
L&D Fabriek maakt vliegende start:

‘Over de kunst 
van het leren’
Marjolein van de Ven en Siem Hillekens: ‘Leren kan altijd en overal, het gebeurt elke dag’ – Volle werkweek? Superouderwets! – 
Joost Duin: ‘Zonder koers dobber je maar een beetje rond – 2 Twitit: ‘Hoe ziet je social media strategie er voor 2023 uit?’ – Eerste 
NLInvesteert event (High-tech, voor een betere toekomst?) krijgt vervolg - Trip NUL24 naar Lissabon om nooit meer te vergeten 
– Marijke Brit start opnieuw met The Travel Club – Kjeld van Dijk: ‘Een perfecte storm op komst’ – Smart en IT Sector bundelt 
krachten RvN@ - Confi cten op de werkvloer – Column Roel Kop: Hoe een mascotte het won van zijn eigen club – Column Roald 
Bergamin Nedfl ex - De feestmaanden bij Restaurant & Brasserie MANNA – Altijd weer die borrel (in de zon) – Wouter van der 
Loon over verwondering

Your Business.nl
Herfst 2022 - Changeyourbusiness.nl

Change
Multimediaal platform voor verandermanagementC

h
a

n
g

e
 y

o
u

r b
u

sin
e

ss  - c
h

a
n

g
e

y
o

u
rb

u
sin

e
ss.n

l
H

e
rfst 2

0
2

2



C H A N G E  VO O RWO O R D

C H A N G E YO U R B US I N E SS . N L

Waarom geitenpaadjes nergens toe leiden

Een geitenpaadje is een voor mensen slecht begaanbaar pad 

waar gewoonlijk geiten nog wel langs kunnen lopen. De figuur-

lijke betekenis is anders, een geitenpaadje is een moeilijke route 

om ondanks alles toch je doel te bereiken. De regering is gek 

op geitenpaadjes, want als alle wegen naar het doel afgesloten 

lijken is er altijd wel weer ergens een geitenpaadje. Het nadeel 

van een geitenpaadje is dat het voor mensen eigenlijk onbe-

gaanbaar is. Dat je door dit paadje te gebruiken een grote kans 

loopt je doel niet te bereiken. Slecht idee dus. In plaats van een 

probleem bij de horens te vatten zoekt men naar geitenpaadjes. 

Want niet elk probleem is een Abc’tje, soms moet je voor oplos-

singen kiezen die je bij bepaalde bevolkingsgroepen niet popu-

lair maken. Maar is dat niet nou juist de taak van een kabinet, de 

dingen doen die goed zijn voor het land? Ook als het moeilijke 

dingen zijn die hier en daar op weerstand zullen stuiten?

Want doe je dat niet en kies je toch voor het geitenpad, dan 

loop je het risico dat er ergens een wakkere Nederlander (Johan 

Vollenbroek) is die de streken doorziet en de rechter inschakelt. 

De uitkomst is voorspelbaar, het kabinet wist dat op het moment 

dat het de keuze maakte ook, maar deed het toch. Dus kre-

gen ze weer de deksel op de neus met een bouwstop als gevolg. 

Natuurlijk is stikstof in Nederland een omvangrijk en ingewik-

keld probleem. Natuurlijk zullen mensen geraakt worden door 

de onvermijdelijke stappen die moeten worden genomen. Maar 

toch, alles is te verkiezen boven dit ronduit amateuristische 

gedrag.

De gevolgen zijn flink. Plannetje afgeschoten, het kabinet voor 

de zoveelste keer op de vingers getikt, een totale deconfiture en 

we zijn de laatste jaren geen centimeter opgeschoten met het 

tackelen van het probleem stikstof. Nederland holt van crisis 

naar crisis, doordat verkeerde keuzes worden gemaakt en het 

kabinet zich telkens laat overvallen door gebeurtenissen die 

heel voorspelbaar zijn. Zo’n geitenpaadje is geen oplossing, in 

het beste geval levert het enig uitstel op, maar uitstel waarvan? 

Van een behoorlijke oplossing. Die is er nog steeds niet. 

Misschien is het verlies van vertrouwen van de bevolking in 

dit kabinet en de politiek in het algemeen wel de zwaarste con-

sequentie. En dat vertrouwen was al uitermate wankel. En nu? 

Eindelijk een keer de rug rechten en tot actie overgaan. Geen 

commissie benoemen, maar maatregelen nemen. En wel snel.

Hans Eberson

Steiger 15 Malden 024 357 33 20  www.vanzuijlenautos.nl
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 6  6 L&D Fabriek maakt vliegende start:
  “Leren kan altijd en overal, het gebeurt elke dag, het is zelfs onmogelijk om niet te leren. 

Maar leren is ook iets persoonlijks, elk mens heeft voorkeuren, vindt de ene leervorm 
verschrikkelijk en werkt zich fluitend door de andere. Leren gaat soms vanzelf, soms is het 
best hard werken en daar helpen wij bij.” Aan het woord zijn learning development specialist 
Marjolein van de Ven en visual learning designer Siem Hillekens. Samen sturen ze een team 
aan van twaalf medewerkers van de L&D Fabriek (L&D staat voor learning & development), 
sinds kort gevestigd aan de St. Annastraat 299 in Nijmegen.

14  Joost Duin (Blokland & Duin):‘Zonder koers dobber je maar wat rond’
  “Als ik eerlijk ben had ik helemaal geen plan om ondernemer te worden, maar ik zag mezelf 

ook niet in loondienst”, vertelt Joost Duin van Blokland & Duin. Maar wat dan wel, want 
veel andere smaken zijn er niet. “Ik had al tijdens de middelbare school veel aardigheid in 
boekhouden en dat is het uiteindelijk ook geworden. “Inmiddels heb ik er na 27 jaar een half 
leven als ondernemer op zitten en wat mij betreft blijft dat zo nog wel even.”

18  ‘Hoe ziet je social media strategie er voor 2023 uit?’
  De laatste maanden van het jaar 2022 breken aan, dus is het tijd om aan de slag te gaan met 

je social media strategie voor 2023. In dit artikel vertelt Claire Sanders van social media 
bureau 2Twitit in Nijmegen welke trends en ontwikkelingen je kunt verwachten in 2023.

 
22  Kjeld van Dijk (NLInvesteert) over de noodzaak van groei in het MKB:
  Op 27 september organiseerden NLInvesteert met partners Centraal Beheer, nlgroeit en 

CFO Capabel het event ‘High-tech voor een betere toekomst?’. Plaats van handeling kon 
niet beter zijn gekozen, de Novio High Tech Campus in Nijmegen. Ruim zestig deelnemers 
luisterden naar ervaringen van gastsprekers Menno Lanting, Wilfred Boesveld en Ralph 
van Dam. Vervolgens gingen ze in groepjes aan tafel om aan de hand van een inspirator en 
een moderator hun eigen ervaringen te delen en vooral hun eigen vragen voor te leggen. 
Kjeld van Dijk: “Uit de reacties van de deelnemers mogen we concluderen dat het een 
topevenement was. Dit vraagt om herhaling en die zal er zeker komen.”

30  Trip NUL24 aan Lissabon om nooit meer te vergeten
  NUL24 is een leuke en gemêleerde businessclub, volgens eigen zeggen de leukste van 

Nijmegen en omstreken. En misschien is dat gewoon waar. NUL24 is ook een actieve 
club met bijvoorbeeld om de twee jaar een weekendtrip naar een leuke stad. Na Malaga en 
Valencia was het dit jaar de beurt aan Lissabon en de reacties na afloop van het weekend 
laten er geen onduidelijkheid over bestaan. Top, fantastisch, helemaal perfect. Niet één 
negatieve opmerking en dat is met zo’n kritisch ledenbestand best bijzonder. 

38   Maak van een klein conflict geen uitslaande brand
  In een periode waarin het een helse klus is om nieuwe medewerkers te vinden, zou je 

ermee kunnen beginnen de mensen die je hebt binnenboord te houden. Een passend 

salaris is daarvoor onvoldoende, dat krijgen ze overal. Wat wel helpt is aandacht en 
vertrouwen. Wat ook helpt is ervoor te zorgen dat ze kunnen werken in een veilige 
situatie, waarin ze zich op hun gemak voelen in een conflictvrije omgeving, want 
een sluimerend conflict is vaak de oorzaak van een vertrek. Doe er iets aan!

44   De feestmaanden bij Restaurant & Brasserie MANNA
  “Of wij een voorkeur hebben voor zomer of winter? Niet echt, wij houden van alle 

seizoenen, maar als wij het economisch bekijken is de winterperiode voor ons het 
meest lucratief”, zeggen Aïda en Sander. “En knus en gezellig en feestelijk. Zo kan 
ik nog wel even doorgaan, want dan vieren we niet alleen Kerst, maar we nemen 
met Oud en Nieuw afscheid van het oude en verwelkomen het nieuwe jaar en 
ook daar gaan we met onze Little Sylvester Party echt wel een feestje van maken. 
Knallend alvast in de stemming komen voor Oudjaars avond. En misschien zijn 
we het alweer bijna vergeten, maar komende kerst is (deo volente) weer de eerste 
normale uitbundige en ongeremde kerst sinds 2019.”

“Leren is iets persoonlijks, 
elk mens heeft 
voorkeuren, vindt de ene 
leervorm verschrikkelijk 
en werkt zich fluitend 
door de andere. Leren 
gaat soms vanzelf, soms 
is het best hard werken en 
daar helpen wij bij.” Aan 
het woord zijn learning 
development specialist 
Marjolein van de Ven en 
visual learning designer 
Siem Hillekens van L&D 
Fabriek.
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L&D Fabriek maakt vliegende start:

“Leren kan altijd en overal, het gebeurt elke dag, het is zelfs onmogelijk om niet te leren. Maar leren is ook iets 
persoonlijks, elk mens heeft voorkeuren, vindt de ene leervorm verschrikkelijk en werkt zich fluitend door 

de andere. Leren gaat soms vanzelf, soms is het best hard werken en daar helpen wij bij.” Aan het woord zijn 
learning development specialist Marjolein van de Ven en visual learning designer Siem Hillekens. Samen sturen 
ze een team aan van twaalf medewerkers van de L&D Fabriek (L&D staat voor learning & development), sinds kort 

gevestigd aan de St. Annastraat 299 in Nijmegen.

‘Over de kunst van 
het leren’
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voorbeeld in onze professionele foto- en 
videostudio zelf onze instructievideo’s. 
We ontwikkelden steeds vaker leeroplos-
singen op maat voor verschillende groe-
pen cursisten. Leren is namelijk steeds 
meer een persoonlijk proces, waarin de 
digitale wereld een enorme rol kan spe-
len. Learning & development specialisten 
vertaalden de inhoud van deskundigen 
naar leercontent, multimedia designers 
gaven vorm aan wat zij bedachten. Zo 
groeide onze L&D afdeling. Zo door-
stond Kompas niet alleen corona, we heb-
ben tijdens de lockdowns grote stappen 
gezet naar nieuwe leeroplossingen. L&D 
werd groter en groter, bediende steeds 
vaker niet alleen Kompas, maar ook 
andere klanten die vragen hadden op het 
gebied van digitale leeroplossingen. Dan 
is verzelfstandiging de volgende logische 
stap.”

DE START VAN DE L&D FABRIEK
Het management van de L&D Fabriek 
wordt gevormd door learning deve-
lopment specialist Marjolein van de 
Ven en visual learning designer Siem 
Hillekens. Marjolein maakte tijdens 
een open dag aan de HAN kennis met 
Opleidingskunde, later Learning & 
Development in Organisations. “Met 
L&D draag je bij aan de ontwikkeling 
van mens en organisatie. Je weet welke 
leeroplossingen passend zijn en geeft 
advies over leren en ontwikkelen. Dit 
vak maakt een razendsnelle ontwikke-
ling door. Het perspectief van de lerende 
wordt steeds meer bepalend, want in 
principe kan iedereen leren. Het gaat 
alleen om de manier waarop en die is 
vaak voor iedereen anders. Bovendien is 

helder dat leren niet langer het exclusieve 
domein is van scholen. Je leert overal, 
steeds meer in je eigen omgeving en op 
een voor jou passende locatie of moment, 
zoals online op een mobiel apparaat of 
in de praktijk. Nog tijdens mijn stu-
die ging ik aan de slag bij Kompas 
Veiligheidsgroep om aan die visie 
inhoud te geven. Na drie jaar vond ik 
het tijd om mijn blik te verruimen.” Hoe 
werkt leren voor een andere doelgroep? 
“Ik ervoer als Learning & Development 
specialist dat ik de inhoud van een leer-
oplossing niet zelf hoef te begrijpen. Het 
gaat om samenwerken en een leerinhoud 
schrijven waarmee anderen kunnen 
leren. Omdat ik de diversiteit in leerop-
lossingen miste, ben ik na een jaar terug 
gekomen bij Kompas.” In het leven van 
Siem Hillekens stond sport altijd cen-
traal. Hij volgde de jeugdopleiding bij een 
voetbalclub, maar kwam tot het besef dat 
doorbreken lastig zou worden. Hij stu-
deerde korte tijd fysiotherapie en vertrok 
vervolgens voor tweeëneenhalf jaar naar 
Australië. “Terug in Nederland stond ik 
op een kruispunt. Wat nu? Daar was ik 
eigenlijk toch wel snel uit. De interesse 
voor films en video liepen als een rode 
draad door mijn leven. Ik volgde de oplei-
ding communicatie en multimediadesign 
en ging aan de slag als ZZP-er. Drie jaar 
geleden kwam ik bij Kompas terecht, net 
in een periode dat het bedrijf de stap naar 
blended learning maakte.”

LEEROPLOSSINGEN
Iedereen leert anders en daar ontwikkelt 
de L&D Fabriek verschillende leeroplos-
singen voor. “Voor sommige cursisten is 
leren in de praktijk de heilige graal, wan-
neer je dat combineert met e-learning 
maak je de lesstof ook digitaal beschik-
baar en wordt leren onafhankelijk van 
tijd en plaats. Dat noemen we blended 
learning. Wij maken een goede mix tus-
sen de onmisbare praktijk en digitale 
leervormen, waarbij wij de leerinhoud 
ondersteunen met media. Door ons 
L&D-team konden we deze verschillende 
leervormen zelf vorm geven. Zo hebben 
we in de afgelopen periode nieuwe leer-

oplossingen ontwikkeld. Een interactieve 
video bijvoorbeeld, waarin de lerende 
de regie heeft. Eigen keuzes beïnvloeden 
het vervolg van de video en de lerende 
bepaalt dus wat er gebeurt. Dit zorgt voor 
een grote betrokkenheid. Of een 360 gra-
den video, waarmee je de omgeving kunt 
bekijken vanuit het perspectief van een 
persoon. Heel laagdrempelig. Wij hebben 
ervaren dat beeld meer zegt dan duizend 
woorden. Dat komt omdat mensen visu-
eel zijn ingesteld. Een leeroplossing met 
multimedia is aantrekkelijk om naar te 
kijken. Er ontstaat een emotionele reactie, 
waarmee je zorgt voor herkenbaarheid. 
Zo brengen wij een boodschap met leer-
inhoud veel effectiever over. Met visual 
learning - (interactieve) foto en video, 
infographics of animaties – maken we de 
leerervaring compleet en dat gaat verder 
dan de keuze voor een enkel leerproduct. 
Leren wordt plezierig en een uitdaging. 
Met een leuke en effectieve leerervaring 
maken wij impact en creëren we een ‘aha-
moment’ bij onze gebruikers. Wij bieden 
sprankelende leeroplossingen aan op een 
persoonlijke  manier. Dan wordt leren 
leuk, dan is het geen ‘moeten’ en behaal 
je leerdoelen.”

ZELFSTANDIG
De L&D afdeling groeide door de bunde-
ling van learning & development specia-
listen en multimedia designers van twee 
naar nu twaalf medewerkers. “De nadruk 
lag in eerste instantie op de vragen die 
Kompas had. Hoe konden wij hun cur-
susaanbod optimaliseren, met de nadruk 
op beleving van een cursist. Wij maken 
leeroplossingen leuk en door ze per-
soonlijk te maken ook geschikt voor een 
brede groep cursisten. Cursisten kiezen 
namelijk de leervorm waar ze zichzelf 

C H A N G E YO U R B US I N E SS . N L

De L&D Fabriek is jong, maar niet nieuw. Het be-
drijf is de verzelfstandiging van de L&D afdeling 
van Kompas Veiligheidsgroep van Ronald Vink 

en Judith Peters. Die afdeling heeft de laatste jaren, mede 
door corona, een grote vlucht genomen. Kompas Veilig-
heidsgroep heeft zich sinds 2006 ontwikkeld tot een CE-
DEO-erkend gerenommeerd landelijk opererend en breed 
opleidingsinstituut op het gebied van veiligheid. Digitale 
leeroplossingen gingen in combinatie met praktijkcursus-

sen een steeds grotere rol spelen, leren werd leuker en een-
voudiger. En de verantwoordelijke L&D afdeling groter. Zo 
groot dat het team sinds enige tijd op eigen benen staat.

