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MODERNE LEVENSSTIJL: FINANCIEEL ADVIES

“Advies is écht advies.
Ik help mensen bij het maken van hun keuzes”

F

inancieel planner
Harry Van Houdt
CFP® van NLPA Financieel Planners helpt zijn
klanten met het vervullen van hun dromen. Hij
adviseert klanten bij het
afstemmen van de financiën op hun persoonlijke
levensdoelen. Bijvoorbeeld de aanschaf van
een tweede huis.
De eerste zin van de korte bio
op Harry Van Houdt’s website
luidt ‘financiële planning is
mijn passie’. Gevraagd naar
een toelichting, antwoordt
hij: “Je kunt iets voor iemand
betekenen. Laten zien of je
financiële doelen haalbaar
zijn. Heel veel mensen tasten
in het duister bij de vraag
of wat ze willen mogelijk en
haalbaar is. En of het slim is.”
Meestal gaat een advies om
een gericht verzoek, bijvoorbeeld de aankoop van een
eerste of tweede huis. “Dan
ga je doorvragen. Achter de
beginvraag zit vaak meer
verborgen.” De rol van de
financieel planner gaat veel
verder dan het financiële
plaatje. “Je neemt kennis en
ervaring mee. Zeker in deze
tijd van overbieden is het
handig dat je je klant kunt
behoeden voor impulsen en
emoties. Je kijkt niet alleen

naar de financiering, maar
ook naar het testament en de
huwelijkse voorwaarden. En je
vraagt door. In het geval van
een oud huis vraag je bijvoorbeeld door over de bouwkundige staat.”
Huisje in het buitenland
Een steeds grotere groep
droomt van de aanschaf
van een vakantiewoning,
‘een plek waar je regelmatig
terugkomt en die van jezelf
is’. “Aandelen zijn niet tastbaar. Een tweede huis kun je
aanraken. Je bouwt herinneringen op en deelt je bezit
met familie en vrienden. De
tweede woning heeft een andere rol. Je bent vrij, het is de
plek waar je kunt ontspannen
en opladen. Je bent er met
je gezin. Viert er gezamenlijk
vakantie. En je kunt het daarbovenop ook nog verhuren.”
Als bijvoorbeeld gebruikt Van
Houdt een huisje in Zwitserland. “Je gaat skiën in de
winter en in de zomer trek je
de bergen in. Kun je nog meer
genieten van je vermogen?”
In het geval van een huis-

Een tweede huis
kun je aanraken. Je
bouwt herinneringen
op en deelt je bezit
met familie en
vrienden.

je in het buitenland kent
ieder land zijn eigen wet- en
regelgeving. Bijvoorbeeld het
verschil in belastingregels
qua verhuur versus eigen gebruik. “De regels van een land
kun je niet omzeilen, dus het
is goed om te weten wat die
regels zijn.” Europees gezien
is er een erfrechtrichtlijn,
maar Zwitserland valt daar
niet onder. Frankrijk heeft
weer geen successieverdrag.
“Dat betekent dat je dat goed
moet organiseren, in de vorm
van een testament. Anders
zadel je je erven op met
allemaal gedoe rondom het
tweede huis.”
Hij wijst zijn klanten in zijn

advies altijd ook op de eventuele nadelen. “Ik vind het
belangrijk dat vermogen goed
is gespreid en dat de tweede woning betaalbaar blijft.
Je kunt een tweede huis als
belegging, voor het rendement, aanschaffen, maar op
langere termijn zie je dat
beursbeleggingen het over
het algemeen beter doen en
makkelijker liquide te maken
zijn dan vastgoed.”
Totaalbeeld
Van Houdt benadrukt zijn
bijzondere rol als financieel
planner. Een advies is écht
een advies. Ik help de klant
bij het maken van een keuze.

Ik toon de opties, laat zien
wat je op je pad kunt tegenkomen en hoe je daar tegen
bent gewapend. Dat is niet
alleen geldelijk, daar zitten
ook juridische aspecten aan
vast.”
Als financieel planner heb je
het overzicht, constateert hij.
“We zijn een regisseur die
op het juiste moment een
specialist inschakelt. We hebben het totaalbeeld van een
klant.” Hij verwacht dat het
vakgebied aan populariteit
zal winnen. “In de VS is het al
heel gebruikelijk dat je je laat
begeleiden op het gebied van
je financiële planning.”
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IN SAMENWERKING MET FEDERATIE FINANCIEEL PLANNERS

Wensen en ambities mogelijk maken begint met een financieel plan

E

en financieel planner
helpt bij het in kaart
brengen van je financiële situatie nu en het
plannen van je (financiële) dromen en wensen in
de toekomst. Hoe doe je
dit? Je brengt je inkomen,
uitgaven en vermogen
met elkaar in verband en
plaatst ze op een tijdlijn.
Ook wegen jouw persoonlijke omstandigheden
mee: ben je getrouwd,
kun je op termijn misschien een erfenis verwachten, en wat komt er
financieel, juridisch en
fiscaal allemaal bij kijken?

“Voor veel mensen is de
financieel planner een belangrijke adviseur voor de financiële toekomst. De financieel
planner kijkt naar je wensen
en ambities voor de langere
termijn en geeft je financieel
inzicht. Waar sta je nu? Is je
droom mogelijk? Onderaan de
streep is het belangrijk om
inzicht te hebben in je inkomen, nu en in de toekomst,”
vat FFP-voorzitter Rob van den
Aker de primaire rol samen
van de, bij Federatie Financieel
Planners (FFP) aangesloten,
CFP®-gecertificeerde financieel
planners.
Mogelijk maken
“Financiële planning gaat vooral over je wensen en ambities.

Een gecertificeerd
financieel planner is
herkenbaar aan de
CFP®-titel.

Je geld op een goede manier
besteden. Dan gaat het niet
alleen om financiën, maar ook
om het plannen van je eigen

» Je vindt een CFP® gecertificeerd planner die bij jou past via: ffp.nl/consument.

leven en je eigen onafhankelijkheid.” Bij de aanschaf van
een tweede woning gaat het
ook over persoonlijke ambities. Waar wil je de over tien,
twintig jaar staan? De financieel planner kijkt hoe je het financiële plaatje mogelijk kunt
maken en helpt je bij onder
meer alle fiscale en juridische vragen die hierbij komen
kijken. Het advies hangt samen
met hoe je in elkaar zit, je eigen wensen en levensinvulling.
“Je kunt ook nu iets kopen als

investering, om er vijf of tien
jaar zelf van te genieten. Daarmee kan het momentum nog
steeds nu zijn.” Plan vandaag
voor het leven van morgen!
Tweede huis
De meest rationele reden voor
een tweede huis is de aanschaf als beleggingsobject.
“Vastgoed is een interessante
beleggingscategorie. Ook als je
bijvoorbeeld een appartement
koop voor een studerend kind.
Maar ook een vakantiewoning
kan worden gezien als een
aanvulling op het inkomen in
de vorm van huuropbrengsten.”
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IN SAMENWERKING MET BITVAVO

Cryptocurrency zoals Bitcoin is ‘too big to fail’

B

ij de zoektocht
naar alternatieven
voor sparen maken
digitale valuta zoals
Bitcoin een gestage
opmars. Op dit moment
zijn er zo’n 700.000
Nederlanders die Bitcoin,
of een deel daarvan,
bezitten.

