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IN SAMENWERKING MET CLEMENTONI

Spelenderwijs leren met educatieve spellen 

Spelen is een van 
de belangrijkste 
methoden die 

kinderen gebruiken bij het 
leren. Het stelt kinderen 
in staat om op een veilige 
en leuke manier kennis te 
maken met de wereld en 
hun omgeving. 

De spellen en het 
speelgoed zijn 
afgestemd op de indi-
viduele leervermogens.

aangeboren vermogen, ont-
dekt elk kind nieuwe dingen 
op zijn of haar eigen manier. 

Talenten
Met de spellen en het speel-
goed worden de vijf belang-
rijkste ontwikkelingsgebie-
den van kinderen verbeterd. 
Kinderen worden ondersteund 
in hun ontwikkeling van taal, 
logica en motoriek. Ook wordt 
het wiskundige, cognitieve en 
sociaal-emotionele vermogen 
gestimuleerd – alle essentieel 
voor een gezonde groei. Elk 
speelgoed en spel is zorgvul-
dig ontwikkeld om te voldoen 
aan de behoeftes van kinde-
ren met verschillende leer-
houdingen. Kinderen kunnen 
het speelgoed en de spellen 

op verschillende manieren 
benaderen (reflectie, verken-
ning, uitvinding of delen). 
De spellen sluiten daardoor 
aan bij de natuurlijke talen-
ten van kinderen. Daarnaast 
brengen de spellen en het 
speelgoed kinderen op een 
ongecompliceerde en boeien-
de manier gewenst gedrag en 
principes bij.

Educatieve spellen
Met bijna 60 jaar ervaring, is 
Clementoni een echte expert 
in het ontwikkelen van edu-
catieve spellen en speelgoed. 
Clementoni brengt spellen 
en speelgoed op de markt 
die het natuurlijke ontwik-
kelingsproces van kinderen 
ondersteunen. Aan het cre-

eren van nieuwe spellen gaat 
uitgebreid onderzoek vooraf, 
om ervoor te zorgen dat de 
educatieve inhoud niet alleen 
up-to-date is maar ook van 
topkwaliteit. De producten 
zijn gemaakt van stevige, 
duurzame materialen, met 
variërende designs gericht op 
specifieke leeftijdscategorie-
en. Ervaren docenten, psy-
chologen en opvoeders zijn 
betrokken bij zowel de vorm 
als de inhoud van de spellen. 
Hierdoor zijn alle spellen 
en speelgoed gebaseerd op 
grondige kennis van kinderen 
en hun behoeften.

De spellen en het speelgoed 
van Clementoni zijn afge-
stemd op de individuele leer-
vermogens en voorkeuren van 
kinderen. Bijvoorbeeld met de 
spellen ‘Ontdek de Wereld’ en 
‘Tik Tak hoe lang duurt een 
minuut?’ en ‘10 educatieve 
spellen in 1’. Afhankelijk van 
de natuurlijke aanleg en het 

Ontdek de Clementoni-wereld op: www.clementoni.com/nl. De gehele educatieve lijn van Clementoni is verkrijgbaar bij Top1Toys

Tien jaar geleden 
begon een andere 
pandemie: die van 

de bewegingsarmoede. 
Hoogleraar Erik Scher-
der deed onvermoeibaar 
zijn best om de overheid 
over te halen maatrege-
len te nemen. “Waar is 
het gevoel van urgentie? 
Haal de kinderen van hun 
stoeltjes.” 
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Overheid moet eindelijk vol inzetten 
op bewegend leren

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Sinds 2012 hebben 
we officieel een 
pandemie van 
bewegingsarmoede 
en er wordt niks aan 
gedaan.

Over die ene pandemie raak-
ten we niet uitgepraat, over 
die andere horen we helemaal 
niks. Althans, de Nederlandse 
overheid rept er met geen 
woord over. Het maakt Erik 
Scherder, hoogleraar neuro-
psychologie, niet moedeloos, 
wel strijdvaardiger. Scherder: 
“Sinds 2012 hebben we, offi-
cieel, een pandemie van be-
wegingsarmoede. Wereldwijd 
kost dat jaarlijks 5,3 miljoen 
mensen het leven, door gere-
lateerde ziekten als obesitas, 
diabetes type 2 en hart- en 
vaatziekten. Je zou denken, 
de Nederlandse overheid 
gaat ermee aan de slag. Maar 
niets. Vier jaar later, in 2016, 
werd duidelijk hoe enorm veel 
kinderen wereldwijd inmid-
dels overgewicht hadden. 41 
miljoen! En dat zijn dan alleen 
nog maar de kinderen tussen 
de 0 en de 5 jaar oud. Onvoor-
stelbaar.”

Prijskaartje
Scherder heeft het voorbije 

wordt gewoon niet gevoeld.” 
Terwijl, benadrukt Scherder, 
we tijdens de covid-pande-
mie hebben gezien wat het 
prijskaartje is voor niets doen: 
“Een heel groot deel van de 
mensen die op de IC’s lagen 
en overleden, hadden over-
gewicht en andere ziekten 
gerelateerd aan bewegings-
armoede. Die risico’s moet 
je drastisch omlaag brengen 
door de gezondheid van deze 
mensen te beschermen. En 
dat kan, door het nemen van 
iconische maatregelen.

Bewegend leren
Scherder is een hartstochtelijk 
pleitbezorger van meer be-
weging op scholen. “Haal de 

decennium onvermoeibaar 
zijn best gedaan om de pan-
demie van de inactiviteit op 
de agenda te krijgen en de 
achtereenvolgende kabinetten 
over te halen om maatrege-
len te treffen. Tevergeefs, tot 
nog toe. “Na de uitbraak van 
COVID-19 heb ik, met sport-
bestuurders als Joop Alberda 
en Michael van Praag, pre-
sentaties gehouden bij alle 
betrokken departementen, 
wetenschappelijke studies 
toegelicht waaruit blijkt hoe 
ernstig de situatie is. ‘We 
zien hoe belangrijk dit is,’ 
kregen we te horen. En ook: 
‘We gaan iconische maatrege-
len nemen.’ Maar er gebeurt 
nog steeds niks, de urgentie 

kinderen van hun stoeltjes,” 
zegt hij. “Kom als overheid 
met maatregelen die dat lan-
delijk bevorderen en die niet 
vrijblijvend zijn. En schuif het 
niet van je af door te zeggen 
dat het individu verantwoor-
delijk is. Alleen met maatre-
gelen van bovenaf krijg je alle 
scholen mee.”

Kinderen groeien op met 
amper nog een besef dat 
bewegen een normaal onder-
deel van de dag zou moeten 
zijn. Scherder: “Een half uur 
zitten maakt je al minder 
gevoelig voor insuline waar-
door de kans op diabetes en 
overgewicht toeneemt. Dus 
breng die kinderen na elk half 
uurtje zitten in beweging, drie 
minuutjes is al genoeg om 
je weer gevoeliger te maken 
voor insuline.”

Vol op inzetten
Bewegen en leren combineren 
heeft volgens Scherder bo-
vendien als voordeel dat je de 
stof makkelijker opneemt en 
de aandacht en concentratie 
beter zijn. “Daar zijn inmiddels 
veel studies naar gedaan. En 
er zijn zeker scholen die dat 
opgepikt hebben, die expe-
rimenteren met bewegend 
leren. Je kunt op dat vlak 
veel bedenken. Bij rekenen 
bijvoorbeeld. Vijf maal twee 
is…? Laat het kind bij wij-
ze van antwoord maar tien 
keer springen. Maak het niet 
makkelijker, maak het inspan-
nender, zoals schrijven met de 
hand ook beter is dan op een 
toetsenbord. Beweging ver-
sterkt je immuunsysteem en 
verbetert je mentale gezond-
heid en cognitieve vaardighe-
den. Daar moet je als overheid 
toch vól op inzetten?” 
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Leren schrijven op de EASY manier!
Voor kinderen is leren schrijven één van de grootste uitdagingen op school. Om 
kinderen gemotiveerd te houden is het belangrijk dat ze plezier hebben in het leren 
schrijven én het schrijfonderwijs op school. Wij helpen ze om het leren schrijven 
makkelijker en leuker te maken! Met de ergonomische producten uit de EASYstart 
familie is er voor kinderen van elke leeftijd een juiste pen of potlood beschikbaar. 
Alle EASYstart producten zijn ontwikkeld in samenwerking met ouders, leerkrachten, 
kinderen en experts op het gebied van ergonomie. De producten zijn ergonomisch 
vormgegeven en sluiten qua gewicht, formaat en vorm perfect aan op de anatomie van 
de kinderhand. Daardoor liggen de pennen en potloden stevig in de hand en houden 
kinderen ze intuïtief op de juiste manier vast. Zo kunnen ze op een ontspannen manier 
leren schrijven en zijn vermoeide spieren en krampklachten verleden tijd. Kinderen 
kunnen zich volledig concentreren op het schrijven van de letters en hoeven zich niet 
meer druk te maken over het vasthouden van hun pen of potlood. 

Zo wordt leren schrijven makkelijker én blijft het leuk!  

STABILO EASYoriginal
Leren schrijven zonder kramp
De STABILO EASYoriginal rollerball pen, met speciale 
versies voor links- en rechtshandigen, is ontworpen om 
kinderen vanaf 6 jaar te helpen om te leren schrijven 
met een net en schoon handschrift. De ergonomische, 
slipvrije gripzone biedt grip, ondersteuning en de 
juiste schrijfhouding, dankzij de uitsparingen voor 
de vingers. Dit voorkomt vroegtijdige vermoeidheid 
van de spieren en pijn bij het schrijven. De gripzone 
is doorontwikkeld ten opzichte van eerdere versies 
van de pen en is minder diep geworden, waardoor de 
wijsvinger ook tegenover de duim kan worden geplaatst.
De soepelheid waarmee de rollerball over het papier glijdt 
zorgt voor zeer vloeiend schrijven. Het kogeltje in de punt 
geeft alleen inkt af wanneer deze op het papier beweegt, 
drupt en vlekt niet. Elke navulling heeft een nieuwe 
schrijfpunt, dus als de punt kapot wordt gedrukt, hoeft er 
geen hele nieuwe pen te worden aangeschaft.

STABILO EASYgraph
Juiste grip voor elke hand
De STABILO EASYgraph is het eerste 
ergonomische grafietpotlood speciaal voor 
links- en rechtshandige kinderen vanaf 5 jaar die 
leren schrijven op school. De driekantige dikke 
vorm en unieke anti-slip uitsparingen langs het 
hele potlood verzekeren een ontspannen grip in 
de hand. Ideaal voor het aanleren van een 
ergonomisch correcte schrijfhouding, zonder 
krampklachten of vermoeide handen.
Het gele of rode uiteinde geeft de links- of 
rechtshandige versie aan. Op het potlood is 
ruimte om de naam te schrijven. De kern van 
het potlood heeft een dikte van 3,15 mm en de 
hardheid is HB. 

Het hout komt uit duurzaam beheerde 
bossen (PEFC gecertificeerd).
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Mensen die echte 
vrienden om zich 
heen hebben, blijken 
echt gelukkiger en 
ook zelfverzekerder.

Word jij onze nieuwe collega? Kijk voor informatie op www.werkenbijpartou.nl

IN SAMENWERKING MET PARTOU

“Ik hou van 
het contact met 
de kinderen, de band 
die je met ze krijgt 
terwijl ze opgroeien”

Studeren én een echte baan 
hebben? Bente Loman heeft 
er altijd naar gestreefd. 
Naast haar hbo-studie Social 
Work aan de Hogeschool 
van Amsterdam werkt ze 
twee dagen per week voor 
de grootste kinderopvan-
gorganisatie van Nederland, 

terwijl je ze ziet opgroeien. 
En ik voel heel veel waar-
dering van de ouders. Die 
vinden het fijn dat je zo hard 
voor ze werkt en er voor hen 
bent.” Loman is verbaasd dat 
ze geen studiegenoten kent 
die dit werk ook doen. “Ik 
werk met een fijn team, het 
verdient goed en ik doe veel 
ervaring op. Ik zie mezelf ook 
niet meer werken als vakken-
vuller of in de horeca. Met 
mijn mbo-diploma kon ik op 
de groep werken. Hbo-stu-
denten kunnen onder be-
paalde eisen werken tijdens 
de studie. Niet iedereen 
schijnt dat te weten, maar ik 
raad het van harte aan.”

Partou. Al vierenhalf jaar 
is ze een vast gezicht voor 
ouders en kinderen van 
een kinderopvanglocatie 
in Utrecht. Loman: “Ik heb 
heel bewust eerst het mbo 
gedaan, pedagogisch me-
dewerker. Het mbo-diploma 
maakt het mogelijk, dat ik 
naast mijn vervolgstudie aan 
het hbo op een kinderopvang 
kan werken. Ik heb geen vast 
contract, wat ik een voor-
deel vind. Partou is een erg 
flexibele werkgever. Binnen-
kort ga ik voor mijn studie 
drie maanden naar Curaçao, 
als je zoiets op tijd aangeeft, 
is zo’n onderbreking geen 
probleem.” 

Een bijbaantje naast 
je studie kan zomaar 
een serieuze betrek-

king zijn. Hbo-student             
Bente Loman is tweemaal 
per week volwaardig team-
lid op een kinderopvang. 

Bijbaan op een kinderopvang: student Bente Loman is enthousiast 
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Waarom vriendschappen tussen kinderen 
zo belangrijk zijn

Samen optrekken, 
samen spelen. 
Vriendschappen zijn 

essentieel voor een ple-
zierige kindertijd. Vrien-
den maken en ermee 
omgaan is bovendien een 
belangrijk leerproces. Op 
jonge leeftijd eraan wer-
ken, geeft je een sociaal- 
emotionele voorsprong. 

activiteit. Je doet ervaring op 
met het delen van speelgoed 
en het herkennen van emo-
ties. Je gaat om met leeftijd-
genoten die het net als jij 
belangrijk vinden om gehoord 
en gezien te worden. Je voelt 
misschien de pijn van een 
verbroken vriendschap, maar 
je leert ook hoe je oplossin-
gen kunt verzinnen om het 
weer goed te maken. Het is 
niet niks allemaal – en het 
is heel veel meer dan je als 
kind te verwerken krijgt als 
je bijvoorbeeld thuis alleen 
achter de iPad zit. 

Goede voorbeeld
Op jonge leeftijd werken 
aan vriendschappen helpt je 
om een sociaal-emotionele 
voorsprong te krijgen. Uit het 
Partou-onderzoek blijkt overi-
gens hoezeer ouders hiervan 
doordrongen zijn: 91 procent 
van de Nederlandse ouders 
geeft aan dat ze het heb-
ben van vrienden essentieel 
vinden voor de persoonlijke 
ontwikkeling van kinderen. 
Kunnen ze er hun kind ook 
bij helpen? Ontwikkelingspsy-
choloog Mariëtte Huizinga 
schrijft in haar handboek 
‘Gedrag in uitvoering’, dat 
samen spelen iets is tussen 
kinderen waar ouders geen 
directe rol in hebben. Maar ze 
kunnen wél het goede voor-
beeld geven, schrijft Huizinga 
ook, want: ‘Kinderen leren 
vooral door naar het gedrag 
van mensen in hun directe 
omgeving te kijken.’     

Hechte relaties, echte vriend-
schappen: het zijn de sleutels 
voor een gelukkig leven. Ze 
maken ons het meest blij. 
Dat klinkt misschien te stel-
lig (over onze zoektocht naar 
geluk raken we immers nooit 
uitgepraat), maar er ligt een 
indrukwekkend onderzoek 
aan ten grondslag. De Har-
vard-Universiteit ondervroeg 
over een periode van maar 
liefst 75 jaar elke twee jaar 
een groep van 700 mensen 
over hun leefkwaliteit. De 
resultaten wijzen maar in 
één richting: mensen die 
echte vrienden om zich heen 
hebben, blijken echt gelukki-
ger en ook zelfverzekerder. Ze 
zijn gezonder en leven langer, 
in tegenstelling tot de meer 
eenzame mensen. Een een-
zaam leven heeft een slech-
te invloed op ons mentaal 
functioneren, onze nachtrust 
en, alles bij elkaar, op ons 
algemene welzijn. 

