
De economische crisis maakt het er 
niet makkelijker op voor de startende 
ondernemer. Bijna 1 op de 5 starters 
vindt het lastiger om een fi nanciering te 
krijgen bij de bank, blijkt uit onderzoek 
van de Kamer van Koophandel. “We 

zijn misschien wat kritischer, maar van 
een goed plan worden we nog steeds 
enthousiast”, zegt Roelf de Vries van 
de Rabobank Startersdesk.

Zelfs in zwaar getroffen branches 
als de makelaardij is er nog volop 
vertrouwen. Makelaar Arjen Schoon 
is daar een goed voorbeeld van. “De 
economische crisis woedde in alle 
hevigheid, toen ik bij de Rabobank 
aanklopte”, vertelt Schoon, die een 
klein jaar geleden, samen met Frank 
Bakker, Bakker Schoon Makelaardij 
oprichtte. “Het lijkt alsof je als makelaar 
weinig risico loopt, maar dat is niet zo. 
Als je een huis hebt verkocht, kan het 
zo drie maanden duren voor je daar 
je beloning voor ontvangt. En huizen 
staan bovendien langer te koop op het 
moment. Dat maakt het allemaal wat 

stroever.”
Schoon maakte een ‘plan de 
campagne’ en ging in gesprek met 
Roelf de Vries van de Rabobank 
Startersdesk. “Ik ben ook bij de 
ING geweest, maar dat voelde zo 
kil en zakelijk. De Rabobank is wat 
informeler en dat staat me erg aan. 
Dat is ook waar wij als makelaar ons 
in willen onderscheiden; persoonlijk 
contact.”

Volgens De Vries is persoonlijk contact 
vaak belangrijker dan zomaar een zak 
met geld. “Vaak zijn er oplossingen 
waarbij de ondernemer zich niet in 
de schulden hoeft te steken. Zo was 
er een ondernemer die een pand 
wilde kopen, maar waarvoor de 
stap eigenlijk net iets te groot was. 

Naast netwerkbijeenkomsten, borrels 
en lunches moet er anno 2009 óók 
online genetwerkt worden. Dus Twit-
teren, Hyven en LinkedInnen we ons 
helemaal suf. Maar hoe maak je ef-
fectief gebruik van al deze netwerken? 
Drie netwerkexperts geven advies.
 
“Je best doen om zoveel mogelijk in-
vloedrijke mensen te leren kennen”, 
dat is de defi nitie van netwerken vol-
gende de Dikke van Dale. Daar is Jan 
Mulder (47) – eigenaar van Hug Your 
Customer, The Travelogue Company 
en Ecademy.com Nederland – het niet 
mee eens. Interessant, want Mulder is 
met 30.000 LinkedIn-contacten, ruim 
22.000 Ecademy-contacten en 5.000 
Twitterfollowers een netwerker pur 
sang. Tachtig procent van zijn omzet 
komt uit zijn online netwerk.
 
Mulder: “Het gaat niet om het ‘halen’. 
Bovendien: bij een eerste ontmoet-
ing heb je meestal geen idee wat 

“Administratie vind ik verschrikkelijk 
om te doen”, zegt Koen de Bruyn, 
alias DJ Funky Vic. “Ik kan er van 
te voren al enorm van balen dat ik 
het moet regelen.” Ondernemers en 
administratie; het zijn niet de beste 
vrienden. Het liefst besteed je alles uit, 
maar dat is vaak weer onbetaalbaar. 
Online boekhouden kan uitkomst 
bieden. Het is eenvoudig, betaalbaar, 
effi ciënt en bijna leuk.

Voor Koen was het vooral een enorme 
uitkomst. “Ik stelde het soms vreselijk 
uit om een factuur te versturen. Op 
den duur vergat ik het wel eens. Dat 
is natuurlijk heel slecht. Dan werk je 
voor niets. Nu ik het online doe, kan ik 
het snel en simpel doen. Laatst moest 
ik in Berlijn optreden en na afl oop, 

‘Boekhouden voor analfabeten’

Netwerken is niet alleen kaartjes scoren

het netwerk van iemand is. Mensen 
gaan er meestal van uit dat de CEO 
het belangrijkst is binnen een bedrijf. 
Maar de telefoniste is vaak beter op 
de hoogte van allerlei zaken en heeft 

Aan de Amsterdamse Admiraal de Ruyterweg vind je wel heel bijzondere 
winkel. The Chopperdome is een speciaalzaak op het gebied van beach 
cruiser, chopper en lowrider fi etsen. Kitty en Rhalf van Heusden begonnen 
de zaak in 2001: “Het is een zwaar uit de hand gelopen hobby. We wilden 
eerst als groothandel aan de slag. Het conservatieve fi etsverkopersvolk in 
Nederland dacht dat het niet zou gaan verkopen. Dus zijn we het zelf gaan 
doen en dat bleek na succes een aanzwengeling voor andere fi etsenwinkels 
om ook te gaan verkopen.” www.chopperdome.nl

“Bij een goede start als zelfstandig 
ondernemer zonder personeel hoort 
echt een lidmaatschap van een be-
langenbehartigingsorganisatie,” zegt 
Esther Raats-Coster, voorzitter van 
de vereniging Platform Zelfstandige 
Ondernemers (PZO). Raats-Coster, 
die in 2006 werd gekozen tot Zaken-
vrouw van het Jaar, is na de verkoop 
van haar onderneming zelf zzp’er ge-
worden. Zij ervaart nu aan den lijve 
het belang van zo’n lidmaatschap: 
“Je regelt daarmee niet alleen goede 
ondersteuning en aantrekkelijke in-
koopvoordelen, maar het helpt ook 
om de stem van zzp’ers in politiek Den 
Haag te laten doorklinken.”