Bitvavo is een Nederlands
platform met Europese
ambitie. Een degelijke partij
binnen een nieuwe en
snelgroeiende markt. Bitvavo
heeft in samenspraak met
onderzoeksbureau Markteffect
recentelijk onderzoek
gedaan naar de Bitcoin en
crypto currency-adoptie.
De populariteit is groot:
15% van de Nederlanders
die nu nog geen Bitcoin
bezitten, overweegt om de
komende twaalf maanden
te investeren. Gevraagd naar
de redenen om in Bitcoin
of andere cryptocurrency te
(gaan) investeren, antwoordt
44% de verwachte koerswinst.
27% denkt dat dit een goed
moment is om in te stappen.
Advies van een expert (21%)
is een andere reden. Gebrek
aan kennis (39%) is de
belangrijkste drempel om in
te stappen.
Crypto adoptie
Wie in digitale valuta ofwel
cryptocurrency handelt, moet
tegen een stootje kunnen.
Willem Jan Rutgers, hoofd
marketing bij Bitvavo somt de
hoogte- en dieptepunten op:
“Een enorme prijsstijging in
2017 met een daling in 2018
tot gevolg. Daarna is het een
paar jaar vrij stil geweest
en nu zie je de populariteit
weer toenemen, waarbij de
prijzen nog hoger stijgen dan
voorheen.” Uit het onderzoek
blijkt dat veel mensen,
ondanks dat ze in crypto’s
investeren, niet weten waar
ze in investeren, vertelt
Rutgers. “Wij vinden het wel
belangrijk dat consumenten
zich goed laten informeren
waarin zij investeren.” En:
“Ga vooral niet mee in een
bepaalde hype. Dat is gewoon
onverstandig.”
Bovenmodaal
“We willen weten hoe
in Nederland en andere
landen tegen crypto’s wordt
aangekeken. De reden is dat
het investeren in digitale
valuta in populariteit
toeneemt. Dit ondanks de
grote koersschommelingen.”

Snelgroeiend
investeringsplatform
Over het algemeen hebben
investeerders een bovenmodaal
inkomen. Twee derde is man
en het opleidingsniveau is
over het algemeen hoog.
Het overgrote deel van de
investeerders (88%) valt in de
leeftijdscategorie van 18 tot 55
jaar.
Het onderzoek is al eerder
uitgevoerd, voorjaar 2021.
Toen stond de Bitcoinprijs
heel hoog, rond de 55
duizend dollar. Bij het tweede
onderzoek, deze zomer, stond
de prijs rond de 33 duizend
euro. “Ondanks die daling
zie je dat het sentiment in
Nederland vrijwel gelijk is
gebleven. Het percentage
mensen dat van plan is om
te investeren in Bitcoin of
andere assets is echt groot.
Mensen zien het als een
volwassen ‘asset class’ om
vermogen te beschermen.
De afgelopen jaren is het
ecosysteem van bedrijven die
de blockchain ontwikkelt (de
technologie achter crypto’s,
red.) enorm gegroeid. Het is
een nieuwe snelgroeiende
markt die niet meer is te
stoppen, ‘too big to fail’.”

“Tijdens de coronacrisis is
veel geld bijgedrukt door de
Europese Centrale Bank en
de Amerikaanse Fed. Er is een
enorm bedrag de economie
ingestroomd, waardoor
volgens kenners inflatie op
de loer ligt. Van de Bitcoin
heb je een vast aantal. Er
zijn een x-aantal Bitcoin
die binnen het protocol
kunnen worden uitgegeven,
ongeacht de vraag.” Naast
Bitcoin zijn er altcoins, zoals
Ethereum en Cardano. “Dat
zijn alternatieve blockchains
die bijvoorbeeld vooral
worden gebruikt voor ‘smart
contracts’, waar je ook in
kunt investeren. Wereldwijd
gaat het om vele duizenden
altcoins.” Bitvavo biedt
een selectie van de meest
populaire crypto’s aan via het
eigen platform.

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk
aspect rondom crypto’s. Af
en toe is er in het nieuws
een bericht over een digitale
inbraak en diefstal van
crypto’s. “Je kunt je crypto’s
opslaan in een zogenoemde
cold wallet. Daarbij ben je
zelf verantwoordelijk voor het
beheer van je digitale valuta
(private key). Bitvavo maakt
dat gemakkelijk.
Wij beheren dat voor klanten.
Op het moment dat je een
account aanmaakt, krijg
je toegang tot jouw eigen
‘wallets’ en beheren wij de
private keys.” Bitvavo heeft
verschillende beveiligingstools,
zoals 2 factor authenticatie en
andere handigheden, zoals een
aan het account gekoppelde
bankrekening en ‘whitelisting’
voor transacties.

Altcoins
Rutgers legt het
blockchainsysteem achter
de Bitcoin uit door een
vergelijking te maken met
het reguliere geldsysteem,
met de euro en dollar.

» Zet eenvoudig je eerste stap in de wereld van digitale valuta. Download de Bitvavo app of ga naar bitvavo.com

Bitvavo is een Amsterdams
fintech bedrijf dat enorm
snel groeit. “We zijn een
investeringsplatform waar je
kunt investeren en handelen
in digitale valuta zoals Bitcoin,
Ethereum, Cardano en +150
andere digitale valuta. We
zijn marktleider in Nederland
en hebben de ambitie om
marktleider te worden in Europa,
op dit moment hebben wij 1
miljoen klanten en we groeien
snel door,” vertelt Willem Jan
Rutgers. Bitvavo maakt digitale
valuta graag toegankelijk voor
het grote publiek. “Dat doen we
met lage, transparante kosten,
veel gebruiksgemak en een
groot aanbod aan digitale valuta
(cryptocurrency). Via de mobiele
app en het online platform
kunnen klanten investeren in
digitale valuta en daarmee hun
persoonlijke financiële doelen
bereiken.
Meer informatie: bitvavo.com
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De juiste raamdecoratie geeft je een warm,
weldadig en huiselijk gevoel

D

e finishing touch
voor elke nieuwe
wooninrichting?
Mooie en stijlvolle
raamdecoratie die ervoor
zorgt dat je je écht thuis
voelt in een warme,
huiselijke sfeer. Met
Oktober Woonmaand
op komst bespreekt
interieuradviseur Richelle
den Hartog van Luxaflex
de belangrijkste trends
en innovaties. “Waar het
om draait is dat je voor
het interieur kiest waarin
jij je lekker voelt.”

1. Een rijke mengelmoes
van stijlen
Alles strak en in één stijl?
Welnee, de belangrijkste
woontrend is volgens Den
Hartog toch wel het enthousiasme waarmee mensen
verschillende stijlen zijn
gaan combineren. “Iedereen volgt daarin zijn eigen
gevoel,” zegt Den Hartog. “Je
omringt je met persoonlijke
dingen, met een verhaal.
Vaak is dat een combinatie
van modern en oud, eclectisch zeg maar, wat staat
voor een gezellige mengelmoes van stijlen. Alles mag,
waar het om draait is dat
je voor het interieur kiest
waarin jij je lekker voelt.”
Dat de keuze in raamdecoratie daarom steeds vakere
op ‘layering’ valt, lijkt dan
ook niet zo vreemd. Den
Hartog: “Daarin combineer
je verschillende soorten
raamdecoraties, denk aan
gordijnen over jaloezieën.
De sfeer van de woonkamer

gepimpt en in een nieuw jasje
gestoken. Of aan het decoratieve gebruik van droogbloemen, ook dat is een vorm van
recyclen.”

Een huiselijke sfeer
wordt versterkt
met layering, het
combineren van
jaloezieën met
gordijnen.

voelt dan extra warm aan. En
met optische functionaliteit
van jaloezieën verbreed je de
ruimte en kun je het zonlicht
dimmen. ’s Avonds creëer je
met de gordijnen een gevoel
van intimiteit.”

2. Haal buiten naar binnen
Overdag genieten steeds meer
mensen van comfortabel hoge
ramen in de woonkamer: in
nieuwbouwwoningen is het
dé trend. En dan het liefst met
schuiframen van het plafond
tot de vloer. Zo haal je de
buitenwereld naar binnen;
balkon/terras en de woonkamer vormen een eenheid. Er is
wel een nadeel: hoge ramen
hebben effect op de akoestiek.
Den Hartog heeft de oplossing:
“Met de juiste raamdecoratie
zorg je voor een mooi ‘droog’
geluid. Gezinsleden en gasten
blijven goed verstaanbaar en
je geniet ook nog eens optimaal van de tv en muziek.”