‘Vrienden voor het leven’
De beste vriendschappen 
ontstaan in onze jeugd. Ook 
dat is onderzocht, een jaar 

het belangrijkste aan jeugd-
vrienden? Het voor elkaar 
klaar staan (31 procent), de 

nadat de wetenschappers van 
Harvard in 2015 hun bevindin-
gen aan de buitenwereld pre-
senteerden. Uit dit onderzoek 
onder 1.000 Nederlanders (in 
opdracht van kinderopvangor-
ganisatie Partou) bleek hoe 
belangrijk vriendschappen 
zijn die je in je jeugd vindt. 
63 procent heeft vriendschap-
pen die zijn ontstaan toen ze 
jonger dan 16 jaar waren. 61 
procent noemt zijn of haar 
jeugdvrienden ‘vrienden voor 
het leven’. En wat vinden we 

onbreekbare vertrouwens-
band sinds je jeugd (20 
procent) en het altijd jezelf 
kunnen zijn (19 procent).

Emotionele voorsprong
De buitenschoolse opvang 
(bso) is een van die plekken 
waar kinderen vriendschap-
pen sluiten. Ouders kunnen 
naar werk, kinderen trekken 
samen op. Daaronder speelt 
zich een heel leerproces af. 
Als kind leer je op de bso hoe 
je moet samenwerken bij een 

Plek gevonden
Na haar hbo-studie wil 
Loman de richting op van 
social work voor tienermoe-
ders en kinderen, maar voor 
nu heeft ze haar plek gevon-
den. Loman: “Ik hou van het 
contact met de kinderen, 
de band die je met ze krijgt, 
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Green
Urban
Living

Impressies The Ruby

Bajeskwartier
Amsterdam

bajeskwartier.com

Wonen in een groene, 
gezonde en levendige stadswijk 
binnen de Ring van Amsterdam. 
Bajeskwartier wordt een duurzame wijk vlakbij de 
Amstel waar wonen, werken, leren, bewegen, beleven 
en verblijven samenkomen.

Your future is now
Binnenkort gaat woontoren The Ruby in verkoop.
103 Levensloopbestendige appartementen van circa  
54 tot 146 m2. Vanaf € 580.000,- V.O.N. (eigen grond).

Meld je nu aan via de website. 
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Voor meer informatie 
bezoek www.btg.org

“Je hebt de zorgplicht 
dat de thuiswerkplek 
dezelfde ICT-
beveiliging heeft als 
de kantooromgeving.”

“Mensen willen meer 
kwaliteit van leven. 
Als werkgever moet 
je die flexibiliteit 
hebben.”

Om de positie in de 
ICT-voorhoede te 
behouden moet 

Nederland vol inzetten 
op een betere aansluiting 
van het onderwijs en de 
arbeidsmarkt. Met de 
recente geopolitieke ont-
wikkelingen zijn goede 
beveiliging van de eigen 
ICT-netwerken en be-
scherming van data nóg 
belangrijker. 

de kansen die artificiële in-
telligentie (AI) en IoT bieden 
voor de zorg. Als BTG zijn 
we gereed voor de volgende 
fase; BTG Building Bridges 
in a connected Society.”

Samenwerking tussen 
overheid, bedrijfsleven en 
onderwijs- en kennisinstitu-
ten is op beide onderwerpen 
essentieel, meent CEO Petra 
Claessen van Branchevereni-
ging ICT en Telecommuni-
catie Grootgebruikers (BTG). 
“BTG is bij uitstek een bran-
che- en kennisinstituut dat 
de verbinding zoekt, partijen 
bij elkaar brengt,” vertelt ze. 
“We zetten permanent in op 
verbinden en samenwerking 
met de overheid, het be-
drijfsleven en het onderwijs 
en de wetenschap.”
Een goed voorbeeld hierin is 
de bijna activistische rol om 
zo veel mogelijk jongeren 
te verleiden om te kiezen 
voor een toekomst in de ICT, 
om zo het tekort aan IT- en 
ICT-specialisten te vermin-
deren. Claessen is lid van de 
SBB-adviesraad voor ICT en 
de creatieve industrie voor 
de landelijke mbo-scholen. 
“Je kunt de arbeidsmarkt 
niet alleen overlaten aan de 
overheid. Die staat soms te 

tafel heeft, van mbo-stu-
dent tot en met executive.” 
Daarnaast heeft BTG het 
programma ‘Green meets 
Grey’ ontwikkeld, waarbij 
een startende ICT’er wordt 
gekoppeld aan een senior 
die hem of haar onder de 
hoede neemt. “Je biedt jon-
ge mensen een ervarings-
plek en de werkgever ziet de 
continuïteit en overdracht 
van essentiële expertise 
gewaarborgd.” 

ICT en cyberveiligheid
“Hybride werken is geen 
issue meer. Jonge mensen 
willen niet op vaste tijden, 
van 9 tot 5, werken. Mensen 
willen meer kwaliteit van 
leven. Als werkgever moet 
je die flexibiliteit hebben.” 
Waarbij de veiligheid van 
het netwerk aandacht ver-
dient. “Je moet ervoor zor-
gen dat de thuiswerkplekken 
dezelfde digitale infrastruc-
tuur hebben als de kantoor-
omgeving, qua cybersecurity. 
Je hebt de verantwoorde-
lijkheid en zorgplicht dat 
alles in orde is. Niet alleen 
de bureaustoel en scherm, 
maar ook de ICT-beveili-
ging.” BTG werkt samen 
met Cyberveilig Nederland, 
Security Delta en andere 
partijen om het bewustzijn 
rondom de veiligheidsrisi-
co’s te vergroten. “Het is 
niet de vraag: krijg ik een 
aanval? Het is: wanneer? 
Je moet voorbereid zijn en 
permanent controleren of je 
beveiligingsmaatregelen en 
applicaties up-to-date zijn. 
Het moet onderdeel zijn van 

ver af van het bedrijfsleven. 
Wat ik begrijp. De overheid 
hanteert een andere tijd-
spanne om beleid te ontwik-
kelen en te implementeren. 
Hetzelfde geldt voor het 
onderwijs, qua nieuw cur-
riculum. De markt en het 
bedrijfsleven acteren sneller 
op de dan ontstane ont-
wikkelingen en innovaties. 
BTG vormt in dit proces een 
brugfunctie.” 

Diversiteit
“Er zit een gap tussen de 
studenten die het onderwijs 
kan afleveren en hetgeen de 
markt vraagt. Door de krapte 
op de arbeidsmarkt is het 
nog urgenter vraag en aan-
bod beter op elkaar te laten 
aansluiten.” BTG zet daarop 
in, bijvoorbeeld door meer 
studenten en jonge profes-
sionals te betrekken bij de 
BTG-expertgroepen rondom 
cybersecurity en artificiële 
intelligentie (AI). En door 
kennisbijeenkomsten te 
organiseren. BTG geeft on-
derwijs en wetenschap een 
plek in de expertgroepen, 
zodat de aansluiting beter 
is geborgd. “We bevorderen 
diversiteit door te zorgen 
dat iedereen een plek aan 

je werken. Er zijn genoeg 
partijen die je daarbij kun-
nen helpen.”

Geclusterde kennis
De focus van BTG ligt het 
komende halfjaar op de 
uitbouw van het eigen Ken-
nisinstituut. “De uitdagin-
gen waar we ons als samen-
leving voor geplaatst zien, 
worden steeds complexer. 
Samenwerking tussen 
bedrijfsleven, kennisorga-
nisaties als BTG en maat-
schappelijke partners zijn 
essentieel op thema’s als 
arbeidsmarkt, gezondheids-
zorg, energie, verduurzaming 
en vergroening.” 
“Er is groeiende behoefte 
aan geclusterde kennis,” 
constateert Claessen. “Je 
komt verder als je onderwer-
pen vanuit een brede blik 
benadert. Met onze expert-
groepen zitten we bovenop 
de vragen in de markt. Als je 
het over Internet of Things 
(IoT) hebt, moet je ook na-
denken over 5G. Bijvoorbeeld 

Cybersecurity en versterking arbeidsmarkt staan 
hoog op de agenda
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» Op zoek naar een toekomstbestendige baan? We vinden het leuk je te leren kennen: linden-it.com/carriere»

“De schaarste in de IT is relatief ”

IT wordt steeds belang-
rijker in de bedrijfspro-
cessen. IT-professionals 

worden tegelijkertijd steeds 
schaarser. Linden-IT lost het 
nijpende tekort op door zelf 
IT-experts op te leiden en te 
ondersteunen bij vervolg-
stappen. Met de aanpak zijn 
de klanten van Linden-IT 
verzekerd van een goed 
werkende IT-infrastructuur.

Cabo nam idempor 
ehenimus ut earuptam 
fugit pratur, omnis 
exerrum que pero

De dienstverlener is gespe-
cialiseerd in kantoorauto-
matisering in de breedste 
zin van het woord. Een 
ICT-partner die elk vraagstuk 
op het gebied van ICT kan 
beantwoorden en oplossin-
gen biedt. “We hebben 500 
professionals die klanten 
ondersteunen bij letterlijk al-
les op ICT-gebied wat nodig 
is om zorgeloos te kunnen 
werken.”
“Met het opleiden en pro-
fessionaliseren van onze 
mensen spelen we in op de 
groeiende vraag van onze 
klanten.” Linden-IT bindt 
IT-professionals met interne 
opleidingen en trainees-
hips. “Continue bijblijven is 
extreem belangrijk om door 
te groeien en bij te blijven. 
In de IT en automatisering is 
sprake van een doorlopende 
ontwikkeling.

een junior cloud & security 
support traineeship, 4 senior 
traineeships en een eigen 
IT-Academy voor al onze 
IT-professionals.” 
Linden-IT is een kennispart-
ner die de juiste mensen op 
de juiste plek zet. “We kijken 
wat nodig is en welke kennis 
daarvoor nodig is. Met op-
leidingen steunen en binden 
we de IT-professionals, zodat 
ze zich ontwikkelen en lang-

durig bij ons kunnen blijven 
werken.” Het is een mes dat 
aan twee kanten snijdt. “We 
zetten ons in om de IT-pro-
fessional te helpen bij zijn 
ontwikkeling en om de klant 
te helpen in hun IT-kennis.”

Kennispartner
“Als detacheerder zijn we 
de hele dag bezig met het 
werven van en ontwikkelen 
van het juiste talent, die op 
de hoogte zijn van de laat-
ste trends en ontwikkelin-
gen. We hebben een eigen 
mbo-4-opleiding, in samen-
werking met het mbo ROC 
van Amsterdam in Hilversum 
en het Regiocollege Zaan-
dam. Maar bijvoorbeeld ook 

“De schaarste in de IT is 
relatief als je buiten de ka-
ders durft te denken,” meent 
Linden-IT ceo Gerbert Jan 
Valk. “Er is sprake van een 
perspectieffout. Bij Linden-IT 
denken we in de maakbaar-
heid van de mens. We hel-
pen mensen in hun groei. De 
meeste mensen vinden het 
leuk om zich te ontwikkelen 
en te blijven ontwikkelen. 
Daar spelen we op in met 
opleidingen en traineeships, 
waarbij we mensen opleiden 
tot it-professional op basis 
van de wensen en behoeften 
vanuit de markt,” stelt Lin-
den-IT ceo Gerbert Jan Valk 

Talentontwikkeling
Linden-IT helpt bedrijven 
om hun IT te organiseren. 

Genoeg keuze en kansen 
op de arbeidsmarkt

De krapte op de 
arbeidsmarkt 
is zelden in de 

geschiedenis zo hoog 
geweest als op dit 
moment. Aan het eind 
van het eerste kwartaal 
van 2022 stonden 
tegenover 451 duizend 
vacatures 338 duizend 
werklozen, wat neerkomt 
op 133 vacatures per 100 
werklozen. Het aantal 
banen nam toe met 
127 duizend naar een 
recordhoogte van ruim 11 
miljoen (bron: CBS).

Voor HR-professionals 
levert de ‘war for talent’ 
hoofdzorgen op als het 
gaat om het aantrekken 
en behouden van nieuwe 
werknemers. Negen op de 
tien bedrijven (92%) heeft 
moeite om professionals 
met digitale skills (zoals 

cybersecurity, data-analyse 
en UX) aan boord te krijgen 
en houden, blijkt uit een 
onderzoek van Willis Towers 
Watson. De coronapandemie 
heeft de digitaliseringsslag 
nog eens versterkt. Om goede 
mensen te behouden, is meer 
nodig is dan goede betaling 
en arbeidsvoorwaarden, 
waarschuwt het Sociaal en 
Cultureel Planbureau in een 
arbeidsmarktanalyse. Het 
aanbieden van scholing en 
trainingen en het mogelijk 
maken van thuiswerken zijn 
belangrijk om medewerkers 
te binden. Een hoge werkdruk 
is een belangrijke reden om 
van werk te veranderen. Wat 
voor werkgevers geldt, is 
ook een waarschuwing voor 

starters en werkenden die een 
carrièreswitch overwegen. De 
arbeidsmarkt biedt genoeg 
keuze, maar laat je niet alleen 
leiden door financieel gewin. 
Dit heb je nodig om je kans 
optimaal te verzilveren:

1. Blijf je doorontwikkelen: 
kijk bij de keuze van je 
(nieuwe) werkgever naar de 
trainings-, opleidings- en 
carrièrekansen die ze bieden.

2. Werk aan je IT-
vaardigheden: 
in welke branche ook werkt, 
processen worden steeds 
verder geautomatiseerd en 
gedigitaliseerd. Of je het leuk 
vindt of niet, je moet mee in 
die ontwikkeling.

3. Laat je niet gek maken: 
de meeste werkgerelateerde 
klachten zijn psychisch van 
aard: overspannenheid of een 
burn-out. Zoek een werkgever 
met een gezonde werkcultuur, 
waarbij je vertrouwen krijgt en 
voldoende autonomie hebt.

Om goede mensen 
te behouden, is 
meer nodig is dan 
goede betaling en 
arbeidsvoorwaarden.   

Linden-IT heeft 
500 professionals 
die klanten 
ondersteunen bij 
letterlijk alles op 
ICT-gebied.
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Waarom heb je als bedrijf 
een ict’er nodig?
“Ik denk dat die in deze 
tijd onmisbaar is. Ict’ers 
zorgen dat de systemen 
soepel draaien, zodat de 
medewerkers zo goed 
mogelijk hun taken kunnen 
uitvoeren. Functioneel 
beheer wordt daarin steeds 
belangrijker. Daarmee breng 
je systemen steeds dichter 
bij de gebruiker en zorg je 
dat zo optimaal mogelijk 
kan worden gewerkt, 
waardoor je onderaan de 
streep met minder mensen 
hetzelfde werk kunt doen.”

Moet je een it-
professional zelf in dienst 
hebben?
“Er is een dusdanige krapte 
op de arbeidsmarkt dat er 
een strijd gaande is om 
it-professionals. Ik denk zelf 
dat een wisselwerking de 
beste optie is, waarbij je 
een stabiele kern van eigen 

it-medewerkers aanvult met 
kennis van buitenaf. Juist 
omdat experts van buiten 
een andere invalshoek 
meebrengen en vaak een 
ander opleidingstraject 
hebben gevolgd. Daardoor 
bieden ze extra waarde. 
Bovendien kunnen ze 
terugvallen op de expertise 
dat het detacheringsbureau 
in huis heeft.”

En kleinere organisaties?
“Als je de ambitie hebt 
om te groeien, kan een 
it-professional juíst in de 
startfase meedenken hoe 
je bepaalde systemen het 
beste inricht op de groei. 
Wacht je tot je groter wordt, 
dan kom je er vaak (te laat) 
achter dat je bepaalde 
zaken anders had moeten 
inrichten. En ook hier is het 
een mooie optie om kennis 
vanuit een detacheerder in 
te huren, die je daarin mee 
kan nemen.”



Porem cor ad et adit dus nonestis essite nihitassus.

JOB KUIJPERS 
CEO EYE SECURITY

In hoeverre kun je je 
beschermen tegen een 
cyberattack?
“Goed, maar 100 procent 
veiligheid bestaat 
niet. Vergelijk het met 
brandveiligheid. Je 
kunt brandblussers en 
brandveiligheidssystemen 
plaatsen, maar toch 
brand krijgen. Uiteindelijk 
bepaalt je reactiesnelheid 
de schade. Veel aanvallen 
zijn gerelateerd aan een 
kwetsbaarheid in de 
applicaties. Die zijn erg 
lastig te herkennen door 
virusscanners. Een andere 
achilleshiel is phishing.”

Hoe hoog hoort 
cybersecurity op de 
agenda van het mkb?
“Het risico getroffen 
te worden is 1 op 8. De 
makkelijke stappen zoals 
virusscanners, firewalls 
installeren etc. bieden 
allemaal beperkte 
bescherming tegen 
geoefende hackers, je hebt 
meer nodig. Tot voor kort 
konden alleen de grote 

organisaties en bedrijven 
kunnen zich hoogwaardige 
beveiliging veroorloven. 
Voor middelgrote bedrijven 
waren die kosten te hoog, 
waardoor ze het nemen van 
maatregelen voor zich uit 
blijven schuiven. Daar biedt 
Eye Security een oplossing 
voor met een all-in-one 
cybersecuritypakket, dat 
bestaat uit monitoring, 
een 24/7 responseteam 
bij incidenten en een 
cyberverzekering die de 
financiële schade dekt bij 
een hack.”