Het is nog onvoldoende vanzelf-
sprekend dat ‘Den Haag’ reken-
ing houdt met de groeiende groep 
mensen die als zzp’er voor zichzelf 
begint. “Wetten en regels worden te 
vaak ontworpen vanuit de gedachte 
dat de wereld alleen uit werkgevers 
en werknemers bestaat. Zelfs als dat 
voor die wet of regel helemaal niet 

relevant is. De zzp’er valt daardoor 
vaak tussen wal en schip”, stelt de 
voorzitter van de grootste onafhan-
kelijke belangenorganisatie voor 
zzp’ers. Een concreet voorbeeld is de 
actuele discussie over de verhoging 
van de AOW-leeftijd. In die discussie 
wordt de zzp’er over het hoofd gezien. 

soms ook een grotere invloed op 
klanten. Het is dus belangrijk dat je 
altijd in gesprek komt met mensen.”
 
Wat doe je?
Volgens Mulder betekent netwerken 
vooral ‘open en positief zijn’ en ‘wil-
len delen’. Mulder: “Sommige mensen 
zijn op een netwerkbijeenkomst 
vooral op zoek naar zoveel mogelijk 
visitekaartjes, terwijl deze informatie 
tegenwoordig ook op internet ver-
krijgbaar is. Een vraag als “Wat doe 
je?” is een stuk minder interessant 
dan de vraag “Wat is je passie?” 
Met andere woorden: ga voor een 
oprecht gesprek in plaats van voor het 
visitekaartje. Toon interesse.
 
Ingeborg van Beek (33), sinds twee 
jaar eigenaresse van marketingcom-
municatiebureau Shake The Tree, is 
het met Mulder eens: “Ik vind het leuk 
om met mensen te praten, te horen 
waar zij mee bezig zijn. En niet altijd 
om er iets uit te halen. Dat zou niet 
werken volgens mij, je spreekt ook 
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veel mensen waar je zakelijk niets aan 
lijkt te hebben, maar die je wellicht 
aanbevelen bij een interessant iemand 
uit hun netwerk.”
Wekelijks besteedt Van Beek ongeveer 
twee uur aan zakelijk online netwer-
ken. “Als ik na een afspraak iemands 
visitekaartje heb gekregen, dan nodig 
ik hem of haar daarna uit op LinkedIn. 
En als ik over een interessant project 
hoor, dan zoek ik uit wie er aan mee-
werken. Vervolgens zoek ik deze per-
sonen op LinkedIn en kijk ik hoeveel 
stappen ze van mij verwijderd zijn. Zo 
infi ltreer ik via mijn netwerk soms toch 
in een project.”

Tweedegraads contacten
Jan Vermeiren, oprichter van Networ-
king Coach en auteur van Hoe Linked-
In nu ECHT gebruiken, geeft een voor-
beeld van Van Beeks infi ltratie: “Stel, 
je bent een zelfstandig marketeer en 
wil in contact komen met een mar-
ketingmanager van een bepaald be-
drijf die misschien van jouw diensten 
gebruik wil maken. Dan kijk je eerst 
naar je bestaande contacten op Linke-
dIn. Vervolgens bekijk je hun netwerk. 
Deze tweedegraads contacten zijn de 
kracht van je netwerk, niet de mensen 
die je al kent! Als je iemand in deze 
tweedegraads contacten ziet staan die 
je wilt ontmoeten, vraag dan aan jouw 
eerstegraads contact of hij of zij jou 
wil introduceren. Dat werkt in de prak-
tijk een stuk beter dan een cold call. 
Zo kom je steeds een stap dichterbij je 
doel. Daarnaast ga je op zoek naar 
groepen waar marketingmanagers 
met elkaar discussiëren.”
 
In zijn boek heeft Vermeiren nog 
meer tips beschreven. Maar, zoals 
een echte netwerker betaamt, gaat 
hij niet meteen op de verkooptoer: 
“Natuurlijk vind ik het leuk als mensen 

mijn boek kopen, maar ik deel mijn 
kennis ook met plezier gratis. Op 
mijn site www.networking-coach.com 
kun je een gratis e-course netwerken 
downloaden waarin ik de belangrijk-
ste netwerktips behandel en op www.
hoe-linkedin-nu-echt-gebruiken.com 
kan je een gratis light versie van het 
boek downloaden.”

Inmiddels heeft Vermeiren ruim 2700 
contacten op LinkedIn, vooral omdat 
hij als schrijver vaak in de schijnwer-
pers staat. Vermeieren: “Het gaat niet 
om het aantal connecties. Het belan-
grijkste bij online netwerken is dat je 
voor jezelf een doel vaststelt. Waarom 
zit ik op LinkedIn? Wat wil ik ermee 
bereiken? Weet dus wie je potentiële 

klanten en leveranciers zijn. Alleen als 
je je doel hebt bepaald, is LinkedIn 
een krachtige tool.’
 
Verkooppraatjes
Voor ieder netwerk geldt dat je je 
moet blijven realiseren dat het een 
communicatiemiddel is. Vermeiren: 
“Veel mensen vergeten wel eens dat 
het om menselijk contact gaat. Nodig 
dus nooit iemand uit met een stan-
daarduitnodiging op online netwerken 
en doe geen verkoopaanbiedingen in 
een bericht voordat je een relatie hebt 
opgebouwd.”
 