3. De fun van het recyclen
Streven naar kwaliteit gaat
goed samen met een eerlijk, duurzaam geproduceerd
product. De materialen die
voor raamdecoratie worden
gebruikt zijn steeds vaker
duurzaam. Den Hartog: “Onze
bekende horizontale jaloezieën bestaan voor 98% uit
gerecycled aluminium. Van
aangespoeld oceaanplastic
maken we rolgordijnen die
echt in het oog springen. En
als hernieuwbaar alternatief
voor hout hebben we bamboe
lamellen.” Je ziet het volgens
Den Hartog ook bij de woontrends terug. “Denk aan de
oude stoel van oma die wordt

4. Lekker slim huis
Als íets telkens verrast, is
het wel het Nederlandse
weer, soms heb je zomaar
vier seizoenen in één dag. Bij
koud weer glipt de meeste
warmte onze huizen uit via
de ramen, zelfs bij de meest
energiezuinige soort. In de
zomer wil je juist de warmte
buiten houden voor een fijn
binnenklimaat. Raamdecoratie
speelt dus een grote rol bij
het isoleren en aangenaam
houden van de leefomgeving.
Den Hartog: “De energieprijzen schieten omhoog, ook
daarom wil je goed isoleren.
Als je voor een raamdecoratie
met isolerende eigenschappen gaat, zoals Duette®
Shades, merk je dat direct in
je portemonnee.” De nieuwste
generatie raamdecoratie is
perfect te integreren in smart
homes en bedien je via de
app of volledig automatisch
of je nu thuis bent of niet.
Daarmee kun je inspelen op
de buitentemperatuur. In de
zomer warmtewerend, zodat
je de hitte buiten houdt, in
de winter isolerend. Je houdt
de binnentemperatuur aangenaam door op afstand de
jaloezieën naar beneden te
doen. En ’s ochtends bij het
opstaan gaat de raamdecoratie geleidelijk omhoog, zodat
je langzaam en comfortabel
ontwaakt.

Meer informatie? Kijk op:
www.topicnederland.nl

De Zonnebloem is
op zoek naar jou!
Zestien jaar geleden raakt Fien gehandicapt.
Plotseling staan haar succesvolle carrière
en sportieve en sociale leven stil. Nu is ze
afhankelijk van anderen om ergens te komen

Voor ruim 1,3 miljoen mensen met een

en dat valt haar zwaar.

lichamelijke beperking zijn alledaagse dingen
zoals werken en erop uitgaan niet altijd

Een vriendin attendeert Fien op de

vanzelfsprekend. Zonnebloemvrijwilligers

Zonnebloem. “Ik dacht dat het alleen voor

brengen gezelligheid en organiseren

oude mensen was, maar ze zijn er voor

activiteiten, uitjes en vakanties om sociaal

iedereen met een lichamelijke beperking.” Bij

isolement te verminderen.

de Zonnebloem leert ze vrijwilliger Bettiny

Wij laten ze niet zitten
Een lichamelijke beperking leidt bij
veel mensen tot sociaal isolement.
De vrijwilligers van de Zonnebloem
laten hen niet zitten. Jij toch ook

kennen. En krijgt ze dingen om naar uit te

De Zonnebloem is dringend op zoek naar

kijken. Zoals naar het strand gaan. “Met mijn

mensen die als vrijwilliger het verschil willen

niet? Word ook vrijwilliger. Ga naar

maken. Help je mee?

zonnebloem.nl/vrijwilliger en meld je aan.

» Meer weten? xxxxxxxxxx

voeten in het zand, dat was lang geleden.”
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Dit zijn de keukentrends voor het komende jaar

Z

wart lijkt over
zijn hoogtepunt
heen, de trend
verschuift naar lichtere
en aardse kleuren.
En in de moderne
keuken verschijnt een
bijzondere nieuwkomer:
de volautomatische
kweekkast, voor perfecte
verse kruiden en sla. Er
wacht ons een bijzonder
keukenjaar.

De nieuwste trends in de
keuken? Er zijn trendwatchers
die wijzen op de groeiende
populariteit van een minimalistische stijl. Ze geven er ook
een verklaring voor: omdat
we met z’n allen tijdens de
moeilijkste maanden van de
coronacrisis in ons huis zo enthousiast zijn gaan opruimen
en ‘ontspullen’, willen we die
herwonnen leegte ook terug
zien in de keuken. Alles glad
en strak dus, zonder franje.
Klinkt aannemelijk, maar de
Duitse keukenexpert Henning
Reineke, werkzaam voor het
120 jaar oude familiebedrijf
Ekelhoff Küchen, ziet die wens
niet echt terug bij de klant.
Reineke: “Je hebt de gevoelde
trends en de verkooptrends.
Als ik kijk naar wat er nou
echt wordt verkocht, dan
noem ik minimalisme geen
trend.”
Lichtere kleuren
Toch zal corona volgens
Reineke wel degelijk invloed
hebben op wat de keukentrends van het nieuwe jaar
zullen zijn. Reineke: “Mensen
zijn gedwongen veel thuis
geweest, daar heeft hun leven
zich voor een groot deel afgespeeld. Dat betekent ook dat

ze er met meer aandacht naar
hebben gekeken. Als ik kijk
naar waar nu vraag naar is en
wat er wordt verkocht, dan is
er een voorkeur voor warmere,
lichtere kleuren. Mosselwit,
zandgrijs. Zwart lijkt wat op
z’n retour, de vraag daarnaar
wordt minder.” Een compleet
zwarte keuken wás een echte
trend, maar Reineke bespeurt
bij de klant iets dat duidt op
terughoudendheid: “Het moet
niet te tijdelijk zijn.”
Werkbladafzuiging
Hoogwaardigheid en duurzaamheid zien we ook terug
bij de keukenapparatuur.
Grootste trend daarin van dit
moment? De introductie van
de inductieplaats met geïntegreerde afzuigfunctie, de zo-

genoemde downdraft. “Heeft
ook alles te maken met de
overstap op elektrisch,” zegt
Reineke. “Nederland stapt af
van het gas, daarmee stappen
we ook af van de klassieke
afzuigkap.”
Urban gardening
Voor sommige zaken die in de
keuken ooit nieuw en opvallend waren, is de belangstelling al weer wat weggeëbd.
Denk bijvoorbeeld aan de
ingebouwde espressomachine. Niet zo vreemd, want voor
veel mensen is koffiezetten
een echte hobby geworden,
zie Instagram waarop trots
grote Italiaanse espressomachines worden getoond.
Andere ooit bijzondere
apparaten zijn dan weer heel

“Investeren in een
keuken is investeren
in kwaliteit van leven.”

baar door constante irrigatie
en een afgewogen lichtplan
en zorgt voor optimale groei
en, vooral ook, optimale
smaak.

gewoon geworden. Reineke:
“Zoiets als een stoomoven is
nu een vast onderdeel van de
klantenwens. We voeren geen
adviesgesprekken meer waarin niet ook intensief over dat
apparaat wordt gesproken.”

Wijnklimaatkast
Tot slot een nieuwkomer in
de keuken waarvan de verkoop in de laatste drie, vier
jaar enorm is toegenomen: de
wijnklimaatkast.
“Ook die,” zegt Reineke,
“zien we steeds vaker op het
wensenlijstje.” Het past bij
wat de keuken is en ook altijd
zal blijven, de belangrijkste
plek in huis, niet alleen voor
de familie, maar ook voor de
ontmoeting met vrienden.
Reineke: “Investeren in een
keuken is investeren in kwaliteit van leven.”

