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Kinderen kunnen in 
hun enthousiasme 
nog wel eens een glas 
drinken omgooien.

gooien. En ze gaan vaak wat 
minder voorzichtig met hun 
rugzak om. Extra accessoires, 
zoals stevige beschermhoezen 
en losse toetsenborden, horen 
dan ook bij de aanschafbegro-
ting. 

Gezonde houding
Als werkgever heb je de 
plicht om voor een goede en 
gezonde thuiswerkplek te 
zorgen. Voor scholen geldt die 
verplichting niet, maar het 
betekent niet dat je er niet 
over na hoeft en kunt denken. 
Leerlingen zitten in hun groei 
en als ze op jonge leeftijd al 
niet de juiste fysieke opstel-
ling hebben, is de kans groot 
dat dit uiteindelijk leidt tot 
rugpijn en ander fysiek onge-

Gelijke kansen in het on-
derwijs is een belangrijk 
uitgangspunt. Digitaal leren 
moet bereikbaar zijn voor 
iedereen. Met de digitalise-
ring van het onderwijs eindigt 
de leeromgeving niet bij de 
muren van het schoolgebouw. 
Kinderen moeten gewoon mee 
kunnen doen. Ze mogen niet 
buiten de boot vallen omdat 
hun ouders krap bij kas zitten. 

Tweede leven
De Britten hebben een be-
kende wijsheid als het om 
misplaatste zuinigheid gaat: 
Penny wise, Pound foolish. 
Als schoolbestuur moet je elk 
dubbeltje twee keer omdraai-
en voordat je het uitgeeft. 
Zeker bij grote investeringen, 
zoals de aankoop van nieuwe 

mogelijkheden en middelen. 
Er zijn steeds meer apps die 
het leren makkelijker ma-
ken, waarbij de kinderen de 
leerstof op een leuke manier 
kunnen oefenen. Partijen als 
Xando en Logitech zorgen 
ervoor dat docenten en leer-
lingen het maximale uit hun 
device halen. Een ander aan-
dachtspunt is het voorkomen 
van schade. Kinderen kunnen 
in hun enthousiasme nog wel 
eens een glas drinken om-

laptops en andere apparatuur. 
Bij de afweging die scholen 
moeten maken, ligt de focus 
vaak op de aanschafprijs. Ter-
wijl je de kosten van de totale 
economische levensduur en 
restwaarde ook mee zou moe-
ten nemen in de overweging. 
Het gaat om het totaalplaat-
je. Als je de oude apparaten 
inruilt, kunnen de gebruikte 
iPads en laptops worden op-
gelapt – ‘refurbished’ – zodat 
ze een tweede leven krijgen. 

Inzet van apparatuur
Apparaten zijn een gereed-
schap, waarvan het belang-
rijk is dat je het op de juiste 
manier inzet. Het gaat erom 
dat je de iPad of laptop opti-
maal inzet en nadenkt over de 

mak, zoals RSI. Gelukkig kun je 
eenvoudig leerlingen en stu-
denten de middelen bieden 
om een gezonde lichaams-
houding aan te nemen. Denk 
aan een extern toetsenbord 
en losse muis, zodat je op 
minimaal een halve meter 
afstand van het scherm zit. De 
juiste houding voorkomt niet 
alleen fysieke klachten, maar 
verbetert ook de concentratie 
en het uithoudingsvermogen. 
Een headset zorgt ervoor dat 
je minder wordt afgeleid en 
beter kunt focussen. Het zijn 
details die de leerresultaten 
verbeteren.

Privacy en veiligheid
Digitale veiligheid is een the-
ma dat steeds belangrijker is. 
Het ministerie van Onderwijs, 
Wetenschap en Cultuur heeft 
structureel 6 miljoen euro 
vrijgemaakt voor digitale vei-
ligheid in het onderwijs. Het 
geld is bijvoorbeeld bedoeld 
voor goede privacybescher-
ming. Scholen moeten zorgen 
voor goede afscherming van 
de persoonlijke gegevens van 
de kinderen en hun ouders. 
Dat betekent dat de cyberbe-
veiliging op orde moet zijn. De 
meeste scholen hebben die IT- 
en beveiligingskennis niet zelf 
in huis. PO-Raad en VO-Raad, 
de verenigingen voor school-
organisaties in het primair- en 
voortgezet onderwijs, kunnen 
scholen hierbij ondersteunen.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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INNOVATIEF NEDERLAND: DIGITAAL ONDERWIJS

Meer aandacht nodig voor een veilige 
en gezonde digitale leeromgeving

Het onderwijs in de 
wereld van morgen 
gaat klassikaal on-

derwijs hand-in-hand met 
digitaal onderwijs. Dat 
vraagt om een optimale, 
veilige IT-omgeving en de 
juiste tools voor iedere 
scholier en student, ook 
als je het geld niet hebt 
om zelf een iPad of lap-
top te kopen. Investeren 
in een digitale leeromge-
ving vraagt het om een 
totaalaanpak, waarbij je 
verder moet kijken dan 
de aanschafkosten.
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Oplossingen voor smart onderwijs: www.logitech.com/nl-nl/education»

“Als je in een fl ow zit, 
wil je die vasthouden. 
De digitale 
werktuigen mogen 
dat niet verstoren.”

“We stellen hoge eisen 
en werken alleen 
met partners die 
zijn gespecialiseerd 
voor het educatieve 
kanaal.”

Corona was een 
vliegwiel voor e-learning 
toepassingen en online 
onderwijs. Tegelijkertijd 
maakte de pandemie 
ongelijkheid zichtbaar. 
Kinderen uit armere 
gezinnen liepen vaak een 
leerachterstand op, omdat 
zij geen toegang hadden 
tot de juiste middelen om 
vanuit thuis onderwijs te 
krijgen. 