Van Beek vult aan: “Zo vroeg een 
kennis mij laatst of ik een baan wist 
voor een vriendin van haar die ik niet 
ken. Daar wil ik dan best naar kijken, 
maar toen die baanzoekende vriendin 
mij vervolgens meteen wilde toevoe-
gen op LinkedIn heb ik dat verzoek 
geweigerd; ik ga niet zomaar iemand 
toevoegen aan mijn contacten die ik 
nog nooit heb ontmoet. Ook online 
netwerken heeft authenticiteit en in-
teractie nodig. Op LinkedIn heb je 
ook mensen die in groepen hun eigen 
verkooppraatjes de wereld in spam-
men, dat werkt volgens mij dus niet. 
Als ik iets doorstuur, maak ik altijd een 
selectie. Ik let er op dat mensen er ook 
echt iets aan hebben.”

In het almaar groeiende aanbod van 
online netwerken, raadt Mulder aan 
actief te zijn op LinkedIn, Twitter en 
Ecademy: “LinkedIn is een netwerk 
van business people, een soort online 
Gouden Gids met wereldwijd meer 
dan 45 miljoen leden. Je kunt er goed 
cv’s zoeken en daarom wordt LinkedIn 
veel gebruikt door recruiters. Zelf heb 
ik in Nederland Ecademy opgericht. 
Dat is veel meer een social business 
community, waar ondernemers elkaar 
om advies vragen. Een ander belang-
rijk voordeel is dat Ecademy jaarlijks 
40 tot 50 bijeenkomsten organise-

ert, zodat men elkaar ook echt kan 
ontmoeten. Daarnaast ben ik actief op 
Twitter, vooral om praktische vragen 
te stellen, zoals bijvoorbeeld ‘wie weet 
een goede webbouwer?’ Dan heb ik 
binnen een halve minuut een aantal 
suggesties ontvangen van een aantal 
van mijn followers.” 

Facebook en Hyves zijn volgens Ver-
meieren effectief als je veel werk via 
persoonlijke contacten krijgt, bijvoor-
beeld een huisschilder of een kapper. 
Van Beek gebruikt deze netwerken 
dan ook voornamelijk om optredens 
van haar bandje Jazz Delite aan te 
kondigen.
 
Virtuele rolodex
Netwerken kun je volgens de drie ex-
perts onmogelijk alleen online doen. 
Mulder: “Meer dan 75 procent van 
de communicatie is nonverbaal, 
dus uiteindelijk moet je elkaar ook 
ontmoeten. Daarom raad ik het aan 
om netwerkbijeenkomsten te bez-
oeken van bijvoorbeeld de Kamer van 
Koophandel en Meerbusiness.” Ook 
van Beek drinkt geregeld koffi e met 
nieuwe contacten en bezoekt de no-
dige netwerkborrels: ‘‘LinkedIn is voor 
mij meer een soort virtuele rolodex. 
Echt netwerken gebeurt face-to-face, 
daar ben ik heilig van overtuigd.”
 
Netwerken betekent volgens Van Beek 
het verbinden van kennis en vaar-
digheden om zo samen meer resultaat 
te bereiken. “Als je goed netwerkt, 
werk je effi ciënter en krijg je er veel 
positieve energie van. Zo ontmoette 
ik vorige week iemand op een sym-
posium en die belde me vandaag met 
een aanbod voor een interim-klus bij 
een internationale onderneming. Daar 
word ik gelukkig van!”
 
Na afl oop van het interview heeft 
Mulder zelf nog één brandende vraag: 
“Mag ik je toevoegen bij LinkedIn?”
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1. Netwerken is geven en nemen
Bouw eerst een relatie op voordat je iets aan iemand vraagt. Wees open, 
eerlijk en ga een gesprek aan. Geef ook aan wat jij voor de ander kunt 
betekenen. 
 
2. Netwerken is een mix van online en offl ine
Om echt te netwerken moet je elkaar face-to-face ontmoeten. Met 
online netwerken kun je vooraf beter voorbereiden en achteraf beter 
onderhouden.
 
3. Bepaal je doel
Weet waarom je online netwerkt. Verspreiden van informatie? 
Naamsbekendheid of zoeken naar klanten? Zet je doelen op papier en 
houd je eraan.
 
4. Verzorg je profi el
Plaats geen vakantiefoto, maar een professionele foto bij je profi el en 
omschrijf duidelijk wie je bent, wat je doet en waar je naar op zoek 
bent.
 
5. Effectief status updates verspreiden
Bespaar tijd en ga naar www.hellotxt.com. Op deze site plaats je 
je status update in één keer op alle door jou geselecteerde online 
netwerken.

5 tips van het expert-panel

Hoe krijg je als starter € 10.000,- bij 
elkaar? Of € 20.000,-? Een bank 
haalt er vaak zijn neus voor op. Een 
laag bedrag biedt immers maar een 
laag rendement. Ook kijkt een bank 
naar relevante opleiding, diploma’s en 
kredietregistratie. Als iets niet in orde 
is, kun je het bij de bank vergeten. Een 
microkrediet kan in dit geval uitkomst 
bieden.

Anita Roose (52) maakte haar droom 
waar en opende met een micro-
krediet een eigen zaak. “Als je iets 

heel graag wil, dan lukt het. Ik ben 
daar een lichtend voorbeeld van”, 
glimlacht ze. Sinds juli van dit jaar 
drijft de alleenstaande moeder de 
zaak ‘Rijk en gelukkig’ aan de Haar-
lemse Oude Zijlvest. “Je kunt van 
buiten niet zien wat er binnen is. Op 
de deur staat pedicure, maar dat 
dekt absoluut de lading niet.” Pedi-
cure is ze slechts van 8 tot 11 uur. 
Daarna verkoopt ze oude meubels, 
kralen, zelfgemaakte sieraden en 
geeft ze workshops in hoe de sier-
aden te maken. 