VERZELFSTANDIGING
Corona zorgde voor een versnelling. “Toen de praktijkcur-
sussen stil kwamen te liggen werd digitaal leren voor ons 
nog belangrijker”, vertellen Marjolein en Siem. “We ontwik-
kelden nieuwe online leeroplossingen. We maakten bij-

‘Als team bundelen 
wij onze krachten: 
Learning & 
Development 
+ Multimedia 
Design’

‘Unieke 
leeroplossingen, 
waarin je écht 
wat leert’

C H A N G E YO U R B U S I N E SS
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VERHUIZING
Ook binnen Kompas is de vraag naar het 
verbeteren van het cursusaanbod nog 
steeds aanwezig. Siem Hillekens: “Wij 
kijken bijvoorbeeld hoe we onze BHV cur-
sussen branchegericht kunnen invullen, 
want de veiligheidsproblemen kunnen per 
bedrijf of bedrijfstak behoorlijk verschil-
len. Als Kompas BHV cursussen per 
bedrijf of branche op maat kan aanbieden 
houden we onze opleidingsvoorsprong 
vast. Dat het werkt blijkt uit het feit dat 
we zien dat de markt ons volgt. We heb-

ben grote verwachtingen van dit concept, 
vooral ook omdat het zo breed inzetbaar 
is. In feite kunnen we met elke leervraag 
aan de slag, het gaat namelijk niet om de 
inhoud, maar om het leertraject.” Met het 
succes en de daarop volgende groei van 
L&D ontstond de behoefte aan verzelfstan-
diging. Ronald Vink: “Bovendien werd het 
wat krap op ons kantoor. De L&D Fabriek 
heeft sinds enkele maanden een eigen 
adres en een eigen gezicht. De backoffice 
wordt vooralsnog verzorgd door Kompas, 
maar voor de rest moeten ze hun eigen 

broek ophouden en dat gaat uitstekend.” 
Marjolein van de Ven: “Als L&D Fabriek 
worden wij blij van frisse ideeën en 
nieuwe technieken. Het succes van een 
bedrijf staat of valt met de kwaliteit van 
onze medewerkers en hun creativiteit. Wij 
geloven in de kracht van samenwerken in 
een prettige werksfeer. Dan kun je unieke 
leeroplossingen ontwikkelen, waarmee je 
écht wat leert.”

het prettigst bij voelen. Uitgangspunt is 
altijd het vooraf geformuleerde leerdoel, 
maar de leerinhoud wordt bepaald door 
de organisatie waar we voor werken”, 
vertellen Marjolein en Siem. “Wie zijn 
onze cursisten, waar slaan ze op aan, 
welke werkvormen vinden ze interessant 
en hoe kunnen we hen stimuleren om als 
vanzelf te leren? De klanten van Kompas 
waren verrast door de vorm die wij aan 
het leerproces konden geven. Konden we 
dat ook niet voor hen doen? Natuurlijk 
met andere leerdoelen en leerinhoud. 

Dat zijn we gaan doen en dat slaat 
aan, onze opdrachtportefeuille is goed 
gevuld en naarmate de bekendheid van 
onze dienstverlening groeit, neemt ook 
het aantal klanten toe. Want één ding is 
helder, alle bedrijven hebben ongeacht 
hun activiteiten een leerbehoefte. Hoe ze 
die invullen is voor een belangrijk deel 
bepalend voor hun succes. Bovendien 
hebben bedrijven, die hun medewerkers 
alle kansen geven zichzelf voortdurend 
te ontwikkelen, een grote voorsprong op 
de arbeidsmarkt.”

‘Met een leuke 
en effectieve 
leerervaring 
maken wij 
impact en 
creëren wij het 
‘aha-moment’ bij 
onze gebruikers’
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Over deeltijdwerk, voltijd bonus, generatie Z en quiet quitting

‘Volle werkweek? 
Superouderwets!’

De oplossing lijkt simpel, bijna 1 op de 2 Ne-
derlanders werkt in deeltijd. Verleid hen 
om meer te gaan werken en de problemen 

verdwijnen als sneeuw voor de zon. Volgens cijfers 
van het CBS telde Nederland in het tweede kwar-
taal van 2022 ruim 9,5 miljoen personen van 15 tot 
75 jaar met betaald werk, 93 duizend meer dan in 
het eerste kwartaal van 2022. Van alle werkenden 
in het tweede kwartaal werkten er 4,6 miljoen in 
deeltijd en 5,0 miljoen in voltijd. De groep deel-
tijdwerkers maakt onderdeel uit van de werkzame 
beroepsbevolking en ze werken minder dan 35 uur 

per week. Het ging om 4,6 miljoen personen in het 
tweede kwartaal van 2022, 60 duizend meer dan 
het kwartaal ervoor.

KINDEROPVANG
Meer vrouwen werken in deeltijd dan mannen. 
Dat heeft vaak te maken met zorgtaken, maar er 
is meer. Een van de belangrijkste redenen is dat 
Nederlanders veel waarde hechten aan zaken bui-
ten werk, zoals hobbies, sporten of de kinderen 
zelf opvoeden in plaats van ze naar een kinder-
opvang te brengen. Wil je mannen en vrouwen 

Een perfecte storm. Zo noemen media de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt. Er zijn in 
vrijwel elke sector enorme tekorten, vacatures worden slechts moeizaam ingevuld en er zijn eigenlijk 
geen structurele oplossingen in zicht. Hoe is dat tekort ontstaan en hoe ziet de nabije toekomst er uit?

verleiden meer te werken, dan moet dat 
extra werk ook lonen. Dat is nu vaak 
niet het geval. Dat heeft bijvoorbeeld te 
maken met inkomensafhankelijke hef-
fingskortingen. Stijgt je inkomen, dan 
gaan die kortingen omlaag en moet je 
dus meer belasting betalen. Over het 
deel dat je extra verdient kan dat netto 
oplopen tot 70% belasting. Dat is niet de 
enige reden. Door wat meer uren te wer-
ken moeten kinderen vaker naar de kin-
deropvang en dat kost geld. Vaak meer 
dan er met die extra uren wordt ver-
diend. Dat gaat per 1 januari 2025 veran-
deren, want vanaf die datum betaalt de 
overheid 96% van de kosten van kinder-
opvang. Ouders betalen alleen hun eigen 
bijdrage van 4%. Verandert het inkomen, 
dan heeft dat geen gevolgen voor de kos-
ten van kinderopvang. Terugbetalingen 
zijn dan ook niet meer aan de orde. 

ONZE CULTUUR
Zit het werken in deeltijd misschien 
in onze cultuur ingebakken? Zijn we 
eigenlijk niet een beetje lui? Nee, dat is 
niet waar. Uit onderzoek van Eurostat 
blijkt dat Nederlandse en Zweedse man-

nen het langste werkzame leven hebben 
van alle EU-inwoners, namelijk bijna 
43 jaar. Nederlandse vrouwen werken 
met 38 jaar een stuk korter. Maar dat is 
nog altijd veel langer dan het werkzame 
leven in België, Griekenland en Italië: 
daar werken mannen gemiddeld 35 jaar 
en vrouwen hooguit zo’n 30 jaar. Werken 
we dan juist meer? Ook niet waar, want 
we werken relatief weinig uren per 
week, zo’n 35 uur voor de werkende man 
en 25 voor de werkende vrouw. Dat is 
per saldo per week een dag minder dan 
bij onze zuiderburen. Juist deeltijders 
trekken dat gemiddelde in Nederland 
dus flink omlaag. Wanneer je uitgaat 
van 46 werkweken per jaar komt de 
werkende Nederlandse man gemiddeld 
uit op 69.000 uur in zijn hele leven – dat 
is 2.000 uur mínder dan de gemiddelde 
Europese man. Nederlandse werkende 
vrouwen bungelen met 44.000 uur zelfs 
bijna onderaan, alleen Italiaanse vrou-
wen werken nog minder uren. Ook is de 
arbeidsparticipatie in Nederland hoog: 
84 procent van de mannen en 74 procent 
van de vrouwen in leeftijd van 20 tot 65 
jaar heeft betaald werk. En dat is juist 

weer ver bóven het Europese gemid-
delde. Er zit overigens wel een cyclische 
component in werken in deeltijd. Zitten 
we in een economische hausse, dan is de 
vraag naar deeltijd meteen groter, ver-
keren we in economisch sombere tijden 
dan stijgt de vraag naar meer uren.

BONUS  VOOR VOLTIJD WERKEN
Hoe kun je mensen in deeltijd stimu-
leren meer te gaan werken? De nieuwe 
regeling voor de kinderopvang betekent 
zeker een stap in de goede richting, 
die drempel om niet meer te werken is 
daarmee verdwenen. Onlangs nam de 
Tweede Kamer een motie aan waarin 
wordt opgeroepen mensen in specifieke 
sectoren als de zorg, onderwijs en bouw 

‘Wil je mensen 
verleiden meer te 
werken, dan moet dat 
extra werk ook lonen’
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een voltijd bonus te geven. Dat klinkt sympathiek, 
maar is nog niet zo eenvoudig. Hoe hoog moet die 
bonus dan zijn en wie gaat het betalen? Hoe zit het 
met mensen die van drie naar vier dagen gaan, 
krijgen die ook een bonus? Is het juridisch haalbaar, 
want je mag volgens het College van de Rechten van 
de Mens geen onderscheid maken tussen mensen 
die in deeltijd of voltijds werken. Bovendien zouden 
met name vrouwen worden benadeeld, omdat die 
het meest in deeltijd werken. En hoe zit het met de 
mensen die al lang fulltime werken? Krijgen die 
niks? En er is helemaal geen idee of zo’n financiële 
prikkel wel gaat werken. Er lijken juist steeds meer 
mensen te zijn die minder willen gaan werken. 

Bovendien is het werken in deeltijd ingesleten in 
het levenspatroon van veel mensen, we zijn er aan 
gewend en het bevalt ons prima.

GENERATIE Z
Moet de volgende generatie dan de oplossing bren-
gen? Dat is generatie Z, een generatie die tussen 
1995 en 2010 is geboren, die in een volledig digitale 
wereld is opgegroeid en die gewend is aan een con-
stante bevrediging van behoeften. Die doelgroep 
klopt langzaam maar zeker aan de deur van bedrij-
ven. Een aantal is al met hun carrière gestart. Hoe 
ziet die generatie er eigenlijk uit? Ze zijn opgegroeid 
met hun smartphone binnen handbereik en hun 
groep wordt snel groter. Op dit moment valt al 40% 
van de consumenten binnen deze generatie. Ze zijn 
opgegroeid in een onzekere wereld en in onzekere 
economische tijden. Daarom houden ze van sparen, 
het zijn geen big spenders, toegang tot dingen is 
belangrijker dan bezit. Deelauto’s, deelfietsen, deel-
fims en documentaires. Daarom floreren streamings-
diensten. Ze hebben wel toegang tot bijvoorbeeld 
films, maar zijn geen eigenaar van jou als gebruiker. 
Producten veranderen zo in services. Dat betekent 
dat hun focus niet per se ligt op een mooie carrière 
en een hoog salaris. Ze zijn op zoek naar een stabiel 
inkomen, waarmee ze hun basisbehoeften kunnen 
bevredigen. Een eigen huis ligt op dit moment echt 
niet binnen hun bereik, een eigen woning is sowieso 
al een utopie. Ze hechten veel waarde aan het kli-

maat en aan duurzaamheid. Vrijheid van 
meningsuiting is heel belangrijk. Dat 
alles betekent dat traditionele bedrijven 
hun modellen moeten heroverwegen. Ze 
moeten producten, diensten en ervarin-
gen creëren die klanten verbinden. Hoe 
kijkt generatie Z naar een vaste fulltime 
baan? Liefst een vastcontract, want dat 
biedt stabiliteit. Maar dan wel een baan 
met inhoud, voor een bedrijf dat duur-
zaamheid belangrijk vindt en een bij-
drage wil leveren aan een betere wereld. 
Fulltime? Echt niet, er is meer in het 
leven dan werken voor een baas. Daarbij 
maakt opleidingsniveau weinig verschil. 
Bovendien maakt het vacatureoverschot 
het voor sollicitanten gemakkelijker om 
aan te dringen op een kortere werkweek.

QUIET QUITTING
Er is een nieuwe term aan het 

HR-firmament verschenen: quiet quit-
ting. De term heeft betrekking op 
generatie Z en hun voorgangers de 
Millenials. Quiet quitting werd door 
TikTok helemaal hot. Het gaat onder 
andere over massaal stoppen met over-
uren maken als daar geen compensatie 
voor is. Dit betekent om 9 uur op het 
werk zijn en stipt om 5 uur naar huis. Je 
doet dus alleen dat waarvoor je wordt 
betaald, net genoeg om bij te blijven 
met collega’s, het kale minimum. Geen 
overwerk, mails in weekends of tijdens 
vakanties bestaan niet, een keer helpen 
om een borrel te organiseren? Jou niet 
gezien, want dat stond niet in je contract 
en je hebt die week al precies 24 uur 
gewerkt. Dus waarom zou je die extra 
stap zetten? Je werkt omdat het moet, 
niet omdat je het leuk vindt. Precies om 
17.00 uur gaat de laptop dicht en richt 
je focus zich op alles wat niet tot de 
werksfeer behoort. In een onderzoek 
in de Verenigde Staten zegt 82 procent 
van de Gen-Z’ers (geboren tussen 2001 
en 2015) dat het idee om het minimum 
te doen erg aantrekkelijk klinkt. Zo’n 
15 procent van die groep zegt dat ze 

het al doen. Onderzoeksbureau Gallup 
doet al jaren onderzoek naar medewer-
kersbetrokkenheid, want daar gaat het 
hier om. Zij zeggen dat quiet quitting 
vandaag de dag al geldt voor minstens 
de helft van de Amerikaanse werken-
den. Niet meer doen dan nodig is raakt 
elke organisatie. Mensen die minimaal 
betrokken zijn zijn vaker ziek, maken 
meer fouten en zijn altijd op zoek naar 
een andere – lees betere – werkgever. 
En als ze een kans ruiken zijn ze ook 
echt vertrokken, want er is geen binding 
met bedrijf of collega’s. Verder heeft 
quiet quiting een negatief effect op de 
hele organisatie. Het is aanstekelijker 
dan corona, want waarom zou jij meer 
doen dan die quiet quit-collega’s om je 
heen? Wat kun je als management daar 
nou aan doen? Iemand die intrinsiek 
ongeïnteresseerd is, die dat in al zijn 
doen en laten uitstraalt, is op geen enkel 
moment van toegevoegde waarde voor 
een organisatie. Daarom is er maar één 
oplossing: ondanks alle personeelstekor-
ten, aanbevelen bij de concurrent en snel 
laten gaan.

‘Quiet quiting heeft 
een negatief effect op 
de hele organisatie’

‘De focus van generatie Z 
ligt niet per se op een mooie 
carrière en een hoog salaris’
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BLOKLAND & DUIN
De zaken gingen goed, het klantenbestand 
groeide en binnen de kortste keren 
was Joost Duin fulltime bezig met zijn 
administratiekantoor. “Ik wilde groeien 
en dan vooral door samenwerking. Niet 
alleen om de groeidoelstellingen te halen, 
maar ook om te kunnen sparren met een 
partner. Iemand maakte me attent op Dirk 
Blokland, we gingen om tafel en we bleken 

wonderwel bij elkaar te passen. Dezelfde 
instelling, dezelfde mindset en dezelfde 
kijk op het vak. We hebben een jaar 
gebruikt om de samenwerking goed vorm 
te geven en toen gingen we van start met 
Blokland, Duin en van Esch in een pand 
aan de Ubbergseweg in Nijmegen. Van Esch 
ging later zijn eigen weg en zo ontstond 
Blokland & Duin. Inmiddels zijn we 27 jaar 
verder, is Dirk Blokland sinds vijf jaar met 
pensioen en zitten we met elf medewerkers 
aan de Wijchenseweg. De zaken gaan 
nog steeds goed, we groeien met een 
hecht team van gedreven en nuchtere 
boekhouders gestaag verder. Je kunt bij 
ons terecht voor je bedrijfsadministratie, 
je salarisadministratie, maar ook voor 
financieel en fiscaal advies. Ook wij  
kunnen het niet leuker maken, maar 
we zorgen er wel voor dat je niet voor 
verrassingen komt te staan en dat je zo 
min mogelijk belasting betaalt. Uiteraard 

binnen de mazen van de wet, daar zijn we 
helder in. Dat doen we voor bedrijven en 
instellingen, maar bijvoorbeeld ook voor 
ZZP-ers.”