Over wat een nieuwe trend
kan worden, denkt Reineke
niet lang na: “Urban gardening, ofwel: kweekkasten voor
in de keuken waarin sla, kruiden en kiemgroenten (denk
aan tuinkers) onder perfecte
omstandigheden kunnen
groeien.” Die perfectie is haal-

Maak je eigen
superkeuken met
inspiratie van ons
De keuken is allang niet meer de plek waar
alleen maar gekookt wordt. Al etend,
borrelend, kokend en pratend brengen we er
tegenwoordig vele uren door. De keuken is het
kloppend hart van een (t)huis geworden en veel
mensen hebben een nieuwe keuken dan ook
hoog op het wensenlijstje staan.
Maar hoe bepaal je hoe
die nieuwe keuken eruit
ziet? Hoe vind je de sfeer
waarbij je je prettig voelt
met de juiste persoonlijke
touch? Met het opdoen
van veel inspiratie begint
de zoektocht en krijgt
je nieuwe keuken vorm.
Superkeukens denkt met
je mee en inspireert.
Bijvoorbeeld met de online
moodboardapplicatie,
waarmee je jouw eigen
droomkeuken creëert.
De adviseurs van
Superkeukens volgen de
laatste woontrends op
de voet en integreren ze
in de keukencollectie. Zo
zie je momenteel veel
matzwarte en stoere

industriële keukens.
Maar ook opvallende
trendy details zoals goud
of marmer vind je bij
Superkeukens.
We snappen dat het
kiezen van een nieuwe
keuken lastig kan zijn. Laat
je daarom verrassen in
één van onze showrooms
tijdens de Superkeukens
Inspiratieweken.
Onze keukenadviseurs
geven je een uitgebreid
keukenadvies inclusief
3D ontwerp. Bovendien
maak je tijdens de
Inspiratieweken kans
op een professioneel
stylingadvies t.w.v.
€ 750,- bij aankoop
van een keuken!

Meer informatie vind je op superkeukens.nl

»
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Vakantiewoning kopen?
Alle kennis en ervaring komen
samen op de Second Home Beurs

Z

eker sinds de
coronacrisis
zetten steeds
meer Nederlanders de
stap naar een eigen
vakantiewoning.
“Spaargeld levert amper
of geen rente op en
de hypotheekrente is
laag, dat speelt een
belangrijke rol.”

“Absoluut booming,” zegt Tom
van den Brink van Second
Home, organisator van de
Second Home Beurs, over de
vakantiehuizenmarkt. In de nasleep van de coronacrisis verbaast het hem niet. Van den
Brink: “Mensen willen er weer
uit, letterlijk, ze hebben zich
opgesloten gevoeld en willen
weer genieten. Daar komt het
aantrekkelijke inzicht bij dat
je óók vanuit een vakantiewo-

ning kunt thuiswerken. En de
beleggingscomponent blijft
natuurlijk belangrijk: spaargeld
levert amper of geen rente op
en de hypotheekrente is laag.
Een vakantiewoning betekent:
genieten én rendement maken, dat maakt het populair.”
Uitgebreid programma
De doelgroep lijkt zich te
verjongen. “Ook veertigplussers tonen belangstelling
voor een vakantiewoning, dat
horen we ook van makelaars
en ontwikkelaars,” zegt Van
den Brink. Velen daarvan zijn
aanwezig op de Second Home
Beurs, 1 tot en met 3 oktober

“Een vakantiewoning
betekent: genieten én
rendement maken, dat
maakt het populair.”

in de Jaarbeurs Utrecht. Van
den Brink: “We hebben dit jaar
een heel uitgebreid programma, met fiscaal juridische
experts en met bijvoorbeeld
verhuurmaatschappijen als
Belvilla, Novasol en Micazu die
je alles kunnen vertellen over
de zorgeloze verhuur van je
vakantiehuis.”
Alle kennis en ervaring
Het buitenland is dit jaar
zeer goed vertegenwoordigd,
zegt Van den Brink. “Er zijn 25
landen aanwezig. De traditionele vakantielanden, denk aan
Duitsland, Frankrijk, Spanje
en zeker ook Portugal. Maar
ook Kroatië en Griekenland,
Zuid-Afrika en Bonaire, waar
momenteel veel ontwikkeld
wordt.” Alle kennis en ervaring
op één beursvloer: wie de stap
wil zetten naar een eigen vakantiewoning, gaat eerst naar
Utrecht.

UITGELICHT:
KAMPEER & CARAVAN JAARBEURS

In Utrecht verrijst van 6 tot en met 10 oktober de
grootste camping van Nederland. De ruim vier miljoen
kampeerliefhebbers die ons land kent, kunnen dan
terecht op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs, het eerste
grote kampeerevenement sinds het uitbreken van de
coronapandemie. Juist door corona is kamperen veel
populairder geworden. Eerder becijferde de ANWB al dat er
dit jaar door de pandemie een miljoen kampeerders bij zijn
gekomen.
Rachel Jankowsky van de Kampeer & Caravan Jaarbeurs:
“Kamperen wás al razend populair, ook doordat het een
van de meest duurzame manieren is om vakantie te vieren,
vergeleken met cruise- en vliegvakanties. Maar veel mensen
vonden kamperen de afgelopen anderhalf jaar de enige
manier om veilig vakantie te kunnen vieren. En, het is ook
gewoon leuk toch? Gaan en staan waar je wilt, slapen in je
eigen bed en zelf bepalen hoe laat je wilt eten in plaats van
aanschuiven achterin de rij voor het ontbijtbuffet: dát is de
charme van kamperen.”
Op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs kunnen mensen kennis
maken met de nieuwste kampeermiddelen, campings,
kampeersnufjes, fietsen en e-bikes. Een groot aantal merken
presenteert hun primeurs en noviteiten. Daarnaast is er
een uitgebreid theater- en workshopprogramma, waarbij
bezoekers hun kampeerskills kunnen upgraden en genieten
van de nieuwste kampeertrends.
Het evenement in de Domstad bestrijkt kamperen in de volle
breedte: van eenvoudige tenten tot avontuurlijke daktenten,
van vouwwagens en tenttrailers tot minicaravans, luxe
caravans en de inmiddels mateloos populaire campers. Of
je nu een doorgewinterde kampeerder bent of dat je aan je
eerste kampeeravontuur gaat beginnen: je volgende roadtrip

» Bezoek gratis de Second Home Beurs | 1 t/m 3 oktober – Jaarbeurs Utrecht

begint succesvol in Utrecht.

www.secondhome.nl/tickets CODE: TQPIC

IN SAMENWERKING MET EASYNIE

In Spanje is het NIE-nummer je fiscale identificatie

A

ls je in Spanje gaat
wonen of werken,
heb je voor vrijwel
elke officiële handeling
een NIE-nummer nodig. Dit
is het Spaanse equivalent
van het BSN-nummer
dat we in Nederland
gebruiken. Als je (deels)
in Spanje gaat wonen en/
of werken, kun je niet
zonder. EasyNIE helpt u
snel en laagdrempelig
met de aanvraag van een
NIE-nummer.

In Spanje is het bezit van een
NIE-nummer absoluut noodzakelijk. Je hebt het nodig voor de
aan- en verkoop van onroerend

»

goed, het aangaan van een
huurcontract of een arbeidsovereenkomst, alle aankopen
boven de €2.000, maar ook voor
iets relatief eenvoudigs als het
kopen van een prepaid SIMkaart bij de supermarkt. Kortom,
het is de onmisbare eerste stap
wanneer je (deels) in Spanje
gaat wonen en/of werken.
EasyNIE maakt de aanvraag
van uw NIE-nummer
makkelijk
Het aanvragen van een
NIE-nummer is een vrij ingewikkeld proces, waarbij kennis van
de Spaanse taal een vereiste
is. Er zijn twee manieren om dit
zelf te doen: via het Spaanse
consulaat in Nederland of in
Spanje zelf. Beide zijn omslachtig. Via het consulaat duurt het

gemiddeld 12 weken; in Spanje
zelf is de aanvraag een administratief doolhof met drempels
en lange wachttijden aan het
loket.
EasyNIE neemt het gehele
proces van de aanvraag van
het NIE-nummer uit handen. Je
bespaart jezelf dure reizen naar

Spanje, eindeloze wachtrijen en
ergernissen over onbegrijpelijke
formaliteiten.
Snel, eenvoudig, online
Het proces van EasyNIE is
eenvoudig – via de website –
waarna je per post een gelegaliseerde kopie van je paspoort

opstuurt, samen met een
volmacht die EasyNIE in staat
stelt om het NIE-nummer aan
te vragen. De volmacht kost normaal €300 bij de notaris, maar
deze ontvang je gratis en geheel
voor-ingevuld. Je hoeft alleen
nog maar naar de notaris om
deze te legaliseren. De kosten
hiervoor zijn gemiddeld zo’n
€ 35. De aanvraag via de website van EasyNIE duurt hooguit
5 minuten, waarbij je eenvoudig
online kunt betalen middels
iDEAL, PayPal of creditcard.
Je beschikt via EasyNIE
binnen ongeveer 1 week over
je Spaanse NIE-nummer.