Qredits is de kredietverstrekker die 
Anita Roose van haar startkapitaal 
voorzag. “We zijn in januari 2009 
begonnen en hebben al 450 kleine 
ondernemers een krediet verschaft”, 
vertelt voorzitter Elwin Groenevelt. “Ons 
maximum krediet is € 35.000,- per 
ondernemer. Het zijn de ondernemers 
die niet bij de grote banken terecht 
kunnen voor hun krediet. De reden 
hiervoor varieert van ‘te klein en dus 
onrendabel’ tot ‘te oud’ en ‘te laag 
opgeleid’.” Qredits is een landelijk 
initiatief van de grootbanken (ABN 
AMRO, Fortis Bank Nederland, ING 
Nederland en Rabobank Nederland), 
in samenwerking met hetministerie 
van Economische Zaken.

Door crisis op straat
Ook Gerard Rikkelman (43) kreeg 
een krediet van Qredits voor zijn 
‘Amsterdam Carriages’. “Ik bied 
diensten aan met rijtuigen in 
Amsterdam”, vertelt Rikkelman. “Ik 
doe dit al 11 jaar en sinds augustus 
als zelfstandige.” Rikkelman was 
koetsier in zijn studententijd, werkte 
daarna in de IT-sector en kwam door 
de crisis op straat te staan. “Ik kreeg 
het idee om mijn oude werk weer op 
te pakken, maar dan zelfstandig. Het 
ondernemershuis Groot Oost wees 
me op Qredits en met hun krediet is 
het me gelukt.”

Niet iedereen krijgt zomaar een 
krediet. “We zijn best streng”, vertelt 
Groenevelt. Van de aanvragen die we 
het afgelopen jaar kregen hebben we 
tweederde afgewezen. Als iemand met 
een ondernemerswens slecht voorbereid 
is, kunnen we de wens niet honoreren. 
We willen voorkomen dat mensen met 
een grote schuld komen te zitten. Het 
geleende bedrag moet natuurlijk wel 
worden terugbetaald. Onze rente is 
iets lager dan bij de banken. Waar 
banken 10 procent vragen, vragen 

wij 9 procent. Ons onderscheidend 
vermogen ligt meer in de persoonlijke 
aanpak. Ondernemers krijgen meer 
de kans om hun plan uit te leggen en 
krijgen daar waar nodig coaching.”

Qredits begon afgelopen januari met 
15 miljoen euro. De schatting is dat 
dit in het eerste kwartaal van 2010 
in fi nancieringen zit. Op het moment 
praten ze met de overheid, banken en 
zelfs met Europa om meer fondsen te 
werven.

Dromen worden werkelijkheid met een microkrediet

www.nti.nl of bel het NTI: 071 - 561 00 77

Top 5 opleidingen voor startende ondernemers:

1. Ondernemer MKB v.a. € 29,75*

2. Webshop starten v.a. € 46,50*

3. Zakelijke communicatie Engels/Duits/Frans v.a. € 29,50*

4. Basiskennis Boekhouden v.a. € 15,-*

5. Sociale Hygiëne v.a. € 46,50*

* Bij deze opleidingen krijg je in november 2009 een luxe minivakantie cadeau!

Koetsier Gerard Rikkelman kreeg een microkrediet voor zijn koets
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op mijn hotelkamer, logde ik in en 
verstuurde ik de factuur meteen. 
Hartstikke handig.”

Ook voor Eva Diks, van Corporate 
Hotel Connection, was de administratie 
een heikel punt. “Vreselijk vond ik het. 
Wij zijn gespecialiseerd in het maken 
van hotelreserveringen, organiseren 
van meetings en evenementen voor de 
zakelijke markt. Dan heb je per klant 
ook nog eens een hele administratie. 
Voorheen deden we dat met Excel 
sheets. Dat kan misschien als je net 
begint, maar als je wat meer klanten 
krijgt, is het enorm onoverzichtelijk.”

Vriendendienst
Eva kreeg van haar zakelijk coach 
de tip om eens bij Kleisteen Online 
Boekhouden te kijken. “Ik heb een 
coach. Dat is een man die zijn sporen 
in het bedrijfsleven ruimschoots heeft 
verdiend en die het leuk vindt om 
anderen bij te staan met tips en advies. 
Hij attendeerde mij op Kleisteen. Ik 
heb me er in verdiept en raakte meer 
en meer overtuigd. Ik noem het een 
boekhoudsysteem voor analfabeten. 
Het is echt reuze eenvoudig in het 
gebruik.”

“Het is begonnen als vriendendienst”, 
vertelt Jacqueline Langedijk, van 
Kleisteen. Samen met Theo Smits is 
zij verantwoordelijk voor het online 
boekhoudsysteem. “Theo werd door 
zijn fi nanciële achtergrond regelmatig 
gevraagd om vrienden te helpen met 
hun belastingaangifte. Hij bedacht 

er vijf jaar geleden een programma 
voor dat eenvoudig in het gebruik is. 
Niet op een cd, maar gewoon meteen 
online. Het programma werd steeds 
uitgebreider, omdat klanten meer 
vragen hadden. Nu kun je er zelfs 
je voorraadbeheer mee doen en we 
breiden het nog steeds uit.”