VISIE
Natuurlijk is een goede financiële 
administratie onmisbaar, het is de basis 
van alle zakelijke beslissingen. Joost 
Duin heeft vanaf de start van het bedrijf 
een eigen kijk op het vak. “Natuurlijk 
kun je hier uitstekend terecht voor een 
gedegen financiële verslaglegging, maar 
we doen graag meer. Boekhouden is in 
onze visie meer dan terugkijken naar het 
afgelopen jaar, het gaat ons veel meer om 
het verhaal achter de cijfers. Wie ben je 
als ondernemer? Waar wil je met je bedrijf 
naartoe en hoe denk je dat te realiseren? 
Op die manier geven we betekenis aan 
cijfers, kijken we hoe je de financiële kant 
van je doelstellingen kunt realiseren en 

Joost Duin begon zijn werkzame leven als muzi-
kant. “Je kon me via EPOC boeken als pianist. 
Daarnaast was ik werkzaam in de horeca en 

het had er een tijdje alle schijn van dat ik daar mijn 
carrière zou gaan maken. Ik wilde een eigen zaak, 
maar dat leek mijn vader niet zo’n briljant idee. Waar-
om niet verder met boekhouden? Dat vond ik leuk en 
eerlijk gezegd ging dat ook goed. Ik heb een busi-
nessplan geschreven en ging aan de slag. Ik bestelde 
voor f.150,- drukwerk en kocht een oude computer, 

dat was de start. Dat businessplan heb ik nog steeds. 
Gewoon een A4tje met mijn doelstellingen en de 
manier om die doelen te bereiken met een looptijd 
van vijf jaar. Zo’n plan maak ik nog steeds, ik stel 
het natuurlijk wel eens bij, het is niet in beton gego-
ten, maar ik heb altijd een doel aan de horizon. Dat 
kan van alles zijn, meer marketing of betere acqui-
sitie, verdere digitalisering, uitbreiding, maar altijd 
doelgericht. Dat biedt houvast, zouden meer mensen 
moeten doen.”

“Als ik eerlijk ben had ik helemaal geen plan om ondernemer te worden, maar ik zag mezelf 
ook niet in loondienst”, vertelt Joost Duin van Blokland & Duin. Maar wat dan wel, want 

veel andere smaken zijn er niet. “Ik had al tijdens de middelbare school veel aardigheid in 
boekhouden en dat is het uiteindelijk ook geworden. “Inmiddels heb ik er na 27 jaar een half 

leven als ondernemer op zitten en wat mij betreft blijft dat zo nog wel even.”

‘Zonder koers dobber 
je maar wat rond’

Joost Duin (Blokland & Duin) over het belang van doelen stellen:

‘Een schip zonder 
doel dobbert maar 
een beetje rond, pas 
als je weet waar je 
naartoe wilt kun je 
een strakke koers 
uitzetten’
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geven we dus adviezen op maat. Passend bij jouw plan en je 
mogelijkheden. Waar valt nog winst te behalen, waar zit de 
ruimte voor verbetering? Dat advies is eerlijk en objectief. 
Misschien is het wel verstandig om je plannen bij te stellen, 
een jaartje te wachten, misschien is versnellen wel een optie. 
Of je nou een start up bent of een ervaren ondernemer, wij 
zijn oprecht geïnteresseerd in jou als ondernemer en we 
willen graag een bijdrage leveren aan het succes van je bedrijf. 
Vooruitblikken, keuzes maken en bijsturen, daar komt het op 
neer en dat zien we als een belangrijke meerwaarde voor onze 
klanten. Daarin zijn we echt onderscheidend.”

MEERWAARDE
“Een advies kan alleen maar hout snijden wanneer we de 
ondernemer en zijn bedrijf van haver tot gort kennen”, vertelt 
Joost. “Ook de ondernemer als persoon, hoe hij in het leven 
staat, welke dingen voor hem belangrijk zijn en hoe hij 
invulling geeft aan de balans tussen werk en privé, want ook 
dat is belangrijk. Als een ondernemer daar prijs op stelt geven 
we hem gevraagd en ongevraagd advies, proberen we hem 
te inspireren en maken we ook helder welk type ondernemer 
hij eigenlijk is. Daar zitten namelijk grote verschillen, want 
elke ondernemer is anders en elk bedrijf heeft zijn eigen 
kernwaarden. De ondernemer ontwikkelt zijn bedrijf met die 
waarden in zijn achterhoofd. Ik gebruik vaak het voorbeeld 
van de grote automerken. Volvo concentreert zich op veiligheid 
en degelijkheid, Dacia is basaal maar goedkoop, Skoda biedt 
veel waarde voor weinig geld, Alfa is snel en mooi. Dat zijn 
hun kernwaarden en die zijn vast verankerd in alles wat ze 
doen. Langs die lijnen zoeken die bedrijven naar hun eigen 

klantenkring. Dat geldt in principe voor elk bedrijf, groot 
of klein. Daarvan maken we ondernemers bewust. Intuïtief 
weten ze het vaak wel, maar het is goed als dat een keer helder 
wordt benoemd. Ook dat is onze rol, dat vinden we leuk, dat 
zit al meer dan een kwart eeuw in ons DNA en dat is onze 
meerwaarde.”

STADSPARTIJ
Een schip zonder einddoel dobbert maar een beetje rond, 
pas als je weet waar je naartoe wilt kun je een strakke koers 
uitzetten. “Dat is precies wat wij binnen Blokland & Duin 
doen. Koers bepalen en koers houden. Dat geldt voor veel 
zaken in het leven. Ik ben sinds vier jaar voorzitter van de 
Stadspartij Nijmegen. Bij mijn aantreden heb ik meteen helder 
gemaakt dat er een plan moest komen, dat we structuur 
moesten aanbrengen in onze doelstellingen. Samen met alle 
direct betrokkenen hebben we daar hard aan gewerkt. Ons 
doel: verdubbeling van het aantal raadszetels bij de volgende 
verkiezingen. Daar is een plan voor gemaakt, we hebben 
een weloverwogen kandidatenlijst samengesteld, veel goede 
lijstvolgers met grote netwerken aan ons verbonden en zie, het 
heeft gewerkt, we zijn meer dan verdubbeld. Ons volgende 
doel: opnieuw verdubbelen. Doel formuleren, plan maken, plan 
uitvoeren en eventueel al doende bijstellen, gevolg: het doel 
wordt behaald.”

SPANNENDE TIJDEN
Energiecrisis, inflatie, personeelstekort, loonsverhogingen, 
oorlog in Oekraïne, het zijn spannende tijden. “Dat ga ik zeker 
niet ontkennen en behoorlijk wat bedrijven komen voor nieuwe 

uitdagingen te staan. Maar is dat niet van 
alle tijden? En komt het merendeel van die 
bedrijven toch door zo’n zware tijd heen? 
Waarom? Omdat de meeste ondernemers in 
staat zijn op tijd de bakens te verzetten. En 
omdat ze niet reageren op elke ‘kenner’, die 
met een onwaarschijnlijke voorspelling de 
kranten haalt. Natuurlijk is het een spannende 
tijd, maar veel van wat er wordt rondgebazuind 
is niet reëel. Ondernemers die met gezond 
verstand naar de ontwikkelingen kijken, die 
niet blind elke mening volgen, die weten waar 
hun verdienmodellen zitten, die in staat zijn 
zich aan te passen en de nodige veranderingen 
door te voeren, overleven ook deze crisis. Oké, 
misschien zul je je plannen moeten aanpassen, 
maar dat is nog niet het einde der tijden. Ja, 
de energieprijs is onverantwoord hoog, ja de 
inflatie is enorm, maar hoe is dat volgend jaar? 
Kijk naar corona, een ongekende pandemie. 
Eigenlijk hebben we het met z’n allen goed 

gedaan. De overheid reageerde 
adequaat, bedrijven konden hun 
personeel betalen, het vertrouwen 
bleef groot, we klapten voor de zorg 
en de economie leed nauwelijks 
pijn. We moeten wel leren van 
de ervaringen die we opdeden. 
Blijkbaar zijn we doorgeschoten in 
het vertrouwen in de marktwerking. 
Zaken als de zorg, het OV en de 
energievoorzieningen moeten 
terug in overheidshanden. We 
hadden hoge verwachtingen van 
die marktwerking, onterecht, dus 
corrigeren graag.”

TEVREDEN KLANTEN
De werkwijze van Blokland & Duin 
leidt tot tevreden klanten. Joost 
Duin: “Dat is zo, maar het klinkt 
nooit zo geloofwaardig wanneer je 

dat over jezelf beweert. Kijk daarom 
naar onze reviews op bloklandduin.
nl, dat vind ik overtuigender. Nog 
beter, kom een keer langs voor 
een kop koffie, of mail voor een 
eerste kennismaking met joost@
bloklandduin.nl, dan komt de rest 
vanzelf.”

‘Vooruitblikken, 
keuzes maken 
en bijsturen, 
daar komt het op 
neer’

‘Een advies kan 
alleen maar 
hout snijden 
wanneer we de 
ondernemer en 
zijn bedrijf van 
haver tot gort 
kennen’
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het meest populaire platform (66%). 
Zij gebruiken social media met name 
vanwege het sociale aspect, maar helaas 
voor hen is er een grote verandering 
gaande op social media. Zoals je zelf 
misschien ook wel hebt gemerkt, is dit 
‘sociale’ gedeelte naar de achtergrond 
verdwenen. Denk maar eens na: hoe vaak 
zie jij nog een post van vrienden op je 
tijdlijn voorbij komen? Het overgrote deel 
bestaat toch uit betaalde advertenties of 
‘voorgestelde berichten’. Dit heeft alles te 
maken met de algoritmes van deze social 
media platformen die werken op basis 
van onze interesses en ons zoekgedrag 
(machine learning).” 

TIKTOK-VIDEO’S
Voor bedrijven is adverteren op social 
media natuurlijk zeer interessant, omdat 
je zo niet alleen je volgers bereikt, maar 
een veel grotere groep. “Je behaalt 
momenteel met geadverteerde content 
meer resultaten dan met organische 

content, tenzij je de focus verlegt en 
met je content in gaat spelen op de 
huidige veranderingen binnen social 
media. TikTok-video’s en het bereik 
van Reels op Instagram laten zien dat 
het in die algoritmes wél organisch 
kan. Zo laten statistieken zien dat de 
betrokkenheid bij Instagram Reels in 
sommige gevallen twee keer zo hoog 
is als bij reguliere videoposts. Dit komt 
doordat de inhoud van je tijdlijn steeds 
meer wordt gebaseerd op je interesses, 
waar je voorheen vooral content zag 
van accounts die je volgt. Vooral jongere 
gebruikers geven de voorkeur aan 
deze invulling van hun tijdlijn. Op dit 
gebied wordt er dan ook een grote groei 
verwacht voor de platforms. Interessant! 
Echter vraagt dit natuurlijk wel om wat 
aanpassingsvermogen. Content maken 
op de oude manier is uit, inspelen op 
‘short-form-video’ is in. Hoe giet je 
jouw content in een TikTok-video of een 
Instagram Reel? Wanneer je short-form-

video’s meeneemt in je social media 
strategie voor 2023, is het natuurlijk wel 
belangrijk dat je eerst weet wat hiermee 
precies bedoeld wordt. Short-form-video’s 
zijn momenteel te vinden op TikTok, 
Instagram en YouTube, maar het kan 
natuurlijk ook op je website gebruikt 
worden. Meestal duurt een short-form-
video minder dan 60 seconden en is 
de uitstraling minder formeel. Het is 
- na jarenlang de meest gelikte video’s 
maken - natuurlijk wel een uitdaging om 
dergelijke content te creëren!”

CHANGE
‘To improve is to change, to be perfect 
is to change often’, aldus Winston 
Churchill. TikTok is een social media 
platform dat zich volledig focust op de 
korte video’s. Om de concurrentiestrijd 
aan te gaan lanceerde Instagram in 2020 
Instagram Reels. Met Reels kunnen 
gebruikers video’s van maximaal 30 
seconden opnemen en posten. Dit 

“Het begint met het identificeren van je doelgroep”, 
vertelt Claire. “Het is van essentieel belang dat je 
weet op welke platformen jouw doelgroep zich 

beweegt. Generatie Z (14 – 24 jaar) besteedt de mees-
te tijd op Instagram (80%), Snapchat (68%) en TikTok 
(50%), maar ook LinkedIn mag je niet overslaan. Tie-
ners maken zich klaar voor de arbeidsmarkt, waardoor 
LinkedIn voor hen ook een interessant platform wordt. 
Deze generatie neemt momenteel wel echt afscheid van 
Facebook.”
 

Millenials (25 – 39 jaar) zitten in een hele andere 
levensfase waarin zij volop aan hun carrière werken. 
“Zij maken meer gebruik van LinkedIn (43%). Ondanks 
een daling in de gebruikers van Facebook, is voor 
deze groep Facebook (67%) nog steeds het populairste 
platform, direct gevolgd door Instagram (57%). Er 
wordt wel verwacht dat het gebruik van TikTok in 2023 
onder deze groep enorm gaat stijgen. Generatie X (40 – 
59 jaar) gebruikt nog steeds het liefst Facebook (69%) en 
daarna volgen Instagram (42%) en LinkedIn (36%). Voor 
de babyboomers (60 – 75 jaar) is Facebook nog steeds 

De laatste maanden van het jaar 2022 breken aan, dus is het tijd om aan de slag te gaan met je 
social media strategie voor 2023. In dit artikel vertelt Claire Sanders van social media bureau 

2Twitit in Nijmegen welke trends en ontwikkelingen je kunt verwachten in 2023.

‘Hoe ziet je social 
media strategie er 

voor 2023 uit?’

Het social media landschap verandert sneller en sneller
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komt nog bovenop de twee andere video-opties 
van Instagram, namelijk IGTV en Stories. Maar ook 
YouTube kon als echt videokanaal niet achterblijven. 
In 2020 rolde YouTube namelijk YouTube Shorts 
uit als concurrent van TikTok en Instagram Reels. 
Met YouTube Shorts kunnen gebruikers video’s 
van 15 seconden plaatsen. Hoewel het nog in de 
kinderschoenen staat, krijgt YouTube Shorts wereldwijd 
al 15 miljard views per dag. “Wist je dat 40% van 
Generatie Z liever TikTok, Instagram en YouTube 
gebruikt in plaats van Google om informatie te zoeken? 
Dit blijkt uit de interne gegevens van Google. Als 
Generatie Z je doelgroep is, moet je hier dus zeker iets 
mee doen in je contentcreatie! Naast het entertainen en 
inspireren, is informeren ook een belangrijk onderdeel 
om mee te nemen in je strategie voor 2023. Wil je 
weten waar deze groep meer over wil weten? Vraag 
het ze gewoon! Met een ‘vragen-sticker’ op Instagram 
bijvoorbeeld. Ga het gesprek met je doelgroep aan. Dat 
wordt gewaardeerd en je leert er zelf natuurlijk veel 
van.” 