Digitale ongeletterdheid
“In welk land of op welk 
continent je ook woont, 
overal komen ongelijkheid 
en achterstand voor. Er is 
maar één manier om uit 
de achterstand te komen, 
en dat is educatie,” stelt 
Sandro Fulgheri, Head 
of Education business 
Europe. Het is de reden 
waarom Logitech veel 
aan sponsoring en 
armoedeprojecten doet. 
“Gelijke kansen en een 
inclusieve samenleving 
begint met kleine dingen. 
We doen veel projecten 
waarbij we kansarme 
scholen voorzien van 
apparatuur. Waarbij 
we samenwerken met 

bedrijven als Microsoft en 
Apple. Gelukkig delen veel 
technologiebedrijven deze 
visie, maar ook de Europese 
Unie. We werken samen 
met The Future Classroom 
Lab van de EU. Daar worden 
leermethodes bedacht.” 
De EU heeft budgetten 
vrijgemaakt om digitale 
ongeletterdheid tegen 
te gaan. “Zonder digitale 
kennis heb je geen toekomst 
in het bedrijfsleven. Je 
hebt leesvaardigheid 
en schrijfvaardigheid 
nodig, maar zeker ook 
digitale vaardigheid 
en skills.” Een ander 
speerpunt is het meiden 
en techniekprogramma. 
Fulgheri gebruikt de auto-
industrie als voorbeeld. “Dat 
was een mannenbolwerk. 
Tegenwoordig nemen ze 
35 procent meer software-
engineers aan. Daarvan is 
30 procent vrouw. Software 
development laat eenzelfde 
trend zien.” Logitech werkt 

samen met “Girls who 
Code” om de grootste groei 
van vrouwelijke software 
engineers te verwezenlijken.

De flow vasthouden
“In het onderwijs heb je 
de juiste tools nodig. Die 
moeten zo zijn gemaakt, dat 
leerlingen en de docent zich 
er niet bewust van zijn dat 
ze die gebruiken. Het moet 
een verlenging zijn van je 
lichaam.” Logitech werkt 
met onderzoeksinstituten 
en ergonomische experts 
samen om het gebruik van 
IT zo eenvoudig mogelijk 
te maken. “We zien onszelf 
als het tussenstuk tussen 
de mens en de apparatuur.” 
Fulgheri legt uit hoe zich 
dat naar het onderwijs 
vertaalt. “Het is belangrijk 
om een leerling of student 
geconcentreerd te houden. 
En als je in een flow zit, 
dan is het zaak dat je die 
vasthoudt.” De digitale 
werktuigen mogen dat niet 

verstoren, bijvoorbeeld 
omdat je rugpijn krijgt door 
een verkeerde houding 
of moet nadenken bij het 
gebruik van de apparatuur. 
“Dan ben je niet meer 
creatief. Dat zijn dingen 
waar wij ons erg mee 
bezighouden.” Soms zit 
het in heel praktische 
oplossingen, zoals een 
toetsenbordje voor bij de 
iPad of een koptelefoon 
die omgevingsgeluiden 
onderdrukt. Een ander 
voorbeeld is de crayon, een 
digitale pen waarmee je 
op de iPad kunt tekenen 
en schrijven. “Een leraar 
kan gewoon door de klas 
lopen en op de iPad van 
de leerling opmerkingen 
maken.” 

College op afstand
Universiteiten en 
hogescholen hebben weer 
met andere uitdagingen te 
maken. Fulgheri noemt de 
omvang van de groepen. 
Met virtual classrooms 
zijn de colleges ook online 
toegankelijk. “Ik had een 
gesprek met een hoogleraar 
die lesgaf in een collegezaal 
aan 80 man, terwijl nog 
eens 400 studenten het 
college online op afstand 
volgenden.” Het is een 
voorbeeld van het ‘Learn 
from Anywhere’-project dat 
Logitech heeft opgestart 
samen met Microsoft en 
Epson. “Online moet zo 
simpel mogelijk zijn. We 

zorgen ervoor dat onze 
‘schedular’ (de Logitech 
Tab) aangaat op het 
moment dat de docent het 
lokaal binnenloopt. Met 
één druk op de knop gaat 
de les online.” Een ander 
voorbeeld is Scribe, een 
cameratechniek, waarbij 
de tekst die een docent 
op het whiteboard schrijft, 
rechtstreeks op het scherm 
van de leerlingen verschijnt. 
“Je ziet de docent zelf niet, 
die wordt er met Artificial 
Intelligence tussenuit 
‘gegumd’.”
“We stellen hoge eisen en 
werken alleen met partners 
die zijn gespecialiseerd voor 
het educatieve kanaal. Je 
hebt ook een adviserende 
rol.” Xando, een ‘Apple 
Education specialist’, is 
een voorbeeld van de 
educatiepartners waarmee 
Logitech samenwerkt. “De 
mensen van Xando komen 
zelf uit het onderwijsveld. 
Ze begrijpt dat de leraar 
een drempel over moet om 
digitaal les te gaan geven.”

Duurzaamheid
Logitech loopt binnen 
de branche voorop qua 
duurzaamheid. “Het is 
belangrijk dat je transparant 
bent. We laten exact 
zien wat we doen en hoe 
en waar we het doen. 
Dat begint al bij het 
selecteren van partners 
die grondstoffen leveren.” 
Waar het kan worden 
gerecyclede materialen 
ingezet. In Europa starten 
inruilacties, zodat de 
apparatuur niet wordt 
weggegooid. “We delen 
onze kennis en processen 
met onze concurrenten, 
want we willen dat iedereen 
op dezelfde manier gaat 
produceren.”

Leren gebeurt steeds 
vaker op de iPad 
of laptop. Online 

tools zorgen ervoor dat 
onderwijs op afstand 
steeds meer ingeburgerd 
raakt. Daarbij is het 
belangrijk dat je als 
scholier of student 
niet wordt afgeleid 
door gebrekkige tools. 
Logitech creëert met 
haar oplossingen een 
hoogwaardige digitale 
leeromgeving.

Gelijke kansen begint met goede digitale toegang 
tot onderwijs
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INNOVATIEF NEDERLAND: WOONGENOT

Superieur luxe wooncomfort, omringd door groen

Vanuit de The Mayor 
wandel of fi ets je 
via het nieuwe 
Meanderpark zo 
naar het bruisende 
Stadshart. 