Hoe verklein je het risico?
“Je kunt dit risico als 
professioneel bedrijf niet 
meer negeren. Daarom 
moet je expertise inkopen. 
Net zoals je een boekhouder 
inhuurt voor je administratie 
en belastingen of jurist voor 
juridische zaken, moet je 
de beveiliging van je ICT-
systemen en data regelen 
door professionals in te 
schakelen. Met de juiste 
aanpak verminder je het 
risico drastisch. 

De rol van de docent 
verandert door de 
digitalisering van de 
maatschappij.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Nu investeren in jezelf om 
aan te sluiten bij de digitale 
wereld van morgen

Digitalisering dringt 
steeds verder door 
in de maatschappij. 

Bijvoorbeeld in de zorg en 
het onderwijs. ICT wordt 
steeds belangrijker op de 
werkvloer. Daarom is het 
belangrijk om te inves-
teren in je digitale vaar-
digheden, zodat je kunt 
meekomen bij nieuwe 
slimme toepassingen op 
je werk. Het bewustzijn 
rondom veilig bankieren 
en internetcriminaliteit 
groeit, maar blijft een be-
langrijk aandachtspunt.

Talentontwikkeling is een 
van de belangrijke priori-
teiten van de Topsector ICT. 
In Nederland zijn meer dan 
540.000 ICT-professionals 
werkzaam. De ICT-sector is 
goed voor ruim 4,5 procent 
van het BBP. “Tegelijkertijd 
zie je dat ICT een steeds 
grotere rol speelt in andere 
sectoren, zoals landbouw, 
energie, zorg en onderwijs,” 
vertelt Frits Grotenhuis, 
directeur Topsector ICT. “Ge-
lukkig worden steeds meer 
jonge talenten opgeleid.” Het 
aantal ICT-vacatures vacatu-
res neemt alleen maar toe, in 
een jaar tijd met 50 procent. 
Het biedt kansen op de ar-
beidsmarkt. Steeds vaker wor-
den mensen omgeschoold.

Onderwijs
De impact van digitalisering 

op het onderwijs is veel bre-
der dan les volgen op een ta-
blet en digitale vaardigheden, 
verklaart Grotenhuis. “Met 
digitale lesprogramma’s kun 
je veel makkelijker maatwerk 
leveren, waarbij de docent 
op de achtergrond meekijkt. 
Met het programma krijgt 
een leerling die heel ver is al 
sneller lesstof op een hoger 
niveau. Omgekeerd krijgt 
een leerling die het moeilij-
ker heeft, juist extra lesstof 
en training voordat nieuwe 
sprongen worden gezet.” De 
rol van de docent verandert 
door de digitalisering van de 
maatschappij, constateert hij. 
“Docenten moeten scholieren 
begeleiden bij hun ‘digitale 
awareness’. Wat zet je op het 
internet? Wat gebeurt er met 
berichten die je appt of deelt 
via TikTok of Instagram? Ze 
kunnen met de klas praten 
over online pestgedrag. Het 
is aan docenten om leerlin-
gen daarin mee te nemen.”

Hulpmiddel
Kunstmatige intelligentie 
(Artificial Intelligence, AI) is 
vooral een handig hulpmiddel 
om mensen te ondersteunen. 
De Nederlandse AI Coalitie, 
als onderdeel van de topsec-
tor ICT, heeft gratis online 

AI-cursussen (www.ai-cursus.
nl) ontwikkeld om mede-
werkers uit onder meer het 
onderwijs en de zorg kennis 
te laten maken met AI. “De 
gebruiker wordt in eenvoudi-
ge taal meegenomen waar-
over kunstmatige intelligen-
tie gaat. Vervolgens wordt 
het specifieker gemaakt, met 
voorbeelden hoe het al wordt 
ingezet en een hulpmiddel 
kan zijn.” Als voorbeelden 
noemt Grotenhuis het vroeg-
tijdig stellen van een diagno-
se en technologie waardoor 
een patiënt eerder naar huis 
kan. “Je kunt met ICT op 
afstand iemand monitoren. 
In plaats van één hartopna-
me in het ziekenhuis, is het 
steeds makkelijker om het 
hartritme door de dag heen 
te meten, om zo een bete-
re diagnose te stellen. Dat 
werkt ook preventief, doordat 
de huisarts kan zeggen ‘ik 
heb liever dat je vandaag nog 
even langskomt’.” Een ander 
voorbeeld dat hij noemt: op 
basis van zoekresultaten kan 
Google een nieuwe griep- of 
coronagolf voorspellen.

Cybersecurity
Het bewustzijn van het risico 
van datadiefstal, software-
gijzelingen en identiteits-
fraude door cybercriminelen 
is gegroeid door de oorlog 
in Oekraïne, stelt Groten-
huis. “De menselijke factor 
is belangrijk. Deels ben je 
er zelf bij. Klik niet zomaar 
op linkjes of bestanden in 
e-mails die je krijgt toege-
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stuurd. Zorg dat de software 
en het besturingsprogramma 
van je computer up-to-da-
te zijn.” Het gaat ook om 
onbewuste risico’s. “Heel veel 
huishoudelijke apparaten in 
huis zijn ‘onbeveiligd’ aan de 
achterkant, zoals babycame-
ra’s en slimme wasmachines. 
“Hetzelfde geldt voor gra-
tis wifipunten.” Los van de 
menselijke factor, moet de 
technologische beveiliging 
van organisaties en bedrijven 

zelf op orde zijn. De focus 
moet liggen op ketenveilig-
heid, benadrukt Grotenhuis. 
“Heb je alleen aan de voor-
kant een deur waar een slot 
op zit, zodat hackers het 
hele systeem in kunnen als 
ze eenmaal binnen zijn? Of 
heb je meerdere deuren en 
drempels ingebouwd om de 
gevolgen te beperken.”
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Ambitieus, getalenteerd en op zoek naar een uitdagende werkplek? We maken graag kennis met je: www.nanomi.com

Over Nanomi
Nanomi produceert 
zogenoemde ‘long-acting 
release injectables’. Het 
onderzoek richt zich op de 
ontwikkeling het medicinale 
eindproduct, niet het actieve 
medicijn. “We concentreren 
ons op de laatste stap, de 
toedieningsvorm, met alles 
erop en eraan. Het hele 
eindproduct zoals dat in de 
apotheek ligt,” legt Nanomi-
CEO Okke Franssen uit.

Het voordeel van de 
technologie is dat de 
deeltjes zo klein zijn, dat 
deze via kleine naaldjes op 
een heel precieze plek in 
het lichaam kunnen worden 
ingebracht. “Bijvoorbeeld 
in het oog of het brein, 
waarna ze – zo lang als je 
dat wilt – daar werkzaam 
blijven.” Gevraagd naar het 
belangrijkste voordeel van 
de doorbraaktechnologie 
van Nanomi geeft Franssen 
twee voorbeelden. “Het goed 
toedienen van medicijnen 
aan hersentumoren is op dit 
moment bijna niet mogelijk. 
Dan kom je bij oplossingen 
uit, waarbij een slangetje de 
schedel ingaat en waardoor 
een pompje het medicijn 
aan de hersenen afgeeft. 
Hetzelfde geldt voor een 
product dat je wekelijks in je 
oog zou moeten injecteren 
omdat je anders blind wordt. 
Die problemen zijn concreet 
en daar hebben we een 

oplossing voor ontwikkeld. 
Met onze technologie kun 
je de deeltjes via een heel 
klein naaldje in het oog 
of het brein afleveren. 
Vervolgens blijft het 
medicijn daar langere tijd 
werkzaam.”

Efficiënt en veilig
De innovatie past in het 
streven van de Europese 
Unie om de ontwikkeling 
van ‘value-added 
medicines’ te stimuleren. 

“De EU zegt tegen de 
farmaceutische industrie: 
‘Het probleem is niet 
dat er geen behandeling 
is. Het probleem is dat 
de toediening van een 
medicijn vaak ineffectief 
is’.” Franssen legt de 
nadelen uit aan de hand 
van het toedienen van 
medicijnen door middel 
van tabletten. “Soms wordt 
maar 10% van de werkzame 
stof opgenomen door het 
maagdarmkanaal. Vandaar 
gaat het via het bloed door 
het hele lichaam heen, 
terwijl je het medicijn 
bijvoorbeeld alleen maar 
nodig hebt in je hersenen. 
Dan is dat niet erg efficiënt 
en ook niet veilig. Het 
medicijn veroorzaakt 
immers bijwerkingen in de 
rest van het lichaam. Met 
technologie als die van 
ons kun je dat aanzienlijk 
verbeteren. En uiteindelijk 
wordt het ook nog eens 
goedkoper, omdat je minder 
werkzame bestanddelen 
hoeft toe te dienen en 
minder snel cocktails nodig 
hebt om bijwerkingen te 
bestrijden.”
Een tweede voordeel dat de 
Nanomi-technologie biedt, 
is dat een medicijn nu vaak 
maar voor één ziektebeeld 
kan worden voorgeschreven, 
terwijl het de werkzame 
stof ook geschikt is voor 
de behandeling van 
andere aandoeningen, 

waar echter lokale 
toediening noodzakelijk is. 
Nanomi werkt samen met 
farmaceutische bedrijven 
om hiervoor een oplossing 
te ontwikkelen.

Goedkopere medicijnen 
Nanomi is een 
ontwikkelingsafdeling van 
een groot farmaceutisch 
bedrijf, het Indiase 
Lupin. Gevraagd naar 
zijn drijfveren, antwoordt 
Franssen: “Ik denk echt dat 
wij een verschil kunnen 
maken. Ik zit al sinds 1994 
in het veld. De wetenschap 
en farmaceutische industrie 
is al heel lang bezig om 
zich te ontwikkelen in deze 
richting. Je ziet dat het 
zich nu tot een serieuze tak 
van sport ontwikkelt.” De 
ambitie van Nanomi is bij 
te dragen aan een wereld 
waarin hoge kwaliteit 
medicijnen beschikbaar is 
voor iedereen. “Dat maakt 
het ook zo interessant 
om onderdeel te zijn van 
een Indiaas bedrijf. Ons 
moederbedrijf heeft een 
groot deel van de omzet 
in India. We zijn bezig 
met hightech innovaties, 
waar heel veel geld in 
de ontwikkeling gaat 
zitten. Maar het doel is 
juist om met die hightech 
goedkopere medicijnen 
te maken. Wat je 
uiteindelijk wil, is dat je 
een product maakt dat de 
gezondheidszorg goedkoper 
maakt. Het moet goed 
werken, het moet veilig zijn 
én moet kosteneffectief 
zijn. Dat laatste vergeten 
wetenschappers vaak in hun 
enthousiasme, maar dat 
vind ik heel erg belangrijk.” 

Registratie eerste product
“We ontwikkelen een aantal 
producten op het gebied 
van de psychiatrie voor 
Lupin, en werken samen 
met bedrijven uit Europa, 
Azië en de VS, die op andere 
gebieden interesse hebben 
in onze technologie.” 
Nanomi verzorgt het hele 
proces, van studies om aan 
te tonen dat het product 
veilig is, tot het opzetten 
van de productielijn. “We 

maken niet alleen de 
bolletjes, maar vullen die 
ook af in de flacons, vullen 
de spuitjes met vloeistof 
om de bolletjes te kunnen 
toedienen en verpakken het 
geheel in een doosje met 
bijsluiter.” 
De farmacotherapie van 
Nanomi staat op het punt 
van doorbreken. “De studies 
zijn afgerond. We wachten 
op de eerste resultaten en 
zijn aan het voorbereiden 
om het eerste product te 
registreren.” Daarna kan 
het heel hard gaan, hoopt 
Franssen. “We zitten op een 
traject zitten waarbij we een 
hele grote kans van succes 
hebben. Als je dat één keer 
laat zien, dan trekt dat heel 
veel aandacht en kunnen er 
snel andere toepassingen 
volgen. We hebben de 
technologie ontwikkeld 
als platform dat je kunt 
gebruiken voor andere 
producten. Het is een mooie 
toepassing die bijdraagt aan 
de betaalbaarheid van de 
gezondheidszorg.”

Het Nederlandse 
Nanomi heeft 
een technologie 

ontwikkeld waarmee 
een medicijn na injectie 
over een langere periode 
werkzaam is. “Het 
medicijn is daardoor een 
periode van twee weken 
tot enkele maanden 
actief en effectief,” 
vertelt Nanomi-CEO Okke 
Franssen. 

IN SAMENWERKING MET NANOMI

Nederlands bedrijf brengt langdurige, gerichte 
medicatie dichterbij

Meer weten over 
Nanomi? 
Dat kan via: 
www.nanomi.com

Tofan Willemsz
Head of Alliance 
Management
+31 8 800 40 800 
(Algemeen)
Tofan.Willemsz@
nanomi.com
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Autonomie is een 
van de belangrijkste 
randvoorwaarden 
voor werkgeluk.

De krapte op de 
arbeidsmarkt raakt 
werkgevers én 

werknemers. Werkgevers 
hebben moeite met het 
aantrekken van nieuw 
personeel. Werknemers 
komen om in het werk 
door een tekort aan 
handen. Als werkgever 
trek je niet zomaar een 
blik met nieuwe men-
sen open, dus zul je als 
werknemer zelf de regie 
moeten pakken, met hulp 
van diezelfde werkgever.

GOEDE START: ARBEIDSMARKT

en de klanten. Dat kan alleen 
in een veilige werkomge-
ving, waar niet gepest wordt 
of sprake is van (seksuele) 
intimidatie. Het is bewezen 
dat een zero-tolerance-beleid 
preventief werkt. En het moet: 
als werkgever heb je een wet-
telijke zorgplicht.

Vitaal richting je pensioen
Autonomie is een van de 
belangrijkste randvoorwaar-
den voor werkgeluk. Dat 
betekent dat het belangrijk 
is dat je een zekere invloed 
hebt op je werk en hoe je je 
taken uitvoeren. Plezier in 
wat je doet, leuke collega’s 
om je heen en waardering 
voelen, van je werkgever en 
je klanten, zijn de belangrijk-
ste pijlers om je werk vol te 
houden tot je pensioen. Wat 
vaak verandert, is de behoefte 
om de werk-privébalans na je 
55ste wat meer door te laten 
slaan naar privé. Bijvoorbeeld 
omdat je tijd wilt nemen voor 
je kleinkinderen of omdat 
je ouders veel zorg vragen. 
Maar ook gewoon omdat je 
vaak niet meer de energie 
van voorheen hebt. Vaak zijn 
er speciale regelingen, zoals 

‘De eerste dagen van de va-
kantie moest ik écht helemaal 
bijkomen van het werk’. Het is 
een gespreksonderwerp dat je 
steeds vaker hoort, als wordt 
gevraagd hoe de vakantie 
was. Bij veel organisaties is 
de werkdruk (te) hoog. Uitval 
ligt op de loer, nu de werkdruk 
alleen maar toeneemt door 
personeelsgebrek. Werkne-
mers doen er alles aan om de 
bordjes in de lucht te houden, 
met alle stress die daarbij 
hoort. De meeste werkgere-
lateerde klachten zijn, niet 
geheel verbazingwekkend, 
psychisch van aard.

Gezonde werkdruk
Van een burn-out herstel je 
niet zomaar. Gemiddeld duurt 
het zo’n 10 maanden voor-
dat je weer een beetje op de 
been bent. De kunst is dus om 
tijdig aan de bel te trekken 
en zorgen voor een gezon-
de werkdruk. Ook hier geldt 
weer: je hebt als werkgever én 
werknemer een gezamenlijk 
belang dat er sprake is van 

een gezond werkklimaat. Vier 
op de tien organisaties kam-
pen met werkdruk. Als goede 
werkgever heb je oog voor 
de signalen dat een werkne-
mer over zijn of haar grenzen 
heen gaat, en enthousiasme 
omslaat in ergernis. Of dat 
je merkt dat een werknemer 
moeite heeft het werk emo-
tioneel los te laten. Bijna 
driekwart van de werkgevers 
zet in op het leren omgaan 
met stress, meer dan tachtig 
procent past de werkproces-
sen aan (bron: CPB).