INZICHTEN VOOR JE SOCIAL MEDIA STRATEGIE
Er is natuurlijk nog een aantal inzichten die je zeker 
mee moet nemen in je social mediastrategie voor 2023.
Om te beginnen draait het om vertrouwen en 
authenticiteit. “Door de inflatie is het minder relevant 
om vol in te zetten op het element prijs. Mensen zullen 
geen connectie meer maken met bedrijven of merken 
die alleen maar over zichzelf en hun producten praten. 
Mensen willen nuttige informatie die ze in hun leven 
gebruiken en willen een emotionele band met een 
bedrijf of merk. De druk wordt dus steeds groter om 
transparant te zijn, zeker met de huidige problematiek 
zoals oorlogen of klimaatverandering. Pas hier dus ook 
je content op aan! Laat de menselijke kant van je bedrijf 
zien en laat je doelgroep zien dat je hun waarden 
deelt. Daarnaast worden bedrijven en merken meer en 
meer beoordeeld aan de hand van hun bijdragen aan 
een betere wereld. Dit vraagt om bewijs dat je je niet 
alleen uitspreekt over maatschappelijke onderwerpen, 
maar ook daad bij woord voegt. Generatie Z, maar ook 
millennials zijn hier heel bewust mee bezig. Het is een 
trend om als bedrijfsleider actief aanwezig te zijn op 

social media en actuele gebeurtenissen 
daar te bespreken. Transparantie van een 
bedrijfsleider zou mensen inspireren om 
loyaler te zijn aan een bedrijf of merk en 
dus een product of dienst af te nemen.” 
De focus op user-generated content 
wordt ook steeds belangrijker. Wat is 
user-generated content nou precies? 
“Eigenlijk heel simpel: het is content 
die gemaakt wordt door de gebruiker 
van jouw product of dienst. Naarmate 
de wereld steeds luidruchtiger wordt, 
wordt user-generated content steeds 
belangrijker in de online wereld. Dat 
blijkt ook wel uit het feit dat 90%(!) 
van de consumenten authenticiteit als 
beslissende factor ziet bij het kiezen voor 
een bepaald bedrijf of merk. Bedrijven 
hebben dit dus meer en meer nodig om 
zich te kunnen onderscheiden van de 
massa en om hun publiek te kunnen 
bereiken op social media. Als bedrijf kun 
je natuurlijk duizendmaal vertellen hoe 
geweldig je product of dienst is, maar 
het heeft veel meer waarde wanneer 
de doelgroep dit zelf doet. Dit wordt 
namelijk als content met een hogere 
authenticiteit gezien, omdat er geen 
commerciële doeleinden achter zitten. 
Een bijkomend voordeel is dat het een 
goedkope manier van marketing is. Ook 
hoeven deze ‘content creators’ niet per se 
influencers te zijn met een hoog bereik. 
Iedereen heeft namelijk een persoonlijk 
netwerk, wat het balletje kan laten rollen. 
De verwachting is dat het belang van 
user generated content de komende jaren 
alleen maar verder toe zal nemen. Tip: 
ook content geplaatst door medewerkers 
heeft een hogere authenticiteit. Door de 
medewerkers het woord te laten doen 

verhoog je namelijk de transparantie 
binnen je bedrijf. Je doelgroep krijgt de 
gezichten achter het bedrijf te zien, wat 
de content nog persoonlijker maakt.”

DE KORTERE SPANNINGSBOOG 
Social media zal volgens Claire Sanders 
nog meer onderdeel worden van het 
dagelijks leven. Onderzoeken laten 
zien dat mensen steeds langer op social 
media actief zijn. “Wist je dat mensen 
gemiddeld 145 minuten per dag op social 
media zitten? De spanningsboog van 
mensen wordt echter steeds korter en 
de concurrentie steeds groter. Daarom 
is het belangrijk om je te verdiepen in 
het maken van short-form-video’s. Ook 
is er veel veranderd in de manier van 
adverteren. Waar je op LinkedIn nog 
steeds heel specifiek kunt targetten, 
schaft Facebook (en dus ook Instagram) 
steeds meer targeting-opties in hun 
Advertentiebeheer af. Daardoor zullen 
advertentiecampagnes ook ‘generieker’ 
worden en daarmee wellicht wat meer 
gefocust zijn op de upper-/midfunnel, 
in plaats van de onderste laag van je 
salesfunnel.

En dan nog iets. Verhoog de 
klanttevredenheid met klantenservice. 
“Dat mensen social media als 
klantenserviceplatform zien, is voor ons 
niets nieuws. Het stelt klanten in staat 
om snel een antwoord te krijgen op 
een vraag, klacht of opmerking. Maar 
dat niet alleen, er zijn ook veel klanten 
op zoek naar persoonlijke aandacht 
van het bedrijf of merk. Het is daarom 
zeker van belang om als bedrijf hierop 
in te spelen. Als je snel reageert op 

een vraag, klacht of opmerking (zowel 
positief als negatief) krijgen klanten 
meer vertrouwen in je bedrijf. Het 
geeft namelijk aan dat je actief luistert 
naar je klanten. Laat klanten dus niet 
lang wachten op hun vraag en voldoe 
aan hun verwachtingen. Zo verhoog je 
de klanttevredenheid. De wereld van 
social media is volop in beweging en 
verandert continu, maar met deze tips, 
inspiratie en adviezen heb je hopelijk 
genoeg handvatten om weer aan de slag 
te gaan met de plannen voor 2023! Kijk 
wat bij jouw bedrijf of merk past en ga 
lekker experimenteren. Laat 2023 maar 
komen! Ben jij er ook klaar voor?”

Tips short-form video’s

Probeer het persoonlijk te maken, 

alsof je echt met de kijker in gesprek 

bent en hem persoonlijk aan-

spreekt. 

Spreek mensen aan met ‘jij’ en 

gebruik ondertiteling of geschreven 

uitleg/context.

Minder formeel hoeft niet automa-

tisch te betekenen dat de video niet 

strategisch uitgedacht kan zijn. Het 

mag gewoon allemaal wat losser 

worden verteld.

Maak van tevoren een script om 

goed te bepalen wat je nu daadwer-

kelijk wilt laten zien.

Neem de video’s op in het formaat 

6x19. Natuurlijk zorgt TikTok daar 

al automatisch voor, maar als je 

videobeelden niet in TikTok zelf 

creëert, dan is de nabewerking een 

stuk gemakkelijker als je het al in 

het juiste formaat opneemt.
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“Wist je dat 
mensen 
gemiddeld 145 
minuten per dag 
op social media 
zitten?



Op 27 september organiseerden NLInvesteert met partners Centraal Beheer, nlgroeit en CFO Capabel het 
event ‘High-tech voor een betere toekomst?’. Plaats van handeling kon niet beter zijn gekozen, de Novio High 

Tech Campus in Nijmegen. Ruim zestig deelnemers luisterden naar ervaringen van gastsprekers Menno 
Lanting, Wilfred Boesveld en Ralph van Dam. Vervolgens gingen ze in groepjes aan tafel om aan de hand van 

een inspirator en een moderator hun eigen ervaringen te delen en vooral hun eigen vragen voor te leggen. 
Kjeld van Dijk: “Uit de reacties van de deelnemers mogen we concluderen dat het een topevenement was. Dit 

vraagt om herhaling en die zal er zeker komen.”

‘Eerste event (High-tech, voor een 
betere toekomst?) krijgt vervolg’

Kjeld van Dijk (NLInvesteert) over de noodzaak 
van groei in het MKB:

Succesvolle MKB-bedrijven zijn in 
Nederland de belangrijkste fac-
tor voor een gezonde en duurza-

me economie. Ze spelen daarnaast een 
sleutelrol op gebieden als duurzaam-
heid, energietransitie en werk. Maar er 
is op de achtergrond wel een structureel 
probleem: te weinig bedrijven groeien 
door naar hun volle potentieel. Daarvoor 
moeten ondernemers stappen maken in 
leiderschap, strategische keuzes maken 
en leren omgaan met de toenemende 
complexiteit van hun bedrijf. Veel onder-
nemers hebben duidelijk moeite met een 
volgende fase in de ontwikkeling van 
hun bedrijf, denk aan uitdagingen op het 
gebied van digitalisering, het aantrek-
ken van geschikte medewerkers, hun be-
drijfsproductiviteit en de transformatie 
richting duurzaamheid. Ambities wor-
den langzaam kleiner en de ondernemer 
vergeet aan zijn eigen ontwikkeling te 
werken. Het gevolg is dat veel MKB-be-
drijven niet groeien, maar stagneren of 
zelfs krimpen. Organisaties als Stich-
ting Groeigeluk, nlgroeit en de Groei-
versneller van Centraal Beheer proberen 
dat proces te keren. Groei heeft ook een 
financiële component en NLInvesteert is 
de partner die daar een grote rol in kan 
spelen.

ROLMODELLEN
Hoe ziet de oplossing er uit? Eén oplossing 
is er niet, de problematiek is voor elk 
MKB-bedrijf anders, maar er zijn wel 
grote lijnen in te ontdekken. Om te 
beginnen draait groei vaak om de persoon 
van de ondernemer. NLgroeit maakt 

ondernemers bijvoorbeeld groter door ze 
te inspireren, activeren en te faciliteren. 
Inspireren door actieve rolmodellen 
zichtbaar te maken, die ondernemers 
inspireren om groter te denken. De 
ondernemersproblemen met groei zijn 
namelijk niet uniek, anderen maakten 
dezelfde fases door en wisten ze om te 
zetten in succesvolle vervolgstappen. In 

het event stond techniek als aanjager van 
innovatie centraal. Ondernemer Wilfred 
Boesveld (ERP productinnovatie) vertelde 
over zijn moeilijke strijd om een van een 
verlieslatend zeer kapitaalintensief bedrijf 
toch een succes te maken. Hoe? Door 
bijvoorbeeld te reageren op verstoringen 
in de logistieke keten, door zich veel 
intensiever in de bedrijfsprocessen te 
verdiepen, slecht presterende delen van 
de organisatie af te breken en weer op 
te bouwen. Het kwam weer goed. Ralph 
van Dam is oprichter van verschillende 
internationale start ups. Hij schreef er 
het zeer openhartige boek over: ‘Langs 
de afgrond’. Menno Lanting geldt als de 
expert op het gebied van de impact van 
digitalisering en techniek op innovatieve 
organisaties en op leiderschap.  Hij kent de 
faalfactoren en hij nam het publiek mee op 
een route naar gezonde vernieuwing.

NL INVESTEERT
De rol van NLInvesteert is helder. Kjeld 
van Dijk: “Om twee redenen. Om te 
beginnen kost groei geld en dat geld 
is tegenwoordig moeilijk via banken 
te vinden. Dan is er de constante druk 
van de huidige marktomstandigheden. 
Veel financieringen in vastgoed lopen 
bijvoorbeeld dit jaar af en banken zijn 
afwachtend, ze leggen het risico veelal in 
de markt. De geopolitieke situatie maakt 
groei moeilijker, terwijl ondernemers juist 
gewend zijn aan grote groeidoelstellingen. 
Die zullen naar alle waarschijnlijkheid 
moeten worden bijgesteld. Dan is er de 
toenemende belastingdruk, de algemene 
roep om hogere lonen, de verslechterende 

‘Het probleem dat 
te weinig bedrijven 
doorgroeien naar 
hun volle potentieel is 
structureel’
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Maatwerk bestaat bij banken voor 
het MKB bijna niet meer. Daarmee 
ontstaat voor veel ondernemers 
meteen een probleem, want wat dan? 
Je ziet op dit moment allerlei (digitale) 
FinTech bedrijven opduiken, maar hoe 
betrouwbaar zijn ze en zijn het blijvertjes? 
Ook tradefinance & (reversed) factoring 

oplossingen worden door digitalisering 
meer en meer toepasbaar en nemen een 
belangrijk marktaandeel van de algemene 
banken voor het MKB over. Vooral 
reversed factoring brengt ook risico’s met 
zich mee, waarbij een debiteur zelf de 
financiering verstrekt. Daardoor creëert 

zo’n debiteur macht in de keten en dat is 
wat mij betreft soms onwenselijk, want dat 
maakt bedrijven afhankelijk. Het is veel 
verstandiger om andere financiële wegen 
te zoeken, en die zijn er.” Zeker door de 
opkomst van data analytics en de toegang 
tot bankdata via PSD2 gaat het nu snel. 
“Daarbij is het wel van belang om de juiste 
keuzes te maken, want je hebt ook nog te 
maken met zaken als leveringszekerheid 
en -betrouwbaarheid. Een eigen financieel 
adviseur die niet alleen een bedrijf van 
haver tot gort kent, die weet wat een 
ondernemer wil, maar die ook beschikt 
over kennis op topniveau en die de juiste 
contacten heeft. Hij beperkt niet alleen de 
risico’s, maar hij staat de ondernemer ook 
bij in het vervolgtraject. Dat doen we om 
de kans van slagen van de onderneming 
en het bijbehorende financieringsdoel 
te vergroten. Wij zijn daarbij altijd op 
zoek naar lange-termijnrelaties, naar 
een rol als vaste sparringpartner en 
vertrouwenspersoon die alle in’s en outs 
van een onderneming kent.” Volgens 
Kjeld van Dijk zal NLInvesteert een 
van de winnaars zijn. “Wij hebben 
als platform toegang tot de gehele 
financieringsketen, van banken tot en 
met eigen funding, via eigen fondsen van 
grotere beleggers. Dat geeft ondernemers 
zekerheid en investeerders vertrouwen. 
Die factoren zullen bepalend zijn voor 
de toekomst van financieringsstromen.” 
Tevreden? “Heel tevreden. Het was een 
juiste keuze om in 2015 met ons eigen 
financieel advieskantoor te startten. En 
de aansluiting bij het franchiseplatform 
van NLInvesteert eind 2018 was daarna 
ook een goede keuze. Wij kunnen MKB-
ondernemers op een hoog niveau blijven 
bedienen. Ik kan nu weer doen wat ik 
voorheen als senior advisor deed. Vanuit 
kennis en ervaring voor klanten de beste 
oplossing op hun vragen vinden, daar is 
het uiteindelijk om begonnen.”

VERVOLG
Het evenement van 27 september was 
een doorslaand succes. “Uiteraard door 
de uitstekende sprekers, maar vooral 
ook door de rondetafelgesprekken 
die deelnemers vervolgens met elkaar 
hadden. Zet ondernemers aan een tafel 
en het gesprek komt al snel op gang, 
omdat ze op de een of andere manier in 
hetzelfde schuitje zitten en tegen dezelfde 
uitdagingen aanlopen. Dan zie je dat de 
ervaringen van de één, de oplossing voor 
de ander kunnen zijn. Er ontstaan relaties, 
mensen maken een afspraak met elkaar 
om onderwerpen verder uit te diepen. En 
dat is de hele crux van een event zoals dit. 
Een mooie groep ondernemers bij elkaar 
brengen en helpen om aan de hand van 
ervaringen van specialisten, maar vooral 
ook door ervaringen van elkaar een stap te 
maken. Wij hebben als organisatoren dan 
ook al het besluit genomen tot een vervolg. 
Wilt u op de hoogte blijven of heeft u 
andere vragen, bel 06 2079 3752 of mail 
kvandijk@nlinvesteert.nl.”

economische situatie, kortom genoeg om je als ondernemer 
zorgen om te maken. Dan heb je niet alleen behoefte 
aan een financieel adviseur die de markt door en door 
kent, maar ook aan een vertrouwenspersoon die je door 
de moeilijke situaties kan leiden. In het MKB bestaat 
een duidelijke behoefte aan een financieel-strategisch 
adviseur die naast de ondernemer staat. Dat is wat wij met 
NLInvesteert doen.”

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
NLInvesteert is een regionaal georganiseerd 
franchiseplatform van financiële dienstverleners met 
een eigen crowdfundingplatform. “Cofinanciering 
is namelijk de nieuwe werkelijkheid”, vertelt Kjeld 
van Dijk. “Traditionele bancaire oplossingen kunnen 
we op die manier aanvullen met gelden van andere 
alternatieve financiers en dus ook vanuit het eigen 
financieringsplatform of de beleggingsfondsen. Dat 
laatste is wel uniek, en daarmee kunnen wij de klant 
– mits de financieringscasus haalbaar is – altijd van 
een financieringsoplossing voorzien. Daarbij blijft de 
stelregel dat wat je bancair kunt doen, je ook bancair 
moet doen, maar alles wat additioneel nodig is, kan in 
de markt worden georganiseerd. Ik ben sinds eind 2018 
als franchisenemer bij NLInvesteert verantwoordelijk 
voor de regio Zuid-Gelderland (het regiogebied strekt 
zich uit van het Rijk van Nijmegen tot de Betuwe en 
Bommelerwaard). Samen met financieringsspecialisten 
Arne van Ophem en Margo Huijerjans, hebben we een zeer 
ervaren team in de regionale financieringsmarkt. Door de 
regionale aanpak kunnen wij samenwerken met regionale 
investeringsclubs, accountants, makelaars, adviesbureaus, 
ontwikkelingsmaatschappijen, kredietunies en private 
equity. Wij kennen die wereld en die wereld kent ons, dat 
maakt contacten leggen veel eenvoudiger.” Financiering 
kan dus ook worden geregeld via crowdfundingtrajecten. 
NLInvesteert is daarom ook een geschikt platform voor 
investeerders die dichtbij regionale ondernemers een goed 
gespreide portefeuille op willen bouwen. NLInvesteert 
staat onder toezicht van de AFM en DNB. Dat geeft zowel 
ondernemers als investeerders belangrijke zekerheden. 
De nieuwe AFM-vergunning voor crowdfunders is een 
belangrijke ontwikkeling, waarmee NLInvesteert zich 
gaat onderscheiden in de markt. Dit is voor ons van groot 
belang, omdat ons investeerdersplatform een essentieel 
onderdeel is van de financieringsoplossingen (samen met 
banken en non-bancaire financieringspartners) die we voor 
ondernemers organiseren. Dat maakt NLInvesteert klaar 
voor de toekomst.”

VERTROUWENSRELATIE
Er gaat de komende jaren veel veranderen in de financiële 
wereld. Dat geldt bijvoorbeeld voor de rol van banken. 

