. Dat zal ervoor zorgen de

productie op te voeren tot voorbij de 56 huidige
soorten sla, bladgroenten, kruiden en boerenkool.
Bij het bouwproces wordt een aantal toonaangevende agrotechnologische bedrijven betrokken.
Tijdens de productie worden real-time veel gegevens
verzameld. Die worden ingezet om de productie te
optimaliseren.
MINDER WATERVERBRUIK
GreenFactory Emirates heeft partnerschappen met
GAAS Wageningen en Delphy in Nederland,
waardoor het kan profiteren van feedback van
enkele van de beste studenten en academici in het
veld. Verder zegt de joint venture dat GreenFactory
Emirates 95 procent van haar waterverbruik zal
besparen, vergeleken met standaard teeltmethoden.
De CO2-voetafdruk wordt tot 40 procent kleiner.
,,Omdat we zo weinig water gebruiken, kunnen we
het uit een zoetwaterbron in het binnenland halen.
Daarom hoeven we geen zoetwater te gebruiken dat
wordt geproduceerd door ontzilting van zeewater.
Dit is een veel voorkomende waterbron in Abu Dhabi,
maar het heeft een grotere ecologische voetafdruk.
Door lokaal verse producten te telen, zal
GreenFactory Emirates ook bijdragen aan het
verminderen van afval op verschillende andere
gebieden. Het langzaam verminderen van de
afhankelijkheid van de invoer van vers voedsel
vermindert ook de verspilling van producten tijdens
het transport. Bovendien zijn minder
milieubelastende transportbewegingen nodig.
GROWGROUPIFS.COM

John Breedveld (GrowGroupIFS) en Mohamed Jouan Salem
Al Dhaheri van RainMKRS zijn de initiatiefnemers van
GreenFactory.
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Bibberen op de beurs (of niet?)
DE WINTER STAAT VOOR DE DEUR. WORDT
HET IJSPRET OF OPNIEUW EEN ZACHTE
WINTER? ACHTERAF ZULLEN WE HET
WETEN EN DAT IS MET VRIJWEL ALLES …
Wie had begin 2020 kunnen bedenken dat
de wereld er zo anders uit zou zien als nu
het geval is. Vooral het coronavirus heeft de
wereld op zijn kop gezet. Naast ernstige
medische gevolgen werd o.a. ook de
economie grotendeels lamgelegd. Het
heeft dan ook grote consequenties voor de
winstgevendheid, het voortbestaan van
ondernemingen en de werkloosheid. Velen
vestigen hun hoop op een vaccin maar dat
is evenzeer omgeven met onzekerheden.
Ook de dreigende handelsoorlogen,
wisseling presidentschap in de VS en een
mogelijk harde Brexit kunnen resulteren in
‘bibbers op de ﬁnanciële markten’. Na de

buitengewoon forse koersdalingen van
aandelen in maart en april zorgden steunmaatregelen van overheden en centrale
banken voor ﬂinke herstelbewegingen. Hoe
hebben ‘beursbibbers’ u beziggehouden?
EMOTIE EN BELEGGEN
Ik word weleens benaderd door ongeruste
mensen die elders beleggen; zij vertellen
soms over slapeloze nachten en
paniekverkopen wanneer de beurs een
forse daling doormaakte. In ieder geval is
het niet raadzaam dat door emotie
gedreven beleggers een groot vermogen
zelf beleggen; de combinatie emotie en
beleggen kost immers altijd veel geld! Zorg
voor een doordacht vermogensplan en
wijk daarvan niet af. Wel is bijsturen in de
lijn van het plan geregeld nodig om op
koers te blijven. Beleggen is een vak;
085–4 894 894 of 06-52 52 59 94 (direct)
jmverkamman@duisenburgh.nl
www.duisenburgh.nl/verkamman

deskundigheid, aandacht en actie zijn van
groot belang om de doelstellingen te
kunnen bereiken!
RUST
Vermogensbeheer met extra bescherming
kan in dit kader een passende oplossing
zijn.
Hierbij
worden
neerwaartse
beursrisico’s, ook crashes voor een
belangrijk deel afdekt waardoor dalingen
van het portefeuillevermogen aanzienlijk
minder zijn. Bij herstelbewegingen op de
ﬁnanciële markten komt de portefeuille
hierdoor eerder in de plus dan bij
traditioneel vermogensbeheer. Uiteindelijk
resulteert dit in een hoger totaalrendement
en aanzienlijk meer ‘rust’.
Hoe hebben ‘beursbibbers’ u beziggehouden? Het kan anders!
Bel voor een afspraak.

Jack (J.M.) Verkamman,
senior vermogensspecialist DSi

Naast diverse vormen van vermogensbeheer bieden wij ook beleggingsadvies en vermogensregie aan voor grotere vermogens.
Het bovengenoemde is uitdrukkelijk geen advies voor uw persoonlijke situatie. Raadpleeg een deskundig adviseur!

WWW.A BCACCOUNT ANT S.NL

PAY R O L L & H R S E R V I C E S

JURIDISCH ADVIES

Leen komt verder, samen met Visser & Visser
Ontdek wat Visser & Visser voor u kan betekenen op

A C C O U N TA N T S & A D V I S E U R S

VISSER-VISSER.NL

T O TA A L A D V I S E U R O P F I N A N C I E E L E N F I S C A A L G E B I E D , K W A L I T E I T, E F F I C I E N C Y, H R , I T & A U D I T

BARENDRECHT

•

ROTTERDAM

•

AM S T E RDAM
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IN DE RIJ VOOR
‘DE PATATBAKKERS’
WAT TE DOEN ALS JE
SUCCESVOLLE
CATERINGBEDRIJF TOT
STILSTAND KOMT ALS GEVOLG
VAN DE CORONACRISIS? PATRICK
MOREEL EN ZIJN VROUW ANITA
WISTEN HET WEL. ZIJ WORDEN
PATATBAKKER MET PATAT ZOALS
HET HOORT. NIET ZOMAAR OM
DE TIJD TE VULLEN EN HET
OMZETVERLIES WAT GOED TE
MAKEN. NEE, MET HET
INMIDDELS GEREGISTREERDE
MERK “DE PATATBAKKERS”
PAKKEN ZIJ HET SERIEUS AAN.

“ We zijn ervan
overtuigd dat hier
een markt voor is. “

De patatwagen is zorgvuldig uitgekozen en ingericht.

,,Een paar jaar geleden hadden we al het idee om
een nieuw bedrijf te starten. En als je dat dan doet,
dan moet je het gelijk goed doen. Je krijgt maar één
kans’’, zegt Patrick Moreel. Voor zijn eerste
patatwagen vond hij vijf maanden geleden een plek
op het parkeerterrein van Karwei in Carnisselande,
vlakbij Ikea. Elke vrijdag en zaterdag staan daar de
mensen in de rij voor ambachtelijke patat. Vooral op
vrijdagavond is het druk.
,,We kopen onze aardappels bij Heezen in Rotterdam
en snijden deze zelf. Pure kwaliteit. Je proef het ook.
De marge die we maken is wat minder doordat we
een beter product aanbieden voor dezelfde prijs.
Maar we gaan voor de afzet op de langere termijn.
We willen een sterk merk maken. En ook duurzaam,
van de olie tot het vorkje, en met disposables zonder
opdruk. We zijn ervan overtuigd dat hier een markt
voor is.’’
Daarmee geeft Patrick aan dat hij meer van plan is
met zijn nieuwe merk ‘De PatatBakkers’. ,,We willen
hier een sterk label van maken, met meer wagens en
ook winkels. Het is wel lastig om meer standplaatsen
te vinden. In Barendrecht is daar nauwelijks ruimte
voor of de locaties zijn niet gunstig. De volgende stap
is dan ook één of twee winkels openen en werken
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aan meer naamsbekendheid. En dan uitbreiden naar
meer winkels en wat wagens erbij.’’
Patrick’s cateringbedrijf Panita Catering, vaste
cateraar van bijvoorbeeld de VBOnieuwjaarsreceptie, is vrijwel in de slaapstand gezet.
,,Onze opdrachtgevers staan ook stil of er wordt niets
georganiseerd, zoals bij theaters, de Erasmus
Universiteit en bedrijven. Doordat we met zzp’ers
werkten konden we het bedrijf makkelijk stilleggen,
al blijft het moeilijk omdat je weet dat deze ook een
gezin hebben, er nu tijdelijk geen werk is en je al zo
lang met ze samenwerkt.’’