Meer informatie: easynie.eu/nl en ontvang nu éénmalig €20 korting door de code “KRANT102021” te gebruiken tijdens het afrekenen.
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Retoertje Drenthe: Vier de nazomer

Z

in om er even
tussenuit te gaan?
Voor een mini break
hoef je echt niet ver te
reizen. Kies één van de
Drentse retoertjes en
ga op ontdekkingstocht,
breng tijd met elkaar
door, maak nieuwe
herinneringen en kom
opgeladen weer thuis.
Volop keuze en zes
tickets die op je wachten.
Welke trip kies jij?

EXPERT
ERIK SNIJDERS,
MANAGING DIRECTOR KIESZON

Hoe groot is de potentie
van zonne-energie?
“Zonnepanelen op het dak
is een makkelijke manier
voor groene stroom.
De techniek heeft zich
bewezen en je hebt weinig
vergunningen nodig. Je
maakt dubbel gebruik van
het dak, het is één van de
meest efficiënte methoden
om CO2-uitstoot te
vermijden. Het is makkelijk
schaalbaar, er is naar
schatting nog 900 km2 aan
dak voor zon.”

Retoertje
‘Even helemaal niets’
Soms wil je niets hoeven of
moeten. Even geen verplichtingen, maar tijd voor jezelf
en de batterij weer opladen.
Drenthe is het perfecte toevluchtsoord om te ontsnappen aan je overvolle agenda.
Nergens anders keer je zo
goed terug naar de basis
als in de Oerprovincie van
Nederland.

Hoe staat het met het
draagvlak?
“We hebben nog nooit
meegemaakt dat iemand
bezwaar heeft tegen
zonnepanelen op het dak
van een logistiek centrum.
Voor veruit de meeste
bedrijven is duurzaamheid
een belangrijke factor.
Wij helpen ze, door niet

Retoertje
‘Familiepret’
Aan het inpakken voor een
Retoertje Drenthe met het
hele gezin? Eén tip; laat
schermpjes thuis. Scheelt
ruimte en geen kind die er
hier om vraagt. Buiten is
genoeg te beleven. Vlieg
als Tarzan door de bomen
of ga op pad met de herder.
Bouw hutten, ravot en word
lekker vies; alle ruimte om
te spelen.

Één op de zestien
Nederlanders
heeft roots in de
Drentse Koloniën .

Retoertje
‘In de Wildernis’
Eindeloos dwalen door ruige
bossen. Compleet off-grid
overnachten in de Drentse
wildernis. Op jeepsafari,
wildplukken en koken op het
kampvuurtje. Het avontuur
is dichterbij dan je denkt.
Wie er open voor staat, kan
zichzelf in Drenthe helemaal
verliezen in de natuur. Weg
van de dagelijkse beslommeringen en genieten van
kleine dingen die het leven
zo bijzonder maken.
Retoertje
‘Werelderfgoed’
Ken jij de Koloniën van Weldadigheid? En wist je dat
zij deze zomer de UNESCO

vrijwillig, later gedwongen.
De voormalige Koloniën zien
er anders uit dan welk dorp
in Nederland dan ook. Één
op de zestien Nederlanders
heeft roots in de Drentse
Koloniën. Dus wie weet wat
je hier over je eigen voorouders ontdekt.

werelderfgoedstatus hebben gekregen? Meer dan
100.000 armen, landlopers

en wezen vertrokken 200
jaar geleden uit de grote
steden naar Drenthe. Eerst

Kom nazomeren in Drenthe.
Kijk op drenthe.nl/retoertje.

Retoertje
‘De paden op, de lanen in’
Heide en bossen, vennetjes
en zandverstuivingen. Het
perfecte decor voor een
wandeling, een hike of een
fietstocht. Onze routes bren-

alleen panelen te plaatsen,
maar ook te zorgen voor
de infrastructuur voor
elektrisch vervoer en eigen
gebruik van de groene
stroom.”
Hoe zit het met de
investeringskosten?
“We verzorgen het hele
traject, van ontwikkeling en
financiering tot exploitatie.
Desgewenst nemen we de
volledige investering voor
onze rekening. We zorgen
dat het voor iedereen een
gezond businessmodel is,
ook voor de eigenaar van
het dak of de gebruiker
van het pand. Deze krijgt
een duurzaam dak, hoeft
geen investering te doen
en het levert ook nog eens
inkomsten op.”

gen je naar de mooiste plekken in de Drentse natuur,
maar er is hier ook genoeg
ruimte om je eigen pad te
kiezen. Overnachten doe je
in een pittoresk brinkdorp.
Daar schuif je ook aan in
een gezellig restaurant. Om
je benen wat rust te gunnen
én om de innerlijke mens te
verwennen.
Retoertje
‘Oorspronkelijk Drenthe’
Maak kennis met mooie en
indrukwekkende verhalen.
Zoals over de hunebedden.
Spannend en mysterieus.
Of ontdek hoe Vincent van
Gogh in Drenthe inspiratie
zocht en vond. Verhalen
onthult door sporen uit de
IJstijd of verhalen uit lang
vervlogen tijden die ook nu
nog zichtbaar zijn. Tijd om
ze te ontdekken!
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De volgende stap in de energietransitie: een 100%
groene energievoorziening

M

et 300
megawattpiek
aan gerealiseerde
zonprojecten heeft
KiesZon met haar
partners de afgelopen
10 jaar de basis gelegd
voor de volgende stap
in de energietransitie:
een 100% groene
energievoorziening.
Maar, zo constateert
Business Improvement
Manager Fabio Pisano,
“De energietransitie
zorgt voor uitdagingen,
door de toename van
wind- en zonne-energie
is er bijvoorbeeld weinig
tot geen capaciteit
beschikbaar meer op het
stroomnet, waardoor
de energietransitie
vertraging oploopt.”