Informele werksfeer
Je presteert beter als je met 
plezier naar je werk gaat. Als 
mens wil het gevoel heb-
ben dat je erbij hoort. Dat je 
gewaardeerd wordt en samen 
aan hetzelfde doel werkt. Een 
basisbehoefte van ieder mens 
is dat je ergens aan bijdraagt. 
Dat je een toegevoegde waar-
de hebt voor de organisatie 

recht op extra vrije dagen of 
vrijstelling van onregelmatige 
diensten en overwerk. Bij ruim 
vier op de tien organisaties is 
het mogelijk om een kortere 

werkweek af te spreken (bron: 
Arbeidsmarkt in kaart, CPB).

De werkstress neem toe, maar het kan anders

EXPERT

GIJS VAN GENT
PRODUCTMANAGER 
BIJ AEVITAE

Koopkrachtdaling, 
inflatie… waar liggen 
ondernemers in deze 
tijd vooral wakker van?
“Mijn werk dwingt me 
om daar voortdurend een 
antwoord op te kunnen 
geven. Als dienstverlener 
in de verzekeringswereld 
hebben we namelijk 
de kans om risico’s te 
verkleinen en werkgevers 
te ontzorgen. Hoe kom ik 
aan nieuwe medewerkers, 
hoe hou ik ze binnen en 
hoe kun je als werkgever 
ervoor zorgen dat ze 
duurzaam inzetbaar zijn? 
Dat zijn de vragen waar 
ondernemers momenteel 
mee worstelen.”

Een dienstverlener kan 
de personeelskrapte 
toch niet oplossen?
“Nee, maar we kunnen 
wel nadenken over 
dienstverlening en 
verzekeringsoplossingen 
voor werkgevers waarmee 
ze als bijkomend voordeel 
een interessantere 
organisatie worden op de 
huidige arbeidsmarkt.”

Heb je daar een 
voorbeeld van?
“Dan noem ik ons 
verzekeringsproduct 
‘Inzetbaar’. Als werkgever 
krijg je daarmee 
een heel pakket aan 
mogelijkheden om 
je werknemers vitaal 
en veerkrachtig te 
houden. We verbinden 
verzekeringsproducten 
en dienstverlening van 
verschillende partijen 
met elkaar, wat tot 
de meest complete 
verzekeringsoplossing 
voor duurzame 
inzetbaarheid van 
Nederland heeft geleid. 
‘Inzetbaar’ creëert een 
wisselwerking tussen het 
beoogde werkgeluk van 
de werknemer aan de ene 
kant en verzuimpreventie 
en -begeleiding voor 
de werkgever aan de 
andere kant. Ook nu de 
collectiviteitskorting 
op de basisverzekering 
vervalt per 1 januari 
2023 blijft daarmee de 
toegevoegde waarde van 
de collectieve verzekering 
staan.”



»

GOEDE START | 11

IN SAMENWERKING MET AEVITAE

Klaar om je 
wensen in kaart te 
brengen? 
Aevitae werkt hiervoor 
samen met gespecialiseerde 
adviseurs zoals Light 
Insurance uit Amsterdam. Zij 
zijn adviseur op het gebied 
van werknemersverzekeringen 
met een specialisatie in 
duurzame inzetbaarheid 
en helpen je graag hierbij. 
Of vraag naar ‘Inzetbaar’ 
van Aevitae bij een andere 
onafhankelijke adviseur.

Krappe arbeidsmarkt: welke extra’s 
mag en kun je van je werkgever verwachten?

Goede arbeids-
voorwaarden en 
een aantrekkelijk 

werkklimaat waarin 
je je duurzaam kunt 
inzetten: op de krappe 
arbeidsmarkt zijn dat 
voor werknemers 
vanzelfsprekende eisen. 
Werkgevers zullen dus 
extra stappen moeten 
zetten om hun personeel 
te behouden én te 
binden. 

‘Inzetbaar’ een belangrijke 
rol, zegt Van Gent. “Je 
kunt als werknemer 
zonder tussenkomst van je 
werkgever gebruikmaken 
van de meeste 
bedrijfszorgdekkingen. 
Niet alleen fysiotherapie, 
maar bijvoorbeeld ook 
hulp van een slaapcoach, 
een gewichtsconsulent 
of een budgetcoach. De 
drempel voor werknemers 
om bijvoorbeeld hun 
slapeloosheid, financiële 
problemen of andere 
zorgen eerst te bespreken 
met hun leidinggevende, 
wordt weggenomen. 
”Een sterke secundaire 
arbeidsvoorwaarde,” noemt 
Van Gent het. “Werkgevers 
kunnen daar, in deze 
tijden van inflatie en 
koopkrachtdaling, nog verder 
in gaan. Er zijn al bedrijven 
die hun medewerkers 
tegemoetkomen in 
de betaling van hun 
zorgverzekeringspremie.” 
Medewerkers van bedrijven 
die gebruikmaken van 
Aevitae Bedrijfszorg kunnen 
bovendien tegen een lagere 
premie hun aanvullende 
zorgverzekering bij Aevitae 
afsluiten.  Zo betaal je als 
werknemer nooit dubbel voor 
dezelfde zorg. 

Ook enthousiast?
Ontdek wat de kracht
van aandacht voor
jou kan doen.

Terug van vakantie? Voor 
veel mensen betekent 
het: terug naar het oude 
werkritme. Dat valt soms 
niet mee, zeker als je het 
op die eerste werkdag, 
door de personeelskrapte, 
meteen heel erg druk krijgt. 
“Tekort aan personeel 
raakt niet alleen de 
werkgevers,” zegt Gijs van 
Gent, productmanager 
bij dienstverlener 
Aevitae, gespecialiseerd 
in verzuimpreventie en 
duurzame inzetbaarheid 
en aanbieder van 
verzekeringsoplossingen 
op het gebied van 
inkomen en collectieve 
zorgverzekeringen. “Het 
wordt weleens vergeten 
hoezeer ook de werknemer 
er last van heeft. Met minder 
collega’s neemt je werkdruk 
toe, en daarmee de kans op 
stress.” 

Aantrekkelijke werkgever
Goede werkgevers hebben 
aandacht voor zulke 
ontwikkelingen op de 
werkvloer. Het aantrekken, 
binden en behouden van 
werknemers in de huidige 
arbeidsmarkt vraagt om 
goede arbeidsvoorwaarden, 
maar zeker ook om een 
aantrekkelijk werkklimaat. 
Communicatie is daarbij 
belangrijk, zegt Van 
Gent. “Wat wordt er 
van je verwacht en wat 
kun jij van je werkgever 
verwachten? We zien heel 
duidelijk dat organisaties 
die er daadwerkelijk voor 
hun mensen zijn minder 
problemen hebben met 
het aantrekken van nieuwe 
medewerkers.”

Aandacht 
Als werknemer op een krappe 
arbeidsmarkt mag je méér 
van je werkgever verwachten. 
Dat je de mogelijkheden 
krijgt geboden om fit en 
vitaal je werk te doen 
bijvoorbeeld. Van Gent: 
“Dan hebben we het over 
duurzame inzetbaarheid. Je 

wilt gehoord worden, merken 
dat er aandacht voor je is. 
Pakweg twee procentpunt 
van het ziekteverzuim heeft 
een medische oorzaak. 
Het verzuim boven dit 
percentage heeft (ook) niet-
medische oorzaken en is 
beter beïnvloedbaar. Maar 
met alle verzuimgevallen 
moet een werkgever 
serieus aan de slag. 
Hierbij is aandacht van 
leidinggevenden én goede 
verzuimbegeleiding cruciaal. 
Want verzuim betekent niet 
alleen loon doorbetalen, 
maar ook inkomsten 
mislopen.”
Werkgevers kunnen Aevitae 
Bedrijfszorg vragen om mee 
te denken over manieren 
om werknemers fit en 
vitaal te houden. Van Gent: 
“Duurzame inzetbaarheid 
is een heel breed begrip en 
er zijn veel mogelijkheden 
waarvan werkgevers vaak 
nog niet op de hoogte zijn. 
Wij kunnen werkgevers 
bijvoorbeeld helpen door de 
inzet van zorgbemiddeling. 
Hierdoor kunnen werknemers 
in veel gevallen sneller 
bij een kwalitatief goede 
medisch specialist terecht. 
Werknemers zijn hierdoor 
eerder van hun klachten 
af en eerder in staat 
om werkzaamheden te 
hervatten.” 

Maatwerk
Bij elk bedrijf of organisatie 
vraagt duurzame 
inzetbaarheid om een 

voor alle werknemers, 
een verzuimverzekering 
voor de werkgever en voor 
werknemers optionele 
zorgverzekering(en). Van 
Gent: “Daarin zijn allerlei 
dekkingen opgenomen die 
de werkgever preventief 
en curatief helpen om zijn 
werknemers inzetbaar te 
houden. Als werknemer word 
je bijvoorbeeld ondersteund 
bij slaapproblemen 
(bijv. voor medewerkers 
met ploegendiensten). 
Verder krijg je een erg 
goede dekking voor 
laagdrempelige hulp van 
een bedrijfsmaatschappelijk 
werker. Deze kan 
medewerkers ondersteunen 
als zij last hebben van 
stress, verstoorde werk-
privébalans of andere 
mentale klachten. Ook 
zitten er 30 behandelingen 
fysiotherapie bij.
Als je als individu zo’n 
uitgebreide dekking wil 
afsluiten, dan betaal je daar 
binnen een aanvullende 
zorgverzekering al snel 
veertig euro per maand 
voor. Omdat ‘Inzetbaar’ 
voor alle werknemers wordt 
afgesloten, is de prijs nog 
maar een fractie daarvan. 
Daarmee is het een zeer 
aantrekkelijk product voor 
zowel de werkgever (die de 
kosten voor rekening neemt) 
als de werknemer.”

Geen drempels
Laagdrempeligheid speelde 
bij de ontwikkeling van 

“Het wordt weleens 
vergeten hoezeer 
ook de werknemer 
last heeft van de 
personeelskrapte.”

andere invulling. “Maatwerk 
dus,” zegt Van Gent. “Met 
Aevitae zitten we vaak, 
samen met gespecialiseerde 
verzekeringsadviseurs, aan 
tafel met werkgevers om 
knelpunten te inventariseren. 
Waar lopen ze tegenaan, wat 
zijn de belangrijkste risico’s 
en hoe kunnen we ze hierin 
de helpende hand reiken 
en ontzorgen? Hoe kom je, 
kortom, tot een betere inzet 
en een lager verzuim? Hierbij 
is vaak een belangrijke 
rol weggelegd voor 
gespecialiseerde partners 
waar we mee samenwerken  
in specifieke gebieden van 
duurzame inzetbaarheid. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
budgetcoaching, omgaan 
met overgangsklachten 
of stoppen met roken. 
Werkgevers kunnen hier 
gebruik van maken.”

Bedrijfszorg
Aevitae ontwikkelde een 
uniek gecombineerd 
verzekeringsproduct 
voor werkgevers, onder 
de naam ‘Inzetbaar’, 
bestaande uit bedrijfszorg 
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MEER LEZEN

GOODMAN: 
“LOGISTIEK VASTGOED  
 GAAT DE HOOGTE IN”

Alle vastgoedontwikkelingen die Goodman momenteel in uitvoering en in de pijplijn heeft, 
zijn voorbeelden van hoe één van ’s werelds grootste logistiek vastgoedondernemingen 
met zijn vastgoed concrete invulling geeft aan de vernieuwingen die de consument en 
samenleving van zijn klanten – de logistieke dienstverleners – verwachten. “Naast een 
duurzame locatiekeuze beperken wij de grondinname verder door een uiterst 
efficiënte lay-out en meerlaagse bouwconcepten”, licht Lien Standaert toe, country 
manager voor Nederland en België bij Goodman. 

Goodman investeert fors in het ontwikkelen van duurzame logistieke gebouwen en zo 
efficiënt mogelijk omgaan met de schaarse beschikbare ruimte. Ook in Nederland zal 
Goodman zijn eerste meerlaagse logistieke gebouwen laten verrijzen. Lien Standaert: 
“Het Utrecht II Logistics Centre zal zich uitstrekken over 2 gebouwen met beide meerdere 
verdiepingen. Zo kunnen we tot 50.000 m² uiterst duurzame logistieke ruimte aanbieden 
op een locatie die zich perfect leent om Utrecht en de Randstad efficiënt te beleveren. 
Dat is een bereik van 2,7 miljoen consumenten binnen een rijtijd van 30 minuten en 
zelfs 11,3 miljoen binnen 1 uur. In Rotterdam starten we met de herontwikkeling van een 
brownfieldlocatie van 2,8 ha in de Waalhaven, waar we dankzij een vooruitstrevend 
meerlaags bouwconcept tot 40.000 m² toekomstbestendige logistieke ruimte kunnen 
aanbieden.” 
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Bereken het leasetarief op: www.wittebruglease.nl/leasefiets »

IN SAMENWERKING MET WITTEBRUG LEASE

“De leasefiets is dé sleutel naar een groener (mobiliteits)beleid”

De voordelen van een 
leasefiets zijn zo 
overduidelijk, iedere 

werkgever kan hier gebruik 
van maken. Wittebrug 
Lease biedt een leasefiets-
plan aan - en ontzorgt voor 
de volle honderd procent. 

een product dat Mirella van 
Zuylen, mobiliteitsadviseur 
bij Wittebrug Lease, een 
enorme vlucht zag nemen. 
Mirella: “De voordelen ervan 
zijn tegenwoordig zó over-
duidelijk, iedere werkgever 
zou de leasefiets in het 
mobiliteitsplan moeten 
meenemen. De leasefiets 
kan prima bestaan naast de 
(elektrische) leaseauto en 
zorgt voor vitalere medewer-
kers die zich minder vaak 
ziek melden. De kosten voor 
het leasen van een e-bike of 
een gewone fiets zijn boven-
dien veel lager dan die voor 
een leaseauto. Onderschat 
immers de tank- en parkeer-
kosten niet!” 

plan is uitdrukkelijk een 
keuze voor duurzaamheid. 
Het is dé sleutel naar een 
groener (mobiliteits)beleid. 
Mirella: “Niet alleen klanten 
kiezen vaker voor een groen 
bedrijf, ook medewerkers. 
Op een krappe arbeidsmarkt 
geeft je dat een extra voor-
sprong.”
Met de leasefiets kunnen 
werknemers, tegen een vast 
tarief per maand, gebruik-
maken van een elektrische 
fiets naar keuze, eventu-
eel in combinatie met een 
(elektrische) leaseauto. 
Net als bij die leaseauto 
zijn zaken als bijvoorbeeld 
onderhoud, verzekering en 
reparatie volledig geregeld. 

“Bij Wittebrug Lease doen 
we ons uiterste best,” zegt 
Mirella, “om onze klan-
ten voor de volle honderd 
procent te ontzorgen in hun 
behoefte.”
Nog meer voordelen? Mi-
rella: “Jawel. Er is de lage 
bijtelling van zeven procent 
én de leasefietsregeling 
valt in zijn geheel buiten de 
werkkostenregeling. Daarbij 
maakt het niet uit of je als 
werkgever de leasekosten 
betaalt of de leaseregeling 
alleen faciliteert.”

Mobiliteitsoplossingen voor 
uw bedrijf? Het kan altijd ef-
ficiënter, duurzamer en ge-
makkelijker. De grote kennis 
en ervaring op het gebied 
van autolease zet Wittebrug 
Lease ook in bij het aanbod 
van de leasefiets. Het is 

Extra voorsprong
Niet minder belangrijk: een 
keuze voor een leasefiets-

GOEDE START: VERKEERSVEILIGHEID

Feiten veiligheid
op de weg 
• In 2021 vielen er 582 doden 

in het verkeer in Nederland.
• Brom- en snorfietsers lopen 

een relatief groot risico om 
slachtoffer te worden van 
een ongeval.

• Naar schatting is 15 tot 20% 
van de verkeersongevallen 
(mede) het gevolg van 
vermoeidheid van de 
bestuurder

 [Bron: SWOV]

We nemen dage-
lijks deel aan 
het verkeer. 

Daarbij pakken we de 
auto of het ov naar ons 
werk, wandelen we naar 
de supermarkt of sprin-
gen we op de fiets naar 
school, vrienden, de 
sportclub of het theater. 
Mobiliteit is een belang-
rijke menselijke behoefte 
– aldus het rapport Duur-
zaam Veilig Wegverkeer 
2018-2030 van onder-
zoeksinstituut SWOV. 
Veiligheid staat daarbij 
voorop.