Anita en Patrick Moreel
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Ocean | Air | Logistics
Simonis Verf, dé totaal
leverancier voor de vakman!
Met negen vestigingen
verspreid door Zuid-Holland
zijn we altijd bij u in de buurt.
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Benieuwd naar wat Simonis Verf
voor u kan betekenen?
Check onze website!

Ocean Freight

Air Freight

Rail Freight

Warehousing

Distribution

Customs

www.vbegroup.nl

Reclame mèt een goed verhaal

info@vbegroup.nl
Ebweg 3a, Barendrecht | 0180 64 54 34 | 2met.nl

LOGISTICS

NIEUWBOUW VRAAGT
OM EEN VERSE BLIK

TROTS werkt U-build aan de realisatie van 26 luxe en

duurzame appartementen op de locatie van het oude
Rabobankgebouw in Barendrecht. Een bijzonder project
dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Ook met trots uw
eigen project realiseren in een veranderende wereld?
Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

info@u-build.nl | 085 489 99 20

TRANSPORT

LOGIC

EEN BETROUWBARE
PARTNER
Wij zijn een regionaal bouwbedrijf
gericht op bedrijven, de
(semi)-overheid en particulieren,
dat op het gebied van nieuwbouw,
verbouw, transformatie en
renovatie grote en kleine
projecten realiseert. Samen met u
werken wij naar het gewenste
eindresultaat.

VELO INDUSTRIETERREIN

OP ZOEK NAAR
BEDRIJFSRUIMTE?

NIEUWBOUW

INFORMEER

TRANSFORMATIE

NAAR DE

VERHUUR

VERBOUW
RENOVATIE

OP ZOEK NAAR EEN BETROUWBARE PARTNER VOOR HET
(VER)BOUWEN VAN EEN WONING EN/OF UTILITEITSBOUW.
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WELBOUW.NL

Arnhemseweg 12 (Vaanpark 4), 2994 LA Barendrecht
T: 078 674 1456 M: 06 4625 0079 E: info@welbouw.nl W: welbouw.nl

BOUW JIJ
MET ONS MEE ?

MOGELIJKHEDEN.

Achterzeedijk 57 - Barendrecht
Achterzeedijk 57 – Unit 66 | Barendrecht | Tel. 0180 61 40 88 | info@velobeheer.nl

Meer informatie: velobeheer.nl

“ Ik word enthousiast
van ondernemers die
intrinsiek gemotiveerd
met verduurzaming
bezig zijn’. “

- ONDERNEMER IN BEELD -

‘Laat je dak voor je werken’
SOLARDISTRI IS HET BEDRIJF VAN DOMINIC VAN
DOORN. DE 36-JARIGE ONDERNEMER RUNT ZIJN
BEDRIJF VANUIT MIDDELHARNIS. IN
SOLARDISTRI HEEFT HIJ TWEE VAN ZIJN PASSIES
TOT REALITEIT GEBRACHT: DUURZAAMHEID EN
HANDEL.
Voor de start van SolarDistri studeerde Dominic
commerciële economie en had hij een loopbaan van
veertien jaar bij ING en ABN/Amro. ,,Met zonnepanelen ben ik begonnen in de tijd dat je nog moest
uitleggen wat dat zijn. Nu is dat wel anders. De klant
weet heel goed waar het over gaat, mede dankzij alle
informatie die op het internet te vinden is.’’
Met vijf collega’s wil Dominic zonne-energie mogelijk
te maken voor zoveel mogelijk partijen. De afgelopen
jaren heeft hij daartoe een groot netwerk opgebouwd,
met de beste leveranciers en merken. SolarDistri
levert zonnepanelen en omvormers aan groothandels, installatiebedrijven, energiecollectieven en
grootschalige projecten. Vanuit het label Inter Solar
worden ook particulieren en het MKB bediend. Dat

betrouwbare partner zijn. We maken financieel
gezonde plannen en werken onafhankelijk van
energiebedrijven en leveranciers van spullen.’’
UIT DE VERPLICHTE SFEER
Dominic probeert de verduurzamingsslag uit de
verplichte sfeer te halen. ,,Het gaat om meer dan een
duurzaamheidsparagraaf in de jaarstukken. Blijf de
verplichting voor, want dat geeft je de ruimte en tijd
om verduurzaming binnen je onderneming goed voor
te bereiden.’’
De man van SolarDistri ziet dat bedrijven nog heel
veel mogelijkheden hebben om te verduurzamen,
onder meer met zonne-energie. ,,En we moeten wel.
Banken gaan verduurzaming afdwingen, duurzame
locaties leveren bovendien financieel voordeel op.
En dan al die daken die er ongebruikt bij liggen. Laat
je dak voor je werken! Ruimte voor zonnevelden
hebben we amper in Nederland, daar is de grond ook
te kostbaar voor. Maar platte daken hebben we des
te meer. Bij oudere daken moet je wel nagaan of die
sterk genoeg zijn voor een groot aantal panelen.

DOMINIC VAN DOORN
maakt de keten korter en de drempel om op zonneenergie over te stappen lager.

“ Blijf bij verduurzaming
de verplichting voor. “

Maar nieuwe bedrijfspanden zijn er vaak op
voorbereid. Op het bedrijventerrein Nieuw
Reijerwaard is het zelfs een voorschrift dat de
aanleg van zonnepanelen mogelijk moet zijn.’’
SOLARDISTRI.NL

Nog belangrijker dan de spullen vindt Dominic het
advies op basis waarvan deze worden aangeschaft.
Voor dat advies heeft SolarDistri een aantal
goedgeschoolde adviseurs in huis. Voor Dominic
gaat het om meer dan het verkopen van een paar
zonnepanelen. ,,Ik word enthousiast van
ondernemers die serieus met duurzaamheid bezig
zijn, daarin echt willen investeren. En hiervoor
intrinsiek gemotiveerd zijn. Maar hoe pak je dat aan?
Want er zijn vele aanbieders in deze markt, inclusief
‘cowboys’. Voor onze klanten willen we een
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Gespecialiseerd in de breedte van uw buitenruimte

VAN
BANK
NAAR
BAAN

BEMIDDELT PERSONEEL
OP HET GEBIED VAN
Bouw
Techniek
Office
Logistiek
Londen 6 te Barendrecht
www.hweprofessionals.nl
info@hweprofessionals.nl
0180-749006

MET SUCCES
SAMEN OP LONDEN

IEDEREEN TELT
MEE BIJ HWE
#BIJHWE

6

Advies en ondersteuning ten behoeve van SROI
Organiseren en faciliteren van trainingen
Verhuur trainings- en vergaderruimtes
Branchevoorlichting werkzoekenden
Werkcoaching

T 010 - 201 29 39
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E info@borsboomhamm.nl

WWW.TRAININGSCENTRUMRIJNMOND.NL

Contact

GKB Groep bv

0180 64 29 29

Middelweg 1

info@gkbgroep.nl

2992 SP Barendrecht

www.gkbgroep.nl

Zaken
doen?
Zakendoen?

Borsboom & Hamm advocaten
Weena 614, 3012 CN Rotterdam
Postbus 293, 3000 AG Rotterdam

MET SUCCES
SAMEN OP LONDEN

Adresgegevens

www.borsboomhamm.nl

Recente luchtfoto van het gebied van Dutch Fresh Port. Foto Jan Kok/Boomerang Fotografie

MENSEN MET INNOVATIE KENNIS
Wat Thijs van den Heuvel de meeste zorgen baart is
het binnenhalen en behouden van goede mensen
met innovatieve kennis. Thijs van den Heuvel:
“Jongeren zijn bewuster bezig met gezondheid en
milieu. Die moderne visie moeten we als branche
benutten, want juist wij leveren met onze groente en
fruit een essentiële bijdrage aan een gezond leven.
Als agf- en logistieke sector investeren we
bovendien graag in innovatieve technieken die ons
werk makkelijker en duurzamer maken. Samen het
Lentiz College leggen we de focus op het
binnenhalen van talentvolle jongeren die de
technologie in de agf-branche superinteressant
vinden.”