Op 5 oktober 2021 komt er
vijf miljard euro aan subsidie
beschikbaar voor ondernemers
die hun energievoorziening
willen verduurzamen, de zogeheten stimuleringsregeling
SDE++. “Het geld is bedoeld
om de energietransitie in Nederland vorm te geven. Het is
belangrijk deze subsidie dan

»

ook efficiënt te besteden, dat
we zo veel mogelijk duurzame projecten realiseren met
elkaar,” meent Fabio Pisano.
Congestie
KiesZon heeft veel ervaring
met de ontwikkeling van
zonprojecten waar in de basis
een SDE beschikking voor nodig is. Na toekenning van de
subsidie is tijdige realisatie
essentieel, vertelt Pisano. “Na
toekenning van de subsidie
moet het project binnen de
gestelde termijn zijn gerealiseerd.” Als dit langer duurt
dan de gestelde termijn,
vervalt de subsidie. “De uitdaging is dat er geen tot weinig
netcapaciteit is, waardoor het
project moet wachten op een
verzwaring van het stroomnet.
Het stroomnet zoals we dat
nu in Nederland hebben, is nu
niet in staat om alle zonneen windenergie te transporteren. Er is een netverzwaring
nodig om de groene energie
die wordt opgewekt, terug te
leveren aan het stroomnet.”
Er ontstaat file op het stroomnet. De uitdaging is dat veel
van de netverzwaringen pas
staan gepland over drie à vier
jaar en de SDE++ beschikkingen een houdbaarheidsdatum
hebben en dreigen te komen
te vervallen. “Er bestaat de
mogelijkheid om uitstel van

de SDE++ aan te vragen, maar
dat is wat ons betreft niet de
meest gewenste oplossing.
Zeker omdat onze opdrachtgevers logistiek vastgoed op een
duurzame wijze ontwikkelen
en waar zonnestroominstallaties een wezenlijk onderdeel van zijn, denk aan de
BREEAM certificering. KiesZon
heeft ook opdrachtgevers en
projecten in congestiegebieden, daar wordt gekeken
naar andere (technologische)
oplossingen.
Algoritme
KiesZon heeft de afgelopen tien jaar meer dan een
miljoen vierkante meter aan
logistiek dak voorzien van
zonnepanelen. “We zien de
zon als basis waar we innovatieve technologieën aan
koppelen. Elke kilowattuur
die we produceren willen we
zo veel mogelijk vergroenen
in plaats van direct terug
te leveren aan het net. Wat
daarmee een oplossing vormt
voor congestieproblematiek.”
In plaats van stilzitten, kiest
de vormgever van zonnestroomprojecten de weg
vooruit, met een focus op
innovatie en decentrale energieafname. “We focussen ons
steeds meer op oplossingen
waarbij we de energie niet
terugleveren, maar in en om

het gebouw zoveel mogelijk
inzetten. Denk aan innovaties
uit de technologische hoek,
zoals de inzet van slimme opslagtechnieken, demand side
management en de elektrificatie van mobiliteit.”
“We bieden oplossingen
waarbij je het stroomnet niet
belast en doelbewust opgewekte energie inzet voor een
energieneutraal gebouw.”
KiesZon maakt daarbij gebruik
van slimme besturingssystemen welke opgewekte energie
doelbewust stuurt naar de
behoefte van het gebouw en
haar gebruikers. “Met zonne-energie kun je bijvoorbeeld
de batterij van de heftrucks
laden, waarbij het algoritme
weet op welk tijdstip dat
het meest efficiënt kan. Het
algoritme regelt dat zelf.
Daarmee kun je de volgende
stap zetten,” aldus Pisano.
“Ons doel is om tot een 100%
groene energievoorziening te
komen”

zijn er, de techniek is er, niets
let ons om door te gaan. Door
innovatieve oplossingen te
bieden werken we aan slimme
energienetten. Integrale
ketensamenwerking kan in
de totstandkoming daarvan
natuurlijk niet ontbreken. We
zullen met alle stakeholders,
zoals netbeheerders, energiemaatschappijen en vastgoedeigenaren, de volgende
stap moeten zetten om tot
een 100% groene energievoorziening te komen.”

Voortrekkersrol
Pisano vertelt trots: “Als
KiesZon vervullen we een
voortrekkersrol. We passen
innovaties toe die bijdragen
aan de elektrische infrastructuur van de toekomst. Daarin
tonen we ondernemerschap.
Als A niet kan, dan kiezen we
B of anders C. De projecten

energievoorziening van onder

We hebben weinig tijd te verliezen in de energietransitie. Laten we morgen in gesprek gaan! www.kieszon.nl/sde

Zonnedak
als basis
KiesZon, onderdeel van
duurzame energieleverancier
Greenchoice, is sinds 2009
vormgever van de solar revolutie
in Nederland. Met een zonnedak
als basis vergroent zij de
meer logistiek dienstverleners,
vastgoedontwikkelaars en
overheidsinstanties.
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Hoe kan Nederland als innovatieland verder groeien?

D

e Nederlandse life
sciences-sector
is in de afgelopen
10 jaar flink gegroeid.
Tijdens de covid-crisis
bewezen medische
innovaties eens te meer
hun enorme waarde. Toch
is er meer nodig voor
verdere groei.

Geneesmiddelen tegen ziekten die dodelijk of ernstig invaliderend zijn, zoals kanker,
leukemie, Parkinson en reuma. Gentherapie, waarmee je
in feite het DNA van iemand
met een erfelijke aandoening kunt repareren. En wat
te denken van vaccins tegen
levens- en gezondheidsbedreigende virusziekten? Zo
kunnen we nog wel even
doorgaan: medische innovatie is overal. In de afgelopen
anderhalf jaar, van het uitbreken van de covid-19-pandemie tot nu, heeft iedereen
dat zelf kunnen ervaren,
van dichterbij dan ooit. In
no time moesten immers
PCR-tests, antigeentests en
vaccins worden ontwikkeld,
geproduceerd en gedistribueerd. Nog los van alle andere
benodigde apparatuur, zoals
infuuspompen en naalden.
De media waren er vol van.
De pandemie maakte nut
en noodzaak van medische
innovatie in één klap voor
iedereen duidelijk.
Verdubbeling
life sciences-sector
De Nederlandse life sciences-sector – die overigens
breder is dan medische
innovatie alléén – is een
topsector. Vele duizenden
bedrijven dragen dagelijks
bij aan een duurzame én
een gezonde samenleving.
In Nederland verdubbelde de
life sciences-sector in de afgelopen tien jaar in omvang.
Daarnaast is de basis voor
verdere groei in de toekomst
meer dan aanwezig. Ons land
beschikt over bijzonder veel
kennis op gerenommeerde
universiteiten en andere
kennisinstellingen. Ook zijn
er uiteenlopende medische
bedrijven in Nederland
gehuisvest, van bekende
multinationals tot perspectiefrijke start-ups. Daarnaast
zijn er meer en meer investeerders die in deze kapitaalintensieve sector durven
investeren. Om de sector in
2030 nogmaals in omvang te
laten verdubbelen, is echter
meer nodig dan alleen deze
belangrijke basis. Het innovatieklimaat moet ijzersterk
zijn en bedrijven moeten
innovatie daadwerkelijk in
de praktijk brengen.

“Financieren,
samenwerken
en luisteren zijn
onmisbaar voor
de verdere groei
van Nederland als
innovatieland”
Verdere groei kan niet
zonder financiering
Om met dat eerste te beginnen, een ijzersterk innovatieklimaat bestaat onder
andere uit een substantiële
overheidsbijdrage. Geen
innovatie zonder financiering. Het is niet voor niets
dat de Europese Commissie
onlangs alle Europese lidstaten heeft voorgesteld een
onderzoeks- en innovatiepact te ondertekenen om de
Europese concurrentiepositie
te verstevigen. Belangrijk
onderdeel van dat pact is
een afspraak over de nationale R&D-budgetten, die
zouden in 2030 ten minste 3
procent van het BBP moeten bedragen. In Nederland
blijven die investeringen tot
op heden onder dat niveau.
Sterker nog, R&D-budgetten
in Nederland blijven met 2,16
procent zelfs ruim onder het
OESO-gemiddelde van 2,5
procent. Meer financiering
draagt bij aan een sterker
innovatieklimaat en helpt
Nederland om een hogere
positie te bereiken in de lijst
van innovatiefste life sciences-landen.