Steeds meer 50km/
uur-wegen hebben 
een apart fietspad 
gekregen.

toename van voetgangers en 
fietsers in de binnensteden. 
Deze groepen verkeersdeel-
nemers vormen een hoog ri-
sico voor de veiligheid in het 
verkeer. Twee derde van alle 
verkeersslachtoffers die op 
de Spoedeisende Hulp (SEH) 
terechtkomt is fietser. Niet 
alleen de demografie van
het verkeer, ook de technolo-
gie van voertuigen is door
de jaren heen veranderd. 
De populariteit van de elektri-
sche fiets heeft invloed op de 
ongevallenstatistieken. Het 
aandeel ongelukken met e-bi-
kes neemt toe. Bovendien is 
de kans op ernstig letsel gro-
ter op een elektrische fiets. 
Wat meespeelt, is de toene-
mende drukte op de fietspa-
den en het verschil in snel-
heid tussen gewone fietsers 
en bezitters van een bakfiets 
of e-bike. Volgens de Fietsers-
bond nemen mensen op een 
elektrische fiets zonder dat ze 
het in de gaten hebben meer 
risico. Veel bezitters van een 
e-bike onderschatten de (ho-
gere) snelheid. Organisaties 
als SWOV en Veilig Verkeer 
Nederland zijn voorstander 
van het dragen van een helm 
op de e-bike. De Fietsersbond 
denkt dat het wegnemen 
van obstakels als paaltjes 
het aantal ongelukken kan 
verminderen. 

Aparte fietspaden
De besturingstechnologie van 
auto’s wordt met de jaren 
geavanceerder en e-bikes 
zijn niet meer weg te denken 
uit het stadsbeeld. Hoewel 
dit in sommige gevallen de 
verkeersveiligheid verbe-
tert (denk bijvoorbeeld aan 
achteruitrij camera’s), kan het 

Het SWOV-rapport consta-
teert dat het aantal ongeval-
len in Nederland toeneemt. 
Het aantal ernstig verkeers-
gewonden (ruim 20.000) en 
het aantal verkeersdoden 
(rond de 600) is sinds 2007 
gestegen. Verschillende 
maatschappelijke ontwik-
kelingen zorgen voor een 
verandering van de verkeers-
veiligheid. Het rapport van 
SWOV stelt bijvoorbeeld dat 
door de vergrijzing een steeds 
groter aantal ouderen deel-
neemt aan het verkeer. Dezen 
zijn extra kwetsbaar. Bij de 
groep van 65 jaar en ouder is 
het ongevals- en letselrisico 
groter dan bij andere leef-
tijdscategorieën. Ruim één op 
de drie verkeersdoden valt in 
deze groep (bron: CBS). 

Drukke fietspaden
Een andere factor die bij-
draagt aan de veranderde ver-
keersveiligheid is de relatieve 

deze ook juist in gevaar bren-
gen (denk aan slecht hoor-
bare elektrische voertuigen). 
Er zijn verschillende aanpas-

singen denkbaar die kunnen 
leiden tot een verbetering 
van de verkeersveiligheid in 
Nederland. In het rapport van 
SWOV worden verscheidene 
ideeën aangedragen. Een 
daarvan is het opnieuw in-
richten van 30 km/uur-wegen 
en -gebieden. Volgens het 
rapport wordt er in veel van 
deze gebieden vaak te hard 
gereden, met in het ergste 

geval een dodelijk ongeval als 
gevolg. Een van de oorzaken 
van gevaarlijk rijgedrag in 30 
km/uur-gebieden is de ‘so-
bere inrichting’. Een nieuwe 
inrichting zou voertuigrijders 
daarom kunnen aansporen 
veiliger te rijden. 

Een andere kwestie die wordt 
aangekaart in het rapport is 
de interactie tussen gemoto-
riseerde voertuigen en fiet-
sers. Tot 2009 had minder dan 
60% van Nederlands 50km/
uur-wegen een apart fietspad. 
Op deze wegen is het echter 
veiliger als de twee verkeers-
groepen fysiek van elkaar 
gescheiden zijn. In de afge-
lopen jaren hebben daarom 
steeds meer 50km/uur-wegen 
een apart fietspad gekregen, 
een positieve trend die moet 
worden doorgezet volgens het 
rapport. 

Veilig uit en thuis in het verkeer
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GOODMAN: 
“LOGISTIEK VASTGOED  
 GAAT DE HOOGTE IN”

Alle vastgoedontwikkelingen die Goodman momenteel in uitvoering en in de pijplijn heeft, 
zijn voorbeelden van hoe één van ’s werelds grootste logistiek vastgoedondernemingen 
met zijn vastgoed concrete invulling geeft aan de vernieuwingen die de consument en 
samenleving van zijn klanten – de logistieke dienstverleners – verwachten. “Naast een 
duurzame locatiekeuze beperken wij de grondinname verder door een uiterst 
efficiënte lay-out en meerlaagse bouwconcepten”, licht Lien Standaert toe, country 
manager voor Nederland en België bij Goodman. 

Goodman investeert fors in het ontwikkelen van duurzame logistieke gebouwen en zo 
efficiënt mogelijk omgaan met de schaarse beschikbare ruimte. Ook in Nederland zal 
Goodman zijn eerste meerlaagse logistieke gebouwen laten verrijzen. Lien Standaert: 
“Het Utrecht II Logistics Centre zal zich uitstrekken over 2 gebouwen met beide meerdere 
verdiepingen. Zo kunnen we tot 50.000 m² uiterst duurzame logistieke ruimte aanbieden 
op een locatie die zich perfect leent om Utrecht en de Randstad efficiënt te beleveren. 
Dat is een bereik van 2,7 miljoen consumenten binnen een rijtijd van 30 minuten en 
zelfs 11,3 miljoen binnen 1 uur. In Rotterdam starten we met de herontwikkeling van een 
brownfieldlocatie van 2,8 ha in de Waalhaven, waar we dankzij een vooruitstrevend 
meerlaags bouwconcept tot 40.000 m² toekomstbestendige logistieke ruimte kunnen 
aanbieden.” 
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IN SAMENWERKING MET RDW

Alles voor duurzame en veilige mobiliteit 

Als deelnemer aan 
het verkeer wil je 
met een gerust 

gevoel op pad. Kunnen 
vertrouwen op een veili-
ge auto of (deel)scooter, 
maar wél met oog voor 
een schone leefomge-
ving. Het doel van de 
RDW? Veilige en duurza-
me mobiliteit voor bur-
gers en het bedrijfsleven. 

groei in mobiliteitswensen is 
dat noodzakelijk om ons werk 
goed te doen. 

Technologie 
Wij ondersteunen innovatie 
in mobiliteit door beheerste 
implementatie van nieuwe 
voertuigsoorten. Nieuwe 
voertuigen en voertuigsyste-
men brengen risico’s met zich 
mee, daarom zijn technische 
eisen en regelgeving leidend. 
Voor veiligheid en milieu. Wij 
praten en denken mee over 
deze regels en zorgen voor 
een zo veilig mogelijke intro-
ductie. Een goed begrip van 
de ontwikkelingen in tech-
nologie is noodzaak. Daarom 
ontwikkelen wij met partners 

controle met de APK, gaan we 
toe naar continu toetsen aan 
de veiligheids- en duurzaam-
heidseisen. Moderne auto’s 
zijn immers computers op 
wielen en krijgen te maken 
met software updates en 
cybersecurity. Dit alles kan de 
eigenschappen van een voer-
tuig veranderen, bijvoorbeeld 
omdat de motor krachtiger 
wordt. Veiligheid heeft tegen-
woordig een nieuwe dimensie 
en daarom is het belangrijk 
om ieder voertuig tijdens z’n 
hele levenscyclus te volgen.

Aansprakelijkheid 
Het kentekenregister is on-
misbaar. Denk aan gemeenten 
die een milieuzone willen 

inrichten of parkeren voor 
elektrische auto’s goedkoper 
willen maken. Voor deel-
mobiliteit moet helder zijn 
wie precies wanneer heeft 
gereden. En wat te denken 
van voertuigen met slimme 
rijondersteuning? De aanspra-
kelijkheid moet onomstreden 
zijn. En uiteraard ook de priva-
cy. Die staat voorop! Heldere 
afspraken dragen bij aan ons 
doel: een duurzame en veilige 
omgeving voor iedereen op 
straat. 

ook een nieuw mobiliteits- en 
infrastructuurcentrum voor 
tests en om onze kennis uit te 
bouwen.

Levenscyclus 
Het toezicht op voertuigen 
maken we intensiever. In 
plaats van één keer testen 
en toelaten en vervolgens de 

Wij combineren up-to-date 
kennis van voertuigen, regis-
tratie en informatie én zijn 
betrokken bij voertuigen van 
wieg tot sloop. Met alle nieu-
we typen voertuigen en een 

De leasefiets is steeds 
vaker onderdeel 
van het zakelijk 
mobiliteitsplan.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Onmiskenbaar 
dé trend in het 
woon-werkverkeer: 

op de e-bike naar het 
werk. Niet zo vreemd, 
want de voordelen zijn 
legio. Zeker als de baas 
een fietsleaseplan aan-
biedt.

snelheden tot 45 kilometer 
per uur en maken van bij-
voorbeeld een intimiderende 
25 kilometer naar het werk 
alsnog een peulenschil. 

Torenhoge brandstofprijzen, 
lange files, schaarse par-
keerplekken, een bewuste 
keuze voor vitaliteit en 
duurzaamheid: de verklarin-
gen voor de grote opmars 
van de e-bike in het dage-
lijkse woon-werkverkeer 
liggen, zo lijkt het, voor 
het oprapen. Dát de e-bike 
onder werknemers populair 
is, blijkt zonneklaar uit de 
jaarlijkse GfK E-bike Monitor. 

Woon-werkverkeer 
Weliswaar hebben recrean-
ten nog steeds het grootste 
aandeel in het gebruik van 
de elektrische fiets, maar 
de nieuwste cijfers (2021) 
liegen er niet om en la-
ten een duidelijke stijging 
zien in de aanschaf en het 
gebruik voor woon-werkver-
keer. Het goedkopere seg-
ment (tot 1500 euro) is, zo 
blijkt uit het GfK-onderzoek, 
goed voor een derde van de 
aankopen. Opvallend zijn de 
cijfers in het duurdere seg-

ment: een groeiend aantal 
mensen is bereid om drie-
duizend euro of meer neer 
te tellen voor een premium 
e-bike. 

Fitter en energieker
De trend van woon-werkver-
keer op de e-bike is inmid-
dels niet voorbijgegaan aan 
de werkgevers. Bedrijven ne-
men in hun mobiliteitsplan-
nen naast de (elektrische) 
leaseauto en bijvoorbeeld 
de ov-kaart steeds vaker 
de leasefiets op. Leuk voor 
de werknemers, want niet 
iedereen kan zich een elek-
trische fiets veroorloven. 
Lucratief voor de werkgever, 
want de voordelen van een 
fietsende werknemer zijn le-
gio. Het heeft aantoonbaar 
effect op het ziekteverzuim. 
Wie regelmatig fietst, voelt 
zich fitter en energieker en 
meldt zich minder vaak ziek. 
Fietsen is bovendien een 
duurzame vorm van mobi-
liteit. In cijfers uitgedrukt: 
een fiets is tot dertig keer 
schoner dan een auto. Zo 
is een leasefietsplan voor 
bedrijven een eenvoudige, 
maar effectieve aanvulling 
op een groener imago.

Voordelen en genoegens
De werknemer plukt, als 
gezegd, evengoed de vruch-
ten. Naast het financiële en 
fiscale voordeel (zie kader-
tekst), levert het woon-werk-
verkeer op de e-bike nog tal 
van andere grote voordelen 
en kleine genoegens. Zo kan 
de nieuwe generatie e-bi-
kes zonder opladen afstan-
den afleggen tot wel 160 
kilometer, dus angst voor 
een lege accu onderweg is 

allang niet meer nodig. En 
is de afstand naar het werk 
te groot om te fietsen? Met 
een speed pedelec hoef je 
je daar niets van aan te 
trekken. Deze high speed 
e-bikes duiken steeds vaker 
op in het verkeer. Ze halen 

Op de e-bike naar het werk: steeds populairder

EXPERT

JOHAN MULDER 
MANAGER/AUTOMONTEUR 
EUROMASTER

Wat is het belang van 
goede banden?
“Je banden zijn het 
enige contact dat je 
auto heeft met de weg. 
Brandstofbesparing, 
veiligheid en grip zijn 
belangrijk. Een lage 
bandenspanning scheelt 
wel 2 tot 5 procent extra 
brandstof door extra 
wrijving. De profieldiepte 
van je banden is cruciaal 
voor je grip en dus je 
veiligheid. Je kunt de 
profieldiepte van je banden 
zelf controleren. Als je een 
1-euro muntstuk met de 
zijkant in het profiel steekt 
mag je geen koperkleurige 
rand meer zien. Zie je bij 
het checken van je banden 
een schuin afgesleten 
profiel, dan moet je een 
uitlijncontrole laten doen”

Waarom is periodiek 
onderhoud zo belangrijk?
“Bij slecht onderhoud, 
door bijvoorbeeld de 
motorolie niet elke 15.000 

km te verversen, slijt alles 
veel sneller. Motorolie 
is de bescherming van 
de motor. Bij schone olie 
loopt de motor rustiger, 
zuiniger. Dat geldt ook 
voor koelvloeistof. Is die 
oud, dan heb je kans dat 
de leidingen bevriezen. 
Maar ook je ruitenwissers 
en airco moeten zeker 
niet vergeten worden. 
Onderhoud draagt bij aan 
comfort en veiligheid.”

Is het verstandig 
om te wachten met 
onderhoud?
“In de huidige tijd kan 
ik me voorstellen dat 
mensen uitgaves voor zich 
uitschuiven. Verstandig 
is het niet want 
goedkoop is uiteindelijk 
altijd duurkoop: door 
onderhoud tijdig uit te 
voeren voorkom je extra 
slijtage die kan leiden tot 
schades, waardoor er dure 
reparaties nodig zijn. Dus 
stel dit niet te lang uit.”

Hoe werkt een 
leasefietsplan 
precies? 
Je werkgever telt 7% van de 
consumentenadviesprijs van de 
fiets bij jouw inkomen. Hierop 
houdt je werkgever loonheffing 
in. Je vindt deze bijtelling terug 
op je loonstrook. Dit werkt 
precies hetzelfde als voor de 
leaseauto. Voor bijvoorbeeld een 
e-bike van €2.500, betaal je €175 
aan bijtelling per jaar. Dat is dus 
€175 / 12 = €14,58 per maand. Dit 
bedrag tel je bij bruto inkomen 
op, hierover betaal je vervolgens 
belasting. In de praktijk is dit 
een bedrag van tussen de 5 à 
6 euro per maand.

Als je werkgever niet het 
volledige bedrag kan of 
wil betalen, dan kun je de 
leasekosten én het service- en 
verzekeringspakket verrekenen 
met je brutoloon. Je spreekt met 
je werkgever af dat je tijdelijk 
vrijwillig brutoloon uitruilt 
voor de leasekosten. Daardoor 
daalt het brutoloon waarover je 
belasting verschuldigd bent en 
geniet je van een bruto-netto 
voordeel.
Afhankelijk van je 
belastingschaal heb je een 
(fiscaal) voordeel van minimaal 
25% ten opzichte van koop.
[bron: Wittebrug.nl]

GOEDE START: MOBILITEIT
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IN GOEDE HANDEN
euromaster.nl

Plan je afspraak tot 3 maanden vooruit. Ga naar euromaster.nl
of bezoek een van onze ruim 100 garages.

4 HALEN 
3 BETALEN

OP CONTINENTAL3 BETALEN

TERUG NAAR JE WERK?

KOM LANGS VOOR DE
GRATIS MASTERCHECK!
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R-ladder
Voor de inventarisatie van 
activiteiten die het gebruik 
van primaire grondstoffen 
in de economie (kunnen) 
verlagen, heeft het PBL 
gebruikgemaakt van de 
circulariteitsladder, de 
zogenoemde R-ladder. Hierbij 
gaat het om strategieën 
die in het Engels met een 
‘R’ beginnen, zoals reduce 
(verminderen), repair 
(herstellen), recycle en refuse 
(weigeren), het boycotten 
van producten met een grote 
milieudruk. 

Het grondstoffen-
gebruik is de 
afgelopen eeuw 
verachtvoudigd. 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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GOEDE START: MILIEU

In een circulaire econo-
mie krijgen de produc-
ten die we wegdoen 

een nieuwe bestemming 
en worden grondstoffen 
hergebruikt. Steeds meer 
bedrijven en organisaties 
dragen bewust of onbe-
wust bij aan de circulaire 
economie. Het is een 
motor voor innovatie en 
bestaande en nieuwe 
werkgelegenheid. 

grondstoffen en producten. Dat 
stimuleert niet om te investeren 
in hergebruik, recyclen of een 
langere levensduur. De mili-
eueffecten die optreden bij de 
productie van primaire grond-
stoffen en producten worden 
nu nog niet verdisconteerd in 
de prijs. Het is niet de enige be-
lemmering. Het huidige systeem 
van regels, normen en gewoon-
tes passen nu nog heel erg bij 
de huidige, lineaire economie. 
Ze sluiten niet goed aan bij de 
circulaire economie. 