‘Groei draait vaak 
om de persoon van 
de ondernemer’

‘Zet ondernemers 
aan een tafel en je 
ziet al snel dat de 
ervaringen van de 
één, de oplossing 
voor de ander 
kunnen zijn’
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en arbeidsvoorwaarden. Wat maakt jouw 
bedrijf of instelling nu zo uniek, waarom 
moeten mensen voor jou kiezen en niet 
voor die honderden andere bedrijven die 
naar goede medewerkers vissen? Dan komt 
employer branding om de hoek. Het is 
een term die betrekking heeft op alles wat 
nodig is om als werkgever een authentieke 
en onderscheidende voorkeurspositie 
te verkrijgen en te behouden. Het is dus 
veel meer dan een goed verhaal en een 
aantrekkelijke campagne, het is de cultuur 
van een bedrijf, het zit in de haarvaten, het 
bepaalt de dagelijkse gang van zaken. Dat 
is niet iets wat je van vandaag op morgen 
kunt bereiken, het is een doorlopend 
proces, dat dagelijks wordt gevoed door 
nieuwe ideeën en waar iedereen binnen de 
organisatie een actieve rol in kan spelen. 
Het proces zorgt ervoor dat medewerkers 
zich verbonden voelen met het bedrijf, ze 
dragen hun tevredenheid uit en ze werken 
met plezier. De beste voorbeelden vind je 
nog steeds bij familiebedrijven, waar een 
hecht team normaal is, waar werk meer 
is dan een afgesproken hoeveelheid werk 
tegen een afgesproken loon. Je werk is wie 
je bent, waar je voor staat, waar je je goed 

bij voelt. Employer branding is dus geen 
trucje, het is een ‘state of mind’ van een 
bedrijf. De tijd van veertig jaar lang veertig 
uur per week hetzelfde werk verrichten 
is voorbij. De gemiddelde werknemer 
realiseert zich dat hij een groot deel van 
de dag werkend doorbrengt. Daarvoor 
zoekt hij een activiteit die betekenis heeft, 
waarin hij zich kan ontwikkelen en waarin 
autonomie geen vies woord is. Hij zoekt 
naar zin in zijn werk, want dat maakt 
gelukkig.

EMPLOYEE EXPERIENCE
De uitruil van tijd voor geld is verdwenen, 
steeds weer die efficiencyslagen en 
productiviteit als de enige motivator 

werken niet meer. Je medewerkers zien 
als productiemiddel is zó 1999, want rond 
die tijd ontstond het besef dat tevreden 
medewerkers veel meer waard zijn. Als 
je als bedrijf tevredenheid biedt krijg je 
energieke en gemotiveerde medewerkers 
retour. Dat gaat veel verder dan een 
voetbalspel in de kantine, het gaat om 
het creëren van een omgeving waarin 
mensen als vanzelf geweldige resultaten 
behalen. Waarom? Omdat ze hun werk leuk 
vinden, omdat ze zich gesteund weten, de 
mogelijkheden krijgen om te excelleren of 
hun werk gewoon goed te doen. Tevreden 
medewerkers krijg je in feite door het 
aaneenrijgen van positieve ervaringen. Dat 
heet employee experience, de ervaringen 
die medewerkers op hun werk opdoen, de 
positieve gevoelens, de leuke momenten, 
de hulp van collega’s, de inzet van moderne 
techniek in een omgeving waarin ze zich 
veilig en op hun plaats voelen. Het draait 
dus om de beleving van ervaringen tijdens 
het werk, minder om de optelsom van 
objectieve feiten. Je krijgt bijvoorbeeld 
een mindere beoordeling, maar je 
leidinggevende vindt dat volledig te 
accepteren, omdat hij of zij weet dat je kind 

Wie in een steeds krapper wordende ar-
beidsmarkt wil overleven zal meer aan-
dacht moeten besteden aan recruitment, 

want goede mensen zijn de ruggengraat van een 
bedrijf. Recruitment begint met een goed verhaal dat 
aandacht trekt, gevolgd door een snel en vlekkeloos 
selectieproces. Dat vraagt om de inzet van de nieuw-
ste technieken, want wat vorig jaar nog hot was kan 
nu echt niet meer. Maar voordat die techniek be-
langrijk wordt speelt nog iets anders een rol: mensen 
moeten bij je bedrijf willen werken. Je moet bekend 
staan als een aantrekkelijke werkgever, waar naast 
een goede beloning ook andere aspecten belangrijk 

zijn; waardering, uitdagende opdrachten, leuke colle-
ga’s, een uitstekend evenwicht tussen werk en privé, 
flexibiliteit, de mogelijkheid om thuis te werken en 
een opleidingstraject om in je professionele bestaan 
te groeien. Een bedrijf waar medewerkers meer dan 
tevreden zijn. Dat heeft een aanzuigende werking 
op nieuwe talenten en bovendien hebben tevreden 
medewerkers minder behoefte aan verandering van 
werkomgeving.

EMPLOYER BRANDING
Wie goede mensen wil aantrekken heeft een sterk 
verhaal nodig, dat verder gaat dan opleidingskansen 

Op dit moment ondervinden bijna alle bedrijfstakken problemen bij het invullen van  
vacatures, hun aantal nadert de 500.000. Ook het vasthouden van medewerkers vraagt steeds 

meer inspanning en daarmee wordt de positie van de HR-afdeling steeds crucialer. Lag 
enkele jaren geleden de term employer branding nog op ieders lippen, tegenwoordig hebben 

we het over employee experience en futureproof recruitment.

Employer branding gaat over 
de cultuur van een bedrijf

Over employer branding, employee experience en futureproof recruitment

‘Employer 
branding is geen 
marketingtrucje, het 
heeft alles te maken 
met de cultuur 
binnen een bedrijf’
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al langere tijd ziek is. Die beoordeling heeft voor jou 
geen negatieve gevolgen, maar je leidinggevende vraagt 
je op welke manier hij je kan helpen. Dat draagt bij aan 
de employee experience, kijken naar wat medewerkers 
nodig hebben, naar wat hen drijft en waardoor ze 
gemotiveerd raken.

WERKGELUK
IBM Institute for Business Value beschrijft in het 

rapport ‘Designing employee experience’ dat  employee 
experience gevormd wordt door drie componenten: 
sociaal (andere werknemers), werk (taken en middelen) 
en de fysieke werkplek (het gebouw en de omgeving). 
Ruim 80% van de HR-managers onderkent het belang 
van employee experience voor het succes van een 
organisatie en is dus bereid fors te investeren in het 
verbeteren van de voorwaarden. Denk aan opleidingen 
en het verbeteren van de werkomgeving. In een artikel 
in Forbes schrijft Jeanne Meisters (auteur van The 
Future Workspace Experience): “Employee experience 
is een van de belangrijkste trends binnen HR. Je bekijkt 
de wereld door de ogen van de medewerkers, je stelt 
hun belang zelfs voor het klantbelang, want tevreden, 
betrokken, bevlogen of zelfs gelukkige medewerkers 
zorgen voor tevreden klanten. Bedrijven die actief 
werken aan het geluk van hun medewerkers zijn 
daarom succesvoller.” Werkgeluk heeft alles te maken 

met vertrouwen, waardering, trots 
en passie voor je werk, de plezierige 
omgang met collega’s van hoog tot laag. 
Het begint met oprechte aandacht voor 
iedereen. Dat hoeft niet in ingewikkelde 
processen en procedures te worden 
vastgelegd, het moet in de genen van de 
organisatie zitten. Werkplezier speelt een 
essentiële rol in het welzijn van mensen. 
Het zit vaak niet in het grote gebaar, 
maar in de tijd en de moeite die je neemt 
om met elkaar op een plezierige manier je 
werkdag in te vullen.

SELECTIEPROCES
Terug naar het selectieproces, want in een 
krappe arbeidsmarkt maak je daarmee 
het verschil en in feite start daar ook de 
employee experience van je toekomstige 
medewerker. Dan gaat het om het goede 
verhaal vertellen, wat maakt juist dit 
bedrijf aantrekkelijk? Het gaat ook om 
de procedure, die moet futureproof 

zijn en snel en kandidaatvriendelijk 
verlopen. Inzet van nieuwe techniek 
wordt ook in HR gemeengoed, big 
data, chatbots, videosolliciteren en 
online assessments. Daarmee kun 
je de waarde van kandidaten sneller 
inschatten en de procedure bekorten. 

Dat is van belang, want kandidaten 
wachten in een overspannen markt 
geen weken op zekerheid. Heb je 
eenmaal een keuze gemaakt voor 

een nieuwe medewerker, dan start 
een belangrijk traject: onboarding, de 
begeleiding van de nieuwe medewerker 
in zijn nieuwe omgeving. Dat lijkt 
allemaal eenvoudig en kun je via een 
standaardprocedure snel afwerken, 
maar pas op. Uit onderzoek blijkt dat 
zo’n 20% van de nieuwe medewerkers 
na een minder geslaagde introductie al 
meteen gedachten heeft over vertrek. 
Dan is al je moeite tevergeefs geweest en 
ben je terug bij af. Houd rekening met 
de nieuwe generaties, zij stellen andere 
eisen en het is noodzakelijk je daar 
grondig in te verdiepen. Lijkt het werk 
niet leuk of uitdagend, is de werk-privé 
balans niet op orde, zijn er onvoldoende 
ontwikkelkansen dan zijn ze meteen 
weer weg. De overspannen arbeidsmarkt 
biedt hen namelijk kansen genoeg. Wen 
er maar aan.

‘Employee experience 
draait om de beleving, 
om positieve ervaringen 
tijdens het werk’

‘De 
selectieprocedure 
moet snel en 
kandidaatvriendelijk 
verlopen’
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een zonovergoten pleintje, weg van 
de toeristen, bij een klein restaurantje 
genieten van plaatselijke lekkernijen. Om 
dat plezier nog een beetje af te toppen 
vertrok de groep vervolgens naar een 
groter plein met een enorm biercafé met 
groter terras voor het lokale dessert (ik 
ben hier niet helemaal zeker van, het 
ging om een gekookte aardappel gevuld 
met kaas). In elk geval bijzonder. De 
uren tot het diner werden vervolgens op 
eigen initiatief gevuld. Lissabon is een 
grote stad, verdeeld over zeven heuvelen 
dus was de aanwezigheid van een dicht 
Über-netwerk een uitkomst. De avond 

was in eerste instantie gereserveerd 
voor een gezamenlijk eten in de hippe 
Timeout foodmarket Mercado da Ribeira 
met voor ieder wat wils. Daarna tijd voor 
het nachtbezoek aan het verrassende 
uitgaansleven in Bairro Alto. Bruisend 
tot zes uur ’s ochtends, kan Nijmegen nog 
een puntje aan zuigen.

MARIA DA MOURARIA
De zondag begon rustig, ontbijt tot 
elf uur was voor sommigen maar net 
haalbaar, anderen maakten zich al vroeg 
op voor een bezoek aan bijvoorbeeld de 
heuvel Graça, de wijk Amalfa en zijn 
Moorse geschiedenis, slenteren door het 
bruisende centrum van Baixa met zijn 
rode en gele trammetjes, lunchen en een 
cocktail op de rooftopbar van Lumi of 
gewoon een dagje naar een van de vele 
stranden. Het kon allemaal, iedereen 
maakte zijn eigen keuze. Maar wat zou 
het avondprogramma brengen? Lissabon 
is ook bekend als de geboorteplaats van 
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Jong en ouder, een mooie mix van verse en doorgewin-
terde ondernemers, maar allemaal met hetzelfde doel 
in het vizier: elkaar leren kennen, business doen waar 

mogelijk, maar vooral ook een beetje genieten. Of eigenlijk 
wel meer dan een beetje. Met die gedachte in het achterhoofd 
vertrok een groep van 32 leden zaterdag 24 september richting 
Lissabon.

TUKTUK’S
De start was moeizaam, maar dat lag niet aan de bestuursleden 
en organisatoren Eva Thus en Roald Bergamin. Omdat Schiphol 
een piekdag (en nacht) verwachtte was het ’s nachts verzamelen. 
Maar ja, een kleinigheidje hou je toch. Eenmaal in Lissabon 

aangekomen en nadat de bagage in het uitstekende Sana 
Executive Hotel was gedropt ging het programma van start. 
Rustig, dat wel, met een korte wandeling door de omgeving en 
een espressootje met de lokale lekkernij. De omstandigheden 
waren perfect, fantastisch weer en een groep die er zin in had. 
Vervolgens stapte het gezelschap in elektrische tuktuk’s (die zich 
ontwikkeld hebben tot een serieuze concurrent van het OV in de 
stad) voor een eerste kennismaking met de oude hoofdstad van 
Portugal. En dat beviel uitstekend.

MERCADO DA RIBEIRA
Tijd voor een lunch, want NUL24 is ook de club die houdt van 
lekker eten. Liefst lokaal en dat is in Portugal geen straf. Op 

NUL24 is een leuke en gemêleerde businessclub, volgens eigen zeggen de leukste van 
Nijmegen en omstreken. En misschien is dat gewoon waar. NUL24 is ook een actieve 

club met bijvoorbeeld om de twee jaar een weekendtrip naar een leuke stad. Na Malaga en 
Valencia was het dit jaar de beurt aan Lissabon en de reacties na afloop van het weekend 
laten er geen onduidelijkheid over bestaan. Top, fantastisch, helemaal perfect. Niet één 

negatieve opmerking en dat is met zo’n kritisch ledenbestand best bijzonder. 

‘Lissabon we love you!’
Trip NUL24 aan Lissabon om nooit meer te vergeten

‘Absoluut top, 
niks meer aan 
doen’
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de fado, de dramatische en passievolle muziek. 
En waar maak je er beter kennis mee dan op de 
geboorteplek van de fado. Je doorloopt een klein 
steegje, komt uit op een pleintje waar de was 
al een week aan de lijn hangt en de huizen een 
nieuwe pleisterlaag zouden kunnen gebruiken. 
Zitten we hier wel goed? Ja, dat zaten we. Op 
het plein zit het kleine restaurant Maria da 
Mouraria en dat is een echt pareltje. Eigenlijk te 
klein voor een gezelschap van dertig personen, 
maar het ging net. En dan: drie fantastische 
optredens en uitstekend eten en drinken. Dat 
was een topper, wellicht het hoogtepunt van de 
hele trip.

WE LOVE NUL24
Daar waren de geleerden het een dag later niet 
over eens. Ja, de avond in Maria da Mouraria 
was fantastisch, maar de tocht met de Gocars de 
volgende ochtend in het centrum was volgens 
sommigen minstens zo leuk, misschien net 
nog een tikkeltje spannender. Zestien Gocarts 
trokken in een stoet door Lissabon, twee 
personen per cart begeleid door vier boys op 
scooters, die niet alleen de weg wezen, maar de 
jongens en meisjes ook in het gareel hielden, 
want dat was soms best nodig. Begrensd op 
vijftig km/u, sensationeel, werelds, iedereen 
weer vijftien jaar oud. Daarna een lunch, 
freetime en ’s avonds terug naar Nederland om 
op Schiphol eendrachtig tot één conclusie te 
komen: Lissabon, we love you & NUL24. Dank 
aan de organisatie, dank ook aan het gemak 
waarmee ze akkoord gingen met het voorstel om 
de NUL24-trips niet tweejaarlijks maar jaarlijks 
te organiseren. De speculaties over de volgende 
bestemming zijn al gestart. We gaan het zien!

32  

>

‘Lissabon 
we love you 
& NUL24’
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Als je het ondernemerschap als een reis 
ziet, dan heeft Marijke Brits een ruwe rit 
achter de rug. Het begon allemaal zo’n 25 
jaar geleden met de opleiding toerisme in 
Utrecht. Op 1 september 2001 startte ze 
haar avontuur bij Toerkoop Reisbureau 
Van Dongen in Gennep. “Tien dagen later 
vond in New York de aanslag op de Twin 
Towers plaats. Daar gaat mijn baan dacht 
ik toen. De reisbranche herstelde echter 
snel, zoals de branche eigenlijk altijd 
vrij snel na grote en kleine rampen weer 
op gang kwam. Niet alleen 9/11, maar 
ook na de tsunami in Azië, meerdere 
aardbevingen, een aswolk, diverse 
terroristische aanslagen en twee handen 
vol aan orkanen.”