Die uitbreidingen zijn voor Eva Diks een 
extra reden tot enthousiasme. “Aan de 
updates zie je dat ze continu bezig zijn 
om hun product te verbeteren. Daar 
houd ik van. Je krijgt ook altijd heel 
snel antwoord als je vragen hebt. Het 
bevalt echt heel erg goed.” Koen is het 
hiermee eens. “En het is ook nog eens 
helemaal niet duur. Ik betaal maar iets 
van 15 euro per maand. Je verdient 
er zelfs op, want je bent minder kwijt 
aan je boekhouder. Die kan inloggen 
en meekijken. Ik kan het echt iedereen 
aanbevelen.”

voor meer informatie www.kleisteen.nl

Nooit kon Paulien van der Goes 
de stad in om cadeautjes te kopen 
als er weer eens iemand jarig was. 
Door haar drukke baan had ze daar 
simpelweg geen tijd voor. Ze  begon 
daarom voor allerlei gelegenheden een 
voorraadje cadeaus in huis te halen. 
Zo kon ze in ‘spoedeisende gevallen’ 
altijd een persoonlijk cadeaupakket 
samenstellen. Dit vond ze zo leuk dat 
Paulien in september 2009 besloot om 
van haar hobby haar werk te maken.

“Ik kreeg veel complimenten over de 
cadeaus die vaak aanleiding waren 
voor gesprekken”, vertelt Paulien 
enthousiast. “Veel mensen bleken met 
hetzelfde probleem te worstelen: je 
wilt graag wat vaker laten weten dat 
je iemand waardeert, maar het schiet 

er bij in vanwege tijdgebrek. Toen viel 
bij mij het kwartje en heb ik van mijn 
hobby mijn werk gemaakt. Ik begon 
online cadeauwinkel Simply Because.” 

Best wat tijd
“Vorig jaar maart begon ik met het 
uitwerken van het concept. Nadat 
ik wat deskresearch had gedaan, 
kwam ik tot de conclusie dat ik bijna 
alles anders wilde dan de bestaande 
webshops. De vormgeving, de 
foto’s, de keuzemogelijkheden, de 

gebruiksvriendelijkheid en met name 
de sfeer. Dat heeft best wat tijd gekost. 
Want, zoals creatieve mensen wel 
zullen begrijpen, een design voor 
jezelf maken is het moeilijkste wat er 
is. In september van dit jaar ben ik 
echt live gegaan.”

Minimale afname
“Er kwam meer bij kijken dan ik dacht”, 
vertelt Paulien. “Wat ik bijvoorbeeld 
lastig vind, is dat veel leveranciers 
werken met minimale afnames. Dat is 
voor mijn concept allesbehalve handig. 
Ten eerste omdat ik van de meeste 
producten niet zoveel op voorraad wil 
hebben, maar ook omdat het iedere 
keer een behoorlijke investering is. Ik 
had gedacht dat de meeste leveranciers 
in tijden van crisis wat makkelijker 

zouden zijn, maar dat valt tegen. Ze 
vergeten vaak dat ze zelf ook ooit als 
starter zijn begonnen. Gelukkig zijn 
er uitzonderingen, die geloven in mijn 
concept en me als het ware willen 
helpen groeien. Het is ook lastig om 
reclame te maken voor de site en het 
concept. Mond-tot-mond reclame is 
voor dit soort concepten eigenlijk het 
beste, maar dat kost veel tijd.”

“Op het moment ben ik druk bezig met 
het uitbreiden van mijn aanbod. Zo 

komen er pakketten voor mannen en 
‘Hollandpakketten’ voor mensen met 
familie of kennissen in het buitenland. 
Verder ben ik met wat unieke concepten 
bezig die nog niet op de Nederlandse 
markt te krijgen zijn. Deze zullen 
onder meer te maken hebben met 
geurenmarketing”, glimlacht Paulien 
geheimzinnig.

Bestelling uit Australië
“Online verkoop is de toekomst, daar 
ben ik van overtuigd. Persoonlijk 
gevoel en beleving moeten hierbij 

niet verloren gaan. Ik verkoop geen 
massaproducten zoals pakketten 
van relatiegeschenken. Mijn 
cadeaupakketten zijn met zorg 
samengesteld en dat zie je. Zo ver 
ik weet is er nog geen vergelijkbaar 
concept als het mijne. Vorige week 
kreeg ik zelfs een bestelling uit 
Australië. Die mensen hadden me via 
Google gevonden en dat terwijl ik niet 
eens Google Adwords heb!”

Voor meer informatie:  
www.simplybecause.nl 

Onderneming in cadeaus voor anderen

Ondernemer Paulien van der Goes shopt voor haar bestaan

Muzikale duizendpoot Ben Spaander begon voor zichzelf in november 
2006. Hij is freelance geluidsman en producer, heeft een eigen platenlabel 
en een studio in Utrecht, waar hij zijn eigen muziek opneemt. “Ik groeide op 
met muziek en luister al van jongs af aan naar synthesizergeluiden”, vertelt 
de Alkmaarder. “Steeds weer zoek ik nieuwe geluiden. Ik begon met muziek 
maken, plaatjes uitbrengen, optredens en mijn eigen label. Nu geef ik ook 
Elektrofeesten. Ik wil dat mijn bestaansrecht bestaat uit de inspanning die ik 
er zelf voor verricht. Dit geeft me aan de ene kant een hoop rust en vrijheid. 
Aan de andere kant heb ik, sinds ik geen vaste baan meer heb, nooit harder 
gewerkt.”