DUTCH FRESH PORT:
Duurzame toekomst vol innovatie
en veranderingen lonkt

MOBILITEIT
De mobiliteit van en naar Dutch Fresh Port in goede
banen leiden, is een van de belangrijkste opgaven
voor VBO Freshworld. Johan in ’t Veld: “De
ontsluiting van Dutch Fresh Port is heel belangrijk
voor de toekomst. We werken als ondernemers goed
samen met de provincie en de gemeenten
Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam. Natuurlijk
zijn er nog infrastructurele knelpunten, maar we
hebben al veel voor elkaar gekregen.”

“ We vinden elkaar in het
besparen en innoveren
met elkaar. “

WARMTEKOPPELING MET OMWONENDEN
Johan in ’t Veld is enthousiast over de plannen om
de overvloedige restwarmte die de bedrijven op
Dutch Fresh Port produceren, tegen betaling, door te
geven aan de omwonenden van het bedrijventerrein.
“Over zes jaar verwacht ik dat die warmtekoppeling
een feit is.” Op iets minder lange termijn ziet hij de
aanleg van de truckparkeerplaats met elektrische
aansluitingen voor koelcontainers als een zeer
welkome aanvulling op Dutch Fresh Port. “Dit
vermindert het aantal transporten vanuit de
Rotterdamse haven in de drukke spits aanzienlijk.
Dan kunnen containers immers ook in de nachtelijke
uren aankomen en aan de stekker worden gelegd
om de lading koel te houden.”

BELANGRIJKSTE SPELERS
Thijs van den Heuvel benadrukt dat de strategische
ligging in het voorland van Rotterdam met de
grootste overslaghaven van groente en fruit Dutch
Fresh Port uniek maakt. “Dutch Fresh Port heeft de
ruimte, de logistieke ligging, de medewerkers, de
innovatieve kracht en de brede
samenwerkingsmogelijkheden om de huidige omzet
meer dan te verdubbelen. Versnipperde, kleine
bedrijven krijgen dat alleen nooit voor elkaar. Door
met zijn allen de bedrijfsoverstijgende uitdagingen
aan te gaan kunnen we van Dutch Fresh Port én van
onze ondernemingen de belangrijkste spelers van
onze branche maken.”

Johan in ‘t Veld

Thijs van den Heuvel

DUTCH FRESH PORT IS GEBOUWD OP DE ERVARING EN KRACHT VAN FAMILIEBEDRIJVEN IN DE AGF- EN
LOGISITIEKE SECTOR. TIJD OM ACHTEROVER TE LEUNEN EN DAAROP TERUG TE KIJKEN, IS ER NIET. EEN
DUURZAME TOEKOMST VOL INNOVATIE EN VERANDERINGEN LONKT. THIJS VAN DEN HEUVEL EN JOHAN
IN ’T VELD (BEIDEN BESTUURSLID VAN VBO FRESH WORLD) ZIJN KARTREKKERS VAN DE INNOVATIEVE,
DUURZAME EN FACILITAIRE ONTWIKKELING VAN DUTCH FRESH PORT.

Samen werken aan het vinden en binden van
bedrijven, mobiliteit, warmtekoppeling en op maat
beroepsonderwijs zijn slechts een aantal prioriteiten.
“We vinden elkaar in het besparen en innoveren met
elkaar.”
Ruimte voor duurzaam ondernemen, innoveren en
leren. Dat is het toekomstbeeld dat politiek,
onderwijs en ondernemers met Dutch Fresh Port
voor ogen hebben. Om dat te bereiken is
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samenwerking noodzakelijk. Johan in ’t Veld:
“Ondernemers op Dutch Fresh Port zijn natuurlijk
elkaars concurrent met ieders eigen kracht en
specialisme. We zijn stuk voor stuk bedrijven met
een smalle marge en groot volume. Aan het einde
van de rit gaat het voor elk bedrijf om costleadership
en smart logistics. En daarom is het noodzakelijk op
een aantal gebieden de samenwerking op te zoeken.
Denk hierbij aan facilitaire zaken, bereikbaarheid en
duurzame energie.”
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- NIEUWE LEDEN -

Welkom

- ONLINE-BIJEENKOMST 28 OKTOBER -

“ The winnertakes-it-all. “
HOPPENBROUWERS TECHNIEK

TCHAI LEGAL

RONNIE VAN HAPEREN

PEGGY TCHAI & SHIRLEY TCHAI

T 0180-892540 • rvhaperen@hoppenbrouwers.nl
HOPPENBROUWERSTECHNIEK.NL

T 06-1500275 • peggy@tchai-legal.nl
TCHAI-LEGAL.NL

Heldere uitleg over
Amerikaanse verkiezingen
VLAK VOOR DE VERKIEZINGEN VAN EEN NIEUWE
PRESIDENT IN DE VERENIGDE STATEN STOND
EEN FYSIEKE BIJEENKOMST GEPLAND. REKENING
HOUDEND MET DE CORONAMAATREGELEN
HEBBEN WIJ ER VOOR GEKOZEN DEZE ONLINE TE
LATEN PLAATSVINDEN, OP 28 OKTOBER. DE
AVOND WAS ER NIET MINDER BOEIEND OM.
Met Amerikanist Tanja Groenendijk-de Vos zoomden
we in op de Amerikaanse presidentsverkiezingen,
waarvan de uitslag inmiddels bekend is. Om al het
(soms bizarre) nieuws uit Amerika te kunnen volgen,
kwam de uitleg van Tanja Groenendijk goed van pas.

ROB DIRECTIECHAUFFEUR
EN TAXISERVICES

E-ORANGE

ROB VAN STEENWIJK

T 06-57945247 • marketing@e-orange.es
E-ORANGE-ES

T 06-33158550 • rob.taxi@hotmail.com
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GLENN VAN OPDORP

Amerika kent een voor Nederlandse begrippen
ingewikkeld kiesstelsel. In de achttiende eeuw werd
hiervoor de basis gelegd. In 1787 besloten de
‘founding fathers’ om het volk via meerdere niveaus
te laten kiezen. Dit deden ze om te voorkomen dat
het volk te veel macht zou krijgen bij de keuze.
Sindsdien is er nauwelijks iets veranderd.

De Amerikaanse president wordt niet rechtstreeks
door het volk gekozen maar indirect via het
kiescollege (Electoral College). De jury selecteert
41 dagen na de officiële dag van de verkiezingen in
een geheime stemming de nieuwe president. De
verkiezing is beslist zodra één kandidaat een
meerderheid van 270 kiesmannen behaalt. Het
aantal kiesmannen varieert per staat naar gelang het
aantal inwoners. Verder geldt in de 48 staten de
regel dat alle kiesmannen naar de kandidaat gaan,
die de meeste stemmen heeft behaald. (“the winnertakes-it-all”).

Tanja Groenendijk-de Vos studeerde in 2008 cum
laude af als Master in North American Studies,
variant American Business, Politics & Society.
Daarna legde ze zich toe op het Amerikaanse
politieke systeem, Amerikaanse verkiezingen, en
trans-Atlantische relaties, in het bijzonder die tussen
Nederland en Amerika.
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Welkom op
Dutch Fresh Port!
Dutch Fresh Port profileert zich als hét agro/vers/food-logistiek
bedrijventerrein van Nederland. Wij, overheid en ondernemers,
werken samen aan een toekomst-bestendige locatie, waar groei van
succesvolle ondernemers, vernieuwing, slimme samenwerking en
duurzaam ondernemen vanzelfsprekend zijn.

Op 12 mei is de eerste netwerkbijeenkomst voor alle
ondernemers van Dutch Fresh Port. Alle bedrijven op Dutch
Fresh Port ontvangen binnenkort een uitnodiging in de bus.