FAILLISSEMENT
Begin 2005 maakte Marijke de overstap 
naar de collega’s van Van Dongen in 
Winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen. 
“Ik ging er als manager aan de slag. We 
maakten als team de naamsverandering 
van Toerkoop naar VakantieXperts en 
de verkoop van het familiebedrijf Van 
Dongen aan OAD mee en gingen we 
verder onder de naam Globe Reisburo 
Van Dongen. In 2013 besloten we mee te 
doen aan de ANVR Reisbureau van het 
Jaar Verkiezing en we werden het beste 
bureau van Gelderland. We waren blij en 
vooral trots. Op 25 september 2013 kwam 
het bericht dat OAD failliet was. We waren 
onze baan kwijt, de curator verkocht ons 
klantenbestand en er brak een periode 
van totale onzekerheid aan. Het duurde 
allemaal erg lang, dus trokken we zelf de 
stoute schoenen aan en belden Arke (nu 
TUI). Binnen vier weken hadden we een 
nieuw pand in Dukenburg en konden 
we door. We deden opnieuw mee aan de 
Verkiezing Reisbureau van het Jaar, we 
werden opnieuw het Beste Bureau van 
Gelderland en nummer 3 van Nederland. 
We waren er weer, we hadden doorgezet, 
onze klanten waren ons trouw gebleven 
en dat werd beloond, zo voelde dat.”

ONDERNEMERSCHAP
De zaken liepen voorspoedig en dat is 
de dood in de pot voor iemand die wil 
groeien. “Ik wilde mijn creativiteit en 
drive op een andere manier inzetten, ik 
wilde zelf aan het roer staan. Dat kon als 
zelfstandig reisadviseur bij The Travel 
Club. Vanaf 1 januari 2015 was Marijke 
Brits – The Travel Club een feit. Het liep 
vanaf het begin als een trein, ik werd 
derde in de verkiezing Beste Zelfstandig 
Reisadviseur van Nederland. In de jaren 
die volgden bleef mijn bedrijf groeien, 
leerde ik nieuwe mensen in de reiswereld 
kennen, kreeg ik er veel nieuwe klanten bij 
en maakte ik mooie reizen. En toen kwam 
corona. Dat hakte er onverwacht hard in, 
harder dan alle rampen en calamiteiten 
die ik eerder had meegemaakt. Op 13 
maart 2020 volgde de eerste lockdown. Er 
braken zware tijden aan, want er was niks 
geregeld voor ZZP-ers in de reisbranche. 
In 2020 kwam ik tot de conclusie dat 
ik eigenlijk vrijwilligerswerk deed, ik 
beantwoordde vragen van gestrande of 
verontruste reizigers, boekte hun reis 
soms meerdere keren om, maar kon er 
nooit een factuur voor sturen, want in 
deze branche word je pas betaald als een 
klant daadwerkelijk heeft gereisd. Ik ging 
werken als receptioniste van het klooster 
van Brakkenstein en bij Schilderwerken 
Gebr. Rutten. Die combinatie tussen 
de drukte en stress rond de wel of niet 
doorgaande vakanties in combinatie met 
mijn andere banen was zwaar en omdat 
mijn bedrijf geen inkomsten opleverde 
moest ik zakelijke keuzes maken. Als wat 
je doet niet rendabel is moet je stoppen 
en andere oplossingen zoeken. Ook dat is 
ondernemerschap. Ik besloot mijn bedrijf 
in slaap te brengen, niet uitschrijven bij de 
Kvk, maar gewoon even concentreren op 
wat wel ging.”

HERSTART
Het bloed kruipt uiteindelijk waar het 
niet gaan kan en dus begon Marijke vanaf 
1 maart van dit jaar weer aanvragen in 
behandeling te nemen. “In eerste instantie 
nog voorzichtig, deels onder de vlag van 
een collega bij The Travel Club, maar vanaf 
1 november weer officieel. En ik voel me 
er weer helemaal goed bij. Vooralsnog 
houdt corona zich redelijk koest, de 
baan bij het klooster heb ik beëindigd, ik 
werk deels nog wel met veel plezier bij 
Schilderbedrijf Gebr. Rutten. Dat is goed 

te combineren. Mijn klantenbestand groeit 
weer gestaag en het is heel divers, jonge 
gezinnen, maar ook actieve zestigers 
die graag op reis willen. Ik merk ook dat 
mijn klantenbestand verjongd, ouders 
geven mijn naam door aan hun kinderen, 
mooi om mee te maken. Van een weekje 
Griekenland tot een safari in Zuid-Afrika, 
het komt allemaal voorbij en het is me 
allemaal even dierbaar. Ik heb aansluiting 
gezocht bij enkele zakelijke netwerken, 
omdat ook de zakenmarkt voor mij 
interessant is. Ik kan er ook veel voor 
betekenen, van een last minute zakenreis 
tot een trip van een businessclub. Zo 
heb ik onlangs de reis van businessclub 
NUL24 naar Lissabon voor hen in orde 
gemaakt. Tickets en hotel en een voorstel 
voor de invulling voor hun programma ter 
plekke. Dat laatste hebben ze uiteindelijk 
zelf ingevuld.”

DE VOORDELEN
Waarom zou je kiezen voor een 
zelfstandig reisadviseur? Marijke somt de 
voordelen op. “Geen kantoortijden, altijd 
bereikbaar, persoonlijke service, je krijgt 
altijd mij aan de lijn, dus korte lijnen en 
ik heb in de loop der tijd met veel klanten 
een persoonlijke band opgebouwd. Ik 
ken ze, ik weet wat ze willen en niet 
willen, je hebt dus een heel ander contact 
met elkaar. En natuurlijk de kennis en 
ervaring, ik heb zelf veel gereisd, dus ik 
weet wat je kunt verwachten. En ik weet 
na 25 jaar wel hoe de reiswereld in elkaar 
zit, die heeft geen geheimen meer voor 
mij.” Geen spijt van de overstap naar het 
eigen ondernemerschap? “Nee. Natuurlijk 
was het soms zwaar,  maar ik heb de 
bakens steeds op tijd verzet. Gedaan wat 
kon en wat binnen mijn mogelijkheden 
paste. Nu is de focus weer op The Travel 
Club en mijn klanten gericht en daar voel 
ik me helemaal happy mee.”

Marijke Brits (41 jaar) heeft in haar leven als reisadviseur (in dienst en als ondernemer) vele 
hobbels overwonnen. Een uitdaging? Welke uitdaging? Die gaan we aan, dat gaan we regelen. 

Tot corona, toen werd het wat veel en zette ze haar bedrijf als zelfstandig reisadviseur van 
The Travel Club ‘on hold’. Tot 1 november 2022, corona lijkt wat verder weg, er wordt weer 
gereisd, dus nemen oude en nieuwe klanten weer contact op, omdat ze weten dat het goed 

wordt geregeld. Een reisverslag.

‘Het verhaal van een reis 
met hindernissen’ 

Maak kennis met Marijke Brits van The Travel Club: 
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‘Ik wilde zelf aan 
het roer staan, dat 
kon als zelfstandig 
reisadviseur bij 
The Travel Club’

‘Mijn 
klantenbestand 
is heel divers, 
jonge gezinnen, 
actieve zestigers, 
maar ook de 
zakenwereld’



SMART & IT sector bundelt krachten met RvN@
De regio Nijmegen kent meerdere prachtige organisaties 

in de Smart & IT-Sector. Zij specialiseren zich op vakgebie-

den zoals Artificial Intelligence, projectmanagement, ERP, 

web/app development, contentcreatie, big data en online 

marketing. Organisaties met een eigen identiteit in een 

sector die hard groeit en veel werkgelegenheid creëert. De 

verwachting is dat deze de komende jaren sterk zal blijven 

groeien door de toenemende vraag naar digitalisering. 

Uiteraard zijn er voor de sector ook uitdagingen. Sommige 

kunnen individueel worden opgelost en voor andere uit-

dagingen is het veel slimmer en beter om gezamenlijk de 

krachten te bundelen.

In 2021 kwam RvN@, een regionaal ecosysteem van on-

dernemers, overheden en onderwijs in de regio Rijk van 

Nijmegen, in de uitvoering van de mkb-deal met een aan-

tal digitaliseringsbedrijven in contact. RvN@ organiseert 

innovatiekracht voor het mkb door duurzame netwerkver-

sterking, talentbehoud en -ontwikkeling en product- en 

marktinnovaties. Zo bouwt het community’s die op focus-

thema’s de krachten bundelen om de regio te versterken 

en zo sneller tot slimme nieuwe oplossingen voor de grote 

complexe vraagstukken van deze tijd te komen. RvN@ pro-

jecten geven het mkb meer slagkracht, zorgen dat kennis 

uit onderwijs sneller naar de markt komt, talenten bedrij-

ven leren kennen en multi-level (mbo, hbo en wo) samen-

werken, faciliteren overheden in de uitvoering van beleid, 

bieden de nodige experimenteerruimte en creëren nieuwe 

businessmodellen en kansen.

ONTSTAAN VAN DE SMART & IT-SECTOR COMMUNITY 
Door de koppeling van Smart & IT-Sector bedrijven aan de 

mogelijkheden van RvN@ werd de basis voor de nieuwe 

community gelegd. Deze community richt zich op orga-

nisaties in de regio Rijk van Nijmegen met tenminste 10 

fte. Door ons te richten op deze ervaren doelgroep, veelal 

scale-ups, kunnen we veel waarde aan elkaar toevoegen 

en onze gezamenlijke uitdagingen agenderen. Inspireren, 

zichtbaarheid, kennis delen, talentbehoud en gezamen-

lijk naar buiten treden als serieuze gesprekspartner voor 

gemeente, provincie en onderwijsinstellingen waren een 

aantal van de eerste ideeën die boven kwamen. In sep-

tember 2021 hadden we ons eerste kick-off meeting in de 

prachtige Papierfabriek in Nijmegen, waarbij een tiental 

organisaties aanwezig waren. Daar werd openlijk met 

elkaar gediscussieerd over de kleine en grote uitdagin-

gen die we hebben, zoals de krappe en sterk veranderen-

de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat in Nijmegen, het 

gebrek aan voldoende vierkante meters huisvesting in de 

centrumring en de (on)zichtbaarheid van alle prachtige 

digital organisaties in de regio en daarbuiten. Op het pro-

bleem dat talent van de kennisinstellingen de mooie orga-

nisaties in deze regio nauwelijks kent en daarom vertrekt, 

werd met RvN@ direct doorgepakt door de eerste lijntjes 

voor het ontwikkelen van een intercompany traineeship 

te schetsen.

EEN JAAR LATER
Nu, één jaar later, zijn we met een groep van bijna 25 or-

ganisaties die actief bij de community betrokken zijn. De 

focus ligt nu op het definitief bepalen van de gezamenlijke 

thema’s, een relevante agenda voor de volgende bijeen-

komsten en vaststellen van de regionale ambities. We 

krijgen veel positieve feedback uit onze community en 

nog steeds melden zich iedere maand een aantal nieuwe 

organisaties uit de regio Rijk van Nijmegen aan. Stuk voor 

stuk zien de betrokken mkb bedrijven elkaar niet als con-

current, maar willen ze juist samenwerken en kennis en 

knowhow uitwisselen. Op deze wijze zetten we mooie en 

waardevolle stappen, zorgen we voor meer zichtbaarheid, 

talentbehoud, werkgelegenheid en versterken we elkaar en 

het Rijk van Nijmegen. Inmiddels zijn er vijf bijeenkom-

sten georganiseerd rondom thema’s als talentontwikke-

ling, City Marketing, Agency Growth, Scaling Up en een 

discussiemiddag met studenten over zaken die zij belang-

rijk vinden bij hun zoektocht naar een stageplaats of baan. 

Daarnaast gingen een aantal van de bedrijven al concreet 

met elkaar en talent in de RvN@LABtrain aan de slag.

RVN@LABTRAIN SMART & IT
Elke organisatie heeft op gezette periodes stagiairs die als 

volwaardige medewerkers meedraaien. Als je geluk hebt, 

is dit talent dé match bij jouw organisatie, het is een eendi-

mensionale route. Veel talent leert slechts één organisatie 

kennen en vertrekt vaak naar het westen van Nederland in 

de veronderstelling dat de regio ze weinig te bieden heeft. 

Wij weten beter en daarom deden we mee aan de RvN@

LABtrain. Een succesvol intercompany programma dat ta-

lent voor onze regio behoudt. In tien weken gaan stagiairs, 

twee uur per week, met elkaar aan de slag. Ze bezoeken el-

kaars stagebedrijven, hebben intervisie en volgen training. 

Op die manier leren studenten meer bedrijven kennen 

en ontwikkelen ze extra vaardigheden. Zowel onderne-

mers als studenten bleken erg enthousiast. Het was voor 

onze groep bedrijven de eerste keer dat we zo samen aan 

talentbehoud voor de regio werkten. Dat gaan we op meer 

vlakken doen om onszelf, het mkb en de regio sterker en 

toekomstbestendig maken.

OOK DEELNEMEN? MELD JE AAN!
We nodigen organisaties die voldoen aan de gestelde crite-

ria graag uit voor één van de volgende bijeenkomsten. Dit 

kan door een bericht te sturen aan Geert Rutten via geert@

linku.nl of aan John Meijering via e-mail jmeijering@

emixion.nl. Heb je nog vragen of direct behoefte aan in-

formatie neem dan contact op via 024 - 300 0316 of 

024 - 348 2916. 
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Belastingschulden bij veel MKB ondernemers: 
een ‘perfect storm’ op komst! 

Veel ondernemers hebben hun bedrijf na het uitbreken 

van de Covid-19 pandemie door een turbulente markt 

kunnen loodsen, onder andere door massaal belastinguit-

stel aan te vragen. Dat alles in de verwachting dat het na 

de Coronapandemie allemaal rustig zou zijn en de schul-

den konden worden ingelost. De huidige situatie is echter 

heel anders.  Een ontregelde voorraadketen, personeels-

tekorten en een energiecrisis hebben voor een ongekende 

inflatie gezorgd. Komt het MKB nu in een ‘perfect storm’ 

terecht, zeker nu vanaf 1 oktober de aflossingsverplich-

ting in is gegaan?  

ALLE KOSTEN STIJGEN
Onzekerheid is troef, want de oorlog in Oekraïne heeft in 

Europa een energiecrisis veroorzaakt, waardoor de infla-

tie verder is gegroeid naar dubbele cijfers. Door relatief 

hoge bestedingen bleef de vraag ongekend hoog, maar 

worden leveranties bemoeilijkt door onregelmatige aan-

voer van belangrijke goederen. Centrale banken grijpen 

na een aanvankelijke aarzeling nu toch in. De rente liep 

sinds het begin dit jaar al meer dan 2% op, maar is his-

torisch gezien nog steeds laag. Alle kosten stijgen dus, 

de verkoopmarges staan onder druk en ook de financie-

ringskosten nemen aanzienlijk toe. Dit omdat meer geld 

vrijgemaakt moet worden voor het gestegen werkkapitaal 

(o.a. hogere kernvoorraden en uitstaande debiteuren-

saldi). Daarnaast staan ondernemers ook nog voor grote 

investeringsvraagstukken om de (versnelde) verduurza-

ming te realiseren. En als dat nog niet genoeg is moeten 

ondernemers massaal hun opgebouwde belastingschul-

den gaan afbouwen. De ingrediënten voor  een perfecte 

storm zijn allemaal aanwezig. Wordt daardoor eindelijk 

het ‘kaf’ van het ‘koren’ gescheiden, zodat de markt straks 

weer normaal gaat functioneren? Of staat ons ook nog 

een diepe economische crisis te wachten die een faillis-

sementsgolf op gang brengt, die ook gezonde bedrijven 

gaat raken?.

UITSTELREGELING (OF TOCH NOG AFSTEL?)
Veel MKB ondernemers konden na het uitbreken van de 

Covid-19 pandemie om belastinguitstel vragen. Daarbij 

is tussen begin 2020 en eind 2021 voor ongeveer twintig 

miljard belastingschuld ontstaan (ongeveer 5,8% van de 

rijksbegroting). Er wordt nu veel gelobbyd om de start van 

de aflossingen verder op te schorten en daar lijkt de over-

heid aan tegemoet te komen, door in sommige gevallen 

zeven jaar in plaats van vijf jaar de tijd te geven. Het is dan 

ook mijn verwachting dat er bedrijven zullen verdwijnen. 

AANGEPASTE BUSINESS CASE
Met alles wat er om ons heen gebeurt, is het onontkoom-

baar om opnieuw naar uw business case te kijken. Wat is 

uw marktpositie en wat doen concurrenten? Hoe en waar 

koopt u uw voorraden in en is de levering voldoende ver-

zekerd (denk aan langere besteltermijnen en tijdige leve-

ring)? Welke energiezuinige oplossingen kunnen worden 

gerealiseerd om het hoofd te bieden aan de hoge energie-

kosten? Hoe kunt u uw personeel beter aan uw organisa-

tie binden? Kan er nog slim worden bespaard op andere 

kosten? Bent u nog voldoende verzekerd (bijvoorbeeld ho-

gere voorraadwaarde, debiteurenrisico).  Al deze factoren 

hebben impact op uw business case. 