www.marguerita-rec.com

ONDERNEMER IN BEELD  door Tamara Meijer vervolg van pagina 1
Boekhouden voor analfabeten

Liever onzeker
Ondernemen is een keuze 
gedreven door een passie. Als 
je echt gepassioneerd over je 
idee bent, dan is het een kwestie 
van hiervoor durven uitkomen. 
Kiezen dus! Voor het slagen van 
je idee. Want iedereen wordt 
enthousiast van iemand die vol 
passie in zijn idee gelooft. Daar 
geloof ik in.
Mijn grote droom is regisseur 
worden. Maar daarvoor moet 
ik keuzes maken. En dat gaat 
niet zomaar. De richting die ik 
wil inslaan staat 180  graden 
tegenover de richting die ik het 
overgrote deel van mijn leven 
heb gevolgd. Hoe ongeduldig 
ik ook af en toe ben, ik merk 
dat de dingen nou eenmaal niet 
sneller gaan dan dat ze gaan. 
Een olietanker wijzig je nu ook 
eenmaal niet zomaar van koers.
Vorig jaar heb ik besloten minder 
te gaan werken en zo meer tijd 
te besteden aan mijn passie. 
Maar dat ging niet zonder 
slag of stoot. Leg jezelf maar 
eens uit dat je geen carrière 
ambieert als academicus met 
een ingenieursdiploma maar dat 
je liever een onzekerder bestaan 
leidt met het maken van fi lms.
Ik werk nu drie dagen in de 
week als ingenieur en ben 
ik daarnaast begonnen als 
documentairefotograaf. Dat is 
zo gegaan. Ik heb de afge-lopen 
jaren op mijn reizen altijd veel 
foto’s gemaakt met mijn analoge 
spiegelrefl excamera. Toen ik 
ze een aan een paar vrienden 
liet zien, kreeg ik telkens weer 
bevestiging van hoe echt ze 
zijn en hoe ze met gevoel zijn 
gemaakt. En toen een vriendin 
van me mij aanmeldde voor 
een expositie in de Stopera in 
Amsterdam, wist ik dat ik dit 
wilde doen. Ik mag nu vanaf half 
april 2010 zes weken lang mijn 
eigen werk exposeren.
Ik zie mijn stap als fotograag 
als een grote stap dichterbij 
mijn passie. Weer een kleine 
koerswijziging van de olietanker. 
Hoe mooi is het als ik met 
fotografi e genoeg geld kan 
verdienen om verder te kunnen 
groeien in de juiste richting? 
Ondertussen begint het te 
lopen en heb ik zelfs al een 
paar fotografi e opdrachten 
aangenomen. Mijn werken 
hangen nu in Rainarai, ik heb 
meegedaan aan een expositie 
in Barcelona, ik heb een aantal 
kunstzinnige portretopdrachten 
ge-daan en hopelijk volgt er nog 
meer.
Wat ik aan het doen ben is mijn 
weg. Ik maak misschien een 
omweg door me nu te richten op 
fotografi e, maar dat vind ik niet 
erg. Sterker nog, het geeft me 
heel veel energie. En vertrouwen. 
Ik zie het als een organische 
manier van ondernemen, een 
natuurlijke manier van mijn pad 
volgen. Mijn keuze is dat ik niet in 
een keer het roer omgooi. Maar 
dat ik stap voor stap dichterbij 
mijn passie kom. En ondertussen 
geniet ik van de weg ernaartoe, 
elke dag weer.

Pieter Schols (34) is freelance 
fotograaf, scriptschrijver en 
columnist. 

pieter.schols@gmail.com

Column 
                  Pieter Schols

door Danuta Stuyver

Bedrijfsresultaten met één klik
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Drukken
Ongekende kwaliteit 

rotatiedrukwerk...

Adverteren
Adverteren in meer dan 

1 miljoen kranten...

Verspreiden
Uw reclamedrukwerk 

huis-aan-huis...

Rodi. De mediaspecialist
uit Noord-Holland.
Meer info op internet: www.rodimedia.nl

Jouw
lef 

verdient
Qredits

Bel 0900-Qredits / 0900-7733487 (  0,55 per gesprek) 
www.qredits.nl

www.qmmunity.nl, 

In Amsterdam wonen veel mooie 
mensen. Zodra de zon schijnt, 
verandert de hoofdstad in een 
paradeerparadijs en hoef je alleen 
op een stoeprandje te gaan zitten 
om te kunnen genieten van de 
diversiteit aan mensen die aan je 
voorbij schiet. Eigenlijk is iedereen 
mooi, op een eigen manier. Iedereen 
wil in ieder geval mooi zijn. Marieke 
van Meijeren (26) speelt hier met 
haar bedrijfje SHOOT my portfolio 
op in. “Ik geloof dat ijdelheid in 
ieder mens zit.” 

“Iedereen wil graag mooie foto’s van 
zichzelf hebben en heeft daar best 
wel wat voor over”, vertelt Marieke. 
“Als je in Amsterdam een paar 
professionele foto’s wil laten maken, 
betaal je al gauw twee, driehonderd 
euro voor acht foto’s. Bovendien zijn 
ze bij zulke bureaus enorm kritisch 
over wat schoonheid is, met als 
gevolg dat je je onzeker voelt en dus 
niet jezelf kunt zijn.”

