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Het roer gericht op groei, met het juiste team om u heen 

Laat de zomer 
maar komen! De 
Nederlandse economie 

herstelt vlot en krachtig 
van de coronacrisis. 
De vooruitzichten zijn 
goed. Voor groeiende 
ondernemingen is goed 
personeel een belangrijk 
bezit. Het zijn de mensen 
die uw ambities tot een 
succes maken. Daarom is 
het zo belangrijk om de 
juiste mensen om u heen 
te verzamelen. Dat vraagt 
om een open blik bij de 
werving & selectie.  

Een goed team is heel belang-
rijk. Gemotiveerde medewer-
kers zijn de cultuurbewakers 
van de onderneming. Daarom is 
het zaak om de beste mensen 
te werven en te binden. Zeker 
in een kenniseconomie als 
de onze. De kunst is om aan 
gekwalificeerd personeel te 
komen. Medewerkers die goed 
bij de cultuur passen. Het is 
belangrijk om te bese�en naar 
wat voor soort persoon u op 
zoek bent. Daarbij gaat het niet 
alleen om de harde eisen van 
de functie. Het profiel van de 
functie is het startpunt van de 
persoonlijke kwaliteiten die 
werkelijk nodig zijn. De diep-
gang die je van iemand ver-
wacht. Bijvoorbeeld dat iemand 
niet alleen inhoudelijk, maar 
ook communicatief en relatio-
neel heel sterk is. Of goed met 
stress kan omgaan. Betrokken-

je ook buiten de gebaande 
paden moet leren kijken, en 
goed werkgeverschap. Om met 
het laatste te beginnen. Een 
marketingwijsheid luidt: het is 
vijf keer moeilijker een nieuwe 
klant te werven dan een be-
staande klant vast te houden. 
Datzelfde geldt natuurlijk ook 
voor een werknemer. Een goe-
de, gemotiveerde werknemer is 
goud waard en vervang je niet 
zomaar. Bovendien is enthou-
siast personeel een magneet 
voor nieuw talent. Het binden 
van goed personeel begint met 
perspectief, scholing en kansen. 

Kennis delen 
Als uw onderneming groeit, 
moet u ook op zoek naar 
nieuw personeel. Daarbij 

is het belangrijk dat u als 
organisatie vooraf zorgvuldig 
nadenkt over het profiel van 
de onderneming én het profiel 
en de eigenschappen van de 
kandidaten die u zoekt. Moti-
vatie is vaak net zo belangrijk 
als de skills. De economie zit 
in een transformatie. Veel 
traditionele banen verdwij-
nen. In de bankensector zijn 
duizenden banen geschrapt en 
liggen nieuwe ontslaggolven 
in het verschiet. Werknemers 
en zzp’ers in de cultuur- en 
evenementensector maken 
een overstap. En dan is er ook 
nog de grote groep 55-plus-
sers die moeilijk aan het werk 
komt, maar rijk aan ervaring 
is en graag wil werken, zij het 
liever niet meer vijf dagen in 

de week. Ze vinden het leuk 
om hun kennis over te dragen 
en met anderen te delen. Veel 
van de vragen die bij de onder-
nemer spelen, heeft hij of zij 
al vijf keer meegemaakt. Vaak 
kan dit ook in de vorm van een 
tijdelijk of interim dienstver-
band. 

Daarin schuilt een belangrij-
ke boodschap. Kijk verder bij 
de zoektocht naar talent en 
gemotiveerd personeel. Als u 
zich wat nader verdiept in de 
arbeidsmarktcijfers, ziet u dat 
er meer is dan de lage werk-
loosheidscijfers. Maar liefst 
vier miljoen mensen tussen 
de 15 en 75 jaar hebben om 
uiteenlopende redenen geen 
werk (bron: CBS, juni 2021).  

heid toont in de mens achter 
de klantvraag. De zachte crite-
ria vind je niet op iemands c.v.  

Marketingwijsheid 
Het aantrekken en behouden 
van de beste mensen is van 
cruciaal belang om succesvol 
te groeien. Zeker in de Neder-
landse kenniseconomie. Met 
de krapte op de arbeidsmarkt 
is de zoektocht naar goed per-
soneel nog ingewikkelder. Het 
vereist een open blik, waarbij 
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IN SAMENWERKING MET CFO CENTRUM

Profi teren van de expertise van een ervaren CFO 
of fi nancieel directeur 

Een goede, 
gemotiveerde 
werknemer is goud 
waard en vervang je 
niet zomaar. 

De parttime CFO’s en 
fi nancieel directeuren van 
Het CFO Centrum hebben 
menig mkb-bedrijf door de 
coronacrisis geloodst. Nu 
de economie weer in de lift 
zit, helpen ze ondernemers 
bij de fi nanciële routekaart 
voor een stabiele groei. 

“Het startpunt van onze CFO’s 
is de vraag ‘waar wil je met je 
bedrijf naartoe en hoe kan ik 
daarbij helpen?’,” vertelt CEO 
Coen van der Kley van Het CFO 
Centrum. “Het allerbelangrijk-
ste dat hij of zij meebrengt, 
is het doorgronden van hoe 

een bedrijf in elkaar zit. Met 
name de structuur die ze 
aanbrengen, in de financiën, 
administratie en rapportages, 
helpt ondernemers om de 
volgende stap te nemen. Op 
het moment dat een van onze 
CFO’s binnenkomt, haalt de 
ondernemer een onafhankelij-
ke geest en business partner 
binnen.” 

12 Pijlers  
De CFO’s van Het CFO Centrum 
gebruiken een gestructureer-
de aanpak om de financiële 
organisatie door te lichten, 
de 12 Pijlers. Deze focust op 
ondersteuning, operationele 
zaken en strategie. “Wat houd 

je tegen om wel die groei 
te maken? Heb je de juiste 
financiering voor datgene wat 
je wil gaan doen? De gemid-
delde mkb-ondernemer doet 
nog heel veel zelf binnen het 

bedrijf. Alles staat of valt met 
wat hij of zij doet of beslist. 
Met ons krijgt hij er iemand 
bij op executive niveau, waar-
mee hij kan sparren over het 
bedrijf.” 

De ervaring van Van der Kley 
is dat de ondernemer heel 
goed weet wat z’n product 
is en hoe hij dat in de markt 
moet zetten. “Hij weet waar 
zijn kracht zit, maar hij wordt 
door zoveel dingen bezigge-
houden. De tijd die hij be-
steedt aan financiën, besteedt 
hij niet aan de groei van het 
bedrijf. Als onze CFO naast 
hem staat, krijgt hij of zij weer 
meer tijd beschikbaar om zich 
te richten op datgene wat hij 
of zij graag doet.” 

Benieuwd wat een parttime CFO voor u kan betekenen? Kijk op: www.cfocentre.com/nl/cfo-expertise of bel 035 3333 555.»
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Steeds vaker doen criminelen alsof ze uw bank zijn. Ze bellen u 
onverwacht, soms zelfs met het nagebootste nummer van de bank, 
zeggen dat er iets mis is met uw rekening en komen u graag thuis 
helpen. Dat noemen we bank-aan-huis-oplichting. Trap er niet in! 
Op veiligbankieren.nl leest u wat de meest voorkomende trucs zijn
en hoe u zich hiertegen kunt wapenen. Houd oplichters buiten de
deur en ga vandaag nog naar veiligbankieren.nl

In opdracht van de 
gezamenlijke
banken

Houd oplichters 
buiten de deur

Uw bank zal nooit
- onverwacht bellen om bij u langs te komen
- thuis uw rekening komen beveiligen
- thuis uw betaalpas, inlogapparaatje, 
   telefoon of laptop ophalen
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Thuiswerken: 
gun jezelf een gezonde werkplek 

Opeens zaten we 
maart 2020 massaal 
noodgedwongen 

vanuit huis te werken. 
Veel mensen ontdekten 
al snel dat aan de in alle 
haast ingerichte werkplek 
het nodige te verbeteren 
valt. Nu thuiswerken een 
blijvertje is, ook al mogen 
we terug naar kantoor, 
is het belangrijk dat de 
‘home o�  ce’ ergonomisch 
verantwoord wordt 
ingericht. 

Waarom zou je voor werk-
zaamheden die je ook prima 
vanuit je huis kunt verrichten 
nog naar kantoor gaan? Het 
is een vraag die menigeen 
zichzelf de afgelopen periode 
heeft gesteld. Dat geldt niet 
alleen voor medewerker, maar 
ook voor de werkgever. Vanaf 
26 juni is het weer mogelijk 
om voor een deel van de werk-
tijd naar kantoor te gaan. Als 
je tot een risicogroep hoort, 
adviseert het RIVM om thuis te 
werken. 

Zorgplicht werkgever 
Een werkgever moet niet 
alleen op kantoor zorgen voor 
goede en veilige arbeidsom-
standigheden, maar ook op de 
thuiswerkplek. Dat is in de wet 
vastgelegd als zorgplicht. Dit 
begint met het vragen naar en 
het bespreekbaar maken van 
de mentale gezondheid van 
de werknemer. Met langdurig 
thuiswerken valt het sociale 

van een scheiding tussen werk 
en privé (58%), angst om de 
baan te verliezen (29%) en het 
gevoel altijd aan te moeten 
staan (28%). 