In een tijd van onzekerheid is het verstandig om de liqui-

diteit goed te bewaken. Maak een risico- en een impac-

tanalyse en beoordeel daarbij ook de gevolgen bij ver-

schillende scenario’s. Check uw verzekeringsportefeuille 

regelmatig en kijk opnieuw naar uw financieringsstruc-

tuur. Heeft u (her)investeringsplannen of loopt de ren-

teperiode binnenkort af, dan is het zeker verstandig om 

nu al te kijken naar de alternatieven. De rente is nu nog te 

overzien, maar als deze verder stijgt, dan wordt het steeds 

moeilijker om uw plannen te realiseren. Wellicht kunt 

u ook geld vrijmaken om de (extra) aflossingen van uw 

uitgestelde belastingen terug te kunnen betalen. Kortom, 

wacht dus niet totdat u de lasten niet meer kunt betalen 

en maak samen met uw financieringsadviseur een con-

creet actieplan!

Kjeld van Dijk
Regiodirecteur bij NLInvesteert 
Gelderland-Zuid

Contact? Mail kvandijk@nlinvesteert.nl of 

bel (06) 20 79 37 52

“De bedrijven in 

de RvN@ Smart 

& IT community 

benutten de kracht 

van samenwerking 

en dragen nu al bij 

aan de versterking 

van elkaar en de 

regio.” 

Martijn de Haas 
RvN@



Elke uitslaande brand begon als 
een klein vuurtje. Dat geldt ook 
voor conflicten op de werkvloer. 

Wanneer je er als verantwoordelijke niet 
of onvoldoende op reageert kan het be-
hoorlijk uit de hand lopen. Nou zijn con-
flicten op de werkvloer van alle tijden en 
ze komen in de beste families voor, dus 
voorkomen is onbegonnen werk. Je hebt 
in een bedrijf te maken met een situ-
atie waarin veel verschillende karak-
ters in een begrensde ruimte met elkaar 
samenwerken. Daar gaat dus altijd wel 
wat fout en dat is ook geen probleem. 
Als problemen maar in een vroeg sta-
dium worden gesignaleerd, voordat ze 
zijn uitgegroeid tot iets groters, iets wat 
onbeheersbaar wordt, wanneer alle re-
delijkheid verdwenen is en waarin de 
enige oplossing er in lijkt te bestaan dat 
iemand vertrekt. Dan heb je altijd verlie-
zers, vaak meer dan één: de persoon die 
(gedwongen) vertrekt, maar ook het be-
drijf dat op zoek moet naar vervanging.

VERDRINGING
Menig wetenschapper heeft zijn licht al 
over (het ontstaan van) conflicten laten 
schijnen. Marmet & Meyer (1985; Kleine 
sociale psychologie, Nijkerk) tonen 
aan dat we niet van conflicten hou-
den, want mensen verkiezen harmonie 
boven conflict. We hebben daarom een 
aantal tactieken ontwikkeld om conflic-
ten uit de weg te gaan. We vermijden 
ze door pijnpunten vaardig te omzei-
len, we sluiten de veroorzakers buiten, 
we onderdrukken een conflict door 
met een meerderheid ‘onze zin’ door 
te zetten en die meerderheid bereiken 

we vaak door bondgenootschappen te 
sluiten. We doen dus net alsof er geen 
conflict is, we verdringen het. Daarmee 
verdoezelen we signalen die wellicht 
nieuwe ontwikkelingen in gang kun-
nen zetten. Volgens Frank R. Oomes 
is het ene conflict het andere niet. Hij 
betoogt in zijn paper ‘Conflict hanteren: 
ruzies met regels’ dat er meerdere soor-
ten conflicten bestaan. ‘Instrumentele 
conflicten gaan over middelen en doe-
len, belangenconflicten gaan over de 
zaken als zeggenschap, competentie en 
deskundigheid, persoonlijke conflic-
ten gaan over relaties, over loyaliteit, 
vertrouwen of respect. Elke soort heeft 
zijn eigen oplossingsmethode: problee-
moplossingstechnieken, onderhandelen 
of open communiceren, maar die zijn 
niet altijd succesvol. Partijen kunnen 
pogingen om conflicten op te lossen 
saboteren of laten escaleren. En dan is 
er nog een complicerende factor: een 
belangenconflict kan bijvoorbeeld een 
persoonlijk conflict verhullen.

Maak van een klein conflict geen uitslaande brand

In een periode waarin het een helse klus is om nieuwe medewerkers te vinden, zou je 
ermee kunnen beginnen de mensen die je hebt binnenboord te houden. Een passend 

salaris is daarvoor onvoldoende, dat krijgen ze overal. Wat wel helpt is aandacht en 
vertrouwen. Wat ook helpt is ervoor te zorgen dat ze kunnen werken in een veilige 

situatie, waarin ze zich op hun gemak voelen in een conflictvrije omgeving, want een 
sluimerend conflict is vaak de oorzaak van een vertrek. Doe er iets aan!

‘Signaleer en bespreek 
conflicten’

‘We houden in 
principe niet 
van conflicten, 
we verkiezen 
harmonie boven 
conflict’
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INTERPRETATIEVERSCHILLEN
Conflicten ontstaan vaak omdat partijen 
de werkelijkheid anders interpreteren. 
De ene partij ziet haar waarheid als 
dé waarheid, alles wat afwijkt is fout. 
Dan kan een conflict snel escaleren in 
een gevecht: wij tegen hen, goed tegen 
slecht en ga zo nog maar even door. Dan 
wordt het een wedstrijd die kost wat 
kost gewonnen moet worden. Goed naar 
een ander luisteren en zijn argumenten 
serieus nemen zou in dit stadium veel 
ellende (lees: strijd) kunnen voorkomen. 
Elk conflict doorloopt meerdere stadia. 
Hoe verder je in die ontwikkelingen ver-
zeild raakt, hoe moeilijker het wordt een 
conflict tot een voor elke partij redelijke 
oplossing te brengen. Soms is er dan 
zelfs geen weg meer terug. De stand-
punten zijn zo verhard dat er nu dra-
matische gevolgen zichtbaar worden; er 
worden mensen ontslagen, ze gaan met 
ziekteverlof of er worden juristen inge-
schakeld. Het resultaat is altijd negatief, 
er is respect verloren gegaan, partijen 
zijn beschadigd en normaal samenwer-
ken wordt moeilijk. Vaak eindigt zo’n 
conflict in de rechtszaal of via een of 
andere overeenkomst.

CHIEF CONFLICT MANAGER
Dat conflicten een sterke bijdrage kun-
nen leveren aan het uitstekend func-
tioneren van een organiseren dringt 
in Nederland pas langzaam door. In 
Amerika hebben bedrijven al Chief 
Conflict Managers aangesteld, die actief 
conflicten proberen op te sporen. Daar 
mag een conflict niet uitmonden in het 
gooien met modder, daar worden tegen-
draadse opvattingen op tafel gelegd, er 
wordt naar elkaar geluisterd en er wordt 
gekozen voor de meest voor de hand 
liggende oplossing. De Chief Conflict 
Manager ziet een dampende discussie 
als de eerste stap op weg naar innova-
tie, want een conflict legt knelpunten 

bloot die anders misschien niet zouden 
zijn ontdekt. Mooi, maar dat betekent 
vooral niet dat een conflict uit de hand 
mag lopen. Bij het zoeken van een oplos-
sing is er uiteraard wel sprake van een 
aantal randvoorwaarden. De belangrijk-
ste: er moet sprake zijn van een veilige 
omgeving, zodat een afwijkende mening 
niet automatisch tot demotie leidt en er 
wordt gediscussieerd met respect voor 
elkaar. Als het respect verdwijnt is elke 
rationele oplossing per definitie onmo-
gelijk geworden. En dan nog een goede 
tip: laat een ruzie nooit te lang duren, 
een half uur is echt maximaal, daarna 
volgen alleen nog maar herhalingen van 
zetten.

VERTROUWEN
Dat conflicten van alle tijden zijn wil 
niet zeggen dat er geen nieuwe conflict-
dynamiek is ontstaan, want de werk-
vloer ziet er echt anders uit dan pak 
hem beet twintig jaar geleden. Nienke 
Wiersma neemt ons in haar artikel 
‘Het nieuwe conflict hanteren’ aan de 
hand. We werken anders, met andere 
mensen en middelen in een andere 
omgeving. Dat geeft andere conflicten. 
Toch bestaat nog steeds de neiging om 

op dezelfde ‘oude’ manier met nieuwe 
conflicten om te gaan. Maar eerst het 
nieuwe werken, hoe anders is dat? We 
werken veel meer tijd- en plaatsonaf-
hankelijk en dus hebben we minder 
contact met collega’s. We gebruiken 
moderne communicatiemiddelen, vaak 
in een platte organisatiestructuur met 
veel eigen verantwoordelijkheid voor 
medewerkers. Het aantal structuren en 
procedures neemt af en daarmee wordt 
vertrouwen belangrijker. Daar zit al met-
een een knelpunt, want is dat vertrou-
wen wel altijd gerechtvaardigd? Neem 
het aanvankelijke wantrouwen tegen 
thuiswerken. Hoe kun je als leiding-
gevende medewerkers vertrouwen als 
je ze niet ziet, niet weet waar ze zijn 
of wat ze doen? Omgekeerd werkt het 
ook. De medewerker gaat over eigen 
grenzen heen, omdat hij bang is dat er 
gevoel ontstaat dat hij thuis zit te lum-
melen. Inmiddels leert de praktijk dat 
het wantrouwen ongefundeerd was, 
thuiswerkers leveren over het algemeen 
uitstekend werk. Maar meer thuiswer-
ken wil niet zeggen dat er geen conflic-

ten kunnen ontstaan. Nienke Wiersma 
concludeert dat bedrijven bij de invoe-
ring van het nieuwe werken daar geen 
rekening mee houden. Er ontstaan 
nieuwe conflicten op nieuwe manieren. 
Een boos mailtje aan een collega met cc 
aan de leidinggevende zorgt bijvoor-
beeld onmiddellijk voor escalatie, want 
het conflict is zichtbaar gemaakt.

LOS HET INFORMEEL OP
Volgens Wiersma is de laagdrempe-
lige oplossing de beste methode. Een 
gesprek bij de koffieautomaat, desnoods 
even samen zitten om problemen te 

bespreken en op te lossen, haalt vaak 
de kou uit de lucht. Maar wat als er 
geen koffieautomaat is en sluimerende 
conflicten dus niet in een vroeg stadium 
kunnen worden opgelost? De formele 
weg, brieven waarin op procedures 
wordt gewezen, leidt vaak tot verhar-
ding van het conflict. Er ontstaat het 
gevoel dat een oplossing wordt afge-
dwongen, met een winnaar en een 
verliezer. Volgens Wiersma kostbaar in 
tijd, geld en energie en doodzonde, want 
door een formele aanpak gaat een kans 
verloren op verandering en verbete-
ring. Hoe los je een conflict dan wel op? 
Door het op te zoeken! Wiersma: ‘Waar 
is kans op een conflict, inventariseer 
belangen en wees creatief bij het zoeken 
naar een oplossing die aan alle belangen 
tegemoet komt. Stap niet naar de rechter, 
maar los het – eventueel onder begelei-
ding – zelf op. Zoek elkaar op, zorg voor 
contact, dus ontmoet elkaar in levende 
lijve en bouw een virtuele koffiehoek. 
Dat zorgt voor vertrouwen in elkaar en 
de organisatie’.

‘Als het respect 
verdwijnt is 
elke rationele 
conflictoplossing per 
definitie onmogelijk’

‘Een gesprek bij 
de koffieautomaat, 
desnoods even 
samen zitten om 
problemen te 
bespreken en op te 
lossen, haalt vaak de 
kou uit de lucht’
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Nedflex biedt (verbluffende) 
diensten op maat

Ondernemers breken zich het hoofd over het vinden van de juiste mensen, vooral 

in productie, in technische beroepen en de horeca is dat een regelrechte ramp. 

Overdreven? Lijkt me niet als restaurants sluiten in verband met tekort aan me-

dewerkers, de NS treinen moet schrappen, klassen naar huis worden gestuurd en 

Schiphol zo verstopt raakt dat duizenden vakantiegangers worden getroffen. Die 

situatie is zeer ernstig en de vooruitzichten beloven op korte termijn geen verbe-

tering. Wat doe je als ondernemer dan? Om te beginnen aandacht besteden aan je 

personeelsbestand en bekijken of je intern het potentieel van je huidige mensen 

beter kunt benutten. Een andere mogelijkheid is samenwerking zoeken met een 

betrouwbare partner die wél de nodige handjes voor u kan vinden.

Dat kunnen wij binnen Nedflex als geen ander. Wij beschikken over een goed 

gevulde database vol gemotiveerde mensen en we werken nauw samen met ge-

selecteerde uitzendpartners uit ons brede netwerk. Wij kunnen u ook helpen met 

werving & selectie of u voorzien van ervaren interim-kandidaten. Wij helpen met 

het om- en bijscholen van potentiële kandidaten en we ondersteunen ondernemers 

met het maken en uitvoeren van een op maat gemaakt loopbaanadvies voor mede-

werkers. Dat klinkt goed, zult u denken, maar dat belooft iedereen!

Daarom een voorbeeld. Eind vorig jaar werd Het Wapen van Bemmel heropend. 

De eigenaar was op zoek naar een compleet horecateam, van chefkok tot en met 

bediening en afwashulpen. Dat is in de huidige tijd een uitdaging. Toch hebben 

we dat binnen de kortste keren opgelost. Hoe? Om te beginnen hebben we met de 

eigenaar geïnventariseerd wat hij echt nodig had. Daarna gingen we aan de slag in 

ons bestand, maar benaderden we ook oud-medewerkers.

Een belangrijk instrument in de werving van personeel is Marketing Automation. 

Dat is een methodiek om (potentiële) medewerkers met persoonlijke relevante con-

tent te bereiken, te binden en te activeren. Belangrijk doel hierbij is het verzame-

len van interesses binnen de bepaalde doelgroepen. Dit gebeurt in veel gevallen 

zonder dat bezoekers van websites en ontvangers van e-mails hier iets van merken. 

Op basis van die voorkennis en voortbordurend op het eerder uitgevoerd gedrag 

krijgen medewerkers geautomatiseerd en op maat online content aangeboden. 

Je brengt dus altijd 1-op-1 de juiste informatie naar de juiste persoon. Marketing 

Automation draait in essentie om het instellen van de juiste triggers en scenario’s 

die op het juiste moment de juiste content tonen om gericht te sturen op de juiste 

(vervolg)acties. In andere woorden, met Marketing Automation is het mogelijk om 

altijd in de buurt van jouw doelgroep(en) te zijn en precies dátgene te bieden waar 

hij of zij op dat moment de meeste behoefte aan heeft. Dit is een zeer geavanceerde 

techniek, die verrassend goede resultaten oplevert. Ook voor het Wapen van Bem-

mel.

Is dat duur? Nee, wij werken tegen een zeer concurrerend tarief. Onze tariefstel-

ling voor werving & selectie is zelfs de laagste in de hele regio. Zijn we daarmee een 

prijsvechter? Nee, wij bieden gespecialiseerde diensten op maat en onze resultaten 

zijn vaak verbluffend. Een keer kennismaken? Wij maken graag tijd voor u vrij!

Roald Bergamin, 
Nedflex Nijmegen
Uitzenden | Horeca | Agrarisch | Backoffice
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De directie van de voetbalclub Heerenveen stelde 

Hendrik Pasveer (52), onder meer werkzaam als 

mascotte Heero van de club, in februari 2022 op 

non-actief. Het op non-actief zetten van een werk-

nemer is één van de maatregelen die een werk-

gever kan nemen om een duidelijk signaal af te 

geven. Een werknemer op non-actief zetten is vaak 

een voorbode voor ontslag.

 

In de wet is geen bepaling over non-actiefstelling 

opgenomen. Uitgangspunt bij een arbeidsrelatie 

is dat de werknemer arbeid verricht in ruil voor 

loon. Dat doet de werknemer voor bepaalde tijd of 

voor onbepaalde tijd en er is tevens sprake van een 

gezagsverhouding. De werknemer is in dienst van 

zijn werkgever. Er is sprake van ondergeschiktheid 

en een werknemer heeft te voldoen aan de instruc-

ties van de werkgever. De werknemer heeft zich 

verbonden om onder zeggenschap van de werkge-

ver arbeid te verrichten. 