Aanwezig zijn? Bel of mail!

- KORT NIEUWS -

NIEUWE BEDRIJFSCONTACTFUNCTIONARISSEN
VOOR HET ONDERHOUDEN VAN CONTACT
TUSSEN ONDERNEMEND BARENDRECHT EN DE
GEMEENTE ZIJN ONLANGS TWEE NIEUWE
BEDRIJFSCONTACTFUNCTIONARISSEN
AANGESTELD: DILEK SAN EN RAOUL VERHAGEN
Dilek San (39) werkt al enige tijd bij de BARorganisatie, de gecombineerde ambtelijke
organisatie van Barendrecht, Albrandswaard en
Ridderkerk. Ze was onder meer evenementencoördinator in Barendrecht. De laatste vijf jaar was
ze bedrijfscontactfunctionaris in Albrandswaard.
,,Ik hoop op een fijne samenwerking met de
Barendrechtse ondernemers. Graag wil zorgen voor
goede verbindingen tussen bedrijven aan de ene
kant en het bestuur en gemeentelijke organisatie
aan de andere kant’’, aldus Dilek. Ze vindt het jammer
dat het in deze coronatijd niet makkelijk is om bij
bedrijven binnen te stappen. ,,Maar voor wie contact
zoekt, ben ik graag bereikbaar.’’

Raoul Verhagen (51) had in eerdere functies (onder
meer in de reclamebranche) al veel contact met
bedrijven. Als klantmanager participatie bij de
BAR-organisatie hielp hij mensen op weg naar werk.
In dit werk als trajectbegeleider was hij altijd op zoek
naar oplossingen en had hij veel contacten met
ondernemers. Die ervaring en zijn netwerk komen
Raoul goed van pas in zijn nieuwe rol als
bedrijfscontactfunctionaris.

d.san@bar-organisatie.nl r.verhagen@bar-organisatie
M 06-21530407
M 06-29416738

Teststraten:

antwoord op groeiende
vraag naar coronatest

dutchfreshport.eu
+31 180 2000 30
info@dutchfreshport.eu

TESTEN OP CORONA IS EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN DE STRIJD TEGEN DIT VIRUS. STEEDS MEER
BEDRIJVEN ZOEKEN VOOR HUN MEDEWERKERS TESTMOGELIJKHEDEN MET EEN SNELLE UITSLAG,
ZODAT ONNODIG THUIS ZITTEN KAN WORDEN VOORKOMEN.
In Barendrecht en omgeving zijn sinds enkele weken
verschillende particuliere teststraten ingericht. Een
voorbeeld daarvan is de Walk-In Teststraat van
VBO-lid Monique Verspuij. Haar onderneming in
hospitality-diensten, First Class Hospitality, had
sinds het uitbreken van coronacrisis weinig te doen
door het massaal afgelasten van evenementen,
jubileumfeesten, beurzen en dergelijke. De oprichting
van FCH Medical zorgt nu voor nieuwe activiteiten.
Met en zonder afgspraak kan men van maandag tot
en met vrijdag terecht aan de Ridderkerkstraat 27 op

de grens van Barendrecht en Rotterdam. Testen op
locatie is ook mogelijk. Als enige commerciële
teststraat in de regio biedt Monique zowel de
PCR-test als een sneltest aan. Voor die laatste
gebruikt ze de door het RIVM goedgekeurde testen.
Bij de PCR-test garandeert Monique een uitslag
binnen 24 uur, inclusief geldig afreisdocument. Voor
de sneltest is een kwartier wachttijd nodig. Monique
werkt voor deze teststraat samen met een
Rotterdamse huisartsenpraktijk en een gecertificeerd
laboratorium.
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- NIEUWS VAN DE GEMEENTE -

PAS OP VOOR CRIMINELE INVESTEERDERS
VEEL ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS HEBBEN
GROTE FINANCIËLE PROBLEMEN DOOR DE
CORONACRISIS. DAAROM IS HET JUIST NU VOOR
CRIMINELEN INTERESSANT OM IN KWETSBARE
BEDRIJVEN TE INVESTEREN. DOOR TE
INVESTEREN KUNNEN ZIJ HUN CRIMINELE GELD
WITWASSEN. ZIJ GEBRUIKEN DEZE BEDRIJVEN
BIJVOORBEELD VOOR DRUGSHANDEL OF
ILLEGAAL GOKKEN. CRIMINELE INVESTEERDERS
BIEDEN ONDERNEMERS IN NOOD EEN
‘REDDINGSPLAN’, WAARUIT HET VERVOLGENS
LASTIG ONTSNAPPEN IS.

Ervaar volledigheid;
Typisch Tinke.

HOE HERKEN JE EEN CRIMINELE INVESTEERDER?
- Criminelen ‘helpen’ graag in de vorm van
contante leningen of giften. Zij beschikken
immers vaak over grote hoeveelheden contant
geld, dat zij met bijvoorbeeld drugshandel
hebben verdiend. Het is voor hen interessant om
dit contante geld te investeren in kwetsbare
bedrijven. Zo wordt het geld witgewassen.
- Iemand wil uw pand huren, maar is onduidelijk
over de activiteiten waarvoor hij of zij het pand wil
gebruiken. U loopt het risico dat het pand wordt
gebruikt voor productie van drugs, opslag van
illegale handelswaar, illegale onderhuur of
illegale kamerverhuur.
- U wordt overgehaald of gedwongen om
contracten met leveranciers af te sluiten tegen
hoge tarieven, bijvoorbeeld als voorwaarde bij
een lening.

- Het aanbod komt van personen die verbonden
zijn aan een criminele motorclub.
- De investeerder vraagt een extreem hoge rente of
gebruikt geweld en bedreigingen om de schuld te
innen. Dit noemen we loan sharks. Ze zijn vaak
betrokken bij georganiseerde misdaad.
- De investeerder ontwijkt vragen of levert
gevraagde informatie niet aan.
GEEN WEG MEER TERUG
Wanneer u als ondernemer met criminelen in zee
gaat, is er vaak geen weg meer terug. U loopt
grote risico’s: uw pand kan
worden gesloten en de
vergunning ingetrokken. U kunt
juridisch aansprakelijk worden
gesteld voor de strafbare feiten
die in uw pand of onder de vlag
van uw onderneming gepleegd
worden. Ook deinzen criminelen
niet terug voor geweld en
bedreiging. U kunt maar één
keer nee zeggen!
WAT KUNT U DOEN?
- Wijs een ‘te mooi’ aanbod
beslist af. Maak meteen duidelijk
dat u geen zaken wilt doen.
- Lees de kleine lettertjes. Waar tekent u precies voor?
- Kijk goed met wie u in zee gaat. Ga in gesprek en
vraag om originele legitimatie (geen kopie),
bedrijfsgegevens en doe een check bij de Kamer
van Koophandel.
- De overheid heeft verschillende
steunmaatregelen voor ondernemers. Voor een
overzicht kijkt u op www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/
overzicht-financiele-regelingen.
VERTROUWT U HET NIET?
- Politie: 112 (spoed of heterdaad)
of 0900-8844 (geen spoed)
- De wijkagent. Weten wie uw wijkagent is?
Kijk op www.politie.nl/mijn-buurt.
- Liever anoniem? Meld Misdaad Anoniem:
0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.
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Op woensdag 16 september konden de leden
van VBO Fresh World elkaar eindelijk weer
eens ontmoeten. Op het terrein van Golfclub
Oude Maas werd het jaarlijkse VBO Golfevent
gehouden. Zowel voor ervaren als nietervaren golfers werd een wedstrijd
georganiseerd. Golfers in bezit van GVB
konden de 9-holes lopen. Voor de leden
zonder ervaring was er een golfclinic onder
leiding van een ervaren instructeur. Na het
golfen werd gezellig nagepraat onder het
genot van een Walking Dinner.