Achter de laptop 
De werkomstandigheden van 
thuiswerkers zijn nog niet 
ideaal, blijkt uit onderzoek 
van TNO: 45% van de thuis-
werkers heeft behoefte aan 
extra middelen voor een goede 
werkplek. We zitten nóg meer 
achter ons beeldscherm. Bijna 
90% van de thuiswerkers zit 
minstens 6 uur per dag achter 
de computer, gemiddeld bijna 
8 uur per dag. Thuiswerken 
vereist dus een goed inge-
richte thuiswerkplek. Dit valt 
onder de zorgplicht van de 
werkgever.  

Meestal werk je thuis van-
achter de laptop. Een van de 
eisen die worden gesteld aan 
beeldschermarbeid, is dat het 
beeldscherm en toetsenbord 
niet aan elkaar vast mogen 
zitten. Dat betekent dat je een 
extra toetsenbord en muis 
nodig hebt. Een goede positie 
van het beeldscherm is be-
langrijk, in combinatie met het 
goed op elkaar afstemmen van 
de stoel- en tafelhoogte, zodat 
je in een ontspannen houding 
achter de computer zit. 

Voet aan de grond 
Kortom, thuiswerken heeft 
dankzij de Covid-19-crisis voet 
aan de grond gekregen. En 
het bevalt. De meeste mensen 
houden graag vast aan een of 
twee dagen in de week thuis-

aspect van het werk weg. Het 
gemis aan persoonlijk contact 
met collega’s, terwijl je in je 
eentje achter een beeldscherm 
zit, is soms mentaal en fysiek 
belastend. Uit onderzoek van 
Capterra blijkt dat ruim een 
op de drie werkenden (36%) 
meer stress ervaart sinds hij 
of zij is overgestapt op thuis-
werken. Belangrijke oorzaken 
van stress zijn het ontbreken 

Bijna 90% van de 
thuiswerkers zit 
minstens 6 uur 
per dag achter de 
computer, gemiddeld 
bijna 8 uur per dag. 

Tips voor de juiste 
zithouding

• Stel de hoogte van de 
zitting van je bureaustoel 
zo in dat je bovenbenen 
horizontaal zijn; 

• Zorg dat je een gebalde 
vuist tussen je knieholte 
en de voorkant van de 
zitting kunt houden; 

• De rugleuning moet je rug 
goed ondersteunen; 

• Laat je arm omlaag hangen, 
langs de stoel. Stel de 
armleuning zo in dat deze 
de elleboog raakt; 

• De hoogte van je bureau 
moet gelijk zijn aan de 
armsteun; 

• Zorg dat je beeldscherm 
op ooghoogte staat en je 
loodrecht naar het scherm 
kijkt. 

(Bron: Ergomotion.nl)  

werken, ook nu we weer voor-
zichtig naar kantoor mogen. 
Dat is een goede reden om 
de werkruimte thuis nog eens 
kritisch te bekijken, met oog 
voor een goede ergonomische 
houding en de eisen rondom 
beeldschermarbeid. 

»

IN SAMENWERKING MET DE ZONNEBLOEM

Onbeperkt Eropuit met de Zonnebloem
De Zonnebloem is er voor 
mensen met een 
lichamelijke beperking 
vanaf 18 jaar en ouder. 
Met het toegankelijkheids-
programma ‘Onbeperkt 
Eropuit’ geeft de 
Zonnebloem vrijetijds-
locaties advies op het 
gebied van toegankelijk-
heid. Sinds 2016 zijn zo’n 
70 locaties bezocht en 
geadviseerd, waaronder de 
Efteling, het Rijksmuseum, 
Het Nationale Theater en 
voetbalstadions. 

“Slechte toegankelijkheid is 
een belangrijke reden waarom 
mensen minder eropuit gaan 
dan ze zouden willen,” vertelt 
Rob Verberne, de projectleider 
van Onbeperkt Eropuit. “Bij de 

Zonnebloem vinden we dat 
deze groep ongehinderd moet 
kunnen deelnemen aan de 
maatschappij. Vandaar dat wij 
toegankelijkheid een belang-
rijk thema vinden. We kennen 
de doelgroep als geen ander. 
We zijn dagelijks met mensen 
met een beperking op pad.” 

Mystery guests 
De kracht van het ‘Onbeperkt 
Eropuit’-toegankelijkheidson-
derzoek is de drietrapsaanpak. 
De Zonnebloem stuurt eerst 
zo’n acht tot twaalf ‘mystery 
guests’ op pad – met rolstoel 
en rollator – om de locatie te 
ervaren. “Zij geven aan waar 
de knelpunten liggen qua 
toegankelijkheid. Bijvoorbeeld 
een vaste pinautomaat of ba-
lie die te hoog is.” Vervolgens 
– de tweede trap – gaan de 

eigen keurmeesters met die 
opmerkingen en aandachts-
punten op pad. “De bevindin-
gen vormen de basis voor ons 
advies. We proberen op een 

praktische manier te helpen.” 
Het verslag benoemt ‘quick 
wins’ – het laaghangend fruit 
– om de toegankelijkheid te 
verbeteren en geeft bouwkun-

dige adviezen voor de langere 
termijn. 

Bejegening
Als laatste stap – de derde 
trap van de raket – vindt de 
workshop Toegankelijkheid 
en Bejegening plaats, waarbij 
medewerkers van de locatie 
zelf ervaren hoe het is voor 
mensen met een beperking. 
“Als je zelf in een rolstoel zit, 
besef je wat het betekent om 
‘blind’ te pinnen omdat je niet 
bij het apparaat kunt.” Het 
gaat ook om de bejegening, 
besluit Verberne. “Een van 
onze ‘mystery guests’ werd bij 
een theater de hele tijd aan-
gesproken of ze hulp nodig 
had. Haar advies: ‘Ik red me 
wel, je kunt me aanspreken of 
je kunt helpen als ik zoekend 
rondkijk.” 
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Help en doe mee! Ga naar www.zonnebloem.nl. Met ruim 100 afdelingen door het hele land is de Zonnebloem altijd dichtbij.



Na de coronacrisis volgt het hybride werken: 
deels thuis, deels op kantoor 

Thuiswerken. Voor 
de coronacrisis 
was het slechts 

weggelegd voor de 
‘happy few’. Nu we 
weer naar kantoor 
mogen, willen zeven 
op de tien werknemers 
een afwisseling 
tussen thuiswerken 
en op kantoor werken. 
“Mensen willen de 
voordelen die het 
thuiswerken biedt, niet 
zomaar weer loslaten,” 
stelt Ramon Kok, 
Managing Director voor 
Manutan in Benelux, 
Duitsland, Scandinavië 
en Oost-Europa. 

De coronacrisis is een 
enorm interessante reis en 
leerzaam experiment ge-
weest, die we onder andere 
omstandigheden waarschijn-
lijk nooit waren aangegaan. 
“In mijn visie heeft de co-
ronacrisis ook veel positiefs 
opgeleverd dat we moeten 
behouden. Ten faveure van 
werknemers, werkgevers 
en de maatschappij.” Het 
heeft de kijk op thuiswerken 
voorgoed veranderd, consta-
teert Ramon Kok. “Niemand 
zit erop te wachten dat we 
straks weer een uur kwijt 
zijn om naar het werk te 
komen. We hebben echt ont-
dekt dat een andere manier 
van werken op veel vlakken 
toegevoegde waarde biedt.” 

Met vallen en opstaan 
Bij Manutan is door kantoor-
medewerkers in de afge-
lopen 15 maanden onafge-
broken thuisgewerkt. “We 
hebben goed de vinger aan 
de pols gehouden om te ho-
ren waar medewerkers mee 
zaten en hoe we ze kunnen 
helpen.” De feedback was 
overwegend positief. “Men-
sen vonden zich goed in hun 
vel zitten en voelden zich 
goed ondersteund door de 
manier waarop wij het als 
werkgever hebben georgani-
seerd.” 

“Als je de film terugdraait 
naar maart vorig jaar, dan 
zie je dat we sindsdien door 
een paar fases zijn heenge-
gaan. Bij de eerste uitbraak 
was het vooral de hectiek 
van ‘hoe gaan we dat al-
lemaal organiseren?’. Het 
dichtgaan van de scholen en 
de uitdagingen dat dat gaf 
bij veel mensen.” Met vallen 
en opstaan is bij de ver-

maar ook onze blik op de 
kantooromgeving is ver-
anderd door de coronacri-
sis. “Uiteindelijk moet het 
passen bij je bedrijf en moet 
je het ook goed inregelen. 
Daar zit de uitdaging bij 
veel bedrijven en ook bij 
ons. Het op kantoor werken 
is makkelijk te organiseren. 
Hybride werken – een mix 
van op kantoor en thuis – 
vereist een andere dimensie 
van hoe je je organisatie 
inricht en je medewerkers 
erbij houdt en blijft zorgen 
voor de cohesie.” 

Uiteindelijk is het belang-
rijkste voor bedrijven en 
organisaties dat ze ervoor 
zorgen dat mensen goed 
hun werk kunnen doen. Niet 
alleen in de zin van produc-
tiviteit en kwaliteit van het 
werk, maar ook qua gezond-
heid. Arbo, gezondheid en 
veiligheid moet thuis ook 
op orde zijn,” verklaart Kok. 
“Het ziekteverzuim is kos-
tentechnisch een belangrij-
ke factor binnen bedrijven. 
Je wil dat de hybride vorm 
van werken ervoor zorgt dat 
medewerkers zodanig beter 

in hun vel zitten, dat het 
ziekteverzuim daalt.” Thuis-
werk kan daar een positieve 
bijdrage leveren. “Als je 
thuis tussendoor ook even 
iets privé kunt doen, dan 
vermindert dat de stress en 
wint iedereen. De meeste 
mensen willen hun werk 
goed doen en toegevoegde 
waarde leveren.” Bij onder-
zoek geven mensen aan dat 
ze thuis productiever zijn, 
vertelt Kok.  