Marieke wil het anders aanpakken: 
“Ik wil de shoots gratis aanbieden, 
als blijk van vertrouwen. Pas als 
mijn klanten de foto’s mooi vinden, 
kunnen ze ze kopen. Zo behouden 
de klanten hun vrijheid. En daarmee 
stel je de mensen op hun gemak en 
dat vind ik heel belangrijk.” Ze weet 
precies waar ze op moet letten bij een 
fotoshoot. “Aan alles! Waar ik zelf 
het meeste op let is of iedereen zich 
prettig voelt. Het model, de visagist, 
de stylist en de fotograaf. Iedereen 
moet blij zijn met het resultaat.”

Marieke stond ook aan de andere 
kant van de lens. Ze is acht jaar 
model geweest. “In die tijd liep ik al 
rond met het idee: dit kan anders. Het 
moet veel toegankelijker worden voor 

iedereen. Ik wil me richten op alle 
mensen in Nederland. Ik kom zelf uit 
een dorp waar nooit wat gebeurde. 
Je volgt de wereld vanaf tv, maar 
verder ben je er ver van verwijderd. 
Je merkt wel dat iedereen in het dorp 
‘iets’ wil. En dat wil ik ze nu geven: 
die fashionshoot, het speciale gevoel 
en een mooi resultaat.”
Deze zomer hakte het ex-model 
de knoop door. ”Eigenlijk kwam 
het door een pitch die ik op Hyves 
deed, om te kijken of mijn ideetje 
levensvatbaar was. Toen ik binnen 
een paar dagen meer dan 100 
aanmeldingen had, dacht ik: oké dit 
is business.”

Volgend jaar wil Marieke SHOOT 
my portfolio in een dorp in 
Nederland uitrollen. “Een hype 
in een dorp opzetten is veel 

makkelijker dan in een grote stad. 
Het is veel laagdrempeliger: geen 
dure treinkaartjes en ouders kunnen 
gewoon mee. En dan productie 
draaien. Want daar draait het 
uiteindelijk om.“
Kijk voor meer informatie op: 
www.shootmyportfolio.blogspot.com

Iedereen voor een dag model

vervolg van pagina 1

vervolg van pagina 1
Laat je niet afschrikken door de crisis

Wij brachten hem in contact met een 
projectontwikkelaar die een pand voor 
hem bouwde. De ondernemer kon het 
pand vijf jaar huren en daarna kopen. 
Zo is het gegaan. Wij vinden het 
belangrijk om een klankbord te bieden 
en waar nodig een alternatief plan.”
Schoon opende in overleg met de 
Rabobank een rekening courant. 
“We hadden geld nodig om te 
adverteren en een website te bouwen. 
Dat is niet goedkoop. Die rekening 
courant bood uitkomst. We zijn nu 
een jaar verder en we verwachten 
dat binnen twee maanden alles is 
afbetaald. Zo zie je maar: zelfs in 
deze markt kun je succesvol zijn.”
De Vries is het hier volledig mee eens. Geen crisis voor Bakker Schoon

door Pieter Schols

Ex-model Marieke van Meijeren staat nu zelf achter de camera

Iedereen moet tevreden zijn

 

· N U T ·  

P u b l i c  R e l a t i o n s 

WIL JIJ ALS STARTER MEER BEKENDHEID VOOR JOUW MERK? 
NUT PR kan jou daarmee helpen door middel van het realiseren van free publicity. 
Wij creëren nieuwswaarde, effectieve teksten en publiciteit voor jouw merk!  
 
Voor meer informatie mail je naar office@nut-pr.nl of bel 06-16338585. 
 
www.nut-pr.nl  · Herengracht 104 · 1015 BS Amsterdam 
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Zeker startende ondernemers zijn 
gebaat bij publiciteit. Meestal staat 
er geen grote pot met geld om vaak 
en groots te adverteren, dus moeten 
zij het hebben van gratis publiciteit 
oftewel free publicity. Maar wat is 
dat precies en hoe krijg je dat? Hoe 
bied je je bedrijf aan en wat mag 
je verwachten van een medium? 
Hieronder geeft Ellen van Kaam, 
van Het Communicatieteam, van een 
tipje van de sluier met als insteek de 
krant.

Als je in de krant, meestal op 
de rechterpagina, een artikel 
leest met bijvoorbeeld een 
foto erbij over een bedrijf 
of een product, dan is dit 
meestal free publicity. Een 
medewerker van het bedrijf 
heeft contact gezocht met 
de krant en verteld dat hij 
een nieuw product of dienst 
heeft, of dat hij of zij een 
nieuw revolutionair bedrijf 
gaat starten. Belangrijk is dat 
het gegeven ‘nieuwswaarde’ 
moet hebben. De journalist 
is het doorgeefl uik waar jij je 
informatie aanbiedt en deze toetst 
of de informatie interessant is voor 
de lezersgroep van deze krant. Je 
kunt je voorstellen dat een nieuwe 
ijssalon in Arnhem niet interessant 
is voor bijvoorbeeld de Alkmaarsche 

Courant. Maar het produceren van 
revolutionaire ijssmaken in een 
fabriek in Alkmaar-Noord is voor 
deze krant wel interessant.