Een iconisch, 
organisch 
kantoorgebouw van 

de vermaarde architecten 
Alberts & Van Huut 
uit de jaren ’80 onder 
handen nemen, getuigt 
van lef en visie. Het 
resultaat is nieuwbouw 
van internationale allure, 
waarvan de kwaliteit 
op je afstraalt. Met als 
kroon op het werk The 
Mayor Eight. In deze 
laatste fase gaan 19 
luxe appartementen, 
penthouses en Garden 
appartementen in de 
verkoop.

stucwerk.
Met een eigen centrale 
WKO-installatie (warm-
te-koudeopslag) worden de 
woningen duurzaam ver-
warmd en gekoeld. De daken 
zijn bedekt met sedum, een 
vetplantje dat isoleert en 
zorgt voor een gezonde leef-
omgeving. De binnentuinen, 
perken en hoofdentree zijn 
van de hand van Lodewijk 
Baljon Landschapsarchi-
tecten. Deze heeft ook het 
nabijgelegen ecologische 
Meanderpark ontworpen, 
de groene entree van het 
bruisende Amstelveens 
stadshart. 

Het is niet alleen het woon-
oppervlak dat indruk maakt, 
van 180 tot 300 m2, maar 
ook de afmeting van de 
bijbehorende terrassen – tot 
127 m2 – en tuin tot 280 m2. 
Daarmee is meteen een van 
de opvallende kenmerken 
van het ontwerp benoemd. 
Overal waar je vanuit je 
woning kijkt, ben je straks 
omgeven door groen en 
ruimte.

Mediterraan stucwerk
De appartementen hebben 
hoge plafonds en grote bal-
kons. Het ontwerp is van de 
hand van architect Marcel 
van der Schalk (MVDS archi-
tecture). Bij de herbestem-
ming heeft Van der Schalk 
rigoureus ingegrepen in het 
oorspronkelijke gebouw. 
Het is een transformatie 
die z’n gelijke niet kent. De 
organische stijl is vervangen 
door een vriendelijke, open 
structuur met veel groen en 
licht. De gevels zijn gestript 
en opnieuw geïsoleerd. 
Voor de nieuwe gevelop-
bouw is gekozen voor een 
dikke EPS-isolatie en een 
afwerking in mediterraan 

Wandelend naar Stadshart
De A9 bij Amstelveen krijgt 
tussen nu en 2026 een ver-
diepte ligging, zo’n 8 meter 
lager dan de A9 nu ligt, met 
drie overkappingen. Deze 
bieden ruimte aan parken 
met fiets- en wandelpaden 
en verbinden de beide delen 
van Amstelveen weer aan 
elkaar. Vanuit de The Ma-
yor wandel of fiets je via 
het nieuw aan te leggen 
Meanderpark zo naar het 
bruisende Stadshart. De 
nieuwe aanplant van bomen 
langs de fiets- en wandel-
paden versterkt het imago 
van Amstelveen als een van 
de groenste gemeenten van 
Nederland. De verdieping 
en nieuwe inrichting van de 
A9 zorgen voor een perfecte 
bereikbaarheid. Vanuit de 
goed beveiligde parkeerga-
rage zijn de op- en afritten 
naar de snelweg slechts 
één stoplicht verwijderd. 
Dit zorgt voor een optimale 
verbinding met Schiphol en 
steden als Amsterdam, Rot-
terdam en Utrecht.

Hospitality service
The Mayor ademt high-end 
luxe in de materiaalkeuze 
en design van de hoofden-
tree en andere openbare 

ruimten. Maar wat The 
Mayor écht onderscheidt is 
M-Exclusive, een hospitality 
service exclusief voor bewo-
ners. Het project heeft een 
eigen Gym en een Coffee 
corner. Een huismeester is 
aanwezig voor het regelen 
van postpakketten, stome-
rijservice en taxiservice. 
Bij vakantie of afwezigheid 
past de huismeester op uw 
appartement en ook voor 
praktische zaken, zoals het 
regelen van een oppas kunt 
u bij de huismeester te-
recht.
Een van de drijvende krach-
ten achter het project is 
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en 
Zonen BV. Het bouwbedrijf 
bestaat ruim 100 jaar. Dat 
vertaalt zich in innovatief 
leiderschap, constateert 
ontwikkelaar Eltjo Hamster. 
“De Nijs zet echt een nieu-
we standaard met dit pro-
ject. Het is een goed geolie-
de organisatie. Je weet dat 
je lang bezig bent en er heel 
veel verrassingen op je pad 
komen die je niet kunt voor-
zien. Een project als The Ma-
yor doe je alleen maar als 
je een duidelijke visie hebt 
op het eindresultaat, kiest 
voor de allerhoogste kwali-
teit en samenwerkt met de 

Persoonlijke 
VIP-treatment
Luxe en internationale 
allure vragen voor een 
bijpassende aandacht. Als 
belangstellende koper 
krijgt u een VIP-treatment. 
Persoonlijk en exclusief 
zijn de sleutelwoorden. 
Heeft u interesse in een 
XXL Penthouse, Luxury XXL 
Apartment of een Garden XXL 
Apartment, maak dan een 
afspraak met onze makelaar. 
Deze neemt direct contact 
met u op om een bezoek te 
plannen op een moment dat u 
schikt.

beste partijen. Het is een 
echt huzarenstuk. Je bent 
gebonden aan de bestaande 
structuren, waardoor je gro-
tere appartementen krijgt. 
Het is makkelijker om te 
slopen en nieuwbouw met 
veel kleinere appartementen 
te bouwen. Met deze herbe-
stemming heeft het gebouw 
een hoogwaardig tweede 
leven gekregen.”
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INNOVATIEF NEDERLAND: MOBILITEIT

De winter komt er 
weer aan. Dat be-
tekent dat je moet 

zorgen dat je auto klaar 
voor de winter is. Ook al 
was deze de laatste jaren 
niet meer zo streng. Vei-
lig de winter door begint 
met je banden verwisse-
len. Qua pechhulp staat 
de accu op 1. Om zorge-
loos de winter door te 
komen, is het zaak dat de 
auto winterklaar is.

Zodra de 
temperatuur onder 
de 7 graden duikt, 
rijd je veiliger op 
winterbanden, niet 
alleen bij vorst of 
sneeuw.