Dialoog met de markt
Uiteraard moeten bedrijven
zelf ook aan de weg timmeren en innovatie tot in alle
haarvaten doorvoeren. BD Benelux is een schoolvoorbeeld
van zo’n bedrijf. Ook voor BD
is in de eerste plaats funding
belangrijk, zegt General Manager Alexander Alonso. “Van
de 17 miljard euro die we
jaarlijks omzetten, investeren
we 1 miljard direct weer in
innovatie, in eigen R&D.” Hij
wijst echter ook op iets anders belangrijks om te kunnen innoveren: een constante
dialoog met de markt. Zorgen
dat je als bedrijf overal
voelsprieten hebt. “Wij staan
continu in contact met ons

netwerk. Dat bestaat uit professoren, specialisten, maar
ook uit andere deskundigen.
Bijvoorbeeld van bedrijven
als Apple en Google. Al deze
topexperts voeden ons met
informatie over wat er nu en
in de toekomst op de markt
nodig is.”
Minstens zo belangrijk
zijn de patiënten zelf. BD
legt zijn oor onder meer te
luisteren bij patiëntenverenigingen. “Neem diabetes,”
zegt Alonso, “dat is een erg
belangrijke markt, omdat er
veel diabetici zijn. Dankzij de
patiëntenvereniging komen
we erachter wat deze diabetici nodig hebben om zo

normaal mogelijk te kunnen
leven.” Met de input gaat BD
vervolgens aan de slag. “Om
een voorbeeld te geven, de
insulinenaaldjes hebben we
op basis van patiëntinformatie al wel 50 keer veranderd.
We zijn net zo lang blijven
slijpen totdat het inbrengen
van het naaldje niet of nauwelijks meer voelbaar was.
Daarmee verbeterde de kwaliteit van leven van een diabetespatiënt.” Het voorbeeld
van Alonso maakt duidelijk
dat niet alleen financieren,
maar zeker ook samenwerken
en luisteren onmisbaar zijn
voor de verdere groei van Nederland als innovatieland.
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BD Benelux: innoveren met impact

D

e in 1897 opgerichte
medtech-reus BD
toont in 2021 nog
dagelijks alle kenmerken
van een jong, fris en
enthousiast bedrijf
waar het prettig werken
is. Dankzij continue
medische innovaties
maakte BD zich
bovendien onmisbaar in
de Covid-19-periode.

Met 70.000 medewerkers in
meer dan 200 landen en een
omzet van zo’n 17 miljard euro
is het van origine Amerikaanse Becton Dickinson (BD) een
internationaal medisch-technologisch topbedrijf. Nooit van
BD gehoord? Dat zou kunnen,
de kans is evenwel enorm dat
iemand toch weleens met de
multinational in aanraking is
gekomen. Of, zoals Alexander
Alonso, General Manager van
BD Benelux, het stelt: “Ik kan
me niet voorstellen dat er in
Nederland iemand is, van welke leeftijd dan ook, die niet
ooit met BD te maken heeft
gehad.”

Delivery, diagnostics en
discovery
Dat maakt nieuwsgierig. Alonso legt met actuele voorbeelden uit dat BD betrokken is bij
innovaties in de volle breedte
van de zorg. “Zelf noemen we
onze focusgebieden de drie
D’s: delivery, diagnostics en
discovery. Delivery heeft te
maken met het toedienen van
medicatie. Tijdens de covid-crisis hebben we daar op
verschillende manieren mee
te maken gehad. Denk aan de
infuuspompen voor covid-patiënten op de ic’s. Of denk
aan de vaccins. Een groot deel
van de Nederlandse bevolking
heeft het vaccin gekregen
via onze naalden. ” Diagnostics gaat over producten die
helpen bij het stellen van een
diagnose, zoals buisjes voor
bloed- of urineafname en
covid-tests. “Voor de Nederlandse markt zijn wij een van
de leveranciers van PCR- en
antigeentests.” Dan blijft discovery over. “Wij ondersteunen met onze oplossingen de
R&D van partners. In geval van
covid hebben we bijgedragen
aan de ontwikkeling van de
vaccins. Concreet leveren wij
apparatuur waarmee onderzoek en ontwikkeling wordt
gedaan, zoals laboratoriuminstrumenten voor de analyse
van cellen en immunologische
respons.”

“Ik kan me niet
voorstellen dat er in
Nederland iemand is
die niet ooit met BD te
maken heeft gehad”

»

Bijdrage aan de covid-crisis
Het mag duidelijk zijn, de
innovatieve oplossingen van
BD kom je op alle plekken
in de zorg tegen. Uiteraard
beperken ze zich niet tot covid.
“De meeste pasgeborenen die
een hielprik krijgen, komen zo
al met ons in aanraking.” Wel
heeft BD in de covidperiode
meer dan ooit zijn waarde
bewezen. Alonso: “Ik wil ook op
deze plaats benadrukken hoe
trots ik ben op de circa 1.200
medewerkers van BD Benelux,
zij hebben echt een enorme
inspanning geleverd. Intussen
werk ik 17 jaar bij BD, maar
op het gebied van innovaties,
volumes en snelheid is nog
nooit zoveel van de organisatie gevraagd als in de afgelopen anderhalf jaar.” Inderdaad is het een titanenklus
geweest. We gaan even terug
naar maart 2020. De beelden
uit het Italiaanse Bergamo
boezemden menigeen angst
in. Het tekort aan ziekenhuisen ic-bedden werd ook voor
Nederland een horrorscenario,
waardoor in korte tijd flink
werd opgeschaald. “Maar meer
bedden betekent ook meer apparatuur, zoals infuuspompen,”
vertelt Alonso, “de vraag naar
onze producten vervijfvoudigde daardoor in korte tijd. Dat
betekende dat we 24/7 aan de
slag moesten om een bijdrage
te leveren aan de crisis. Onder
andere hebben we medewerkers met een andere functie
opgeleid om te kunnen helpen.
En waar de apparatuur normaliter met schepen vanuit de
Verenigde Staten wordt vervoerd, hadden we die tijd nu
niet. Daarom hebben we vliegtuigtransporten ingezet.” In

Werken aan de nieuwste medische innovaties? Ga naar bd.com/nl-nl.

diezelfde periode ontstond ook
de behoefte om SARS-CoV-2
snel en eenvoudig te kunnen
diagnosticeren. “Er bestond
nog niets op dat gebied. BD is
met een van de eerste goedgekeurde Covid-19 PCR-testen op
de markt gekomen, op de voet
gevolgd door antigeentesten,
die door de Nederlandse overheid ook zijn goedgekeurd om
als zelftest te gebruiken.”
Diversiteit en
talentontwikkeling
Dit alles kan alleen maar als
je een innovatieve en wendbare organisatie bent. BD heeft
daarbij als voordeel dat het

vóór covid al een geoliede innovatiemachine was. “Op tal
van gezondheidsgebieden zijn
wij first on the market met
nieuwe producten en diensten.” Dat maakt BD Benelux
ook een aantrekkelijk bedrijf
om te werken. “Bij ons is purpose belangrijk,” zegt Alonso,
“je doet echt relevant werk,
bent bezig met innovaties om
uiteindelijk patiënten op een
efficiëntere manier te helpen.”
Bij BD werk je daarnaast in
een omgeving waarbij diversiteit en talentontwikkeling
belangrijk zijn. “Ter illustratie,
van de 1.200 Benelux-collega’s
is 30 procent jonger dan 30
jaar. De man-vrouwverdeling
gaat richting 50-50. En we
werken met meer dan 50
verschillende nationaliteiten.
Je kunt dus zomaar in een
team komen met een Cubaanse, een Vietnamese en een
Zuid-Afrikaanse collega.” En
iedereen wordt zorgvuldig
begeleid en ontwikkeld, zegt
Alonso. “Ik pronk graag met
onze talentontwikkelprogramma’s, waardoor je wordt
gestimuleerd door te groeien
naar nieuwe rollen. Zelf ben ik
na 17 jaar alweer toe aan mijn
zevende functie en ik ben in
onze organisatie zeker geen
uitzondering.” Het mooiste
nieuws tot slot: er is bij BD
Benelux werk genoeg. “In bestaande functies, maar zeker
ook in nieuwe functies. In
België én in Nederland. Deze
dynamische wereld vraagt
om nieuwe competenties. Dat
biedt mooie kansen om bij te
dragen aan innovatie, zeker
voor jongeren.”
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MODERNE LEVENSSTIJL: GEZONDHEID EN PREVENTIE