Coronaproof
op de golfbaan
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Voorzitter Jan Willem van Hellemond reikte de
bekers uit aan Christel Wassen (HWE
Professionals; zij werd uitgeroepen tot
golftalent van het toernooi) en aan het team
van Sylvia van der Graaf (BK Ingenieurs),
Xander Heijnen (Blixteam Projecten) en Jaime
Boogaers (Just Right Legal Services).
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- ONDERNEMER IN BEELD -

“ Iets doen voor
jongeren die
van niemand
zijn. “

JETTIE MEDEMA LACHT (BIJNA) ALTIJD. JE KUNT HAAR HET BESTE OMSCHRIJVEN ALS EEN STOERE
ONDERNEMER MET EEN ENORM SOCIAAL HART. ZE WERKT ‘TWENTYFOURSEVEN’ EN STAAT ALTIJD ‘AAN’
VOOR ‘HAAR JONGENS’. HAAR JONGENS ZIJN DE JONGEREN VAN ROTTERDAM-ZUID. DIE WIL ZE PERSPECTIEF
BIEDEN DOOR HEN TE MOTIVEREN TOT HET VOLGEN VAN ALLERLEI TRAJECTEN OM VERDER TE KOMEN IN HET
LEVEN. VAN HET CERTIFICATEN- EN WERKSKILLSTRAJECT VAN STICHTING CITYSTEWARD, EEN (BIJ)BAAN,
HET 010 CITYTEAM, OF ANDERE TALENTONTWIKKELINGS- EN CULTUURPROJECTEN WAAR JETTIE ZICH VOOR
INZET, ZOALS OP DE BASISSCHOLEN IN BARENDRECHT. DAT DOET ZE SAMEN MET HAAR COLLEGA’S.
,,EEN TOPTEAM”, ZEGT JETTIE.

JETTIE MEDEMA
altijd ‘aan’ voor haar jongens

Het begon allemaal ruim elf jaar geleden. Vader
Henk Medema besloot na 40 jaar carrière bij de
politie dat hij nog iets wilde doen voor jongeren op
Zuid. “Jongeren die van niemand zijn, zonder werk,
school, uitkering, opleiding”, aldus Jettie. Jongeren
bij wie overleven voorop staat. De druk van de straat
is groot en de verleiding om de criminaliteit op te
zoeken, ligt op de loer. Wat vaak klein en onschuldig
begint, groeit uit tot high impact crimes en/of
drugsdelicten. Inmiddels geniet vader Henk van zijn
welverdiende pensioen. Dat zijn talentvolle dochter
zijn werk voortzet maakt hem apetrots.
MET HET TEMPO MEE
“Ik zet mij in voor jeugd in Rotterdam-Zuid door
sociaalmaatschappelijke projecten te initiëren en uit
te voeren. We leggen de nadruk op persoonlijke
ontwikkeling, sociaal ondernemerschap,
zelfredzaamheid en veiligheid. We lopen met het

“ Maatwerk is belangrijk,
we passen niet allemaal in
hetzelfde hokje. “
tempo van de jongeren mee en helpen jongeren die
van niemand zijn. Ze hebben geen werk, geen
school, soms geen uitkering, soms geen eten en
soms geen slaapplek. Ze hebben regelmatig
schulden, ze leggen moeilijk contact, hebben geen
netwerk, hebben soms ook een verstandelijke
beperking of gedragsproblemen. Vaak zijn ze al
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lange tijd onzichtbaar”, legt Jettie uit.
“Veel van onze jongeren komen uit gezinnen met een
opeenstapeling van die problemen. Ze nemen eerder
exponentieel toe dan dat ze kleiner worden. Daar wil
ik mij vooral voor inzetten. Ik word er gelukkig van
om anderen te helpen. Vroeger deed ik altijd
commerciële opdrachten, maar dit geeft mij veel
meer energie.”
MAATWERK
,,Sommige werkgevers zijn nog niet ingesteld op
werken met onze jongeren. Soms is het een
belemmering dat een werkgever een ‘verklaring
omtrent het gedrag’ (VOG) vraagt, of een rijbewijs.
Begeleiding en begrip zijn de sleutelwoorden. Je wilt
niet dat iemand bij de tweede keer te laat komen,
meteen weggestuurd wordt. Het is fijn als een
werkgever probeert erachter te komen waarom
iemand te laat is. Heel vaak denkt men aan onwil,
maar als je doorvraagt is er negen van de tien keer
een reden”, zegt Jettie. ,,Maatwerk is belangrijk, we
passen niet allemaal in hetzelfde hokje.”
Het afgelopen jaar zorgde noodgedwongen voor een
andere aanpak om haar jongeren in contact te
brengen met bedrijven. Netwerkbijeenkomsten zijn
nu moeilijk te organiseren, terwijl Jettie gewoonlijk
juist daar de werkgevers ontmoet die de jongeren
een stageplek of baan kunnen bieden. “We hebben
nu iemand aangesteld die heel specifiek bedrijven
afgaat en kijkt waar behoefte is. Ondanks corona is
die behoefte is er nog steeds, zeker in bepaalde
branches.’’
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TANKPAS AANVRAGEN

specialist in
elektrisch verwarmen

Wil je snel, eenvoudig en voordelig tanken bij alle Berkman tankstations?
Dat kan met de Berkman Tankpas! Deze is nu aan te vragen voor
zowel particulieren als bedrijven via berkman.nl/tankpas.

PROFITEER VAN DE VOLGENDE VOORDELEN:
• Snel en voordelig tanken op rekening, bij alle Berkman Tankstations.
• Maandelijks, bij steeds meer locaties, met iedere tankbeurt automatisch
kans maken op mooie prijzen.

STAPPENPLAN:
1.

Ga naar berkman.nl/tankpas.

2.

Kies voor “Klant Worden?” en
doorloop de stappen van ons

• Ontvang standaard 10% korting op het autowassen.

aanvraagproces.

• Wekelijks een overzichtelijke digitale factuur.

3.

Na een aantal dagen ontvang

Van ondersteunende ICT
naar strategische ICT
De ontwikkelingen op het gebied van Cloud, apps en internet-of-

• Geen maandelijks terugkerende kosten.

je de tankpas thuis, deze

• Toegang tot ons Brandstof Informatie Systeem (BIS).

dient dan nog wel online

wijze waarop u uw klanten bedient. Maar ook hoe u uw medewerkers

geactiveerd te worden.

laat (samen)werken en de bedrijfsprocessen verder kan stroomlijnen.

things zorgen voor veel nieuwe mogelijkheden & uitdagingen in de

Averas is graag uw gesprekspartner om u te ondersteunen bij het

VOOR ZAKELIJK GEBRUIK BIEDEN WE BOVENDIEN:

definiëren van een ICT visie en het uitstippelen van de juiste koers.

• BTW specificatie op de factuur.

Vraag

• Productrestricties indien gewenst (bijv. alleen diesel, geen euro95).

Verkenning

Actie

• Kilometerregistratie.
Berkman Barendrecht - Tuindersweg 36

Averas voor onafhankelijk advies
Kijk op www.averas.nl of bel +31634234929

UITVAARTVERZORGING

0180 723204

Kijk op www.masterwatt.nl of bel 085 - 303 7450.
Masterwatt B.V.
Riga 4/A
2993 LW BARENDRECHT

tel. 085 - 303 7450
info@masterwatt.nl
www.masterwatt.nl

Onze Green choice
selectie.

Dag en nacht

www.mastenbroekuitvaart.nl

Daarnaast hebben we een uitgebreid assortiment boilers,
CV-ketels, tapwaterdoorstromers, radiatoren, infraroodpanelen en vloeren plafondverwarming, vanzelfsprekend allemaal elektrisch.

BAANBREKER.NL

MASTENBROEK

Eerste Barendrechtseweg 180-b
2992 BS Barendrecht

Masterwatt is dé specialist in elektrisch verwarmen en ondersteunt
u bij de energietransitie van gas naar elektrisch. Dit doen we met
kant en klare adviezen, berekeningen en energiesimulaties,
die u vrijblijvend bij ons kunt aanvragen.