Hoewel een dik pak sneeuw 
tegenwoordig een zeldzaam-
heid is, is er weinig reden 
om de Nederlandse winter te 
onderschatten. Vooral in de 
ochtend moet je alert zijn op 
gladde wegen door ijzel en 
regen. Daarom is het ver-
standig om rond november, 
aan het begin van de winter 
je banden te wisselen. Zodra 
de temperatuur onder de 7 
graden duikt, rijd je veiliger 
op winterbanden, niet alleen 
bij vorst of sneeuw. Op 
winterbanden rijd je ook op 
natte wegen of wegen met 
veel bladeren of modder vei-
liger en comfortabeler. Deze 
hebben een ander profiel en 
een andere rubbersamenstel-
ling en hierdoor een hogere 
rolweerstand. Daarnaast zijn 
er deze andere belangrijke 
punten om te (laten) contro-
leren voordat je deze winter 
de weg op gaat:

1. Bandenprofiel: de win-
ters mogen dan milder zijn, 
ze zijn ook natter geworden. 
Een goed bandenprofiel 
zorgt voor meer grip en een 

checken en indien nodig op 
peil te brengen, rijd je een 
stuk zuiniger. Je kunt je ban-
den ook vullen met stikstof, 
hierdoor blijven ze langer op 
spanning.

stabielere wegligging. De 
profieldiepte van je banden 
dient wettelijke minimaal 1,6 
millimeter te zijn. Maar voor 
je eigen veiligheid is het 
beter om je banden al te ver-
vangen bij een profieldiepte 
van 2,5 millimeter. 

2. Bandenspanning: zeker 
bij de huidige brandstof-
prijzen is het verstandig om 
regelmatig je bandenspan-
ning te controleren. Bij een 
te lage bandenspanning 
verbruik je meer brandstof 
en heb je minder grip op de 
weg. Bovendien slijten je 
banden sneller ongelijkma-
tig, waardoor je ze eerder 
moet vervangen. Door regel-
matig je bandenspanning te 

3. Accu: als de motor het 
hart van de auto is, dan is 
de accu het brein. Zonder 
accu geen stroom en zon-
der stroom kom je nergens, 
ook bij een brandstofauto. 
Een zwakke accu in combi-
natie met kou vergroot de 
kans dat de auto niet meer 
wil starten. Het is veruit de 
meest voorkomende hulp-
vraag bij pech. Vaak merk 
je al eerder dat je auto niet 
meer zo goed start. In plaats 
van dat je op de Wegen-
wacht moet wachten, is het 
daarom verstandig om je 
accu na te laten kijken.

4. Remmen: als het glad of 
nat is op de weg, is het van 
levensbelang om goede rem-

men en banden te hebben. 
Als je remmen niet in orde 
zijn en je moet een noodstop 
maken, kan dit tot gevaar-
lijke situaties leiden. Laat 
dus regelmatig je remmen 
controleren.

5. Ruitenwissers: goed zicht 
is van levensbelang. Hele-
maal in het najaar, wanneer 
we doorgaans veel regen 
kunnen verwachten, zijn je 
ruitenwissers van cruciaal 
belang. Je ruitenwissers 
zorgen ervoor dat je ruiten 
schoon en droog blijven. 
Laten ze strepen achter, stui-
teren ze of creëren ze een 
waas? Dan zijn ze misschien 
aan vervanging toe.

6. Ruitenwisservloeistof: 
ook bij zonnig winterweer is 
goed zicht van levensbelang. 
Op een mooie winterochtend 
heb je onderweg vaak last 
van een felle, laaghangen-
de zon. Bovendien heb je in 
de winter ook nog eens te 
maken met oud strooizout. 
Het opspattende zout maken 
je ruiten snel vuil, wat zorgt 
voor verminderd zicht. Veel 
sproeien dus! Voor je veilig-
heid is het zaak dat je de 
ruitenwisservloeistof (met 
antivries) regelmatig checkt.

Los van de veiligheidsmaat-
regelen, verdient de auto 
wat extra liefde. De lak van 
je auto heeft te lijden van 
het strooizout en de win-
terse omstandigheden. Een 
extra waxbeurt kan dan ook 
geen kwaad.

Met deze adviezen ga je deze winter veilig op weg



»

Ook in de wereld 
van de autobanden 
staat duurzaamheid 

hoog op de agenda. Bij 
de jaarlijkse all season 
bandentest door het 
gezaghebbende Duitse 
magazine Auto Bild viel 
de Goodyear Vector 
4Seasons Gen-3 autoband 
in de prijzen. Het verhaal 
van de ontwikkeling van 
een ‘groene band’.

Banden waar u op kunt vertrouwen: www.goodyear.eu

“Deze onafhankelijkheid 
en flexibiliteit zijn 
cruciaal, zodat we de 
testomstandigheden zo 
vaak als nodig kunnen 
reproduceren.”

Virtuele rijsimulatoren
De Vector 4Seasons Gen-3 
hoeft gelukkig niet alleen op 
sneeuw en ijs te presteren. 
Als marktleider in virtuele 
productontwikkeling heeft 
Goodyear zijn activiteiten 
uitgebreid naar rijsimulatie. 
Dit omvat de installatie 
van compacte en volledig 
dynamische rijsimulatoren 
– een primeur in de sector. 
Dit biedt een scala van 
simulatiemogelijkheden 
om de ontwikkeling van 
toekomstige banden aan 
te sturen. Deze virtuele 
simulaties verminderen de 
behoefte aan fysieke tests 
en maken de toekomst van 
testen duurzamer. Tegen 
2024 wil Goodyear het aantal 
fysieke tests terugbrengen 
tot één per maat.

Ambitieuze doelstellingen
Goodyear heeft zich ten doel 
gesteld tegen 2050 geen 
broeikasgassen meer uit 
te stoten en tegen 2040 in 
alle fabrieken uitsluitend 
hernieuwbare energie te 
gebruiken. Eerder dit jaar 
onthulde Goodyear een 
band gemaakt van 70% 
hernieuwbare materialen 
met als doel om tegen 
2030 banden te maken van 
100% duurzame materialen. 
De Vector 4Seasons Gen-
3 vierseizoenenband is 
een innovatieve ‘groene 
band’ met een lage 
rolweerstand die het 
brandstofverbruik en de 
uitstoot van uitlaatgassen 
vermindert. Tegelijkertijd 
biedt de band bestuurders 
de grip op sneeuw en ijs 
die ze gewoonlijk van een 
winterband verwachten. 
Met deze baanbrekende 
innovatie levert Goodyear 
een belangrijke bijdrage 
aan de ontwikkeling van 
banden voor een duurzame 
toekomst.