Het moet gewoner worden om 
kapotte producten niet direct 
weg te gooien. Het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) 
heeft in 2020 op verzoek van 
het kabinet de omvang van de 
circulaire economie in kaart ge-
bracht. In het rapport ‘Circulaire 
economie in kaart’ is geïnven-
tariseerd wat er al gebeurt op 
dit gebied. Welke innovaties zijn 
er al? Hoe zien de initiatieven 
en activiteiten eruit? In totaal 
turfde het PBL zo’n 85.000 
activiteiten, waarmee ongeveer 
420.0000 banen zijn verbonden. 

Hergebruik en reparatie
Vaak wordt circulaire bedrijvig-
heid niet als zodanig herkend, 
omdat het al zo lang bestaat. 
Denk aan de fietsenmaker 
of kringloopwinkel. Circulair 
denken zorgt voor innovatieve 
bedrijfsmodellen en beperkt zich 
niet tot de creatieve industrie 
en startups. Zo heeft Auping 
samen met DSM-Niaga een 

als rekenmeester voor de transi-
tie naar circulariteit en de regie 
te voeren om de voortgang te 
meten om te kunnen sturen 
vanuit de nationale overheid. 
Een van de verrassende inzich-
ten is dat er veel meer gebeurt 
dan gedacht. PBL heeft wel 1500 
initiatieven op innovatiegebied 
geteld. De inventarisatie laat 
zien dat er heel veel mogelijkhe-
den voor circulaire activiteiten 
zijn en dat het aanbod heel 
breed is. Veel activiteiten daar-
van worden nog niet als zodanig 
gelabeld.
Refurbished heeft nu nog een 
minder goed imago bij een 
grote groep consumenten en 
bedrijven. Een fiets laten we 
repareren, maar de meeste 
huishoudelijke apparaten 
worden vervangen door nieuwe. 
Soms heeft dat met het ont-
werp te maken, dat reparatie 
duur maakt. Wil je de circulaire 
economie stimuleren, dan moet 
je daarmee al rekening houden 
in de ontwerpfase, in plaats 
van een product te maken voor 
eenmalig gebruik. Een voorbeeld 
hiervan is de elektrische tan-
denborstel. De batterij zit in het 
midden, helemaal verlijmd, en is 
niet te vervangen.

circulaire matras ontwikkeld en 
Philips met Circulair lighting 
de focus verlegt van bezit naar 
gebruik. Het stimuleert inno-
vatie om de levensduur zo veel 
mogelijk te verlengen en zo te 
ontwerpen dat de materialen, 
componenten en producten 
kunnen worden hergebruikt.
De aanjager van de transitie 
naar een circulaire economie is 
het Grondstoffenakkoord van 
2017. Het grondstoffengebruik 
is de afgelopen eeuw veracht-
voudigd. Zonder maatregelen 
neemt dat verder toe. In een 
circulaire economie houdt je 
grondstoffen, producten en 
materialen beschikbaar voor 
hergebruik. Overstappen op een 
circulaire economie is daarom 
noodzakelijk, maar het biedt ook 
economische kansen. Voor-
beelden hiervan zijn hergebruik 
(‘re-use’), reparatie (apparaten 
opknappen, ‘refurbish’) en deel-
platformen. Soms combineren 
initiatiefnemers circulariteit 
met een sociaal of duurzaam 
motief. Een initiatief rond ‘wees-
bootjes’, waarbij mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt 
de bootjes uit de grachten 
ophalen en opknappen. Andere 
voorbeelden zijn Plastic Whale, 
dat een vloot bootjes heeft van 
zwerfplastic uit de Amsterdams 
grachten of soepenfabrikant De 
Verspillingsfabriek. 

Imago
Voor de circulaire economie 
heeft PBL een speciale rol 
gekregen. Het kabinet heeft het 
PBL gevraagd om op te treden 

Hergebruik
Een van de obstakels voor een 
doorbraak van de circulaire eco-
nomie is de lage prijs van veel 

Circulaire economie al groter dan gedacht

EXPERT

PETER JISKOOT
CEO GEMIVA

Waarom maken jullie 
gebruik van de Batterij 
Bewaarbox Zakelijk?
“Er verdwijnen nog steeds 
batterijen in de afvaloven. 
Die horen daar niet. Je moet 
dus beter scheiden bij de 
bron. Afgedankte batterijen 
zijn nog prima te recyclen. 
Mijn persoonlijke doel is de 
inzameling van batterijen 
binnen Gemiva te verhogen. 
Het helpt natuurlijk dat 
de inzamelbox gratis is. 
We hebben 100 Batterij 
Bewaarboxen Zakelijk bij 
Stibat Services besteld en 
inmiddels 50 in gebruik 
genomen.”

Hoe draagt het bij aan het 
beter scheiden van afval?
“Je maakt afvalscheiding 
zichtbaar. We zijn een 
zorginstelling met 200 
locaties. Medewerkers en 
cliënten zien de Batterij 
Bewaarbox Zakelijk bij het 
langslopen op de balie 
staan. Als iemand een 
batterij weggooit, kun je 

vertellen dat die ook in de 
box kan.”

Waarom past de Batterij 
Bewaarbox Zakelijk bij 
jullie?
“Het gaat om 
gedragsverandering. Daar 
waar het kan, willen 
we afval scheiden. We 
hebben een werkgroep 
duurzaamheid. Ons 
eerste doelstelling was 
het verminderen met 25 
procent van onze CO2-
voetafdruk. Dat is in één 
keer gelukt door groene 
energie in te kopen. Dat 
ging zo gemakkelijk, dat de 
vraag kwam: hoe kunnen 
we de locaties verleiden 
om duurzamer te denken. 
Verplichten werkt niet, 
dus we gaan op zoek naar 
gemotiveerde medewerkers. 
Gezamenlijk kun je met 
kleine stappen grote 
winst maken. Ik noem het 
sprokkelen. De thermostaat 
slim instellen, een dag 
zonder vlees, en zo door.”

Wil je de circulaire 
economie stimuleren, 
dan moet je daarmee 
al rekening houden in 
de ontwerpfase.



»

Klein chemisch 
afval 
Niet alleen de bekende 
AA- en AAA-batterijen horen 
gescheiden ingezameld 
te worden, maar ook de 
knoopcellen van bijvoorbeeld 
gehoorapparaten en 
natuurlijk de ingebouwde 
(oplaadbare) batterijen van de 
spelcomputer, tandenborstel 
of digitale camera. Batterijen 
vallen onder ‘klein chemisch 
afval’. Er zitten stoffen in 
batterijen die, wanneer ze 
als zwerfafval op straat 
belanden, schade kunnen 
veroorzaken voor mens, dier 
en milieu. Het is daarom 
belangrijk dat we afgedankte 
batterijen scheiden van het 
overige afval. Dat is een kleine 
moeite, en het inleveren van 
batterijen verloopt relatief 
goed, maar het kan altijd 
beter. Nu verdwijnt nog zo’n 
13% in het restafval. Dat 
percentage kan nog omlaag. 

Afgedankte batterijen 
en accu’s belanden bij 
bedrijven nog te vaak 
in het restafval.

Acht ingeleverde 
batterijen leveren 
genoeg nikkel op voor 
het maken van een 
kaasschaaf.
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Een tweede leven voor afgedankte batterijen 
en accu’s op kantoor

Afgedankte 
batterijen en 
accu’s belanden 

bij bedrijven nog te vaak 
in het restafval. Dat is 
zonde, want batterijen 
zijn heel goed te 
recyclen. De batterijen 
en accu’s zitten vol 
bruikbare metalen die 
nodig zijn voor het 
maken van nieuwe 
producten. Stichting 
Stibat Services, de 
organisatie die zich in 
Nederland bezighoudt 
met het inzamelen, 
sorteren en recyclen van 
afgedankte batterijen 
en accu’s, heeft speciaal 
voor bedrijven de 
Batterij Bewaarbox 
Zakelijk ontwikkeld. 
Een handig hulpmiddel 
bij het inzamelen van 
batterijen op kantoor. 

Duurzame wereld
Met name bij MKB-bedrijven 
valt nog veel terrein te 
winnen als het gaat om het 
verzamelen en recyclen van 
batterijen. Afvalscheiding en 
-inzameling is bij veel bedrijven 
niet altijd goed geregeld. 
Batterijen slingeren rond 
in bureaulades en kasten, 
of worden in de prullenbak 
gegooid. De batterijen komen 
zo met het restafval in de 
verbrandingsoven terecht en 
kunnen niet meer gerecycled 
worden.  
Stibat Services wil met de 
Batterij Bewaarbox Zakelijk 
bedrijven aansporen om 
gebruikte batterijen en accu’s 

in te leveren. Door afgedankte 
batterijen te verzamelen, 
dragen bedrijven bij aan een 
duurzame wereld. Met de 
bewaarbox is er op kantoor een 
vaste plek om de afgedankte 
batterijen te bewaren. Dit 
zorgt ervoor dat batterijen 
niet langer rondzwerven op 
bureaus en in lades. Als de 
Batterij Bewaarbox Zakelijk 
vol is, kunnen bedrijven de 
afgedankte batterijen inleveren 
bij één van de ruim 25 duizend 
inleverpunten van Stibat 
Services of meegeven aan de 
afvalvalinzamelaar van het 
bedrijf.

Hergebruik
Er is nog een extra reden 
waarom het beter is dat 
batterijen niet bij het 
restafval belanden. Zelfs als 
de batterij leeg is, bevat deze 
nog restspanning. Hierdoor 
is er kans op kortsluiting, 
met mogelijk een afvalbrand 
als gevolg. Met name bij 
lithiumbatterijen, die een hoge 
energiedichtheid hebben, is de 
kans hierop reëel.
Je helpt de natuur en het 
klimaat door afgedankte 
batterijen – niet alleen thuis 
maar ook op het werk – te 
scheiden voor recycling. 
Batterijen bevatten metalen 
die hergebruikt kunnen 
worden. Zoals ijzer, lood, zink, 
mangaan, kobalt en nikkel. 
Van die metalen worden 
nieuwe producten gemaakt. 

Grondstoffen worden steeds 
schaarser en zijn vaak moeilijk 
te delven. De energie die 
nodig is voor het winnen 
van nieuwe grondstoffen is 
groot. Recyclen van metalen, 
door ze terug te winnen uit 
gebruikte batterijen, kost 
minder energie en daarmee 
minder CO2-uitstoot. In 2021 is 
4,8 miljoen kilo aan batterijen 
en fietsaccu’s ingezameld 
voor recycling. Hiermee is 
in 2021 ruim 3,2 miljoen kilo 
aan CO2-uistoot vermeden. 
Van de teruggewonnen 

metalen zijn bijvoorbeeld 
fietsen, kranen, pannen, 
brilmonturen, leidingen en 
dakgoten gemaakt. Om een 
idee te geven: acht ingeleverde 
batterijen leveren genoeg 
nikkel op voor het maken van 
een kaasschaaf.

Heb je hart voor de zaak én 
voor het milieu? Vraag dan nu 
de Batterij Bewaarbox Zakelijk 
aan voor op kantoor! Tot en 
met 18 september 2022 kunnen 
De Telegraaf-lezers de Batterij 
Bewaarbox Zakelijk gratis 
voor hun bedrijf aanvragen. 
De aanvrager ontvangt 
de bewaarbox met een 
promotiepakket om de collega’s 
op kantoor aan te sporen hun 
gebruikte batterijen en accu’s 
in te leveren.

Vraag de Batterij Bewaarbox 
Zakelijk gratis aan via de QR-code 
of: www.batterijbewaarbox.nl



Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Het is nog maar een 
kleine stap naar de 
digitalisering van het 
paspoort zoals we dat 
nu kennen.

Met een 
gekwalificeerd 
certificaat is de
identiteit van de 
ondertekenaar 
gewaarborgd.
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GOEDE START: DIGITAAL ONDERTEKENEN

Een elektronische handteke-
ning heeft op grond van ar-
tikel 3:15a van het Burgerlijk 
Wetboek dezelfde rechtsgel-
digheid als een ‘natte’ hand-
tekening. Een belangrijke 
voorwaarde die daarbij wordt 
gesteld, is dat de elektroni-
sche handtekening voldoende 
betrouwbaar is, mede gelet 
op het doel waarvoor het 
wordt gebruikt.

Rechtsgeldigheid 
De betrouwbaarheid hangt 
af van de wijze van onder-
tekenen. Van een ‘gewone’ 
elektronische handtekening 
is bijvoorbeeld sprake bij een 
scan van een document met 
een fysieke handtekening. De 
rechtsgeldigheid in de rechts-
zaal hiervan is laag. Bij een 
gekwalificeerde elektronische 
handtekening is de onder-
tekening van het document 
gekoppeld aan een gekwali-
ficeerd certificaat. Hiermee 
wordt de identiteit van de 
ondertekenaar gewaarborgd, 
waardoor de betrouwbaar-
heid van de handtekening ge-
garandeerd is. Een document 
ondertekend met de gekwa-
lificeerde e-handtekening is 
juridisch bindend. “Je kunt op 
een bierviltje iets afspreken 
en dan heb je een ‘contract’, 
waarover je in de rechtszaal 
kunt discussiëren in hoeverre 
je daaraan bent gehouden. 
Als een ondertekenaar heeft 
getekend met een gekwalifi-
ceerde elektronische handte-
kening, wordt het praktisch 
onmogelijk om de legitimiteit 
ervan te betwisten. Dat is 
een enorm voordeel. Bij ande-
re vormen van ondertekening 
– geavanceerd, eenvoudig – 
ligt dat minder eenduidig,” 

Europese regelgeving
“We komen in een tijdperk 
dat het uitgeven van een 
digitale identiteit net zo 
makkelijk is als het verstrek-
ken van een gebruikersnaam 
en wachtwoord. Bovendien 
voldoet het aan het aller-

vertelt Kick Willemse van 
Evidos, een specialist is in 
digitale handtekeningen en 
identificatie.
Tot voor kort was een aantal 
omslachtige stappen no-
dig om een gekwalificeerde 
elektronische handtekening 
te zetten, waardoor de aan-
vraag van een gekwalificeerd 
certificaat tijd en geld kostte. 
Dankzij slimme apps en 
gezichtsherkenningssoftware 
is de identificatie steeds 
laagdrempeliger. Als voor-
beeld noemt hij de klantiden-
tificatie bij de bank. “Vroeger 
moest je met je paspoort 
langs om die te laten con-
troleren en om ter plekke je 
handtekening te zetten. Nu 
scan je je paspoort of iden-
tificatiekaart en je gezicht 
met de app en vervolgens 
kun je door. Dat voelt minder 
complex dan een wachtwoord 
en sms, maar voor de bank 
is het betrouwbaarder en 
veiliger.”
Willemse is al 25 jaar betrok-
ken bij de ontwikkelingen 
rondom een betrouwbare di-
gitale identiteit op internet. 
“Waar je vroeger met gebrui-
kersnaam en wachtwoord 
inlogde, snappen mensen nu 
al dat ze een sms’je krijgen 
om een aanvullende veilig-
heidscode in te toetsen om 
toegang te krijgen tot een 
persoonlijke omgeving. De 
digitale identiteit is uiteinde-
lijk een belangrijk ingrediënt 
van een digitale handteke-
ning. Als je tekent met een 
goede, hoogwaardige iden-
titeit, kun je bijvoorbeeld op 
een sluitende manier aanto-
nen wie op welk moment zijn 
huis heeft verkocht, en wie 
het huis heeft gekocht.”

hoogste betrouwbaarheidsni-
veau.” Op Europees niveau 
wordt het vraagstuk rondom 
e-identiteit technisch en 
juridisch gestandaardiseerd. 
“Hierdoor wordt digitale iden-
titeit een exportproduct. De 
Belgische identiteit itsme® 
kun je ook al in Nederland 
aanvragen en gebruiken. Het 
interessante is dat er wet- en 
regelgeving in de maak is dat 
een elektronische identiteit 
die je in een ander land hebt 
gekregen, in principe ook 
moet kunnen gebruiken om 
bij de Nederlandse overheid 
in te loggen. De Europese 
commissie is bezig om dat te 
verplichten. Zodat je binnen-

kort bijvoorbeeld in plaats 
van DigiD kunt kiezen om 
met itsme® in te loggen bij 
de overheid.” Het is nog maar 
een kleine stap naar de digi-
talisering van het paspoort 
zoals we dat nu kennen, 
verklaart Willemse. “Apple en 
Google hebben hun software 
opengezet, zodat je de chip 
van je paspoort met je smart-
phone kan uitlezen. In combi-
natie met een biometrische 
gezichtscontrole kun je zo je 
identiteit bewijzen.”