Persoonlijke bescherming 
In de coronatijd zijn thema’s 
als 1,5m afstand en per-
soonlijke bescherming erbij 
gekomen. “De aandacht voor 
hygiëne gaat niet meer weg. 
We hebben geleerd wat de 
voordelen zijn.” De nieu-
we manier van werken en 
de vlucht van e-commerce 
zijn de andere trends waar 
Manutan qua assortiment, 
services en advies de klant 
verder kan helpen. “De 
uitdagingen waar wij mee 
worstelen zijn precies de 
thema’s waar onze klanten 
ook mee zitten en waarmee 
we ze kunnen helpen,” stelt 
Kok. “We kunnen ons goed 

“De uitdagingen die 
wij moeten managen, 
zijn precies de thema’s 
waarmee onze klanten 
ook mee zi� en en 
waarmee we ze 
kunnen helpen.” 

MVO en 
duurzaamheid    

Bij klanten is sprake van 
een groeiende behoefte 
om duurzaamheid 
onderdeel te maken 
van het inkoopbeleid, 
constateert Kok. De 
kantoor-, magazijn- en 
werkplaatsspecialist speelt 
hierop in qua assortiment 
en oplossingen. Manutan 
heeft een nieuwe service 
gelanceerd, genaamd 
Flex Office waarbij 
thuiswerkplekken worden 
ingericht op basis van 
een abonnementsvorm. 
Kruizinga.nl, onderdeel 
van Manutan en 
gespecialiseerd in 
opslagsystemen en 
transportmiddelen, biedt 
naast nieuw ook gebruikt 
materieel aan inclusief de 
verhuur ervan. Een derde 
oplossing is vendor leasing, 
voor bedrijven zonder 
investeringsruimte.
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       IN SAMENWERKING MET MANUTAN

schillende lockdowns geke-
ken wat er allemaal moge-
lijk is. “In de eerste fase van 
de crisis keken mensen heel 
erg uit naar terug naar kan-
toor, vanwege de vele uitda-
gingen die ze thuis had-
den en om überhaupt een 
werkplek te creëren waar ze 
zich goed konden concentre-
ren.” Dat is vrij snel omge-
slagen naar ‘het werkt wel 
goed’ en ‘ik heb m’n draai 
wel gevonden’. “Veel van de 
goede dingen die we hebben 
geleerd, moeten we behou-
den omdat dat het beste is 
voor iedereen.”  

Hybride vorm van werken 
Niet alleen thuiswerken, 

verplaatsen in wat onze 
klanten bezighoudt en de 
vertaalslag maken naar een 
goede kantoor- of thuiswer-
koplossing. Wij vertalen dat 
als Well-Working.” 

“Waar we voor willen zorgen 
is het creëren van de opti-
male omstandigheden op 
de werkplek. Dat kan thuis 
zijn of bij de organisatie 
waar je werkt. We hebben 
500.000 producten. Onze 
insteek is dat bedrijven hun 
core business goed kunnen 
doen en dat ze met ons een 
betrouwbare partner heb-
ben die de juiste producten 
op het juiste moment kan 
leveren.” Veel van de pro-
ducten die Manutan levert, 
zijn ad hoc bestellingen die 
à la minute nodig zijn. “Het 
flexibel kunnen inspelen op 
de pieken en dalen van de 
klant is onze kracht, samen 
met projectmatige oplos-
singen, zoals het inrichten 
van thuiswerkplekken of een 
logistiek centrum. Met uit-
eindelijk doel dat bedrijven 
hun werk efficiënt kunnen 
doen.” 

» Manutan Flex O�ce. Alles voor iedere werkplek: Op kantoor, thuis of flexplek. www.manutan.nl. 
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MAX Ombudsman Jeanine Janssen: 
“Betrokkenheid is het toverwoord van Omroep MAX” 

Deze zomer hopen 
veel mensen eindelijk 
weer op vakantie 

naar het buitenland te 
kunnen. MAX Ombudsman 
Jeanine Janssen is komende 
maanden te zien in het 
nieuwe seizoen van MAX 
vakantieman. Ze blikt 
vooruit op ‘een hete zomer’. 

Jeanine Janssen is samen met 
Rogier de Haan MAX Ombuds- 
man. Sinds het begin van de 
coronapandemie krijgt ze bijna 
uitsluitend nog vragen over 
vakanties. “Zeker in het begin, 
toen grenzen dichtgingen 
en mensen moesten worden 
gerepatrieerd. Daarna volg-
den vragen over reizen naar 
oranje gebied en annuleringen. 
Daar kwamen zoveel vragen 
uit die we nog nooit hadden 
gezien. Normaal wordt een 
reis zelden geannuleerd. En 
voor corona waren de rechten 
bij een annulering van de reis 
veel duidelijker. Nu zijn het 
veel complexere verhalen.” Een 
dossier dat in de coronatijd 
wel gewoon doorliep, waren de 
pensioenzaken. “Mijn collega 
Rogier de Haan haalt echt mil-
joenen binnen voor de gewone 
man.” Naast MAX Ombudsman 
zijn Jeanine en Rogier samen 
projectleider van de Sores-
dienst. “Dat is in een notendop 
een project met een groep van 
35 vrijwilligers in het hele land 
die mensen helpen die door 
de bomen het bos niet meer 
zien.” 

“Het is frustrerend dat deuren 
wel opengaan die mensen zelf 
niet hebben open gekregen, 

de andere kant zijn toverwoor-
den.” 

Vanaf 5 juli is MAX vakan-
tieman weer op televisie. 
Jeanine Janssen heeft er veel 
zin in, maar ziet tegelijk ook 
wel op tegen de chaos van 
de voortdurend veranderende 
coronaregels. “Dan is iets geel, 
dan weer groen of oranje. Of 
gooien landen er weer een 
eigen sausje overheen. Ik hoop 
voor iedereen dat er na de 
zomer rust in de tent komt. 
Bij de reisorganisaties lopen 
mensen op hun tandvlees, die 
lopen tegen hetzelfde aan als 
ik. Steeds verandert er iets qua 
coronaregels.” Tegelijkertijd 
stelt ze luchtig vast: “Je bent 
te gast in het land, dus moet 

je je aan hun regels houden. 
En straks heb je weer de regels 
om terug in Nederland te ko-
men. Het is best wel ingewik-
keld.” Ze besluit met vrolijke 
nuchterheid: “Het wordt wat je 
zegt ‘een hete zomer’. Ik ben 
niet bang dat we als MAX va-
kantieman geen onderwerpen 
hebben.” 

Betrokkenheid 
Gevraagd wat voor Jeanine 
Janssen het Omroep MAX-ge-
voel definieert, antwoordt ze 
gedecideerd: betrokkenheid. 
“Ik vind betrokkenheid het 
toverwoord van Omroep MAX. 
Het is niet alleen tv en radio 
maken, maar ook denken 
hoe je de mens daarachter 
een steuntje in de rug kunt 

als een omroep erbij komt. 
Dat men niet gewoon met 
de menselijke maat naar een 
probleem kijkt en probeert te 
bedenken ‘wat zou ik graag 
willen, als het mij zou over-
komen?’. Als dat vaker de 
gedachte zou zijn, zouden wij 
veel minder werk hebben.” Dat 
geldt ook voor een klanten-
service. “Een beetje inlevings-
vermogen en relativering van 

“Omroep MAX 
is er voor haar 
leden en dus ook 
voor de kijkers. 
Dat verklaart het 
succes.” 

xxxxxx»

Het nieuwe seizoen van MAX vakantieman, vanaf maandag 5 juli elke maandag om 20.35 uur op NPO1 »

bieden.” Als voorbeeld noemt 
ze het dagelijkse juridische 
spreekuur. “Daar kunnen men-
sen terecht met al hun vragen. 
Soms willen ze iemand hebben 
die met ze meedenkt, ‘is het 
een handige beslissing?’. MAX 
staat voor gezamenlijke hulp, 
dat zie je ook met MAX Maakt 
Mogelijk, waar de Soresdienst 
onder valt. We helpen mensen 
die het moeilijker hebben dan 
wij.” Die betrokkenheid zie je 
in programma’s als MAX va-
kantieman terug, waar wordt 
geprobeerd zaken op te lossen 
en informatie te geven. “Men-
sen hebben vragen en Omroep 
MAX beantwoordt die vragen. 
MAX is er voor haar leden en 
dus ook voor de kijkers. Dat 
verklaart het succes.” 

@denhelderonline

www.denhelder.online

Ver weg en tóch dichtbij,
doe een dagje stoer Den Helder!
Wandel of fiets door de prachtige marinestad en 
geniet van het cultureel erfgoed, strijk neer op het 
terras van één van de sfeervolle restaurants aan de 
kade van de Oude Rijkswerf Willemsoord of breng 
een bezoek aan een museum.
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Hoogste tijd om Domstad 
Utrecht te (her)ontdekken 

Twee prachtige musea, 
ieder met een eigen verhaal 

Weinig steden hebben in 
de afgelopen jaren zo’n 
kleurrijke metamorfose 

ondergaan als Domstad Utrecht. 
Een bruisende bestemming, ideaal 
voor een meerdaags bezoek, 
die zich op vele manieren laat 
ontdekken: te voet, op de fi ets of 
varend over de historische singel.  