Naast de gebruikelijk 
testmethoden ging de 
aandacht van redactie dit 
jaar vooral ook uit naar 
criteria die van belang 
zijn voor het milieu, zoals 
kilometrage, bandenslijtage, 
brandstofverbruik, 
rolweerstand, passeergeluid 
of transportafstanden. Uit 
35 mededingers kwam de 
band van Goodyear als de 
meest milieuvriendelijke en 
duurzame vierseizoenenband 
uit de bus. Wat is nu het 
geheim van de ontwikkeling 
van een ‘groene band’? Het 
antwoord ligt besloten in de 
rolweerstand, innovatieve 
compoundtechnologie, een 
sneeuwlaboratorium en 
ultramoderne rijsimulatoren.

Grip versus rolweerstand
Is het mogelijk een 
vierseizoenenband te 
ontwikkelen die grip 
biedt op sneeuw en ijs 
en tegelijkertijd een 
uitstekende rolweerstand 
heeft? Normaal gesproken 
zijn deze twee factoren 
met elkaar in strijd. Met 
de Vector 4Seasons Gen-3 
bewijst Goodyear dat het 
kan. De bandenmaker is 
daarmee de eerste die een 
vierseizoenenband met 
het sneeuwvloksymbool én 
rolweerstandsklasse A op 
de markt brengt. Dat vraagt 
enige uitleg.
Een band met het 
sneeuwvloksymbool is 
o�cieel getest op zijn 
winterprestaties. Qua 
veiligheid en controle 
presteert hij goed op 
sneeuw, ijs en bij lage 
temperaturen. Maar als 
vierseizoenenband moet 
de band niet alleen in 
winterse omstandigheden 
presteren, maar ook in 
de zomer, wanneer de 
rolweerstand voor veel 
bestuurders van groot belang 
is. De rolweerstandsklasse 
A van het EU-
bandenlabel omvat vijf 

brandstofe�ciëntieklassen 
die de rolweerstand 
meten van A tot E. Tussen 
elke klasse neemt het 
brandstofverbruik met 
ongeveer 0,1 liter per 
100 km toe. Met deze 
A-klasse rating is de band 
van Goodyear een van de 
meest brandstofe�ciënte 
banden op de markt. Dubbel 
voordeel: bestuurders 
besparen geld aan de 
pomp en verkleinen hun 
ecologische voetafdruk, 
daarnaast presteert de 
band tot bijna 30% beter 
op kilometrage dan de 
concurrentie en kan de 
consument dus een stuk 
langer rijden met dezelfde 
set banden’.

Innovatieve verbindingen
Om zo’n primeur in de 
bandenindustrie te 
bereiken, stonden de 
ontwikkelingsexperts van 
Goodyear voor een grote 
uitdaging. “Onze doelstelling 
was een evenwichtige band 
te leveren die zowel goed 
presteert bij droog remmen 
als bij tractie op sneeuw,” 
legt Claude Jacoby uit, 
R&D-medewerker in het 
Compound Technology-team 
in het Goodyear Innovation 
Center Luxemburg (GIC*L). 
De gebruikte technologie 
is gebaseerd op een 

polymeermengsel dat 
zorgt voor een verbeterde 
flexibiliteit van het rubber 
bij lage temperaturen en 
daarmee een uitstekende 
grip bij koud weer. Dit 
leidt zelfs tot minder 
bandenslijtage. Bovendien 
verbetert het hoge gehalte 
aan silica en natte 
tractieharsen de natte 
prestaties van de Vector 
4Seasons Gen-3.

Sneeuwlaboratorium
Voor Goodyear gaat 
duurzaamheid verder dan 
alleen de prestaties en het 
e�ect van het eindproduct. 
Zo maakt een speciaal 
sneeuwlaboratorium 
uiterst nauwkeurige en 
reproduceerbare tests 
mogelijk. Voorheen eiste de 
testfase lange reizen naar 
locaties met temperaturen 
onder nul. Nu kunnen 
deze omstandigheden 
steeds vaker intern 
worden gesimuleerd. 
Frank Schmitz, senior 
ingenieur voor toegepaste 
fysische metrologie, is 
verantwoordelijk voor 
de fysische laboratoria 
waar onderdelen van 
een nieuwe band worden 
getest. “De eisen voor de 
rubbersamenstelling in de 
zijwand van de band en 
de rubbersamenstelling 
in het loopvlak zijn 
zeer verschillend.” Een 
apparaat dat bepaalde 
weersomstandigheden 
nabootst en bijna-natuurlijke 
sneeuw kan produceren, 
maakt dit proces veel 
gemakkelijker, zuiniger 
en milieuvriendelijker. 
“Een eigen koudelab is 
erg belangrijk omdat 
we de omstandigheden 
volledig onder controle 
hebben,” voegt Schmitz toe. 

“Onze doelstelling 
was een evenwichtige 
band te leveren die 
zowel goed presteert 
bij droog remmen 
als bij tractie op 
sneeuw.”
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De ‘groene band’ van Goodyear: meer grip op 
duurzaamheid



UITGELICHT

IN EEN LAND WAAR WE ALLES VERZEKEREN 
WAT ONS LIEF IS, WORDT HET ALLERLIEFSTE 
NOG VAAK VERGETEN…

Dat het leven op alle ge-
bieden duurder wordt, daar 
komen steeds meer huis-
dierbaasjes achter. Zo ook 
een klant van Petplan toen 
zijn hond een onderdeel 

van een speeltje 
inslikte. De 
dierenarts-
rekening? 
Een slordige 

€2000,-. “Ik 
was zo ontzet-
tend opgelucht 
dat mijn 
verzekering 

het overgrote 
deel van de 

rekening uit-
keerde”, aldus 
het baasje. 
Operationeel 
Manager Daniël-
le Koolmoes van 
Petplan Huisdie-
renverzekeringen 
geeft aan dat klan-