VIJF VEEL VOORKOMENDE MANNENKWALEN:

Schroom niet en ga ermee naar een arts

V

an diabetes tot
slechthorendheid:
vijf veel voorkomende gezondheidsklachten bij mannen.
Maak jezelf niet wijs dat
ze vanzelf wel overgaan.
Schroom niet: ga er
gewoon mee naar de
dokter. Er kán meestal
iets aan worden gedaan.
Een rekensommetje waar je
niet vrolijk van wordt: één op
de drie mannen krijgt ergens
in zijn leven diabetes type 2,
zo heeft het Diabetesfonds
becijferd. Diabetes, suikerziekte, is de meest voorkomende
chronische ziekte in Nederland en veel mensen lopen
ermee rond zonder het in de
gaten te hebben. Het is een
onzichtbare ziekte en, waarschuwt het Diabetesfonds, levensgevaarlijk bij laat ontdekken. Wees daarom alert en ga
naar de huisarts als je meerdere van de volgende klachten hebt: vaak dorst en veel
plassen, vaak moe, zomaar
snel afvallen, last van ogen
(rood, branderig, dubbelzien
of wazig), veel honger of juist
niet, slecht genezende wondjes, snel kortademig of pijn bij
het lopen, vaak misselijk en
geregeld overgeven, infecties
zoals een blaasontsteking die
steeds terugkomen.
Verminderde pompfunctie
Als je wat ouder wordt, een
hoge bloeddruk en/of een
verhoogd cholesterol hebt
en wanneer je te zwaar bent,
loop je een verhoogd risico op
suikerziekte. Ook heb je een

zijn, bij mannen is dit is een
van de meest voorkomende
soorten van kanker. Jaarlijks
krijgen tienduizend mannen de
diagnose (ruim 70 procent is
ouder dan 65 jaar). Een vroegtijdige diagnose is belangrijk.
Geen zin in seks
Misschien nog wel meer dan
plasproblemen weerhoudt
andere problemen ‘onder de
gordel’ veel mannen ervan om
naar de huisarts te gaan. Erectieproblemen? Geen zin meer
in seks? Denk niet meteen
dat het nu eenmaal te maken heeft met de leeftijd. Het
kan ook wijzen op een tekort
aan testosteron. Bijna veertig
procent van de mannen van 45
jaar en ouder heeft klachten
die daarmee te maken hebben,
en dan gaat het bijvoorbeeld
ook om slaapstoornissen,
depressie, gebrek aan energie.
Een testosterontest kan uitwijzen of er inderdaad een tekort
is, een testosterontherapie
heeft daarna een positief effect op welzijn en gezondheid.

verhoogde kans op hart- en
vaatziekten, denk aan hartfalen met een verminderde
pompfunctie van het hart.
Mannen hebben daar vaker
last van dan vrouwen én al op
jongere leeftijd. Aanpassing
van de levensstijl kan je hart
gezond houden: gezond eten,
voldoende bewegen, niet
roken, weinig of geen alcohol
drinken en een goede balans
vinden tussen werk- en privéleven. Ook hier geldt: wees
alert op de waarschuwingssig-

nalen, zoals aanhoudende pijn
op je borst en steken tussen
je schouderbladen.
Groeiende prostaat
Echt een ‘dingetje’ waar veel
mannen liever niet mee naar
de huisarts gaan, zijn problemen bij het plassen. Zonde,
want er is zeker wat aan te
doen, met medicijnen, door de
stijl van leven aan te passen of
met een operatie. Problemen
kunnen veroorzaakt worden
door een groeiende prostaat

Niet alleen (te) hard
geluid, maar ook
ongezond eten, alcohol
en roken hebben
invloed op je gehoor.

bij de meeste mannen van 45
jaar en ouder neemt die in
grootte toe. Maar ook prostaatkanker kan een oorzaak

Gehoor achteruit
Nog een veelvoorkomend
probleem bij mannen: gehoorklachten. Bij mannen gaat
vanaf het dertigste levensjaar
het gehoor achteruit, langzaam, maar altijd nog sneller
dan bij vrouwen. Bij mannen
van 75 jaar en ouder heeft een
derde een gehoorapparaat.
Permanente piep in het oor? Of
oorsuizen en overgevoeligheid
voor geluid? Schroom niet en
ga naar de huisarts. En geloof
het of niet, maar niet alleen
(te) hard geluid, maar ook ongezond eten, alcohol en roken
hebben invloed op je gehoor.
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Plasproblemen? Er is altijd iets aan te doen

P

lasproblemen
horen bij het ouder
worden. Maar
bekijk het toch vooral
functioneel. Er is altijd
iets aan te doen: met
simpele methoden, of,
als het ernstig is, met
medicijnen.

erbij zitten. Nu zeggen we: kies
de houding waarin je je het
meest ontspannen voelt. Maar
nogmaals, neem er de tijd voor.
En druk de laatste druppels er
desnoods uit tot je blaas echt
leeg is.” Eenvoudige handelingen die je jezelf ook eenvoudig
kunt aanleren. En die in elk geval op de korte termijn grotere
problemen voorkomen.

“Schaamte is nergens
voor nodig, bekijk
het toch vooral
functioneel”
Blaastraining
De Boer: “Begin met zo’n
blaastraining als de eerste

Medicijnen
De Boer signaleert onder
mannen nog steeds schaamte als het om plasproblemen
gaat. “Nergens voor nodig,”
zegt hij. “Echt niet. Bekijk
het toch vooral functioneel.
Er is altijd iets aan te doen,

variërend van blaastraining
tot, bijvoorbeeld bij een retentieblaas, katheterisatie en
medicijnen. Dus ja, waarom
zou je er niet gewoon even
mee naar een arts gaan?”
Angst voor het ‘ergste’ is
daarbij niet nodig, stelt De
Boer gerust: “Er is geen relatie tussen plasklachten en
prostaatkanker.”

Meer info?
www.dbmgz.nl | 030 662 8327

de boer

mannen
GEZONDHEID & ZORG

Steeds vaker aandrang om
te plassen? Niet meteen aan
toegeven, is het advies van
medisch seksuoloog en mannenarts dr. Bert-Jan de Boer
van Mannenkliniek de Boer in
Bilthoven. “Probeer de eerste
prikkels te negeren,” zegt De
Boer. “Laat de inhoud van je
blaas even oplopen en ga dan
pas naar het toilet. Neem er de
tijd voor en laat het er rustig
uitlopen. Vroeger zeiden ze: ga

plasproblemen zich lijken
aan te dienen. Denk aan een
zwakkere straal en onderbrekingen daarvan. Of aan
een groeiende tijdsduur tot
er überhaupt iets komt.” Als
er te veel achterblijft, is er
sprake van een retentieblaas.
“Pijnlijk,”, zegt De Boer. “Urine die blijft zitten, geeft niet
alleen drukverhoging in de
blaas, maar ook in de nierkelken waardoor de nieren
minder gaan functioneren.
Dat wil je natuurlijk voorkomen als je ouder wordt.”
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IN SAMENWERKING MET SCHOONENBERG

Ons allernieuwste
hoortoestel:

de AudioNova B9
Exclusief verkrijgbaar
bij Schoonenberg

Tijdelijk met
50%
introductie
korting

Een compact hoortoestel
boordevol technologie.

De AudioNova B9 is voorzien
van de nieuwste innovaties:
✓ Speech intensifier - optimaal gesprekken verstaan
✓ Bluetooth verbinding - voor 2 actieve
verbindingen op hetzelfde moment
✓ Oplaadbaar
✓ Muziek programma’s af te stemmen op
jouw genre voor de ultieme beleving
✓ Tikbediening
✓ Hearing Remote-app: eenvoudige
personalisering via je mobiele telefoon
✓ Op afstand instelbaar door audicien

Maak een afspraak op schoonenberg.nl of bij een Schoonenberg winkel in de buurt