Den Helder is omgeven door het water. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Den Helder twee musea heeft waar de zee centraal 
staat, het Marinemuseum en het Nationaal Reddingmuseum Dorus 

Rijkers. Beide prachtige musea met een eigen verhaal. Je kunt beide musea 
nu bezoeken met de speciale combikaart met gereduceerd tarief. Beleef zo 
de Koninklijke Marine én het Nederlandse reddingwezen van dichtbij. 

Nieuwsgierig naar een verrassende 
stadsentree? Kom met de trein en 
stap uit op het nieuwe Utrechtse 
station Vaartsche Rijn. Rechtsaf 
wandel je in een paar minuutjes 
naar Rotsoord, een oud stukje in-
dustrielandschap dat is omgetoverd 
tot een urban hotspot met hippe 
restaurants en cafés. Linksaf loop 
je zo het Museumkwartier binnen, 
met hét kunstmuseum van Utrecht, 
het Centraal Museum, en pal daar 
tegenover het tot in Japan geliefde 
nijntje museum. Het Catharijnecon-
vent, Het Sonnenborgh Museum & 
Sterrenwacht en het Spoorwegmu-
seum: te voet ben je er zo. Liever 
winkelen? Wandel dan rechtdoor 
de Twijnstraat in. Met de vele leuke 
adresjes van kleine ondernemers is 
het een (maar in Utrecht zeker niet 
het enige!) paradijsje voor shoplief-
hebbers.  

Historische attractie 
In de verte zie je de Domtoren die 
dit jaar precies 700 jaar bestaat. 
Tijdens de restauratie kun je met de 
lift omhoog voor een spectaculair 
uitzicht. Recht onder je zie je dan 
het verstilde Pandhof en DOMunder, 
de historische attractie onder het 
Domplein waar je met een ‘slimme 
zaklamp’ kunt speuren door 2000 
jaar geschiedenis van Utrecht, met 

Het Nationaal Reddingmuseum 
Dorus Rijkers  
Beukende golven, gestrande sche-
pen en uitrukkende reddingboten! 
Het Reddingmuseum is dé plek waar 
je alles komt te weten over het 
Nederlandse reddingwezen. Ervaar 
hoe het is om redder te zijn en 
laat je meeslepen in de spannende 
verhalen over reddingen en redders. 
Beleef de wilde zee met de vaarsi-
mulator of red een opvarende met 
het heldenspel.  

Je kunt een vaartocht maken in een 
historische reddingboot en kinderen 
kunnen een reddersmedaille winnen 
met de gratis audiotour. Het Red-
dingmuseum biedt een interactieve 
ontdekkingstocht voor jong en oud!  

Het Marinemuseum  
Het Marinemuseum in Den Helder is 
dé plek waar je de marine echt kunt 
beleven. In het museum dwaal je 
door 500 jaar marine geschiedenis 
en bekijk je echte marineschepen 
van binnen. Bekijk scheepsmodel-
len, wapens en uniformen en luister 
naar de indrukwekkende verhalen 
van oud-marinepersoneel.

Klim aan boord van onderzeeboot 
Tonijn en ervaar het leven aan 
boord. Nergens anders in ons land 
vind je een onderzeeboot waar je in 
kan. En wat helemaal uniek is: bij 
ons mag je aan alle knoppen zitten 
en de periscoop werkt zelfs nog!  

Met een ‘slimme zaklamp’ 
speur je door 2000 jaar 
geschiedenis van Utrecht. 

xxxxxx» ontdek-utrecht.nl

Cultuur
 snuiven?

Zie je in Domstad

veel aandacht voor de Romeinse 
tijd. De noordgrens van het Romein-
se rijk (de limes) liep in de provincie 
Utrecht van Wijk bij Duurstede via 
Utrecht naar Woerden. Tijd om de 
fiets te pakken, want drie van de 
best bewaarde forten (‘castella’) 
langs die grens liggen in en rond de 
Domstad en zijn voorgedragen bij 
UNESCO als Werelderfgoed. Naast 
DOMunder zijn er bezoekersloca-
ties bij Bunnik (Fort Fectio) en in 
De Meern (Leidsche Rijn). Door het 
groene buitengebied fiets je rich-
ting Vechten, het antieke Fectio. 
Fiets je richting Castellum Hoge 
Woerd in Leidsche Rijn, dan word 
je beloond met een fascinerende 
kijk op het leven in een Romeins 
garnizoensstadje. Ook vind je hier 
het meest compleet bewaarde 
rivierschip dat in Noordwest-Europa 
gevonden is. En… inmiddels zin om 
zelf te varen? Sinds september 2020 
is de Utrechtse singel, die in de vo-
rige eeuw deels werd gedempt, weer 
rond en volledig bevaarbaar. 

Ga voor meer informatie naar www.marinemuseum.nl en 
www.reddingmuseum.nl  

»



In Flevoland is alles op een opwindende 
manier uniek 

Het is misschien wel de laatste 
provincie in Nederland 
die écht kan verrassen. 

In Flevoland val je van de ene 
verbazing in de andere. De nieuwe 
natuur is vaak ruig en verblu� end 
divers. En voor zowel watersport- 
als cultuurliefhebbers is er veel, 
heel veel te beleven.    

Bij een onverwachte recreatieve 
bestemming hoort een gewaagde 
slagzin. Vandaar: ‘Flevoland. Bekijk 
het maar’. Achter de bravoure van 
die kreet schuilt een grote zelfver-
zekerdheid over en trots voor wat 
de provincie te bieden heeft. “Heel 
veel mensen denken ‘ Oh, Flevoland, 
dat is dat ingepolderde stuk land 
met rechte wegen, rechte akkers, 
saaie bossen,” zeg Carla Bierma, 
marketing- en communicatiemede-
werker van de provincie. “Met die 
slogan zeggen we: kom zelf maar 
kijken en vel dan pas een oordeel. 
Het leuke van Flevoland is dat het 
misschien wel de laatste provincie 
van Nederland is die je nog echt kan 
verrassen. De meeste bezoekers zijn 
ook écht verrast. En niet alleen door 
de weidsheid en diversiteit van de 
nieuwe natuur.”  

Overrompelend
Toch is juist die natuur van een 
ongedachte en, voor de onvoorbe-
reide bezoeker, van een overrompe-
lende schoonheid. Vandaar dat de 
provincie zich in het themajaar ‘Ode 
aan het landschap’ zich ‘een van 
de parels’ durft te noemen. Bierma: 
“Flevoland is het grootste inpolde-
ringsproject ter wereld, alles is op 
de tekentafel bedacht. Als het om 
de natuurgebieden gaat, zal het je 
verbazen hoe goed dat is gelukt.” 
Het is, zegt Bierma, jong gebied 
met opvallend ongerepte natuur 
die spontaan is ontstaan, met een 
bijzondere dierenpopulatie die 
zich vaak laat zien. Wie Nationaal 
Park Nieuw Land bezoekt, kijkt zijn 
ogen uit. De flora en fauna in het 
grootste man-made natuurpark ter 
wereld is verbluffend divers. Liefst 
29.000 hectare groot is het een 
waar vogelparadijs, met als hoogte-
punt: de Zeearend. Bierma: “Die was 
uitgestorven in Nederland, maar 
heeft zich in Nieuw Land opnieuw 
gevestigd.”  

Nieuwe natuur 
De Lepelaarplassen, Marker Wad-
den, Oostvaardersplassen en het 
Markermeer zijn deelgebieden van 
Nationaal Park Nieuw Land. Wande-
lend door de Oostvaardersplassen 
zie je wilde runderen, Konikpaarden 
en edelherten. “Het is het contrast 
tussen de ruige natuur, de gemaak-
te polder en het ongerepte die je bij 
elk bezoek weer raakt,” zegt Bierma. 
“Ook al omdat het zo dicht bij de 
stad is.” Indrukwekkend vindt ze 
momenteel vooral de Marker Wad-
den, het jongste stukje Nederland, 

“Het is het contrast tussen 
de ruige natuur, de gemaakte 
polder en het ongerepte die je 
bij elk bezoek weer raakt” 

xxxxxx ontdek-utrecht.nl

Cultuur
 snuiven?

Zie je in Domstad
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       IN SAMENWERKING MET FLEVOLAND

een robuust nieuw natuurgebied, 
bestaande uit een eilandengroep 
midden in het Markermeer. “Bij de 
oplevering was het eerste eiland 
niet meer dan een kale zandplaat, 
een jaar later was er al gras, moe-
ras, riet, en wemelt het er van de 
vogels, ook heel bijzondere die je 
elders nog amper ziet.” Dit eerste 
eiland van Marker Wadden is al 
toegankelijk voor publiek. Bierma: 
“Het is een hele fijne plek om een 
dagje uit te waaien, te wandelen en 
om natuurlijk vogels te spotten. Er 
gaat een veerboot heen of je kunt 
er met je eigen boot een bezoek aan 
brengen.”  