ten zich 
tegenwoor-
dig ‘rot 

schrikken’ 
van de dieren-

artskosten. “Maar gelukkig 
was deze klant verzekerd 
en hebben wij 80% van de 
dierenartskosten vergoed.” 
Tegenwoordig is de medi-
sche zorg voor huisdieren 
nagenoeg gelijk aan de 
mogelijkheden voor mensen; 
een huisdierenverzekering 
maakt dat baasjes makke-
lijker kunnen kiezen voor 
een passende behandeling. 
Op dit moment is echter 
het overgrote deel van de 
huisdieren in Nederland 
niet verzekerd en dat heeft 
als gevolg dat steeds meer 
baasjes moeite hebben met 
het betalen van de dieren-
artsrekening. 
“En dat zorgt voor verdrieti-
ge situaties”, vervolgt Dani-
elle Koolmoes. “Je gunt het 
niemand om in de situatie 
te belanden dat je moet kie-
zen tussen je huisdier en je 
portemonnee. Daarom raden 
wij nieuwe huisdierbaasjes 
aan zo vroeg mogelijk een 
verzekering af te sluiten. 
Dan heb je er nog een huis-
dierleven lang profi jt van!” 
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Honden en kat-
ten zijn geweldig 
gezelschap. Maar 

ook gezelschap dat een 
grote verantwoordelijk-
heid met zich meebrengt. 
Daarom is het belangrijk 
dat je niet over een nacht 
ijs gaat, voordat je een 
hond, kat of ander huis-
dier koopt. Een huisdier 
kost tijd en geld.

Let goed op 
en ga langs bij 
degene van wie je 
je kat of hond 
koopt.

Als je een puppy of kitten 
ziet, is het meestal liefde 
op het eerste gezicht. Maar 
kleine beestjes worden 
groot. En hebben aandacht 
nodig. Daarom is het be-
langrijk dat je goed nadenkt 
of een huisdier op dit mo-
ment wel bij je werk en pri-
vésituatie past. Je bent tijd 
kwijt aan de verzorging. Een 
hond moet een paar keer 
per dag uit – de vuistregel 
is vier tot vijf keer per dag 
– en kun je niet uren alleen 
laten overdag.

Onvoorwaardelijke vriend
‘Gezelligheid’ is de be-
langrijkste reden om een 
huisdier te nemen, blijkt uit 
onderzoek van I&O Research 
in opdracht van de bran-
chevereniging voor huisdie-
renspecialisten Dibevo. Bij 
een hond zijn een actievere 
levensstijl en onvoorwaarde-
lijke vriendschap twee ande-
re redenen. Als je besluit om 
een hond of kat te nemen, 
zijn er nog heel veel zaken 
waar je rekening mee moet 

ouders van de pup getest 
op erfelijke aandoeningen? 
Hoe reageert de hond op je 
bezoek? En is de hond ge-
vaccineerd? Voor een nestje 
met katten gelden dezelfde 
vragen. Let goed op bij wie 
je je kat koopt. Voor katten 
is het niet verplicht om 
het dier te chippen, maar 
aan te raden. Een gechipte 
kat die is vermist, wordt zo 
makkelijker teruggevonden. 
Natuurlijk kun je ook een 
huisdier uit het asiel in huis 
nemen. Vaak zijn het de al-
lerliefste beestjes waarvoor 
de oude eigenaar niet meer 
kan zorgen.

houden. Met meer dan 345 
erkende hondenrassen is 
er keuze te over. Een vraag 
waarmee je de selectie kunt 
beginnen is: hoeveel tijd 
heb ik voor mijn hond? Voor 
een kleinere hond is een 
lange wandeling van een 
half uur okay, maar veel gro-
tere honden hebben behoef-
te aan een wandeling van 
anderhalf uur. Bij katten kun 
je je bijvoorbeeld de vraag 
stellen of je een rustige of 
juist een actieve kat wil. 

‘Uit een goed nest’
Het is belangrijk dat je weet 
wat de herkomst is van 
de kat of hond. Zwerfhon-
den die uit het buitenland 
worden gehaald, vragen 
veel zorg en aandacht. En 
er zijn helaas nog broodfok-
kers en illegale handelaren. 
Bezoek daarom de hande-
laar of fokker van wie je de 
hond koopt. Ligt het nestje 
in huis? Is je hond gechipt 
én heeft de verkoper de 
hond geregistreerd? Zijn de 

Een kleine kameraad die aandacht 
en verzorging nodig hee� 

zijn hond een onderdeel 
van een speeltje 

inslikte. De 
dierenarts-
rekening? 
Een slordige 

€2000,-. 
was zo ontzet-
tend opgelucht 
dat mijn 
verzekering 

het overgrote 
deel van de 

rekening uit-
keerde”,
het baasje. 
Operationeel 
Manager Daniël-
le Koolmoes van 
Petplan Huisdie-
renverzekeringen 
geeft aan dat klan-

ten zich 
tegenwoor-
dig ‘rot 

schrikken’ 
van de dieren-

ouders van de pup getest 
op erfelijke aandoeningen? 
Hoe reageert de hond op je 
bezoek? En is de hond ge-
vaccineerd? Voor een nestje 
met katten gelden dezelfde 
vragen. Let goed op bij wie 
je je kat koopt. Voor katten 
is het niet verplicht om 
het dier te chippen, maar 
aan te raden. Een gechipte 
kat die is vermist, wordt zo 
makkelijker teruggevonden. 
Natuurlijk kun je ook een 
huisdier uit het asiel in huis 
nemen. Vaak zijn het de al-
lerliefste beestjes waarvoor 
de oude eigenaar niet meer 

“Fijn om een dierenverzekering te hebben. Maakt het 
eenvoudiger om Rover en Tijgertje de medische zorg 

te bieden die nodig is, zeker nu in deze dure tijd”. 



»
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Veel oudere katten 
hebben dagelijks 
pijn, zonder dat dit 

opgemerkt of behandeld 
wordt. Hierdoor worden 
chronische aandoeningen, 
zoals artrose en chroni-
sche nierziekte, vaak te 
laat opgemerkt, vertelt 
dierenarts Jeroen van der 
Meer. “Het zou beter zijn 
om minimaal 1 keer per 
jaar de dierenarts bezoe-
ken vanaf een leeftijd van 
zes à zeven jaar.”

Gewichtsverlies 
is een belangrijk 
signaal dat er iets 
aan de hand is. 

Het verschil in dierenartsbe-
zoek tussen honden en katten 
is opvallend. Gemiddeld heeft 
een kwart van de katten 
afgelopen jaar een dieren-
arts gezien. Bij honden is dat 
tussen de 85 en 90 procent. 
Een mogelijke oorzaak is dat 
klachten minder snel opvallen 
bij katten, vermoedt dieren-
arts Jeroen van der Meer. 
Reden voor de lancering van 
de Maand van de Oudere Kat 
(voor deelnemende praktijken 
zie: www.cat-care.nl). 