>
>
>
>

GRONDWERKEN
RIOLERINGEN
WEGENBOUW
B E S T R AT I N G E N

INFRA HOLLAND • Achterzeedijk 57 unit 7 • 2992 SB Barendrecht
0180 - 629111 • INFRAHOLLAND.NL

De juiste keuze voor een
eerlijke prijs.
Producten die garant staan
voor een gezonder en veilig
werkklimaat.
advertentie VBO 4.indd 1

BAAN BEDRIJFSKLEDING B.V.
DAT WERKT!
0180-641890
12-03-2020 12:50

- TWEEGESPREK -

Robert en Marjolein Coolegem
AL VELE JAREN ZIJN ROBERT EN MARJOLEIN COOLEGEM ACTIEF OP DE MARKT IN PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN EN VEILIGHEIDSKLEDING. OOK VEILIGHEIDSSCHOENEN,
GEHOORBESCHERMING EN ADEM-, HAND- EN GEZICHTSBESCHERMING BEHOREN AL TIENTALLEN
JAREN TOT HET BASISASSORTIMENT: VAN DE HELM TOT DE SCHOEN. DE PRODUCTEN HEBBEN
IN DIE PERIODE ALLERLEI ONTWIKKELINGEN DOORGEMAAKT. DE VEILIGHEIDSSCHOEN BIJVOORBEELD
IS ALLANG NIET MEER HET LOMPE DING VAN WELEER.

,,Onze liefde voor schoenen van de Coolegem’s is
trouwens niet zo verwonderlijk’’, zegt Marjolein. Ze is
een geboren Vijfvinkel. Die naam is in heel
Barendrecht synoniem voor de vertrouwde
schoenwinkel aan de Middenbaan, in het centrum
van Barendrecht. Ze is dan ook een telg uit die
ondernemende familie.
UITVAL
Ook op de werkvloer is goed schoeisel van enorm
belang, benadrukken Robert en Marjolein. Nog te
veel werknemers lopen op de verkeerde veiligheidsschoenen tijdens hun werk, met mogelijke
gezondheidsklachten en zelfs uitval tot gevolg. Uit
recente publicaties blijkt dat ongeveer acht procent
van het ziekteverzuim te maken heeft met
voetklachten. Niet alleen de prijs en de veiligheidseisen zijn belangrijk bij de schoenkeuze. Ook het
soort werk dat de medewerker doet is een
belangrijke keuzefactor.

Coolegem Veiligheid B.V. is sinds 2018 gevestigd in
een nieuw bedrijfspand aan de Euroweg 12, op het
Ridderkerkse bedrijfsterrein Cornelisland. Makkelijk
te vinden, want de op- en afritten van de A15 zijn
vlakbij. In het pand is ruimte voor opslag, en vanuit
het kantoor worden de orders verwerkt. Robert en
Marjolein zijn daar dagelijks te vinden.
ALLES STOND VOL
De start van het bedrijf zag er wel wat anders uit.
,,Samen met mijn vader ben ik ons bedrijf begonnen’’,
zegt Robert Coolegem. ,,Dat was in 1980, in het
ouderlijk huis aan de Maasstraat. Het was de tijd dat
de arbowetgeving in opkomst was. Dat zorgde voor
veel vraag. Als er spullen geleverd werden stond het
hele huis op zijn kop. De garage, de gang, alles stond
dan vol. Gelukkig konden we na een paar jaar het
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bedrijf verhuizen. Eerst naar de Rotterdamsedijk in
Schiedam, en daarna in Rhoon, in 1988. We werkten
toen met acht man. Het was de tijd van grote orders
en grote contracten. Met pallets kwamen de spullen
binnen. Dat is nu echt anders. De ordergroottes zijn
nu veel kleiner. En internet is nu een gegeven. Dat
biedt ook voordelen, want we ontdekken daarmee
nieuwe aanbieders.’’
Wat gebleven is, is het betrouwbare advies aan de
klant. ,,We operen merkonafhankelijk, we zoeken het
beste dat aansluit bij de wensen van de klant.’’
SPONSORCONTRACTEN
Veiligheidskleding is allang geen ondergeschoven
kindje meer. Grote leveranciers trekken de aandacht
van medewerkers op de werkvloer door het aangaan
van sponsorcontracten met grote voetbalclubs
bijvoorbeeld. Zo is Van Elten een van de sponsors
van PSV en Mascot Workwear verbond zich aan
Roda JC.

“ We zoeken het
beste dat aansluit bij
de wensen van de
klant. “
Coolegem komt de coronacrisis redelijk goed door.
,,We hadden te maken het stilvallen van de
productie. In Italië bijvoorbeeld. Toen stond de
continuïteit wel even onder druk. En ondernemers
zijn nu wat terughoudend in het aanschaffen van
nieuwe spullen. Maar als het volgend jaar beter gaat
met de aanpak van de coronacrisis, dan zul je zien
dat iedereen weer hier op de stoep staat. Onze
uitdaging is om daarop voorbereid te zijn.’’
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Tielseweg 20
2994 LG Barendrecht
0180 785137

Ervaar de passie….

Een heerlijk belegd broodje, een smakelijk en verrassend
borrelhapje met een voortreffelijke wijn tijdens uw receptie
of een compleet verzorgd bedrijfsevenement. Het maakt
ons niet uit, wij verzorgen het voor u met passie en laten uw
smaakpapillen genieten van wat wij u bieden. Wij leveren
maatwerk en laten u ervaren hoe wij de liefde voor ons vak
uitoefenen, ongeacht uw budget.
Uw wensen zijn onze zorg

info@panita-catering.nl
www.panita-catering.nl

Uw betrouwbare
dakpartner.

Zoek je de juiste financiële koers?

Wij staan voor transparante, inzichtelijke
oplossingen met toegevoegde waarde.
MiRo Financial Services is een financieel advieskantoor.
Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen u bij uw
financiële zaken. Hierbij staan transparantie, kwaliteit
en klantgerichtheid hoog in het vaandel. Onze aanpak is
verfrissend met als doel complexe vraagstukken begrijpelijk
te maken. Zodat u een oplossing krijgt die past bij uw situatie.

hbmdakbedekking.nl • 0180 - 619 000

Partner voor uw bedrĳfsgoed in de regio Groot Rĳnmond

Financiële planning | Interim management | Financial services
Meerwedesingel 81 | Barendrecht | www.mirofinancialservices.nl

DIGITALE LEDENVERGADERING
25 NOVEMBER

De aftredende en herkiesbare bestuursleden Thijs
van den Heuvel en Jettie Medema werden door de
leden herbenoemd.
VBO FRESH PORT
De ledenvergadering stemde in met een
naamsverandering van onze ondernemersvereniging. VBO Fresh World wordt VBO Fresh Port.

,,De impact van Dutch Fresh Port, het cluster van
bedrijventerreinen in Barendrecht (BT-Oost) en
Ridderkerk (Nieuw Reijerwaard, Verenambacht)
wordt steeds groter, ook op niet-agf-bedrijven. Deze
naamsverandering sluit daarbij aan en kan zorgen
voor extra draagvlak voor onze vereniging vanuit de
agf-sector’’, aldus voorzitter Jan Willem van
Hellemond.

‘Een goed geheugen kun je leren’

INSTEMMING MET NIEUWE NAAM
EN UITBREIDING BESTUUR

NA DE LEDENVERGADERING WERD DE CAMERA GERICHT OP GASTSPREKER BORIS KONRAD. HIJ IS
NEUROWETENSCHAPPER, GEHEUGENTRAINER EN MEERVOUDIG WERELDKAMPIOEN
GEHEUGENSPORT. HIJ LIET ZIEN HOE WE ONS GEHEUGEN MAKKELIJK KUNNEN TRAINEN.
Zoals het onthouden van 201 namen in 15 minuten of 280 woorden in dezelfde tijd. Boris heeft talrijke
wereldrecords op het gebied van geheugensport gevestigd en heeft miljoenen mensen verbaasd in allerlei
shows. Hij heeft twee masteropleidingen tegelijk gestudeerd, met topcijfers, en spreekt vijf talen. Een uniek
talent? Nee, is het betoog van Boris, dit is het resultaat van geheugentraining en dus bereikbaar voor
iedereen.