Watersportparadijs 
Die ‘eigen boot’ is een vingerwij-
zing naar een ander uniek kenmerk 
van de provincie: met ruim negen-
tigduizend hectare water om te 
bevaren, is Flevoland een droom-
bestemming voor watersporters. 
Zeil- en vaaravonturen beleef je op 
de vele meren en plassen, van het 
ruige IJssel- en Markermeer tot het 

rustigere Ketel-, Dronter-, Veluwe-, 
Gooi-, Eem- of IJmeer. Aanmeren doe 
je op verstilde plekken of levendi-
ge havens. Bierma: “En achter die 
levendige havens is ook heel veel 
te ontdekken. Niet alleen de natuur 
is jong, ook de steden. Als je van 
moderne stedenbouw en architec-
tuur houdt, dan is er in bijvoorbeeld 
Almere heel veel te genieten.”  Be-
zoekers, zegt ze, komen van ver over 
de grens om zich te vergapen aan 
de hoogstandjes van wereldberoem-
de architecten als Rem Koolhaas, 
Herman Hertzberger en Liesbeth van 
der Pol.  

Landschapskunst
Flevoland herbergt nog veel meer 
parels van grote creatieve geesten. 

In de onbegrensde buitenruimte 
van de provincie tref je landschaps-
kunst aan van wereldberoemde 
kunstenaars. Sterker nog: nergens 
ter wereld vind je zoveel land-
schapskunstwerken bij elkaar als 
in Flevoland. Bierma: “Misschien 
is ‘Exposure’ wel de bekendste, de 
hurkende man die vanaf een strek-
dam uitkijkt over het Markermeer.”  
Ook een aanrader noemt ze ‘De 
groene kathedraal’, een gotische 
kerk die wordt gevormd door een 
groep populieren. Het terrein wordt 
regelmatig gebruikt voor toneel- en 
muziekvoorstellingen. Want ook 
in cultuur blinkt Flevoland uit: van 
prachtig locatietheater tot grote 
events (Lowlands). Niet te missen 
dit jaar: het cultureel festival ‘Zomer 
op Schokland’, een zomer vol kunst 
en poëzie op een voormalig eiland 
in de Zuiderzee, door de UNESCO 
op de Werelderfgoedlijst geplaatst. 
“Waar je hier ook bent,” zegt Bier-
ma, “alles is op een opwindende 
manier uniek.”  

De Oostvaardersplassen
©Allwrite

De hurkende man die vanaf een strekdam uitkijkt over het Markermeer.
©Visit Flevoland

Almere Urban Skateboarder
©Visit Flevoland

Vaartocht Randmeren
©Allwrite.

Meer informatie? Ga naar www.visitflevoland.nl»

Ga voor meer informatie naar www.marinemuseum.nl en 
www.reddingmuseum.nl  
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Van harte welkom in de Vlaamse kunststeden 

Nergens in Europa liggen zoveel prachtige 
kunststeden zo dicht bij elkaar als in Vlaanderen. 
Bovendien zijn deze steden — we hebben het over 

Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Mechelen — minder 
overlopen toeristische bestemmingen. Je kunt er dus 
nog in alle rust erfgoed en cultuur van wereldniveau 
opsnuiven. De ‘zomerdeals’ maken een (trein)trip nu extra 
aantrekkelijk.

De Renaissance en de 
Bourgondische tijd gaven de 
Vlaamse kunststeden hun 
unieke aura binnen Europa. 
De ontelbare erfgoedsites 
die je vandaag de dag op 
elke hoek vindt, getuigen 
van die glorietijd. De steden 
waren een magneet voor 
kunstenaars en edellieden, 
denkers en vernieuwers. Dit 
voel je in iedere stad. Door 
de ligging en gemeenschap-
pelijke geschiedenis zijn 
de steden sterk verbonden, 
maar elke Vlaamse kunst-

1.  ANTWERPEN, 
VAN BAROK TOT MODE 

De Vlaamse meester Peter 
Paul Rubens is voor Antwer-
pen wat Gaudi is voor Barce-
lona. Je kunt er niet omheen. 
Zijn barokke stijl en visie 
hebben het aanzien en karak-
ter van Antwerpen en haar 
inwoners voorgoed beïnvloed. 
Niet voor niets is een van de 
meest prestigieuze mode-aca-
demies ter wereld hier gehuis-
vest. Bezoek het Rubenshuis 
dat zijn illustere bewoner 
bijna weer tot leven roept. In 
de Antwerpse kathedraal vind 
je vier werken van Rubens. En 
ontdek kunst van wereldni-
veau in sfeervolle huismusea 
als het Snijders&Rockoxhuis 
en het Museum Mayer van 
den Bergh. 

TIP!
In september (her)

opent het MoMu (modemu-
seum). Vanaf het openings-
weekend van 4 en 5 septem-
ber t/m januari 2022 is er een 
line-up van tentoonstellingen 
en activiteiten, met als over-
koepelend thema: bewuste 
en duurzame mode.

» www.visitantwerpen.be

2. BRUGGE, 
WERELDERFGOED-BETER-BEST

Het architecturaal erfgoed, het 
authentieke middeleeuwse 
stadsweefsel én het feit dat 
Brugge de ‘geboorteplaats’ 
van de Vlaamse primitieven is, 
waren redenen genoeg voor 
UNESCO om Brugge het label 
‘Werelderfgoedstad’ te bezor-
gen. En het mooie is: er zijn 
nog tal van verborgen plekjes 
te ontdekken. Overal in de stad 
kun je genieten van heerlijke 
streekbieren en -producten in 
de lokale bars en restaurants. 
Ontdek een van de oudst 
bewaarde hospitaalgebouwen, 
het Sint-Janshospitaal, en pak 
een concert mee in het prach-
tige hedendaagse concertge-
bouw. 

TIP!
Nog tot 24 oktober 

vormt Brugge opnieuw het 
decor voor Triënnale Brugge, 
een uniek kunstentraject waar 
dertien nationale en internati-
onale kunstenaars en archi-
tecten hun installaties aan 
het grote publiek voorstellen.

» www.visitbruges.be 

3. GENT,
GODDELIJK RELAXED 

Gent bruist, maar is tege-
lijkertijd ook heel relaxed. 
Dankzij de vele natuur in en 
rond de stad, kun je haast 
overal in de schaduw van 
een boom of langs het wa-
ter tot rust komen. Eenmaal 
uitgerust ben je klaar voor 
de Gentse big city vibes. 
Start met het vele erfgoed 
dat Gent te bieden heeft, 
zoals het Gravensteen, de 
burcht die je terugvoert 
naar de riddercultuur van de 
12de eeuw. De dag in stijl 
afsluiten? Wandel dan in de 
avondschemering langs de 
prachtig verlichte gebouwen 
en monumenten van Gent 
en ervaar zelf wat deze stad 
zo goddelijk relaxed maakt. 

TIP!
Met behulp van een 

augmented reality-bril kan je 
in de crypte van de kathedraal 
diep in het verleden reizen en 
de bewogen geschiedenis van 
het Lam Gods en de Gentse 
kathedraal beleven alsof je er 
zelf bij bent. 

» www.visitgent.be 

4. LEUVEN, INNOVATIEVE
 UNIVERSITEITSSTAD

Leuven is een van de oudste 
en de meeste gerenom-
meerde universiteitssteden 
van Europa. Knappe koppen 
zoals Vesalius, Erasmus 
en Mercator verbleven in 
deze stad. De voortdurende 
stroom aan nieuw talent 
en studenten zorgt ervoor 
dat deze pittoreske stad zo 
innovatief en levendig is. 
Het stadhuis is dé trots van 
Leuven. Door de uitzonder-
lijke gevel is het een van de 
bekendste gotische stadhui-
zen ter wereld. Net buiten 
het stadscentrum is de Abdij 
van Park niet te missen.

TIP!
Loop de gerestau-

reerde Sint-Pieterskerk binnen 
en bewonder het meesterwerk 
van Dieric Bouts, ‘Het Laatste 
Avondmaal’. Met de digitale 
beleving van de mixed reality 
bril ga je terug naar het Leu-
ven van de jaren 1400. 

» www.visitleuven.be 

5. MECHELEN, 
KLINKEND GENOEGEN 

Van alle Vlaamse kunststeden 
is Mechelen waarschijnlijk 
het best bewaarde geheim. 
Deze vriendelijke, wandelbare 
stad vol met erfgoedschatten, 
beleefde haar glorietijd  in de 
15de en 16de eeuw. Voor Bour-
gondische en vroeg-Habsburg-
se vorsten was Mechelen een 
belangrijk politiek en cultu-
reel knooppunt, maar ook een 
pedagogisch centrum waar 
generaties prinsen en prinses-
sen hun kindertijd doorbrach-
ten. Start in het Museum Hof 
van Busleyden met een unieke 
verzameling van Besloten 
Hofjes. Of beleef de Vlaamse 
beiaardcultuur van wel heel 
dichtbij in de Sint-Rombout-
storen.  

TIP!
Wil je in alle rust 32 

topwerken van Belgische kun-
stenaars uit de periode 1880-
1950 bewonderen? Boek dan 
‘Het Kunstuur’, art museum in 
de Heilige Geestkapel (tegen-
over de Sint-Romboutstoren). De 
tweede tentoonstelling van ‘Het 
Kunstuur’ loopt tot 30 septem-
ber 2021. 

» www.visitmechelen.be

stad heeft ook zo haar eigen 
DNA. Voor elk wat wils dus. 