VAN OP NON ACTIEF NAAR ONTSLAG 
Maar wat gebeurt er nu bij het op non-actief stel-

len? Als de werknemer op non-actief wordt gesteld, 

dan hoeft hij niet meer te werken, maar heeft hij 

wel recht op zijn gebruikelijke beloning. Men valt 

dan terug naar een regel uit het Burgerlijk Wet-

boek: ‘geen arbeid, wel loon’. Dit betekent dat het 

op non-actief stellen voor rekening en risico van 

de werkgever komt. Wil de werknemer weer aan 

de slag, dan zal hij een procedure moeten starten 

bij de rechter. Vaak is dat een kort geding proce-

dure. In die procedure vordert de werknemer dan 

wedertewerkstelling. Maar het bleef niet bij het op 

non-actief stellen van de mascotte. De voetbal-

club ging ook voor zijn ontslag. Als reden werd 

opgegeven dat er sprake was van een verstoorde 

arbeidsrelatie. 

VERSTOORDE ARBEIDSRELATIE 
Het ontslag was gebaseerd op de stelling van de 

werkgever dat er sprake zou zijn van een ver-

stoorde arbeidsrelatie. Dat kan alleen tot ontslag 

leiden als er een ernstige en duurzame verstoring 

is. De eerste de beste ruzie is niet genoeg om een 

werknemer te ontslaan. Het arbeidsconflict moet 

zo ernstig zijn dat van de werkgever in redelijkheid 

niet gevergd kan worden om de arbeidsovereen-

komst voort te zetten. De werkgever moet kunnen 

aantonen en bewijzen:

Dat er een conflict is;

Dat is geprobeerd om het conflict op te lossen;

Dat de verstoring ernstig én duurzaam is en dus;

Dat de arbeidsrelatie niet meer gerepareerd kan 

worden.

CORONA 
Om dit aan te tonen wees de voetbalclub er onder 

meer op dat mascotte Heero de leiding van de 

voetbalclub zou hebben bedreigd nadat er onenig-

heid was ontstaan over het naleven van de regels 

tegen coronabesmettingen. Volgens mascotte 

Heero schoot de controle te kort, terwijl de direc-

tie de niet-gevaccineerde medewerker juist uit de 

buurt van de spelers wilde houden. In het verleng-

de daarvan wijst de voetbalclub er op dat mascotte 

Heero al langere tijd moeite had met het accepte-

ren van gezag. 

GEEN ONTSLAG
Geen ontslag, geen reden voor non activiteit, geen 

ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsrelatie. 

De kantonrechter in Leeuwarden zette een streep 

door het op non-actief stellen en ook door het 

ontslag. Wat de kantonrechter betrof was er geen 

sprake van een ernstig en duurzaam verstoorde 

arbeidsrelatie. Dat was naar het oordeel van de 

kantonrechter een te snel getrokken conclusie, in 

het bijzonder nu er geen enkele poging was ge-

daan om, eventueel met behulp van een bemid-

delaar, weer tot elkaar te komen. Wat verder mee-

speelt, is dat werknemer inmiddels geen conflict 

(meer) heeft met zijn direct leidinggevende, de 

facilitair manager. De mascotte verdiende en ver-

dient volgens de kantonrechter nog een (tweede) 

kans. Dit ook omdat hij al 26 jaar is verbonden 

aan de club, eerst als vrijwilliger en sinds 2009 als 

schilder in vaste dienst. Daarnaast is hij als mas-

cotte al 22 jaar aanwezig bij de thuiswedstrijden in 

het Abe Lenstra Stadion, waar hij het publiek aan-

spoort het elftal aan te moedigen. 

BELANGENAFWEGING
Bij het afwegen van de belangen kwam de kanton-

rechter tot het oordeel dat het belang van de werk-

nemer om weer te gaan werken moe(s)t prevaleren. 

Daarbij werd ook rekening gehouden met het vol-

gende. De werknemer kan blijven werken als schil-

der en mascotte. De werkgever heeft de verweten 

gedragingen niet vastgelegd, heeft werknemer 

niet duidelijk gemaakt dat hij dergelijke uitlatin-

gen niet zou mogen doen en hem niet gewaar-

schuwd dat bij herhaling arbeidsrechtelijke conse-

quenties kunnen volgen. Het ontbindingsverzoek 

wordt mede als gevolg daarvan afgewezen. Onvol-

doende aangesproken mascotte Heero is niet met 

alles een voorbeeld. De mascotte is volgens mij wel 

een echte Fries. Koppigheid is hem niet vreemd. 

Maar hij had zich ook dreigend in gesprekken uit-

gelaten (‘Er ligt een bom onder de club’). Daarnaast 

had hij ook nog heimelijk een opname gemaakt 

van een gesprek met de directeur. Dat heimelijk 

opnemen werd hem door de kantonrechter niet 

ernstig verweten. En datzelfde gold voor de door 

hem gebezigde dreigende taal. Het een en ander 

moest volgens de kantonrechter worden gezien in 

het licht dat de voetbalclub tegen hem had gezegd 

dat hij beter kon vertrekken. Daar reageerde de 

mascotte op. Daarom nam hij het gesprek op. Toch 

had de mascotte dit beter achterwege kunnen la-

ten. Aan de andere kant had de werkgever en de 

voetbalclub hier anders op kunnen en moeten rea-

geren, namelijk door de aan werknemer verweten 

gedragingen schriftelijk vast te leggen, hem dui-

delijk te maken dat hij dergelijke uitlatingen niet 

meer zou mogen doen, en hem te waarschuwen 

dat bij herhaling arbeidsrechtelijke consequenties 

zouden kunnen volgen. 

PATSTELLING
De werknemer had ingezet op terugkeren en hij 

wil nu met opgeheven hoofd weer aan de slag. Hij 

is van plan zijn taken weer op te pakken, maar wil 

wel eerst een gesprek met de directie. Daarbij zei 

de mascotte: ‘Het moet wel van twee kanten ko-

men’. Ook vertelde hij dat hij een Fries is, ‘Die heb-

ben een harde kop’. Tja, zit daar niet het probleem 

en is dit niet het begin van het einde? 

Voor de liefhebbers heb ik hieronder de vindplaats 

opgenomen

ECLI:NL:RBNNE:2022:3310, Rechtbank Noord-Ne-

derland, 9973622 AR VERZ 22-332 (rechtspraak.nl) 

Roel Kop
Molenveldlaan 158 - 6523 RN Nijmegen  

(024) 737 03 76 - M 06 53 30 84 40

roel@kopadvocaten.nl - www.kopadvocaten.nl

Hoe een mascotte het vooralsnog won van zijn 
eigen voetbalclub
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KERST-NIJMEGEN.NL
Het programma voor de feestdagen staat en de 
voorbereidingen zijn in volle gang. “Restaurant & 
Brasserie MANNA pakken groots uit. In Brasserie 
MANNA serveren we een heerlijk en ongelooflijk 
uitgebreid Kerstbuffet in de vroege (12.00 tot 15.00 
uur) of late (15.00 tot 18.00 uur) middag. In Restaurant 
MANNA kun je vanaf 12.00 uur terecht voor onze 
4-gangen Kerstlunch. Voor dinergasten serveren wij 
vanaf 18.00 uur een aperitief in Blue Bar, gevolgd door 
een 5-gangen Kerstdiner in Restaurant MANNA. 

Geen zin in een diner? Dan is Cocktail Time in Blue 
Bar misschien iets voor jou. Eerste en tweede Kerstdag 
geopend voor iedereen, van 17.00 tot 23.00 uur.” 

THE LITTLE SYLVESTER PARTY
Kerst is voor ons de drukste tijd van het jaar en 
als goed werkgever houden we rekening met onze 
medewerkers, dus zijn we van 31 december tot 4 
januari gesloten. Geen Oud & Nieuw in MANNA 
of Blue, we hebben op 30 december iets mooiers 
bedacht: The Little Sylverster Party als prelude op 

‘We wish you a 
wonderful Christmas’

De feestmaanden bij Restaurant & Brasserie MANNA

“Of wij een voorkeur hebben voor zomer of winter? Niet echt, wij houden van alle seizoenen, maar als wij 
het economisch bekijken is de winterperiode voor ons het meest lucratief”, zeggen Aïda en Sander. “En 

knus en gezellig en feestelijk. Zo kan ik nog wel even doorgaan, want dan vieren we niet alleen Kerst, maar 
we nemen met Oud en Nieuw afscheid van het oude en verwelkomen het nieuwe jaar en ook daar gaan we 

met onze Little Sylvester Party echt wel een feestje van maken. Knallend alvast in de stemming komen voor 
Oudjaars avond. En misschien zijn we het alweer bijna vergeten, maar komende kerst is (deo volente) weer 

de eerste normale uitbundige en ongeremde kerst sinds 2019.”

Het feestmaandenseizoen begon op 3 november 
zoals elk jaar met de Tree Lighting Ceremony. 
De inmiddels legendarische buitenverlichting 

bij MANNA en Blue werd na een korte ceremonie ontsto-
ken, tienduizenden kerstlichtjes gaven de panden bijna 
een Disney-achtige uitstraling en dat vormde de inlei-

ding tot een gezellige en smakelijke avond. “De kerst-
periode is voor Nijmegen en omstreken onlosmakelijk 
verbonden met die verlichting, één bonk pracht en praal, 
mensen rijden er voor om. Dat is ook de bedoeling. Hier 
ontrolt het feest zich in al zijn verschijningsvormen. Het 
is dan ook elk jaar een heerlijke periode.”

C H A N G E YO U R B U S I N E SSC H A N G E YO U R B U S I N E SS
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LEG JE MEDEWERKERS EENS IN DE WATTEN
De aanloop naar Kerst is al jaren voor ondernemers 
een uitgelezen moment om hun medewerkers – zeker 
na die akelige coronajaren – eens uitgebreid te fêteren. 
Sander Hendrix: “Om de lijntjes met medewerkers 
weer aan te halen, ze te bedanken voor hun inzet 
of gewoon om ze een keer extra in de watten te 
leggen. Dat kan bij ons op allerlei manieren, met een 
bijzondere lunch, een uitgebreide Bluebar borrel, een 
high tea, high cocktail of high wine en zit je favoriet 

hier niet bij? Verras ons maar met een idee, wij staan 
garant voor de perfecte uitvoering. ‘We make it 
happen’.”

een mooie jaarwisseling. Al even in de sfeer komen 
tijdens een ongedwongen, swingend en relaxt feest. 
Geen verplichtingen, geen gedoe, relax & enjoy!. 
Met oliebollen, bitterballen en Bubbles, met een van 
de beste dj’s uit de regio, alle ingrediënten voor een 
geweldig feest zijn aanwezig. Van 17.00 tot 22.00 uur.” 

TAKE AWAY EN KERSTPAKKETTEN
Corona haalde soms ook het beste in ondernemers 
naar boven. “Zo zijn we toen gestart met onze take 
away & delivery en die bestaat nog steeds. Zeven 
dagen in de week van 12.00 tot 21.00 uur kun je kiezen 
uit een scala aan borrel boxen, en MANNA specials. 
Ook met Kerst houden we die traditie in stand met 
de keuze uit 4- of 5-gangen diners. Reserveer snel, 
want er is ruimte voor 500 @home diners. Wat we ook 

in ere houden zijn onze MANNA’s Kerstpakketten. 
MANNA’s Private Labels (kist met twee rode, witte en 
rosé MANNA private label wijnen), Dutch & Scotch 
Proud (Schotse malt whisky & Nederlandse sigaren), 
Bubbles of the World (een selectie van Champagne, 
cava, prosecco en sparkling wine) of Classic 
Mediterranean (met topproducten uit Mediterrane 
streken). Kijk op www.kerst-nijmegen.nl en bestel.”

‘Leg je medewerkers eens 
in de watten met een 
verrassend arrangement’
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‘De feestmaanden zijn voor 
MANNA en Blue elk jaar 
weer een heerlijke periode’



ALTIJD WEER DIE ZON!
Het begon zowat in mei, stralende zon tijdens de borrels. In het voorjaar welkom 
als een oude vriend. In de zomer komt die vriend wel wat vaak op bezoek en is zijn 
bezoek niet altijd aangenaam. Soms gewoon te warm. Zo zag het er ook de laatste 
keer uit, toen we de cover van Hercules Capital Management met Kjeld van Dijk ten 
doop hielden. Want bij die temperaturen moet je genoeg blijven drinken. Het was 
weer vanouds en we sloten af met een ’Table for ten’-diner. Eén ding is zeker, op de 
volgende borrel zal de zon er nauwelijks zijn. Het is herfst, maar daarom niet minder 
gezellig.
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Verwondering
Als u dit leest zijn de rouw-activiteiten rond de dood van Koningin Elisabeth afge-

rond en is het wachten op de kroning van Koning Charles.  

Ik vond de rouwperiode erg interessant. Allerlei rituelen en tradities in een land 

dat zijn geschiedenis koestert, wellicht ook omdat de periode waarin Elisabeth 

regeerde ook de periode was waarin het machtige Engelse rijk afbrokkelde tot  het 

Groot Brittannië van nu. Is die afbraak ook reden voor een deel van het verdriet 

van veel Engelsen? Een belangrijk symbool uit een tijd waarin het land  meer 

voorstelde is verdwenen. Treurnis om een verloren verleden? 

Mij fascineert het verdriet. Veel mensen op TV zeiden, en het klonk oprecht, dat zij 

de koningin missen of zullen gaan missen. Wat mis je dan precies, in het geval je 

iemand niet persoonlijk kent en ook geen feitelijk contact hebt of hebt gehad. Het 

symbool hoef je niet te missen, want met het uitblazen van de laatste adem was 

er iemand anders die dat symbool verpersoonlijkt. Is verdriet hier een synoniem 

van respect voor iemand die 70 jaar het land diende (overigens met een zo lijkt mij 

riante compensatie). Is het vergelijkbaar met het verdriet als een publieksfavoriet 

op een gewelddadige wijze overlijdt, zoals bij Peter R de Vries?  Maar het gaat hier 

om iemand die is ingeslapen zonder geweld en op een zeer gezegende leeftijd. 

Dat is wat anders dan bijvoorbeeld Prinses Diana die op jonge leeftijd op een zeer 

dramatische wijze om het leven kwam. Gaat het om het verlies van iemand wat je 

beschouwde als vanzelfsprekend en ontstaat er zo een leegte? 

Ik geloof zelf dat we als ‘publiek’ weinig zicht hebben op hoe iemand in het publie-

ke domein als mens echt is. De (roddel-)pers en PR beleid roepen een beeld op, dat 

vooral een uiterlijk en selectief beeld is. Misschien is het sprookje van de monar-

chie dat je daar jouw fantasie op mag loslaten.  Je mag jouw eigen beeld maken op 

basis van jouw persoonlijke ‘behoefte’ en passend binnen jouw ‘plaatje’.  Dat heeft 

ook iets moois, al voel ik mij daar zelf niet zo toe aangesproken.

Ook hoor je dat er serieus gesproken wordt over het leiderschap van de konin-

gin dat nu is weggevallen. Ook erg interessant.  Want de formele macht van een 

constitutioneel monarch is zeer beperkt (al zal de macht meer zijn dan die van u 

en van mij). We weten niet wat Elisabeth dacht over politieke vragen en hebben 

geen idee of haar adviezen en raadgevingen ook echt impact hebben gehad. Hoe 

heeft haar leiderschap dan vorm gekregen?  Als gezegd wordt dat ze het Gemene 

Best bijeen heeft gehouden, hoe deed ze dat dan, anders als alleen het zijn van een 

symbool voor een historische verbinding. Interessant ook, omdat we er bij leider-

schap er vaak van uitgaan dat dat bepaald wordt door de daden, de voorbeeldfunc-

tie en de (uitgedragen) visie van de leider. Hoe zit dat dan hier? Door alleen er te 

zijn?

Elisabeth was ook hoofd van de Anglicaanse kerk en in die rol moest zij niet alleen 

het gezicht van die kerk zijn, maar ook de leerstellingen van die kerk verdedigen.  

Ik vind de combinatie van staatshoofd en hoofd van een kerk een lastige. Ik geloof 

sterk in de scheiding tussen kerk en staat. Je weet ook niet vooraf  of een vorst wel 

echt gelovig is of een voorbeeldfunctie kan vervullen. Zo komen er nu een ko-

ning en koningin op de troon die allebei gescheiden zijn. In het verleden was dat 

een absolute belemmering. Juist die belemmering was de reden dat de vader van 

Elisabeth koning werd en Elisabeth zo op de troon kwam. Overigens vond ik dat 

altijd wel wat wonderlijk, omdat de basis van de Anglicaanse kerk erin lag dat een 

vorst (Hendrik de achtste) wilde scheiden en daar geen toestemming van de paus 

voor kreeg.

Wouter van der Loon
Pensionado en organisatiecoach

November 2022
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