OP WOENSDAG 25 NOVEMBER WERD DE
(UITGESTELDE) ALGEMENE LEDENVERGADERING
GEHOUDEN. DE CORONAREGELS MAAKTEN,
EVENALS IN MAART VAN DIT JAAR, EEN FYSIEKE
BIJEENKOMST ONMOGELIJK. IN DE PLAATS DAARVAN KWAMEN DE LEDEN DIGITAAL BIJ ELKAAR.
Met foto’s van alle activiteiten werd teruggeblikt op
2019. Drukke bijeenkomsten, geen mondkapjes...
,,Hoe goed zag dat er uit’’, verzuchtte voorzitter Jan
Willem van Hellemond.
De verslagen van secretaris en penningmeester
werden ongewijzigd vastgesteld. Jeroen Witkamp en
Jur van Rietschoten hadden de boeken
gecontroleerd en deze in orde bevonden. Voor
volgend jaar worden twee nieuwe leden voor de
kascontrolecommissie gezocht. Aanmeldingen zijn
welkom via de website, een mail naar het
secretariaat of een belletje naar de voorzitter.
De begroting voor 2020 werd ongewijzigd
vastgesteld, hoewel het jaar 2020 heel anders is
verlopen dan bij het opstellen van de begroting was
voorzien. De leden gingen akkoord met het voorstel
om het contributiebedrag te handhaven op 425 euro
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per jaar en voor het jaar 2021 een korting van 35
euro toe te passen.
NIEUWE BESTUURSLEDEN
Het bestuur wordt met twee leden uitgebreid. Arthur
Swijter (The Greenery) en Maarten van Hamburg
(Bakker Barendrecht) zijn de nieuwe leden. Ook
nieuw is Julian Pieper, relatiemanager bij Hoek en
Blok. Hij neemt de plaats in van penningmeester Ad
Versluis, die Hoek en Blok verlaat en hierdoor geen
lid meer is van VBO Fresh World. Ad was zeven jaar
penningmeester. ,,Het was een eer om dat te doen.
Vanuit Ouddorp wens ik jullie het allerbeste voor de
toekomst’’, aldus Ad.

Voorzitter Jan Willem mocht bij het begin van Boris’ optreden 52 speelkaarten schudden. Boris bekeek die,
gaf ze terug en vertelde vervolgens in één minuut en twintig seconden op welke volgorde de kaarten lagen.
De via Zoom meekijkende leden leerden vervolgens in luttele minuten hoe je namen van de grootste
Europese steden of de naoorlogse premiers in de juiste volgorde kunt onthouden. Volgens Boris Konrad
heeft een goed geheugen weinig te maken met aanleg, maar veel meer met een goede training. Met behulp
van de Loci- of reismethode kan iedereen in korte tijd makkelijker dingen leren onthouden, kort gezegd
door in beelden en een verhaal te denken. Want de hersenen zijn goed in het onthouden van een verhaal.
Hoe vaker je daarmee traint hoe meer verbindingen er in je hersenen worden gemaakt. En dat trainen is
voor jong en oud weggelegd. Leeftijd speelt alleen een rol in de snelheid van het onthouden.
Ook in het bedrijfsleven komt een goed getraind geheugen van pas. Bijvoorbeeld bij managers die een
groot aantal namen van medewerkers willen onthouden. Daarnaast zijn veel verbindingen in de hersenen
nodig om nieuwe ideeën te kunnen ontwikkelen.
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&
Park Barendrecht • 1e Barendrechtseweg 76-80 • 2992 XC Barendrecht
Telefoon 0180 - 695 115 • Telefax 0180 - 695 110 • E-mail info@vdladvocaten.nl

www.vdladvocaten.nl

WIL JE ECHT
IMPACT MAKEN OP
DE WONINGMARKT?

- BERICHTEN -

Waarderingsspeld voor ‘Pia van Present’
BIJ HAAR AFSCHEID ALS COÖRDINATOR VAN
STICHTING PRESENT BARENDRECHT HEEFT PIA
VAN DALEN-WITKAMP DE GEMEENTELIJKE
WAARDERINGSSPELD ONTVANGEN.
BURGEMEESTER JAN VAN BELZEN REIKTE DE
ONDERSCHEIDING EN DE BIJBEHORENDE
OORKONDE UIT TIJDENS EEN FEESTELIJKE
BIJEENKOMST OP 25 SEPTEMBER IN DE
IMMANUELKERK. DE GENODIGDEN ZATEN
VERSPREID, OP VEILIGE CORONA-AFSTAND VAN
ELKAAR, IN DE KERKZAAL.

DAADKRACHTIG
IN BEVEILIGING
LOODGIETERSBEDRIJF

N.A.J. DEN DRIJVER

LOODGIETERSBEDRIJF
WIJ VERZORGEN AL UW:

N.A.J. DENLOODGIETERSDRIJVER
WERKZAAMHEDEN
SANITAIRLOODGIETERSWERKZAAMHEDEN
EN ZINKWERK
WIJ VERZORGEN AL UW:

SANITAIR- EN ZINKWERK

•
•
•
•

KOPEN
VERKOPEN
TAXATIES
VERKOOPSTYLING

Achterom 67

Achterom 67 – Barendrecht
Barendrecht
Tel. 0180 – 613308 b.g.g.
620286
Tel.
0180 613308

BEL ONS VOOR EEN
GEHEEL VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK!

078 - 202 10 20
WWW.INTRAHUIS.NL

b.g.g. 620286

Pia van Dalen is elf jaar aan Stichting Present
verbonden geweest. In 2008 werd de stichting
opgericht. Een jaar later werd Pia aangesteld als
algemeen coördinator. Volgens de burgemeester
heeft Pia de stichting opgebouwd en op de kaart
gezet. ,,Mede door die inzet werd Present een
stabiele en betrouwbare partner. Misschien wel
duizenden vrijwilligers uit Barendrecht en
daarbuiten zijn in de afgelopen jaren gekoppeld aan
kwetsbare Barendrechters, die de hulp van
vrijwilligers goed konden gebruiken.’’
VERBINDER
Volgens burgemeester Van Belzen is Pia een echter
verbinder. ,,Je slaat bruggen tussen mensen, je
organiseert ontmoetingen die mensen weer
perspectief geven.’’

“ Een makelaar in
maatschappelijke
betrokkenheid’. “
worden. Zo willen een beweging op gang brengen in
de samenleving waarbij meer mensen het
vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.’’
Stichting Present is lid van VBO Fresh World. Pia
was een trouw bezoekster van de verenigingsactiviteiten. Verschillende leden van VBO Fresh
World zijn met hun onderneming partner van de
stichting.
WWW.STICHTINGPRESENT.NL/BARENDRECHT/

Pia was betrokken bij vele hoogtepunten die Present
beleefde. Tijdens het bezoek van toen nog Prins
Willem-Alexander aan Barendrecht, in 2012, gaf ze
in de Centrumpost uitleg over de activiteiten van
Present. Van dat koninklijke bezoek was ze overigens
een van de initiatiefneemsters.
OVER PRESENT
Stichting Present omschrijft zichzelf als ‘een
makelaar in maatschappelijke betrokkenheid’. ,,Wij
slaan een brug tussen mensen die iets hebben te
bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen

Pia van Dalen naast (toen nog kroonprins) Willem Alexander,
tijdens zijn bezoek aan Barendrecht op 29 maart 2012.
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- COLUMN -