Welke stad kies jij? 
Ideale bestemmingen dus 
om dit jaar in alle rust 
naartoe te gaan. De afge-
lopen jaren zetten deze 
steden al sterk in op per-
soonlijke ervaringen en dat 
is wat de cultuurliefhebber 
anno nu zoekt: ademruim-
te en erfgoed met allure. 
Raadpleeg voor de speciale 
‘zomerdeals’ de website van 
de stad. 

Treint(r)ip
Als duurzame reiziger laat 
je de auto natuurlijk thuis 
en kies je voor het gemak 
en comfort van de trein. Het 
landschap glijdt aan je ogen 
voorbij, je droomt lekker 
even weg en je bent er zo! 
Boek je treinticket naar de 
Vlaamse kunststeden via NS 
International,
www.nsinternational.com. 
Zoek, boek en relax! 

Antwerpen, Rubenshuis
©Jan Crab

Triënnale Brugge, 
©Jan Darthet

Gentse kathedraal
© Stad Gent, Dienst Toerisme

Rubenshuis, Antwerpen, ©Visit Antwerpen

City Hall, Leuven
© Karl Bruninx

Museum HofvanBusleyden, 
Mechelen, ©Sophie Nuytten

IN SAMENWERKING MET TOERISME VLAANDEREN
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IN SAMENWERKING MET MEERDERVOORT

Investeren in vastgoed volgens de 
Meerdervoort®-methode 

Meerdervoort® 
biedt solide 
beleggingen in 

vastgoedprojecten in en 
rondom stedelijke gebieden 
in Nederland. Als zekerheid 
krijgt de particuliere 
belegger het eerste 
hypotheekrecht. “Naar ons 
idee heb je de bank niet 
nodig als je het vastgoed 
rechtstreeks aankoopt 
met een fi nanciering van 
particuliere investeerders,” 
verklaart commercieel 
directeur Wijnand Groenen 
van Meerdervoort®. 

Meerdervoort® heeft acht 
jaar geleden, in 2013, een 
nieuw investeringsconcept 
in de markt gezet, waarbij 
het aangekochte vastgoed 
niet wordt gefinancierd bij 
de bank, maar bij beleggers. 
“We zagen dat de bodem 
van de markt was bereikt. 
We kregen steeds vaker de 
vraag van particuliere beleg-
gers die wilden investeren 
in vastgoed.” Het aanbod 
bestaat uit waardevaste 
objecten als zorgvastgoed, 
retail en bedrijfspanden met 
flexibele, betaalbare kan-
toorunits en een gezonde 
huurdersmix. Dit alles tegen 
een vooraf afgesproken vast 
rendement voor investeer-
ders. 

Hypotheekrecht
De vastgoedmarkt neemt 
een eigen positie in binnen 
het financiële systeem, legt 
Wijnand Groenen uit. Met 
name met minder extre-
me uitschieters. “Als het 
misgaat op de financiële 
markten, knalt de beurs in 
één keer omlaag.” In vast-
goed gaat de prijsontwik-
keling geleidelijk. “Bij de 
vorige crisis, in 2008, zijn 
de vastgoedprijzen gemid-
deld 20% gedaald. In vijf 
jaar tijd. Daarna zijn ze weer 
hersteld tot boven het oude 
niveau. Het maakt dat de 
ontwikkelingen in vastgoed-
beleggingen veel beter te 
voorspellen is dan de aande-
lenmarkt.” Het is het eerste 
stootkussen om beleggings-
risico’s te verminderen.  

Bij Meerdervoort® krijgt de 
particuliere belegger het 
eerste hypotheekrecht en 
het recht van verpanding 
van de huurpenningen. 
“Daarmee bieden we een ex-
tra zekerheid. Als het fonds 
in de problemen komt, gaat 
de opbrengst van de ver-
koop van het vastgoed als 

huuropbrengsten van het 
pand moeten direct een 
positieve cashflow genere-
ren en zo garant staan voor 
direct rendement van de in-
vestering.” Bij de keuze van 
het beleggingsobject speelt 
een mogelijke waardestij-
ging van het vastgoed geen 
rol, benadrukt Groenen. 

De stijgende huizenprijzen 
maken de vrije huurmarkt 
steeds minder aantrekkelijk 
als investeringsdoel. “In 
2013 lag de gemiddelde wo-
ningprijs rond de negen keer 
de huur. Inmiddels is dat 21 
keer de huur. Het gevolg is 
dat de huurinkomsten op-
gaan aan de aflossingsver-
plichtingen.” In de discussie 
over de hoge prijzen krijgen 
investeerders de schuld. 
Verscheidene grote steden 
willen beleggers op korte 
termijn verbieden huizen op 
te kopen voor de verhuur. 
Daarmee los je de proble-
men op de woningmarkt 
niet op, meent Groenen. “Er 
zijn gewoonweg te weinig 
woningen. Per tien wonin-

gen heb je elf gegadigden. 
Dat probleem los je niet op 
door regelgeving of verbo-
den. De enige route is het 
versneld bouwen van wo-
ningen, maar dat gaat niet 
lukken door problemen als 
PFAS en stikstof.” 

Direct rendement 
De vooruitzichten voor de 
Nederlandse kantorenmarkt 
zijn goed, stelt Groenen. “Er 
is een tekort aan woningen 
en een deel van de kantoor-
gebouwen is de afgelopen 
jaren getransformeerd naar 
(studenten)woningen.” Waar 
de woningprijzen richting 
hun top gaan, is de prijsont-
wikkeling van bedrijfsonroe-
rend goed juist achterge-
bleven, constateert hij. “We 
denken dat het kantoorvast-
goed dat nu nog maar 11 
tot 13 keer de huur kost ook 
naar 18 of 19 keer de huur 
kan gaan.” 
“Zodra de economie op 
stoom komt, staan de 
snelwegen weer vol en is er 
geen kantoorruimte meer 
te krijgen.” Ook qua verhuur 
van winkelpanden ziet hij 
voldoende investeringspo-
tentieel, mits op de juiste 
locatie en markt. “We kijken 
altijd met een lange horizon. 
De locatie is het belangrijk-
ste, samen met de formu-

eerste terug naar de inves-
teerders,” vertelt Groenen. 
En dus niet naar een bank 
of andere schuldeisers. 
De aanpak wijkt af van de 
meeste andere vastgoed-
fondsen, die de financiering 
bij de bank als hefboom 
(‘leverage’) gebruiken. “Als 
de bank de helft financiert 
en het eerste hypotheek-
recht heeft, betaal je rela-
tief lage rente, waardoor je 
een hoger rendement kunt 
uitkeren. Het nadeel is dat 
het risico van waardedaling 
vooral voor de vastgoedbe-
legger is.” Groenen vervolgt: 
“Het is een keuze tussen 
risico en rendement. Onze 
producten bieden meer ze-
kerheden.” 

Woningmarkt
Meerdervoort® hanteert drie 
eisen waaraan een beoogde 
investering moet voldoen: 
een optelsom van direct 
rendement; minimaal risico 
op leegstand en alternatieve 
aanwendbaarheid. “We  
speculeren niet op waarde-
stijging bij verkoop. De 

Bij Meerdervoort® krijgt de particuliere belegger 
het eerste hypotheekrecht en het recht van 
verpanding van de huurpenningen. 

Investeren in de 
actuele projecten 
Almere en Gouda   

Meerdervoort® heeft onlangs 
twee zeer geschikte objecten 
aangekocht. Een winkelstrip 
in Almere-Buiten, op een 
stationslocatie en in een 
populair winkelgebied. 
Daarnaast is er met dezelfde 
entiteit een hoekpand 
aangekocht, gelegen in de 
binnenstad van Gouda. Het 
zijn twee mooie locaties. 
Het project in Almere-Buiten 
heeft landelijke retailers 
als huurder, zoals ICI Paris 
XL, Kruidvat, Van Haren en 
Primera, met langlopende 
huurovereenkomsten. In 
Gouda gaat het om een 
hoekpand met onder 
meer ANWB en IT-bedrijf 
DoubleSmart als huurders. 

• Voor het project in 
Gouda zijn er nog enkele 
deelnamemogelijkheden 
beschikbaar, u investeert 
hier met een rente van 
5,5% vastgesteld voor de 
komende 5 jaar.  

• Het Project in Almere-
Buiten heeft als 
financieringsopzet een 
vooraf vastgestelde 
rente van 4,5% voor 
investeringen met eerste 
recht van hypotheek en 
6,5% voor het tweede 

 hypotheekrecht en een 
looptijd van 5 jaar. 

Beide proposities 
worden geheel notarieel 
vastgelegd. 

Dit gaat middels de 
vaste projectnotaris 
van Meerdervoort – 
BarentsKrans Notarissen
te Den Haag. 

les die de ruimtes huren. 
Essentiële winkels hebben 
hun omzet zien exploderen. 
Mensen willen altijd eten en 
klussen.” 

Neem voor meer informatie contact op met Relatiebeheer@Meerdervoort.com of 088-7704444 (afdeling Relatiebeheer). »
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Veiligheid op de weg, voor alle lee� ijden 

De nieuwe generatie 
senioren is actief 
en staat volop in 

het leven. Dat betekent 
ook dat ze zich – zowel 
op de fi ets als met de 
auto – vaker, langer en 
verder verplaatsen dan de 
generatie voor hen. Steeds 
meer 75-plussers hebben 
een auto.  