De elektronische 
handtekening is, 
als vervanging van 

de ‘natte handtekening’, 
bezig aan een onstuit-
bare opmars. De digitale 
handtekening biedt veel 
voordelen. Voor de klant 
is het niet meer nodig 
om ‘even langs te ko-
men’ om een document 
te ondertekenen of om 
documenten op te stu-
ren. De techniek wordt 
steeds laagdrempeliger 
en veiliger. 

Elektronisch vervangt de ‘natte’ handtekening
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IN SAMENWERKING MET EVIDOS

Evidos is dé 
marktleider in de 
digitale handtekening 
en identificatie.

» Start vandaag nog met de digitale transformatie bij uw organisatie: www.evidos.com/nl

De 5 voordelen

1. Zekerheid over de 
identiteit van de 
ondertekenaar, zodat je 
zeker weet dat de juiste 
persoon heeft getekend.

2. Grip op het 
ondertekenproces, met 
real-time inzicht in 
wat er gebeurt met het 
document vanaf het 
moment van versturen.

3. Professionaliteit 
richting de klant. Deze 
zadel je niet op met 
allerlei administratieve 
handelingen (printen, 
scannen etc.). Dit werkt 
conversie verhogend!

4. Kostenbesparing.

5. Tijdwinst bij het 
ondertekenen van 
documenten, zodat 
je kunt focussen op 
(andere) zaken die er 
echt toe doen. 

Evidos loopt voorop bij de 
ontwikkelingen rondom de 
gekwalificeerde elektronische 
handtekening. Deze is in 
de Europese wetgeving 
gelijkgesteld aan de ‘natte’ 
handtekening en biedt 
onomstotelijk bewijs wie, wat, 
wanneer ondertekend heeft. 
De oplossingen van Evidos zijn 
geschikt voor zowel het MKB 
als grote organisaties.
“Ons streven is ervoor te 
zorgen dat mensen op 
een steeds betere manier 
documenten elektronisch 
kunnen ondertekenen,” 
vertelt Evidos-oprichter 
Kick Willemse. Evidos is 
marktleider in de digitale 
handtekening en identificatie, 
maar geeft niet zelf 
identiteiten uit, maar werkt 
samen met providers van 
elektronische handtekeningen 

als ZealiD en itsme®. “Welke 
identiteit een individu 
gebruikt, hangt samen met 
iemand persoonlijke voorkeur. 
De een vindt het prettig om 
DigiD te gebruiken, anderen 
weer de iDIN van de bank 
te gebruiken. Het hangt ook 
af van de identificatie die 
de dienstverlener eist. Bij 
gemeenten kun je op dit 
moment alleen met DigiD 
naar binnen.”

Ondertekenen via app
De samenwerking met ABN 
AMRO is een mooie klantcase. 
Dankzij de gekwalificeerde 
elektronische handtekening 
van Evidos en ZealiD is de 
bank verzekerd van een ‘echt 
volledige identificatie’ bij het 
afsluiten van een zakelijk 
krediet. “Het gaat vaak om 
substantiële bedragen, dus 
mogen er geen discussies 
ontstaan over de identiteit 
van de klant,” zegt Matthijs 
van Ganzewinkel, Product 
Owner Digital Document 
Exchange bij ABN AMRO. 
Voorheen ging een heel 
administratief proces 
aan het zetten van een 
elektronische handtekening 
vooraf. De identiteit van 
de ondertekenaar moest 
worden geverifieerd 

met een persoonlijke 
ontmoeting en waren er 
enkele veiligheidscontroles 
ingebouwd die het proces 
kostbaar en tijdrovend 
maken. Voor ABN AMRO 
redenen om te kijken naar 
een gebruiksvriendelijker en 
kostenefficiënter alternatief 
voor de traditionele 
manier van gekwalificeerd 
ondertekenen. De bank kwam 
uit bij Evidos.
De zakelijke ABN AMRO-klant 
doorloopt identificatieproces 
in de mobiele app van ZealiD.  
“Je scant je paspoort en 
maakt een filmpje van je 
gezicht om je bestaan aan 
te tonen,” aldus Matthijs van 
Ganzewinkel. De componenten 
samen vormen met de 
gegevens van de bank een 
klant z’n digitale identiteit. 
Via dezelfde app kan de klant 
de documenten elektronisch 
ondertekenen. ZealiD is 
hiervoor geïntegreerd in de 
ondertekenoplossing van 
Evidos. 

Identiteitscontrole
Met de opkomst van het 
internet hebben we geleerd 
hoe belangrijk het is om te 
weten met wie je zakendoet. 
Toezichthouders stellen 
steeds meer eisen aan 
organisaties om te weten 
met wie je zakendoet, door 
middel van een waterdichte 
identiteitscontrole. 
“Identiteitscontrole via de 
app is gebruiksvriendelijk, 
kostenefficiënt en 

betrouwbaar. Ik verwacht dat 
steeds meer organisaties 
hierop overstappen. Het is 
dé oplossing voor sectoren 
die traditioneel veel fysiek 
contact met de klant 
hebben, zoals makelaars 
en accountants, maar hun 
bedrijfsmodellen ook steeds 
meer digitaliseren.” voorziet 
Willemse. De gekwalificeerde 
elektronische handtekening 
is een betrouwbare oplossing 
voor handelingen waarbij 
een handtekening is vereist, 
zoals bij het indienen 
van de belastingaangifte 
en goedkeuren van de 
jaarcijfers. Hetzelfde geldt 
voor de werkzaamheden van 
makelaars en notarissen. 
Een ander voorbeeld is de 
identiteitscontrole wanneer 
een nieuwe medewerker 
aan de slag gaat bij 
een uitzendbureau of 
payrollbedrijf. 

Evidos helpt 
organisaties 
documenten op een 

eenvoudige, efficiënte 
en rechtsgeldige manier 
van een gekwalificeerde 
elektronische 
handtekening te 
voorzien. Het bedrijf is 
de digitale handtekening 
en identificatiepartner 
van organisaties 
als ABN AMRO, de 
Universiteit Twente en 
Makelaarsland.

Uw documenten rechtsgeldig met een 
digitale handtekening

Vandaag al aan de 
slag met digitaal 
ondertekenen? 

Scan de QR code 
en ga kosteloos 

van start 



Porem cor ad et adit dus nonestis essite nihitassus.

Het rendement op de 
verhuur nog steeds 
een belangrijke 
lokker voor beleggers.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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GOEDE START: VASTGOEDFINANCIERING

Vastgoed is de 
afgelopen jaren 
bijzonder populair 

als beleggingscategorie. 
De marktomstandighe-
den zijn goed en er is 
veel (vrij) kapitaal op de 
markt. Wie een beleg-
gingspand wil kopen, 
heeft meer mogelijkhe-
den dan financiering bij 
de bank. Van meer recen-
te datum is de opkomst 
van peer-to-peer finan-
ciering van commercieel 
en bedrijfsvastgoed.

het prospectus. Op de website 
van de AFM lees je waarop je 
allemaal moet letten.

Gaat de gemiddelde huurprijs 
omhoog, dan stuwt dat het ren-
dement. Als de stijging van de 
gemiddelde huizenprijzen en de 
gemiddelde huurprijzen gelijke 
tred houden, blijft vastgoed 
een interessante investering. 
Zelfs nu de maatschappelijke 
kritiek op vastgoedbeleggingen 
toeneemt vanwege de krapte 
op de woningmarkt.

De lange termijn
Niet iedereen heeft de finan-
ciële middelen om zelf een 
beleggingspand te kopen. In 
dat geval kun je kiezen om te 
investeren in een vastgoed-
fonds. Beleggen in vastgoed 
kan op verschillende manieren, 
vaak al vanaf een paar duizend 
euro. Als je deelneemt via een 
beursgenoteerd fonds of via 
een niet-beursgenoteerd fonds 
koop je participaties, aande-
len of obligaties. Het fonds 

Vastgoedhypotheek
Wanneer je over een beschei-
den vermogen beschikt of als 
ondernemer een (bedrijfs)pand 
wilt kopen in van plaats van 
te huren, kun je aankloppen 
voor een vastgoedhypotheek. 
Naast financiering via de bank 
zijn er steeds meer fintechplat-
forms die bemiddelen tussen 
ondernemers en vastgoedin-
vesteerders en vermogende 
particulieren. Voordeel van deze 
peer-to-peer financiering is de 
snelheid.
Bij zakelijk vastgoed wordt de 
aankoop deels uit privégeld 
betaald en deel gefinancierd 
door de bank of derden. Daarbij 
geldt het pand als (hypothe-
cair) onderpand. De extra zeker-
heid is dat tot maximaal 80% 
van de waarde wordt gefinan-
cierd. Je moet als belegger of 
ondernemer zelf de resterende 
20% inleggen. Als ondernemer 
kun je ervoor kiezen (deels) te 
financieren vanuit de eigen 
bv of holding. Dan is het pand 
gelijk ook onderdeel van je 
pensioenvoorziening. 

Rendement
Hoewel het prijsplafond voor 
vastgoed in zicht lijkt te komen, 
is het rendement op de verhuur 
nog steeds een belangrijke lok-
ker voor beleggers. Vastgoedin-
vesteringen worden namelijk 
door twee factoren bepaald, de 
huizenprijzen en de huurprijzen. 
Gaat de aankoopprijs omhoog, 
zoals afgelopen jaren het geval 
is, dan druk dat het rendement. 

gebruikt dit voor de bouw of 
de aankoop van bijvoorbeeld 
kantoren, winkelcentra of wo-
ningen. Het is belangrijk om je 
vooraf goed te informeren over 
het fonds en je te verdiepen in 

De verschillende smaken bij vastgoedfinanciering

EXPERT

FOLKERT EGGINK 
CEO VASTGOEDFINANCIERINGS-
PLATFORM MOGELIJK

Hoe ervaar je de 
stemming onder 
ondernemers?
“Ondernemers hebben 
na de zomer zin in een 
frisse start. Ze komen 
van vakantie terug met 
een gezonde, zonnige 
ambitie. Dat vraagt om 
additioneel werkkapitaal. 
Groeifinanciering is vaak 
de belangrijkste reden 
om aan te kloppen. Als je 
plannen hebt, wil je snel 
schakelen. Een zakelijke 
hypotheek leent zich 
ervoor om onder gunstige 
voorwaarden extra geld vrij 
te maken om groeiplannen 
te financieren en 
het bufferkapitaal te 
vergroten. Juist de 
korte doorlooptijd 
bij een platform als 
Mogelijk, maakt dat 
ondernemers graag bij 
ons een financiering 
afsluiten. Dit is hét 
moment om je zakelijk 
pand te herfinancieren. 
De waardes zijn stevig 
gestegen waardoor er 
extra financieringsruimte 
is.”

En bij investeerders?
“2020 en 2021 waren 
heel goede jaren qua 
beleggen. Nu is het over 
de hele linie minder 
feest, maar beleggen in 
zakelijke hypotheken is 
nog steeds een optie met 
veel zekerheid en een 
rendement van 4,5% tot 
6% per jaar. Dat maakt 
het aantrekkelijk voor 
investeerders.”

Welke trend zie je nog 
meer?
“Een groeiende groep 
ondernemers loopt tegen 
de pensioenleeftijd 
aan en is op zoek naar 
bedrijfsopvolging. Die 
vinden ze vaak wel, 
maar financiering van 
de overname is vaak 
lastig als je je bij de 
bank meldt. Ook hier is 
een hypotheek op het 
bedrijfspand bij Mogelijk 
een mooie kans om 
gefaseerd de overdracht 
te organiseren. Bij een 
financieringsaanvraag 
focussen wij primair op het 
object.”

De populariteit van vastgoed 
is niet zo gek natuurlijk. De 
krapte in het woonaanbod 
zorgt ervoor dat de huurders in 
het vrijemarktsegment in de rij 
staan. En dan is er ook nog de 
waardevermeerdering van het 
vastgoed zelf. 

Overwaarde
Je kunt anderen voor jou laten 
beleggen, maar je kunt natuur-
lijk ook zelf vastgoed aankopen. 
Dat is precies wat veel ouders 
voor hun kinderen doen. Eigen 
geld maakt het grote verschil. 
Als je over een groot eigen 
vermogen beschikt, kun je 
direct investeren in vastgoed, 
eventueel met behulp van aan-
vullende financiering. Dankzij 
de enorme prijsstijging van de 
afgelopen jaren, kun je de over-
waarde van je eigen woning 
benutten voor de aankoop van 
een tweede huis, bijvoorbeeld 
een appartement voor de kin-
deren of een vakantiewoning. 
De huurinkomsten gebruik je 
vervolgens voor de rente en 
aflossing.

Geld vast ‘in stenen’
Tenzij je belegt in 
een beursgenoteerd 
vastgoedfonds, is een 
vastgoedinvestering voor 
langere termijn. Het geld 
ligt vast voor een langere 
periode, dus het is belangrijk 
dat je alleen belegt met geld 
waar je niet direct bij hoeft 
te komen. Bij fondsen geldt 
vaak een beleggingstermijn 
van meerdere jaren. Datzelfde 
geldt voor een eigen pand. Je 
geld zit vast in ‘stenen’. Die 
verhandel je minder snel dan 
aandelen.

Met nieuw pand kunnen ondernemers 
groeiambities realiseren

Vastgoed fi nancieren?

Familiebedrijf Kroeze hoveniers is in 1956 
opgericht door Jan Kroeze senior in Driel. In 
2015 werd kleinzoon van de oprichter Jan 
Kroeze junior naast zijn vader André en moeder 
Mariska mede-eigenaar van het bedrijf. Samen 
hebben ze zo’n dertig mensen in dienst, 
allemaal uit de omgeving van Beesd. Ze doen 
hoveniersprojecten door heel Nederland. “We 
hadden de behoefte aan een ruim pand met 
terrein eromheen en mogelijkheden om makkelijk 
in- en uit te rijden om te laden en te lossen.”  Toen 
aan de rand van Beesd een industrieterrein werd 
ontwikkeld en daar een kavel beschikbaar was 
voor nieuwbouw was het voor de ondernemers 
vrij snel duidelijk dat ze daar een toekomst zagen 
voor het bedrijf. Jan: “We hadden een optie op de 
kavel en er waren nog drie andere gegadigden. 
We moesten dus snel schakelen.” 

Financiering door private investeerders
Financieel adviseur van Credion Arjan Staal 
stelde voor contact te leggen met Mogelijk. 
Mogelijk brengt ondernemers die een fi nanciering 
zoeken voor hun vastgoed en investeerders bij 

Bij Mogelijk sluit u uw zakelijke hypotheek voor onder andere uw bedrijfspand, appartement of woning voor de verhuur, 
kantoor, horecapand of winkel. Zolang het zakelijk vastgoed is, kunnen wij het fi nancieren.

 Altijd boetevrij extra afl ossen   Onderpand belangrijker dan uw jaarrekening

 Lage afl ossing    Ook nieuwbouw

Doe de quickscan op mogelijk.nl/ondernemershypotheek en hoor binnen twee werkdagen welke leensom haalbaar is.

“Uiteraard hadden we een marge aangehouden, 
maar omdat de materiaalkosten zo enorm 
gestegen waren, ontstond er een tekort. Adviseur 
Arjan Staal: “Ik nam contact op met Mogelijk. Zij 
konden werderom snel schakelen. Ze bekijken 
aanvragen heel zorgvuldig én pragmatisch: 
wat is de verhouding tussen de schuld en de 
waarde van het pand? Kan de ondernemer 
de schuldenlast dragen? Dat zag er allemaal 
positief uit.” Jan: ‘Dat moet ook, vind ik. Wij zijn 
ondernemers, wij willen door.”