Zal het sneeuwvlokje smelten?
OP 20 MEI 1992 KNALDE HIJ BARCELONA, IN DE FINALE VAN DE EUROPACUP 1 OP WEMBLEY, IN DE 112E MINUUT NAAR
DE EERSTE ”CUP MET DE GROTE OREN”. DE SAMPDORIAANSE MUUR LIEP TE SNEL UIT, MAAR RONALD KOEMAN WIST
DE BAL VOL TE RAKEN, WAARDOOR KEEPER GIANLUCA PAGLIUCA DE BAL ALLEEN MAAR HOORDE SUIZEN. KOEMAN,
BIJGENAAMD ‘SNEEUWVLOKJE’, WERD EEN HELD IN CATALONIË. HIJ BLEEF NOG TOT 1995, MAAR WAS VOOR EEUWIG
EEN KIND VAN DE CLUB.
Zijn liefde voor Barca was zo groot dat hij in zijn contract met de
KNVB een clausule liet opnemen dat hij mocht vertrekken naar de
Catalaanse club als hij gevraagd zou worden voor het
hoofdtrainerschap. Na de 8-2 nederlaag van Barcelona tegen
Bayern München was het zover. Voorzitter Josep Bartomeu
ontsloeg Quique Setién en haalde de Nederlandse bondscoach naar
de Blaugrana. De droom van Koeman kwam uit, maar de gelouterde
coach wist dat het niet gemakkelijk zou worden in het Catalaanse
wespennest.
Zijn eerste klus was het binnen houden van een ander kind van de
club, Lionel Messi. De beste voetballer van de wereld was op
veertienjarige leeftijd lid geworden van Barcelona en debuteerde al
op zestienjarige leeftijd in de hoofdmacht onder trainer Frank
Rijkaard. Inmiddels speelt hij al 17 jaar voor Barca en haalde hij vele
prijzen binnen.
Gedurende een lange tijd was het spel van de Blaugrana een lust
voor het oog en speelden zij het onnavolgbare tiki-taka voetbal
waarbij de hoofdrollen voor Messi, Xavi en Iniesta waren. Inmiddels
zijn deze vedettes weg en moet Messi het met anderen doen en dat
valt hem op 33-jarige leeftijd vies tegen. Barca en Messi speelden
wat minder het vorig seizoen en Messi dreigde zelfs met een
vroegtijdig vertrek. ‘Sneeuwvlokje’ zette alles op alles om Messi te
behouden voor de club. Hij kon ook niet anders: het ene kind van de
club moest moeite doen om het andere kind van de club te
behouden. Anders zou hij door de Catalanen al in een vroeg stadium
met pek en veren uit Barcelona zijn gezet.

enorm slechte financiële situatie van de club en het inleveren van
salaris van de trainersstaf en spelers in verband met de coronacrisis
en u zult begrijpen dat het wat onrustig is in Barcelona. Deze onrust
wordt nog vergroot door het aflopende contract van Messi aan het
einde van dit seizoen. Loopt de vedette straks transfervrij Bernabeu
uit?
Koeman heeft in 2021 de volgende uitdagingen: winnen met zijn
ploeg in La Liga, winnen in de Champions League, vriendschap
sluiten met de nieuwe voorzitter, zorgen dat het contract met Messi
op een betaalbare wijze wordt verlengd of dat de wereldster in de
winter voor minimaal 350 miljoen
wordt verkocht, en de
verdeeldheid binnen zijn ploeg
omzetten in collectiviteit.
Ik zal de komende maanden het
Catalaanse nieuws volgen.
Als ‘Sneeuwvlokje’ dit voor elkaar
krijgt, dan krijgt hij een standbeeld.
Dick Nootenboom

Het steenrijke Manchester City flirtte met Messi, maar de
afkoopsom van 700 miljoen bleek een obstakel voor Sheikh
Mansour bin Zayed Al Hahyan van City. Messi bleef.
Inmiddels is de beroemde competitie La Liga al enige maanden aan
de gang en staat Barca op een tegenvallende zevende plaats. In de
tussentijd stapte voorzitter Bartomeu op en wordt er in januari 2021
een nieuwe voorzitter gekozen. Er zijn maar liefst acht nieuwe
kandidaten die het nodig vinden om hun mening nu al rond te
tetteren, waardoor Koeman niet in alle rust met zijn team bezig kan
zijn. Ook dwalen er verhalen rond over verdeeldheid binnen de
ploeg: Griezman zou niet kunnen opschieten met Messi. Andere
grote spelers, die onlangs voor vele miljoenen zijn gekocht, komen
niet uit de verf in het huidige Barca. Alleen in de Champions League
wordt nog aardig gepresteerd, maar daar spelen de jonge talenten
van Barca een grotere rol dan in de competitie. Voeg daarbij nog de
HBK-adv-impact-financieren-wt2-201119.indd 1
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CO₂ Neutrale Windenergie
FIJNE FEESTDAGEN!

“Cash the wind, save the world”

Hart voor
VBO Fresh World?
Adverteer in Impact.
Het blad van uw
vereniging!

HET IS EEN BIJZONDER JAAR VOOR DANIËLLE DE
WILDE EN HAAR ONDERNEMING ROTTERDAM
BUSINESS EVENTS. MET HET BEGIN VAN DE
CORONACRISIS KWAM ER EEN EIND AAN HEEL
VEEL EVENEMENTEN. OPEENS VERSCHENEN ER
LEGE PAGINA’S IN DANIELLE’S AGENDA. DE ENE
ANNULERING VOLGDE NA DE ANDERE. HET WAS
ZWAAR WEER VOOR DE EVENEMENTENBRANCHE.

Wat zit er in de

Achterzeedijk 57 unit 40
2992 SB Barendrecht
www.wooniot.nl

RESERVEREN: JOLANDA@2MET.NL

KOFFER

Een paar maanden later is dat beeld gelukkig sterk
veranderd. Want Daniëlle gooide het roer om en
ontwikkelde een heel arsenaal aan coronaproof en
online evenementen. En daar bleek vraag naar. Want
naarmate de coronacrisis voortduurt, krijgen velen
genoeg van het vele thuis zijn en is een leuk uitje – in
het echt of virtueel – een welkome onderbreking.

,,We hebben ervaring met meer dan honderd
verschillende uitjes die we allemaal zelf bedacht
hebben. En reken maar van yes dat we dit ook op
anderhalve meter kunnen’’, zegt Daniëlle. Daarnaast
heeft ze met haar mensen veel online activiteiten
bedacht, zoals de online pubquiz of een escapegame.
Al vele organisaties en bedrijven maakten gebruik
van dat aanbod, zoals de Gemeente Rotterdam en
bedrijven als Eneco, Hunter Douglas en Boskalis.

van Daniëlle de Wilde

(Rotterdam Business Events)
Het was niet het jaar om met vakantie bezig te zijn.
Maar als de koffer gepakt wordt, dan zijn voor
Daniëlle, echtgenoot Peter en de twee kinderen (14
en 17) de skigebieden in Oostenrijk een favoriete
bestemming. Zoals Westendorf of Flachau.
In de koffer gaan steevast een aantal boeken mee.
Echte boeken, van papier. Naast verstrooiende titels
zijn dat toch ook altijd een of meer vakboeken, om bij
te blijven. Ook de laptop is een trouwe metgezel,
want het werk stopt nooit. En tenslotte is er altijd
plek voor de tennisspullen.
ROTTERDAMBUSINESSEVENTS.NL

Meer kracht, meer controle. De BMW 5 Serie Sedan is de ultieme sportieve business sedan. Al bij de eerste aanblik is zijn uitdrukkelijke sportiviteit zichtbaar.
Uitrustingen als het BMW Laserlight aan de voorzijde, de trapeziumvormige uitlaateindstukken en de LED achterlichten accentueren het vooruitstrevende
karakter van de auto. In het interieur benadrukken features als de Ambiance verlichting en de van keramiekapplicaties voorziene bedieningselementen de
elegantie. In combinatie met zijn indrukwekkende dynamische eigenschappen, perfect op elkaar afgestemde aandrijf- en ondersteltechologieën en
innovatieve technologieën biedt de business sedan tijdens zowel korte als lange ritten optimaal comfort en superieure kwaliteit – maar vooral rijplezier van
het hoogste niveau.
De nieuwe BMW 5 Serie Sedan. Vanaf juli 2020 in onze showroom. Blijf op de hoogte via www.dubbelsteyn.nl

0186 - 65 81 11
www.dubbelsteyn.nl
*Het gemiddelde brandstofverbruik van de BMW 5 Serie Sedan varieert tussen de 1,3 en 8,4 l/100 km en de gemiddelde CO2 emissie varieert tussen de 31 en 254 g/km. Data op basis van peildatum 01-07-2020.
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