In de leeftijdsgroep van 75 
jaar of ouder is het autobezit 
in tien jaar tijd met een derde 
gestegen, van 325 naar 437 
auto’s per duizend 75-plus-
sers. Bovendien leggen ze 
meer kilometers per persoon 
af dan voorheen (bron: CBS). 
Dat heeft impact op de ver-
keersveiligheid. Binnen het 
Strategisch Plan Verkeersvei-
ligheid 2030 is er voor daar-
om expliciet aandacht voor de 
oudere weggebruiker.  

Nederland krijgt de komende 
tien jaar te maken met be-
langrijke verschuivingen. Er is 
sprake van ontgroening (min-
der jongeren) én vergrijzing 
(meer ouderen). Maar ‘oud’ nu 
is anders oud. De generatie 
die bekend staat als de baby-
boomers zijn ondernemend, 
reislustig en gemiddeld fitter 
en welvarender dan de gene-
raties voor hen. Ze staan nog 
midden in het leven. Het over-
grote deel van de senioren 
wil mobiel blijven, om spon-
taan te kunnen doen waar ze 
zin in hebben. 
Niet alleen de ouderen zijn 

keren. Het zorgt voor hectiek 
en onoverzichtelijke verkeers-
situaties. De toenemende in-
tensiteit van het verkeer zorgt 
ervoor dat ruim een op de drie 
ouderen in de leeftijd van 60 
tot 80 jaar zich weleens on-
veilig in het verkeer voelt. 
Voor senioren zijn de gevol-
gen van een ongeval vaak 
ernstiger omdat hun fysieke 
gesteldheid minder is. De 
missie van Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) is ‘Iedereen 

Er zijn nieuw een soort weg-
gebruikers en andere vormen 
van vervoer in de stad, zoals 
maaltijdkoeriers op e-bikes en 
bezorgers die hun elektrische 
bestelbusjes op de stoep par-

veranderd. Ook het wegge-
bruik is en wordt anders. 
Vooral voor senioren veran-
dert er veel op het gebied van 
mobiliteit en verkeersveilig-
heid.  

Op basis van jarenlange ervaring en opgedane 
inzichten, adviseert en ondersteunt VVN 
gemeenten en overheden bij het inrichten van 
hun verkeersveiligheidsbeleid.

Hoe goed kent 
u de (nieuwe) 
verkeersregels? 
Doe de VVN 
Opfriscursus!    

Verkeersregels veranderen, 
wegen worden drukker 
en er verschijnen nieuwe 
vervoersmiddelen in het 
straatbeeld. De kennis 
van verkeersregels zakt 
na verloop van tijd weg. 
Zo blijkt uit de VVN 
Opfriscursus dat 52% van 
de verkeersdeelnemers 
niet weet wat de 
maximumsnelheid is in een 
woonerf. Ook weet een kwart 
van de weggebruikers niet 
hoe hard je mag rijden op 
een rijbaan met een groene 
streep. Benieuwd hoe goed 
jouw kennis van de (nieuwe) 
verkeersregels is. Met de 
online VVN Opfriscursus kun 
je je verkeerskennis testen. 

xxxxxx»

veilig over straat’. Senioren 
zijn daarbinnen, gezien hun 
kwetsbaarheid, een belang-
rijke doelgroep. VVN wil dat 
senioren zich bewust zijn van 
hun fysieke grenzen en dat zij 
daar rekening mee houden bij 
de vervoerskeuze.  

Download
de Huka app

om de Huka fietsen 
virtueel in ware grote 

te bekijken in jouw 
ruimte!

 Altijd een Huka dealer bij jou in de buurt   +31(0)541 572 472   info@huka.nl   www.huka.nl  
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De stoere driewielfiets met 
middenmotor. Een unieke combi 
van Dutch design en stabiliteit!

Cortes
De comfortabele driewielfiets met 
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Maak een
gratis

proefrit!
Orthros
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de duofiets. Fietsplezier voor twee!
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Met een helm op de e-bike? 
Dat spreekt voor zich. 

Hoe ervaren je ook 
bent als fi etser, 
een ongeval zit 

in een klein hoekje. Het 
dragen van een fi etshelm 
vermindert het risico 
op ernstig letsel bij een 
botsing of val. Een helm is 
niet verplicht, maar waarom 
zou je het risico nemen? Het 
is iets wat je zelf kunt doen 
en je bent een stuk veiliger 
op de fi ets.  

De cijfers liegen er niet om. 
Het dragen van een fiets-
helm vermindert de kans op 
ernstig letsel bij een bot-
sing of val met 60% (bron: 
SWOV). Met de campagne 
‘Met een helm op de e-bi-
ke? Dat spreekt voor zich’ 
stimuleert Veilig Verkeer 
Nederland (VVN) het dragen 
van een fietshelm. Ook voor 
kleine ritjes, zoals naar de 
supermarkt voor je bood-
schappen. VVN wil 50-plus-
sers bewustmaken van dit 
risico. Met een e-bike ga 
je harder fietsen op het 
moment dat je reactiever-
mogen minder wordt. “Met 
deze campagne maken wij 
50-plussers attent op kleine 
direct toepasbare hande-

Een helm vergroot 
de fi etsveiligheid op 
een moment dat je 
reactievermogen en 
motoriek minder 
wordt.

Veilig over straat  
De missie van Veilig Verkeer 
Nederland is ‘Iedereen veilig 
over straat’. Sinds 2018 
luidt het motto ‘Meedoen 
is makkelijk’. “Daar zit de 
gedachte achter dat iedereen 
eenvoudig zelf een bijdrage 
kan leveren aan meer 
verkeersveiligheid.” 

Download
de Huka app

om de Huka fietsen 
virtueel in ware grote 

te bekijken in jouw 
ruimte!

 Altijd een Huka dealer bij jou in de buurt   +31(0)541 572 472   info@huka.nl   www.huka.nl  

Vasco
De stoere driewielfiets met 
middenmotor. Een unieke combi 
van Dutch design en stabiliteit!

Cortes
De comfortabele driewielfiets met 
middenmotor en een vooruitstrevend 
Dutch Design.

Comfortabel blijven 
fietsen met een Huka

Maak een
gratis

proefrit!
Orthros
Samen veilig en gezellig eropuit met 
de duofiets. Fietsplezier voor twee!
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lingen om zo lang mogelijk 
veilig te kunnen fietsen. 
VVN is voorstander van een 
vrijwillig gebruik van de 
fietshelm. We zien op straat 
dat steeds meer 50-plussers 
en kinderen een fietshelm 
dragen. Dat vinden wij een 
goede ontwikkeling,” aldus 
VVN-directeur Evert-Jan 
Hulshof. 

Uit de taboesfeer 
De schatting is dat een 
fietshelm tussen de 45 
en 50 verkeersdoden per 
jaar kan schelen. De helm 
beschermt het hoofd tegen 
hoofd- en hersenletsel, twee 
vaak voorkomende gevolgen 
van fietsongevallen. Een 
helm dragen als je op de 
fiets stapt, moet daarom uit 
de taboesfeer,” stelt Ingrid 
Wetser, projectleider senio-
ren bij Veilig Verkeer Neder-
land. “Het gaat om je eigen 
veiligheid. Balans houden 
wordt lastiger als je ouder 
wordt. Ook je reactievermo-
gen vermindert. Hierdoor 
corrigeer je minder snel een 
fout, wat de kans om met 
je fiets te vallen vergroot. 
Wanneer je dit van jezelf 
weet, is het slim om jezelf 
te beschermen. Een fiets-
helm is dan ook geen over-
bodige luxe.” Het VVN-ad-
vies in dat geval luidt: Pak je 

eigen verantwoordelijkheid. 
Pas op jezelf. Draag een 
helm, ook op korte stukjes.  

Actief blijven 
De e-bike is oorspronkelijk 
ontwikkeld om mensen een 
steuntje in de rug te geven. 
Door de komst van de e-bike 
kun je tot op hoge leeftijd 
actief blijven. Fietsen is 
gezond. Je bent lekker in de 
buitenlucht. Je verplaatst 
je makkelijk in de stad en 
vaak ook sneller. Tegelijker-
tijd vraagt het rijden op een 
e-bike om andere vaardighe-
den dan met een traditione-
le fiets. Met een e-bike heb 
je een ander snelheidsni-
veau. Andere weggebruikers 
horen je niet aankomen en 
schatten vaak jouw snelheid 
te laag in. Bovendien wordt 
het verkeer in de stad en 
op de fietspaden almaar 
drukker, met verschillende 
voertuigen. Dat vraagt om 
een nieuwe mindset. Een 

helm op, ter bescherming, 
is helemaal geen verkeerd 
idee.  

Kwetsbaarder 
Met het klimmen der jaren 
vermindert je lenigheid en 
spierkracht. Dat maakt je 
kwetsbaarder op de fiets. 
Veel voorkomende ongeval-
len die oudere fietsers over-
komt, zijn klein maar verve-
lend. Een botsing tegen een 
paaltje of uit balans raken 
door een stoeprand. Balans-
problemen bij het opstap-
pen. Het zijn met name de 
eenzijdige ongevallen waar-
mee mensen op de spoed-
eisende hulp belanden. Ver-
gelijk het met skiën, waarbij 
knieletsel vaak het resultaat 
is van een ongelukkige val 
bij het tot stilstand komen. 
Gewoon een momentje van 
onachtzaamheid. Even je 
hoofd niet erbij houden, met 
grote gevolgen. 