Zo werkt De Ondernemershypotheek 
van Mogelijk
Ondernemers kunnen bij Mogelijk een lening 
afsluiten voor een zakelijk pand. Dat kan 
een horeca-, bedrijfs- of winkelpand zijn, 
maar ook transformaties, projecten, 
nieuwbouw of agrarische grond. De rente 
hangt onder meer af van de marktwaarde, 
courantheid en de ligging van het object. 
De looptijd varieert van drie maanden tot 
twintig jaar, tussentijds extra boetevrij 
afl ossen kan altijd. Voor de fi nanciering 
vindt Mogelijk de waarde van het pand 
belangrijker dan de jaarrekening.

elkaar. Investeerders fi nancieren via Mogelijk 
de zakelijke hypotheek van een ondernemer. 
“Twee accountmanagers kwamen op een 
woensdagmiddag langs. We hebben de 
plannen doorgesproken en na twee uur zeiden 
ze: “We gaan het regelen.” De dinsdag daarna 
stond de aanvraag in de lijst van nieuwe 
investeringsaanbiedingen die Mogelijk wekelijks 
aan investeerders stuurt. Twee investeerders 
meldden zich. Een van hen had voldoende 
aan de projectbeschrijving, de tweede wilde 
graag persoonlijk kennismaken. “Hij is bij 
ons thuis geweest en was heel enthousiast 
over de plannen. Na een fi jne kennismaking 
wist hij genoeg.” Gezamenlijk fi nancierden de 
investeerders via een zogeheten clubdeal de 
helft van de totale investering die nodig was 
voor de aankoop van de grond en de bouw 
van het pand. De andere helft legde familie 
Kroeze zelf in.

Als ondernemers willen wij door
Maar zoals dat gaat bij bouwprojecten zaten er 
bij de bouw onvoorziene hobbels in de weg. Jan: 

V.l.n.r. Arjan Staal (Credion) en eigenaren André en Jan Kroeze zijn trots op het nieuwe, duurzame pand (foto: Jeroen Dietz).

Aan de rand van Beesd verrees in drie maanden tijd het nieuwe pand van Kroeze hoveniers. 
Inmiddels zit de ondernemersfamilie ontspannen achter het bureau, maar de weg erheen had 
nogal wat voeten in de aarde.”Gelukkig kregen we de fi nanciering tijdig rond en kunnen we 
door met ondernemen.”
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Met nieuw pand kunnen ondernemers 
groeiambities realiseren

Vastgoed fi nancieren?

Familiebedrijf Kroeze hoveniers is in 1956 
opgericht door Jan Kroeze senior in Driel. In 
2015 werd kleinzoon van de oprichter Jan 
Kroeze junior naast zijn vader André en moeder 
Mariska mede-eigenaar van het bedrijf. Samen 
hebben ze zo’n dertig mensen in dienst, 
allemaal uit de omgeving van Beesd. Ze doen 
hoveniersprojecten door heel Nederland. “We 
hadden de behoefte aan een ruim pand met 
terrein eromheen en mogelijkheden om makkelijk 
in- en uit te rijden om te laden en te lossen.”  Toen 
aan de rand van Beesd een industrieterrein werd 
ontwikkeld en daar een kavel beschikbaar was 
voor nieuwbouw was het voor de ondernemers 
vrij snel duidelijk dat ze daar een toekomst zagen 
voor het bedrijf. Jan: “We hadden een optie op de 
kavel en er waren nog drie andere gegadigden. 
We moesten dus snel schakelen.” 

Financiering door private investeerders
Financieel adviseur van Credion Arjan Staal 
stelde voor contact te leggen met Mogelijk. 
Mogelijk brengt ondernemers die een fi nanciering 
zoeken voor hun vastgoed en investeerders bij 

Bij Mogelijk sluit u uw zakelijke hypotheek voor onder andere uw bedrijfspand, appartement of woning voor de verhuur, 
kantoor, horecapand of winkel. Zolang het zakelijk vastgoed is, kunnen wij het fi nancieren.

 Altijd boetevrij extra afl ossen   Onderpand belangrijker dan uw jaarrekening

 Lage afl ossing    Ook nieuwbouw

Doe de quickscan op mogelijk.nl/ondernemershypotheek en hoor binnen twee werkdagen welke leensom haalbaar is.

“Uiteraard hadden we een marge aangehouden, 
maar omdat de materiaalkosten zo enorm 
gestegen waren, ontstond er een tekort. Adviseur 
Arjan Staal: “Ik nam contact op met Mogelijk. Zij 
konden werderom snel schakelen. Ze bekijken 
aanvragen heel zorgvuldig én pragmatisch: 
wat is de verhouding tussen de schuld en de 
waarde van het pand? Kan de ondernemer 
de schuldenlast dragen? Dat zag er allemaal 
positief uit.” Jan: ‘Dat moet ook, vind ik. Wij zijn 
ondernemers, wij willen door.”

Zo werkt De Ondernemershypotheek 
van Mogelijk
Ondernemers kunnen bij Mogelijk een lening 
afsluiten voor een zakelijk pand. Dat kan 
een horeca-, bedrijfs- of winkelpand zijn, 
maar ook transformaties, projecten, 
nieuwbouw of agrarische grond. De rente 
hangt onder meer af van de marktwaarde, 
courantheid en de ligging van het object. 
De looptijd varieert van drie maanden tot 
twintig jaar, tussentijds extra boetevrij 
afl ossen kan altijd. Voor de fi nanciering 
vindt Mogelijk de waarde van het pand 
belangrijker dan de jaarrekening.

elkaar. Investeerders fi nancieren via Mogelijk 
de zakelijke hypotheek van een ondernemer. 
“Twee accountmanagers kwamen op een 
woensdagmiddag langs. We hebben de 
plannen doorgesproken en na twee uur zeiden 
ze: “We gaan het regelen.” De dinsdag daarna 
stond de aanvraag in de lijst van nieuwe 
investeringsaanbiedingen die Mogelijk wekelijks 
aan investeerders stuurt. Twee investeerders 
meldden zich. Een van hen had voldoende 
aan de projectbeschrijving, de tweede wilde 
graag persoonlijk kennismaken. “Hij is bij 
ons thuis geweest en was heel enthousiast 
over de plannen. Na een fi jne kennismaking 
wist hij genoeg.” Gezamenlijk fi nancierden de 
investeerders via een zogeheten clubdeal de 
helft van de totale investering die nodig was 
voor de aankoop van de grond en de bouw 
van het pand. De andere helft legde familie 
Kroeze zelf in.

Als ondernemers willen wij door
Maar zoals dat gaat bij bouwprojecten zaten er 
bij de bouw onvoorziene hobbels in de weg. Jan: 

V.l.n.r. Arjan Staal (Credion) en eigenaren André en Jan Kroeze zijn trots op het nieuwe, duurzame pand (foto: Jeroen Dietz).

Aan de rand van Beesd verrees in drie maanden tijd het nieuwe pand van Kroeze hoveniers. 
Inmiddels zit de ondernemersfamilie ontspannen achter het bureau, maar de weg erheen had 
nogal wat voeten in de aarde.”Gelukkig kregen we de fi nanciering tijdig rond en kunnen we 
door met ondernemen.”
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Factoring is een 
mooie oplossing
voor snel krediet.

Factoring is voor een groei-
ende groep ondernemers 
een aantrekkelijke optie 
om liquiditeit vrij te maken. 
En niet onbelangrijk: facto-
ring is dankzij een groeiend 
aantal aanbieders en ver-
gaande automatisering voor 
een steeds grotere groep 
ondernemers beschikbaar, 
van de startende zzp’er tot 
grote mkb-bedrijven. Facto-
ring is een mooie oplossing 
voor snel krediet, waarbij 
de factoringmaatschappij 
ervoor zorgt dat je als onder-
nemer direct geld krijgt voor 
je factuur, zonder te hoeven 
wachten tot je klant betaalt. 
“Het helpt ondernemers om 
in elke fase van de onderne-
ming liquiditeit beschikbaar 
te hebben. Feitelijk ontvang 
je een voorschot op geld dat 
je al verdiend hebt. Je kunt 
met factoring terecht bij een 
financier die binnen 24 uur 
kan anticiperen op de liqui-

verschaft. Factoring is daar 
een uitstekende oplossing 
voor.”
Doordat het aanbod van 
factoringmaatschappijen is 
gegroeid, is voor elke fase 
en situatie een partij in de 
markt is die daar goed bij 
past en zich daarop focust. 
Het verklaart de toegenomen 
populariteit van factoring. 
“Als startende ondernemer 
wacht je vaak op geld van je 
klanten om nieuwe inkopen 
of investeringen te kun-
nen doen. Hetzelfde geldt 
voor ondernemers die grote 

diteitsbehoefte,” vertellen 
voorzitter Lukas Anker en be-
stuurslid Ad Buijs van FAAN, 
de branchevereniging voor 
factoringbedrijven in Neder-
land. De branche verwacht dit 
jaar de grens van één mil-
jard euro aan financiering te 
passeren.

Economisch klimaat 
Lange tijd was factoring be-
perkt tot de grotere mkb-be-
drijven. “Vroeger was het 
kostentechnisch niet mo-
gelijk om het aan kleinere be-
drijven aan te bieden. Dankzij 
innovaties en nieuwe aanbie-
ders op de markt is factoring 
voor een veel grotere groep 
ondernemingen beschikbaar. 
Zelfs als starter kun je al een 
krediet krijgen, zolang de 
onderliggende factuur maar 
goed is. Dat is redelijk uniek, 
als je net gestart bent, of 
als zzp’er nog maar een paar 
jaar onderneemt en dus geen 
jaarcijfers kunt overhandigen. 
Dankzij factoring kun je een 
factuurbedrag direct contant 
maken.”
De populariteit van factoring 
wordt niet alleen aangejaagd 
doordat er meer aanbieders 
en keuzes zijn, maar ook door 
het turbulente economische 
klimaat. “Door de stijgende 
inflatie en problemen in de 
productieketen hebben veel 
ondernemingen meer werk-
kapitaal nodig. In plaats van 
dat je als ondernemer telkens 
bij de bank moet aankloppen 
voor een krediet, wil je een 
flexibele oplossing die je op 
basis van de openstaande 
vorderingen het extra krediet 

voorraden moeten aanhou-
den, daar is geld voor nodig. 
Er zijn verschillende partijen 
die financieren op basis van 
de openstaande facturen bij 
debiteuren of de voorraden 
(de vlottende activa), zodat 
je voldoende werkkapitaal 
ter beschikking hebt om te 
groeien.”
Het grootste voordeel is 
de snelheid en flexibiliteit, 
benadrukken Anker en Buijs. 
“Factoring groeit mee met 
de behoefte aan liquiditeit. 
Als je naar de bank gaat en 
je vraagt een lening aan met 
een aflossingstermijn van 
5 jaar, om je voorraden en 
crediteuren te financieren, 
dan kan dat in alle vormen 
gaan knellen. Bijvoorbeeld 
als je een extra voorraad wil 
inkopen. Wat ook gebeurt 
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Factoring wint 
bij Nederlandse 
bedrijven aan 

populariteit als 
financieringsoplossing. 
Het is een praktisch 
alternatief voor 
traditionele 
financieringsvormen 
zoals een lening of 
krediet. Factoring is een 
financieringsproduct 
dat de behoefte van 
de ondernemer aan 
werkkapitaal maximaal 
invult. 

Factoring geeft ondernemers lucht 
in turbulente tijden 

is dat mensen te veel geld 
lenen, waardoor je onnodige 
kosten hebt.” De flexibili-
teit zit bijvoorbeeld ook in 
de betalingstermijn die je 
een belangrijke afnemer of 
klant kunt bieden. “Je kunt 
naar een klant gaan en een 
betalingstermijn van 90 
dagen aanbieden, omdat je 
weet dat jezelf direct over 
het factuurbedrag beschikt. 
Het versterkt je onderhan-
delingspositie met zowel je 
klanten als leveranciers. En 
omdat je snel geld hebt, kun 
je zelf in aanmerking komen 
voor inkoopkorting. Zo levert 
factoring op meerdere manier 
geld op.”
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IN SAMENWERKING MET VOLDAAN

Snel werkkapitaal nodig? Bij Voldaan staat je geld binnen 24 uur op je rekening: factuurvoldaan.nl»

Financiering van zzp’er en klein-mkb 
eenvoudig gemaakt

Als zzp’er of klein-
mkb heb je soms 
momenten dat 

je niet wil wachten tot 
je factuur is voldaan. 
Bijvoorbeeld omdat 
je een investering wil 
doen of even krap 
bij kas zit. Door je 
factuur te verkopen 
aan Factuurovernemer 
Voldaan heb je binnen  
24 uur het factuurbedrag 
op je rekening.

volgt groen licht op de 
ingediende factuur.
Voor veel zzp’ers is 
boekhouden niet de grootste 
hobby, constateert Buijs. 
“Dat wil niet zeggen dat het 
geen goede ondernemers 
zijn, met goede bedrijven. 
Schilders en bouwvakkers 
staan op de steiger. ICT’ers 
of webbouwers zitten achter 
een scherm. Boekhouden is 
niet hun vak. Ze zijn er één 
keer per jaar mee bezig, als ze 
voor de aangifte de gegevens 
bij elkaar zoeken voor hun 
boekhouder.” 

Persoonlijke maat
Gevraagd naar het geheim 
achter Voldaan, antwoordt 
Buijs: “We verkopen alleen 
dít product. We hebben 
het zo eenvoudig mogelijk 
gemaakt. Dit is waar de 
hele organisatie de hele 
dag mee bezig is en niks 
anders. We kijken in onze 
dienstverlening naar de 
mens als ondernemer.” Als 
voorbeeld gebruikt Buijs 
een bouwvakker. “Die staat 
overdag op de bouwplaats. 
Die vragen we via Whatsapp 
om documenten aan te 
leveren of bellen ze even. Het 
past bij de eenvoud die we 
nastreven in ons product. Dat 
we onze processen hebben 
geautomatiseerd, betekent 
niet dat we de menselijke 
maat uit het oog verliezen. 
We hebben geen keuzemenu’s 
of zo. Er is altijd iemand die 
de telefoon oppakt.”

Als starter kun je een mooi 
businessplan schrijven, 
maar nog geen cijfers laten 
zien. Financiers vinden dat 
uitdagend, maar bij Voldaan 
word je met open armen 
ontvangen. Hetzelfde geldt 
voor zzp’ers en ondernemers 
uit het kleinbedrijf. Zzp’ers 
en klein-mkb zijn binnen 
24 uur klant van Voldaan. 
Aanmelden gebeurt via de 
Voldaan-app of vanachter de 
desktop. “We vragen geen 
jaarcijfers. Je hoeft bij ons 
geen businessplan aan te 
leveren. Het enige wat we 
doen, is kijken of we wel 
zaken met je willen doen met 
een ‘know your customer’-
procedure. Zodat we de 
juiste bedrijven helpen,” 
vertelt algemeen directeur 
Ad Buijs. Als de gegevens 
zijn gecontroleerd, en de 
(kosteloze) overeenkomst 

is ondertekend, kan jij jouw 
eerste factuur verkopen.  Met 
de Voldaan app of achter 
de computer zijn facturen 
makkelijk aan te leveren, als 
bestand, via de koppeling met 
het boekhoudpakket of als 
foto. “We maken het leven 
simpeler en de financiering 
veel eenvoudiger.” Met een 
geautomatiseerd model wordt 
de factuur gecontroleerd. 
Klopt alles, dan koopt Voldaan 
de factuur en wordt het 
bedrag overgemaakt naar de 
rekening van de klant. 

100% financiering
De ondernemer bepaalt 

zelf óf en welke factuur hij 
verkoopt. En als hij geen 
behoefte meer heeft aan 
factuurovername van Voldaan, 
kan hij er geen gebruik van 
maken tot het weer nodig is, 
of kosteloos opzeggen. “De 
ondernemer is in de lead ” 
Voldaan koopt de factuur 
voor 100%, inclusief btw, en 
neemt alle risico’s over. “Als 

we de factuur overnemen, 
ben je er als ondernemer 
niet meer verantwoordelijk 
voor. ” Dat gebeurt tegen 
een standaardvergoeding, 
die is gekoppeld aan de 
betalingstermijn. Bij 30 
dagen 4 procent van het 
factuurbedrag; bij 60 dagen 
5 procent en bij 90 dagen 6 
procent. “We verifiëren de 
betaaltermijn bij de debiteur. 
‘Bent u akkoord dat de factuur 
aan ons wordt verkocht?’.   
Dan bevestigt de debiteur 
wat de betaaltermijn is.” Met 
een geautomatiseerd systeem 
wordt het betalingsrisico 
afgewogen. Op basis hiervan 

“We maken het 
leven simpeler en 
de financiering veel 
eenvoudiger.”

Factuurovername met goed fatsoen. Gewoon zoals het hoort.

1Elke factuur binnen
24 uur betaald.

2Géén jaarcijfers of andere
garanties nodig.

3We werken altijd per
factuur.

4Vaste tarieven, géén
verborgen kosten.

5Wij kopen jouw factuur
voor eens en voor altijd.

6Volledig ontzorgd: wij
regelen alles.
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