Elke dag pijn
Het percentage oudere katten 
dat een aandoening of ziekte 
heeft, is hoog. Zes op de tien 
katten boven de 6 jaar heeft 
last van gewrichtsontsteking, 
artrose. “Dat betekent dat die 
katten elke dag pijn hebben. 
Een signaal is bijvoorbeeld 
dat je kat niet meer zo makke-
lijk omhoog springt of aarzelt 
bij het van de bank of tafel 
springen. Zo’n verandering 
wordt vaak geïnterpreteerd 

reageert. “De een gaat juist 
op zoek naar aandacht, terwijl 
de ander zich terugtrekt. We 
letten vooral op plotselinge 
veranderingen in gedrag.” 
Als laagdrempelige checklist 
heeft Boehringer-Ingelheim 
samen met kattenspecialis-
ten een vragenlijst ontwik-
keld (cat-care.nl/gezondheid/
gezondheidscontrole/). Het 
invullen van deze vragenlijst 
kan helpen om tijdig veran-
deringen bij uw kat waar te 
nemen.

Gewichtsverlies
Een vergelijkbaar probleem 
doet zich voor bij nierziekte. 
Meestal wordt dit pas in een 
heel laat stadium ontdekt, 
wanneer de kat erg afvalt. 
Andere veelvoorkomende 
ouderdomsklachten bij katten 
zijn hoge bloeddruk en een 
snelwerkende schildklier. 
Gewichtsverlies is een belang-
rijk signaal dat er iets aan de 
hand is. Een simpele manier 
om de gezondheid in de gaten 

als ‘het beestje wordt een 
jaartje ouder’. Doordat het zo 
weinig wordt ontdekt, krijgt 
nog niet één procent van de 
katten een behandeling.” 

“Katten zijn solitair levende 
dieren, in tegenstelling tot 
de hond. Ze zijn vrij goed in 
het verbergen van ongemak 
en pijn. Dat heeft evolutionair 
nut. Als je een solitair dier 
bent, wil je niet laten zien 
dat het niet goed met je gaat. 
Dat zien we nu als een groot 
nadeel terug bij katten. Wat 
het extra lastig maakt voor 
katteneigenaren om klachten 
te ontdekken, is dat elke kat 
anders is en dus ook anders 

te houden, is je kat regelma-
tig te wegen. Een andere tip 
is de kattenbak. “Als een kat 
meer gaat drinken, merk je 
dat vaak doordat je de katten-
bak vaker moet verschonen. 
Artrose en nierziekten zijn 
problemen waar je wat aan 

kunt doen. Mijn oproep is iets 
beter naar je kat te kijken en 
ga, zelfs wanneer je niets ziet, 
minimaal 1 keer per jaar naar 
de dierenarts!” 

Kat is een meester in 
verbergen pijn en ongemak EXPERT

JAN SLAGTER, 
DIRECTEUR OMROEP MAX

Omroep of 
belangenbehartiger?
“Beide. Onze hoofdtaak is 
het maken van radio- en 
televisieprogramma’s, 
zoals Heel Holland Bakt 
en ARIA. Maar we zijn ook 
een maatschappelijke 
organisatie, een beweging 
die opkomt voor de 
belangen van onze 
doelgroep van 50 plus. 
Als die in de knel dreigt 
te komen, zoals nu met 
het pensioenakkoord 
en de exploderende 
energieprijzen, klimmen 
we als Omroep MAX op 
de barricade. Het is bijna 
diefstal. In het nieuwe 
pensioenakkoord hebben 
mensen opnieuw geen 
zeggenschap. Het is hún 
geld.”

Hoe komt Omroep MAX 
voor hen op?
“We zetten ons op 
allerlei manieren in 
voor ouderen, zoals 
met MAX Ombudsman 
en de stichting MAX 
Maakt Mogelijk. Hiermee 
ondersteunen we ouderen 
in landen als Moldavië 
die in mensonterende 

omstandigheden moeten 
leven. Maar ook over 
Nederland zelf maak ik me 
zorgen. Het besteedbaar 
inkomen wordt steeds 
lager. Ik houd mijn hart 
vast voor de winter en 
hoe ouderen met AOW 
en een klein pensioen 
het moeten rooien met 
de enorme infl atie en 
hoge energieprijzen. Een 
ander groot probleem is 
eenzaamheid. Met MAX 
Meeting Point bieden we 
een platform waar mensen 
met elkaar in contact 
kunnen komen, fysiek of 
online.”

Hoe belangrijk zijn jullie 
leden?
We zijn een vereniging. Dat 
betekent dat je leden het 
voor het zeggen hebben. 
Dankzij hen kunnen wij 
onze programma’s blijven 
maken en opkomen voor 
de belangen van ouderen. 
Met de ‘Leden werven 
leden’-actie vragen we 
onze MAX-leden om 
nieuwe leden te werven, 
zodat de stem van de 
ouderen nog beter wordt 
gehoord.”
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De verwachting is dat het niet 
de laatste renteverhoging is, 
en dat de rente van de ECB 
komende periode stijgt tot 2 
à 2,5 procent. Het eerste en 
belangrijkste e�ect van de 
renteverhogingen is dat geld 
lenen duurder wordt. Banken 
zijn meer kwijt om geld te 
lenen bij de ECB en dat merkt 
de klant. Bedraagt de rente 
over een consumptieve of 
zakelijke lening van 10.000 
euro 3 procent, dan betaal 
je jaarlijks 300 euro aan de 
bank, boven op de aflossing 

De hogere rente raakt uiteindelijk iedereen

Credit Linked Beheer lanceert nieuw woningfonds 
zonder hypothecaire fi nanciering

De rente op de 
kapitaalmarkten 
stijgt hard. Centrale 

banken, zoals de FED 
en ECB, hebben al een 
aantal keren de rente 
verhoogd. In september 
ging de rente van de 
ECB in één keer met 0,75 
procentpunt omhoog 
in een poging om de 
infl atie te beteugelen. 
Wat betekent dit 
voor consumenten, 
studenten, beleggers en 
ondernemers?