Zo is het ook met de e-bike. 
Een klein foutje kan grote 
gevolgen hebben. Waarbij 
je hoofd en hersenen het 
meest kwetsbare deel van 
je lichaam zijn. Die moet je 
beschermen. Net zoals op 
de skipiste tegenwoordig 
bijna iedereen een skihelm 
op heeft, moet dat ook de 
gewoonste zaak van de we-

reld worden voor de e-bike. 
Mensen zijn zich bewust van 
het gevaar op hoofdletsel bij 
skiën. Met de campagne wil 
VVN mensen bewust maken 
van de risico’s die je loopt 
als je zonder helm op de 
e-bike stapt. De keuze voor 
een fietshelm maak je voor 
jezelf. 

Meer informatie: www.vvn.nl/opfriscursus

»  Ga voor meer informatie naar www.vvn.nl/ervarenrijder
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De energietransitie: de ondernemer is nu aan zet 

TotalEnergies Power & Gas Nederland helpt 
ondernemers bij energietransitie 

In het Klimaatakkoord 
is afgesproken dat in 
2030 de CO2-uitstoot van 

Nederland 49% lager is ten 
opzichte van 1990. Het is een 
tussenstap naar een volledig 
duurzame energie in 2050. 
Per sector zijn afspraken 
vastgelegd. Ook individuele 
bedrijven moeten nadenken 
over de stappen die ze 
kunnen én moeten zetten 
om hun CO2-footprint 
te verminderen. Voor 
ondernemers is het vaak 
lastig die afslag te maken. 

Energiebedrijf TotalEnergies 
weet als geen ander hoe 
groot de uitdagingen 
van de energietransitie 
zijn. Als symbool van een 
nieuwe, duurzame koers 
gaat het bedrijf Total 
verder als TotalEnergies. 
Een van de speerpunten 
van TotalEnergies is het 
ondersteunen van bedrijven 
die zelf energie willen 
opwekken om de CO2-
footprint te verkleinen. 

In 2030 moet 70 procent van 
alle elektriciteit uit hernieuw-
bare bronnen afkomstig zijn. 
Dat gebeurt met windturbines 
op zee, maar ook op land en 
met zonnepanelen op daken en 
in zonneparken. Het Planbureau 
voor de Leefomgeving consta-
teert dat de energietransitie 
ook een ruimtelijke uitdaging 
is, in het dichtbevolkte Neder-
land. De druk op de omgeving 
is groot. De opgaven qua wo-
ningbouw, landbouw, natuur en 
biodiversiteit en energietran-
sitie zijn groot. Tegelijkertijd is 
er groeiende weerstand vanuit 
de maatschappij om schaarse 
landbouwgrond te gebruiken 
als zonneweide en verzet tegen 
de landschappelijke impact van 
windturbines. 

De energietransitie is een ge-
zamenlijke opgave van overhe-
den, burgers en bedrijfsleven. 
Duurzaam ondernemen is door 
het Klimaatakkoord voor de 
meeste bedrijven verplicht. Het 
betekent dat ze moeten na-
denken over het terugdringen 

Het is de ambitie van Total- 
Energies om een wereldspeler 
in de energietransitie te zijn. 
TotalEnergies slaat hiermee 
een nieuwe richting in, op 
weg naar nieuwe energiebron-

ambitie die de eigen werkne-
mers, klanten en partners in de 
keten inspireert. 

Stap 1 op weg naar klimaat-
neutraal ondernemen is inzicht 
krijgen in het energie- en 
brandstofverbruik van de eigen 
organisatie. In management-
jargon: de nulmeting. Het geeft 
inzicht in de besparing – óók op 
de energierekening – en is als 
het goed is een stimulans voor 
nieuwe maatregelen om te 
besparen. Stap 2 is nadenken 
hoe je kunt besparen. Eerst heb 
je de snelle besparingen, zoals 
energiezuinige led-verlichting, 
isolatie en duurzame mobiliteit 
en/of transport. En aansluitend 
of gelijktijdig kunt u nadenken 

om zelf duurzame energie op 
te wekken. Bijvoorbeeld met de 
aanschaf van zonnepanelen. 

Duurzame daken 
Een belangrijke issue van een 
investering in bijvoorbeeld 
zonnepanelen is inzicht in de 
terugverdientijd. Voordat de 
ondernemer aan de slag gaat 
moet hij de potentie van het 
dak (laten) onderzoeken, in 
combinatie met het eigen elek-
triciteitsverbruik.  

“We zien dat de animo bij be-
drijven voor zonnepanelen heel 
groot is. Dat is positief. “Heel 
veel daken van bedrijven zijn 
nog onbenut. Als Nederland is 
het goed om die ruimte te be-

van het gebruik van energie 
en op zoek moeten gaan naar 
duurzame alternatieven. Voor 
een deel zijn de verplichtingen 
vastgelegd in wet- en regelge-
ving. Het dilemma waar veel 
ondernemers mee worstelen, 
is dat ze niet goed weten waar 
te beginnen. Voor bedrijven uit 
het mkb is die vraag best lastig.  

Veel ondernemers worste-
len met de vraag ‘hoe ga ik 
die transitie maken?’. Het is 
complexe materie, waarbij de 
missie en visie moet worden 
herformuleerd en duidelijke 
doelen nodig zijn. Want duur-
zaam ondernemen is meer dan 
van bovenaf opgelegde maat-
regelen en normen. Een groene 

Subsidies en 
regelingen    
Bedrijven kunnen met 
de Investeringssubsidie 
duurzame energie en 
energiebesparing (ISDE) 
hun gebouw verduurzamen 
met een kleinschalig 
zonnepanelen project. Als 
aanvulling op de landelijke 
regelingen zijn er vaak 
ook lokale subsidies en 
regelingen opgezet door 
de provincie of gemeente. 
Bovendien levert de 
aanschaf van duurzame 
bedrijfsmiddelen een 
aftrekpost op dankzij de 
zogenoemde Energie-
investeringsaftrek. 

nutten, ook gezien de schaarste 
en strijd om de ruimte. “Je ziet 
dat bedrijven qua zonnepane-
len veel meer mogelijkheden 
en ruimte hebben dan particu-
lieren. Bedrijven zijn echt een 
inhaalslag aan het maken.” 
TotalEnergies helpt bedrijven 
hierbij. “We hebben de ambi-
tie om het eindgebruik bij de 
klant CO2-neutraal te maken. 
Met verkoop van zonnepanelen 
– van ontwerp tot installatie – 
leveren we een totaalconcept.” 
Bedrijven die investeren in 
zonnepanelen, verdienen de 
kosten gemiddeld binnen vier 
tot zeven jaar terug, afhankelijk 
van hoe gunstig de ligging van 
het dak is en van het eigen 
elektriciteitsverbruik. 

IN SAMENWERKING MET TOTALENERGIES POWER & GAS NEDERLAND

nen, om bij te dragen aan de 
duurzame ontwikkeling in het 
licht van de klimaatuitdaging. 
Bij de nieuwe naam en visuele 
identiteit hoort een vastbe-
raden koers die TotalEnergies 
voor zichzelf heeft uitgezet: 
die van een brede energie-
onderneming die als missie 
heeft steeds meer betaalba-
re, betrouwbare en schone 
energie te produceren en te 
leveren. Wereldwijd en ook in 
Nederland.  

TotalEnergies Zonnepanelen 
TotalEnergies Power & Gas 
Nederland biedt gas, elektri-
citeit en duurzame energie-
oplossingen aan voor onder-
nemers. In deze veranderende 
wereld helpen zij onderne-

mers om slimme keuzes te 
maken. Om grip te houden 
op de kosten van energie. 
De meest bekende optie om 
zelf energie op te wekken is 
zonne-energie. Dit vraagt om 
een investering, maar leidt 
ook tot een besparing op de 
energierekening. Via de online 

simulator kunnen onderne-
mers ontdekken wat hun mo-
gelijkheden en voordelen voor 
zonnepanelen zijn. Door een 
paar vragen te beantwoorden 
over onder meer de exacte 
locatie en het huidig elek-
triciteitsgebruik berekent de 
online simulator binnen een 

minuut de voordelen van het 
gebruik van zonnepanelen.  

Totaalconcept
Met de zonnepanelen wordt 
een totaalconcept geleverd: 
van ontwerp tot aan instal-
latie, inclusief geavanceerde 
analyse-software en een 
grondige kwaliteitscontrole 
na plaatsing. 

Vragen kunnen direct worden 
gesteld via email zonne-
panelen@totalenergies.com of 
telefoonnummer 0583 690 105.

» Kijk voor meer info op: www.energie.totalenergies.nl/zonnepanelen.
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Kijk voor meer info op: www.energie.totalenergies.nl/zonnepanelen.



advertentie

WAT IS JOUW
HOORSCORE

Nieuw bij Schoonenberg:
de persoonlijke Hoorscore
Benieuwd hoe goed jouw oren scoren? Doe de gratis Hoorscore Test! Je ontvangt een scorekaart met 
jouw persoonlijke Hoorscore. Zo zie je in één oogopslag, dankzij de kleur groen, geel, oranje of rood, hoe het 
met jouw gehoor gesteld is. Afhankelijk van je Hoorscore leggen we uit welke stappen je kunt ondernemen. 
Maak meteen een afspraak via 088-9324358 of via schoonenberg.nl. 

Welke kleur je ook scoort, we houden het in de winkel natuurlijk veilig voor jou én onze medewerkers. 
We werken conform de officiële richtlijnen voor audiciens rondom het coronavirus.

Maak een
afspraak