Credit Linked Beheer 
heeft een nieuw fonds 
opgericht, het NOVA 

Woningfonds. Dit fonds 
gaat beleggen in duurzame 
nieuwbouw huurwoningen 
in Nederland. Deelname 
aan het fonds kan vanaf 
een inleg van € 5.000. Dit 
biedt beleggers een laag-
drempelige mogelijkheid 
om te investeren in nieuw 
vastgoed.

Het NOVA Woningfonds inves-
teert in huurwoningen met een 
verwachte maandelijkse huur 
tussen € 700 en € 1.250. Voor 
het fonds wordt geen gebruik 
gemaakt van hypothecaire fi-
nanciering. Het nieuwe woning-

van de lening. Stijgt de rente 
2 procent, wat nu het geval is, 
dan ben je jaarlijks 200 euro 
extra kwijt. Omgekeerd wordt 
sparen weer aantrekkelijker, 
al stijgt de rente op spaar-
rekeningen minder hard dan 
de rente op leningen.

Hypotheekrente
Het e�ect van de rente-
verhogingen van de ECB 
is ook terug te zien in de 
hypotheekrente. Deze is in 

fonds is een vervolg op Credit 
Linked Beheer’s Ecowoningen 
Fonds, Groenwoningen Fonds, 
Duurzaamwoningen Fonds en 
Huurwoningen Nederland Fonds 
I, II en III. 

Fonds zonder hypothecaire 
financiering
Het NOVA Woningfonds wijkt af 
van de andere fondsen in be-
heer, omdat het een fonds zon-
der hypothecaire financiering is. 
“De kenmerken van de wonin-
gen zijn hetzelfde, waar moge-
lijk duurzamer dan het Bouw-
besluit voorschrijft, maar de 
financieringsstructuur wijkt af 
van onze eerdere fondsen. In dit 
geval wordt de aankoop 100% 
gefinancierd met de inbreng van 
participanten.” Aanleiding is de 
fors hogere (hypotheek)rente. 

Meer weten over de woningfondsen van Credit Linked Beheer en eventuele investeringsmogelijkheden? Ga naar clbeheer.nl of bel 085 - 007 25 50.»

korte tijd een paar procent 
gestegen. Hierdoor kunnen 
kopers minder lenen, wat 
uiteindelijk weer zorgt voor 
een minder snelle stijging van 
de huizenprijzen. De hogere 
rente is vooral een tegenvaller 
voor huiseigenaren 
wiens rentevaste periode 
eindigt. Omdat heel veel 
huiseigenaren de lage rente 
van de afgelopen jaren 
hebben gebruikt om hun 
hypotheek over te sluiten 

“Het NOVA Woningfonds is hier-
door niet (direct) afhankelijk van 
renteschommelingen en (her)
financieringsrisico’s,” vertelt 
Financieel Directeur Roy Stege.

Credit Linked Beheer bezit een 
portefeuille van 3.200 huur-
woningen. De focus van Credit 
Linked Beheer is gericht op 
duuarzame nieuwbouwwonin-
gen in het middenhuurseg-
ment. Door zonder financiering 
woningen aan te kopen, kan 
Credit Linked Beheer blijven 
investeren in duurzame nieuw-
bouw huurwoningen. “Om te 
blijven investeren in nieuw te 
bouwen woningen is het onder 
de huidige kapitaalmarktom-
standigheden noodzakelijk om 
een fonds op te richten zonder 
financiering.” 

tegen een laag rentetarief, 
gaat dit waarschijnlijk om een 
relatief kleine groep.

Aandelen en obligaties
Een beurswijsheid is dat 
een hogere rente beleggers 
nerveus maakt. De koers 
van obligaties daalt bij een 
stijgende rente. En het is 
bijna een wetmatigheid 
dat beurzen dalen rondom 
een aankondiging van een 
nieuwe renteverhoging. Dat 

Een tweede ontwikkeling is 
de bouwkosten die onder druk 
staan. Hierdoor is het voor 
ontwikkelaars lastiger om 
nieuwbouwwoningen rendabel 
te kunnen ontwikkelen. Tege-
lijk neemt het woningtekort 
alleen maar toe, ook in het 
middenhuursegment. Gemeen-
ten maken vaak afspraken met 
projectontwikkelaars dat een 
deel van de woningen bestemd 
is voor middenhuur. “Die kunnen 
we tegen een marktconforme 
prijs aankopen. Daarmee dragen 
we een steentje bij om het 
tekort aan huurwoningen op te 
lossen.” 

Grote vraag naar duurzame 
huurwoningen
“Er is grote vraag naar duurza-
me huurwoningen. De energie- 

heeft twee redenen. Om te 
beginnen doordat spaargeld 
en staatsleningen weer 
aantrekkelijk worden. Maar 
vooral ook omdat de winsten 
onder druk komen te staan. 
De hogere rente op leningen 
heeft een negatief e�ect op 
de winst.

Studieschuld
Als de studiefinanciering stopt, 
begint het terugbetalen. De 
rente voor studieleningen is 
gekoppeld aan de rente van 
Nederlandse staatsobligaties. 
Die rente was de afgelopen 
jaren negatief, zodat 
studenten 0 procent rente op 
de studieschuld betaalden. Nu 
de rente op staatsobligaties 
stijgt, gaan studenten in de 
toekomst rente betalen. Dat 
gebeurt met vertraging: het 
rentepercentage staat steeds 
voor 5 jaar vast. Omdat het 
toekomstige rentepercentage 
lager is dan de inflatie en 
loonstijgingen, is er ook 
een ‘positieve’ kant aan het 
verhaal. De schuld wordt 
‘minder waard’.

lasten zijn laag in vergelijking 
met oude bestaande woningen. 
Dat maakt onze huurwonin-
gen extra gewild.” Een ander 
voordeel: “Het is complexer om 
bestaande woningen te ver-
duurzamen. De komende tien 
jaar hebben we geen kosten 
voor het verduurzamen van de 
woningen.” Stege is blij dat er 
nu meer duidelijkheid is over 
de bovengrens van de plannen 
van minister Hugo de Jonge van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening voor de regulering van 
het middenhuursegment. “Bij de 
aankoop van nieuwe woningen 
kunnen we nu doorrekenen of 
het project haalbaar is of niet.”

De fondsen van Credit Linked 
Beheer vallen onder 
AFM-toezicht. 