Naast het creëren van nieuwswaarde, 
verlaag je de drempels door een 
goed geschreven persbericht aan 
te bieden aan de redactie van een 
krant. Een persbericht, voorzien 
van een foto, heeft een grote kans 
van slagen dat het als artikel wordt 

verwerkt in de krant. Aan het schrijven 
van een persbericht liggen enkele 
voorwaarden ten grondslag. Zoals 
het vermelden van de belangrijkste 
gegevens in de eerste alinea. In het 
eerste stukje, in vaktermen ‘lead’ 
genoemd, dient de lezer in ieder 

geval antwoord te krijgen op de 
vijf w’s en de h: wie, wat, waar, 
wanneer, waarom en hoe? In de 
daaropvolgende alinea’s krijg je 
wat meer achtergrondinformatie. 
Dit maak je ‘oprolbaar’. In het kort 
komt dit erop neer dat je begint met 
de belangrijkste informatie prijs te 
geven en hoe meer je onderaan het 
persbericht komt, hoe minder erg het 
wordt als deze informatie niet in het 
artikel wordt opgenomen.

Aanbieding
Er is nog veel te vertellen 
over het verkrijgen van free 
publicity en het verschil ten 
opzichte van adverteren in 
een krant. Daarom biedt 
Ellen van Kaam, eigenaar 
van Het Communicatie Team,  
een avondvullende cursus 
aan om alle praktische 
zaken op een rijtje te zetten, 
zodat je er zelf mee aan 
de slag kunt gaan. Je kunt 
je opgeven via de website 
www.hetcommunicatieteam.
nl. De cursus vindt op 

dinsdagavond 8 december plaats in 
De Meiboom aan de Oudegracht in 
Alkmaar. Gebruik de code STRDG 
en je krijgt 10,- euro korting op het 
cursusbedrag van 50,- euro, incl. 
koffi e, thee , koek en een handige 
handout.

Gratis met een artikel in de krant

“Wie past er op de spullen?” Deze 
vraag heb je vast wel eens gehoord aan 
het strand. Drie jonge ondernemers 
bedachten hier dé  oplossing voor: 
Beachlockers. Een simpel, maar 
gouden idee, want hiermee wonnen 
ze onlangs de ‘European Business 
Award 2009’ in Portugal. Vanuit het 
Portugese Porto zijn ze bezig hun 
bedrijf Redpack Beachlockers verder 
te ontwikkelen.

Hoe kennen jullie elkaar?
“We ontmoetten elkaar op de Erasmus 
Universiteit van Rotterdam, waar we 
de Master Entrepreneurship volgden. 
Begin 2009 ontwikkelden we een 
business plan voor het opzetten van 
een bedrijf in beachlockers.”

Beachlockers, wat is dat precies?
“In het kort; we plaatsen sleutelloze 
lockers op locaties waar het vaak 
aan veiligheid ontbreekt, zoals het 
strand, surfplaatsen, clubs en festivals. 
We maken gebruik van de laatste 
technologie op het gebied van lockers, 
maar houden het goedkoop voor de 
consument. Voor vijftig eurocent per 
dag kan men een kluisje huren.”

Hoe is het idee ontstaan?
“In een brainstormsessie tijdens de 
opleiding. Het idee is niet nieuw, maar 
wij gaan het veel beter doen.”

Jullie hebben hier de European 
Business Award mee gewonnen?
“Ja, geweldig! We hebben de beste 

MBA’s van Europa verslagen en dat 
zegt wel dat je goed bezig bent. Maar 
we blijven met onze beide benen op 
de grond staan. We moeten nog veel 
leren. Een bedrijf opzetten is een 
kans op succes, maar de kans op 
mislukking blijft bestaan.” 

En nu?
“We hebben onze tas gepakt en 
zijn naar Portugal verhuist om onze 
droom waar te maken. We werken 
momenteel hard om het product te 
ontwikkelen en zijn nu druk bezig 
met het zoeken naar investeerders.”

Hoe blijven jullie gemotiveerd?
“In het begin moet je 70 uur per 
week werken voor weinig. Het is 
niet anders. Natuurlijk is het soms 
erg moeilijk, maar niemand van 
ons drieën zou deze job willen 
ruilen: het is fun en het is van ons. 
Het is fantastisch om een bedrijf 
op te zetten, dat is onze constante 
motivatie. En natuurlijk steunen we 
elkaar.”

Hebben jullie een product of bedrijf 
als groot voorbeeld?
“Er zijn veel mensen en succesvolle 
bedrijven waardoor wij zijn 
geïnspireerd, maar dat is er niet 
één in het bijzonder. Laten we het 
houden op een mix van Apple’s 
business model, IDEO’s cultuur, 
Estee Lauder’s uitstraling en Anita 
Roddick’s waarden. Echt, kijk om je 
heen… het stikt van de inspiratie.”

Waar zijn jullie over vijf jaar?
“Hopelijk in de Quote 500-lijst haha! 
Maar, eerlijk: onze plannen zijn 20 
keer gewijzigd in vier maanden tijd. 
Ik heb al drie afscheidsfeestjes in 
Nederland gehad. De wereld biedt 
veel kansen. We zijn al bezig met 
plannen voor een volgend bedrijf dat 
we eventueel willen opzetten. Kortom, 
nog geen idee.”
 
Hebben jullie tips voor startende 
ondernemers?
Helicopterview: Dag-in-dag-
uit werken kan heel destabiliserend 
zijn, omdat het chaotisch is en druk 
opleverd. Zie het werk van vandaag 
als een klein deel van het grote geheel 
dat je wilt bereiken. Dat helpt misschien 
als je ‘s nachts niet kunt slapen.
Balans in het leven: Ook al werk 
je soms tien uur per dag, leer dat je je 
af en toe compleet los maakt van het 
werk: lekker sporten, een leuk sociaal 
leven. Anders haal je het einde van 
het jaar niet.
Deel je ideeën: Ben niet bang dat 
ze worden gekopiëerd of gestolen. 
De feedback, adviezen, inputs en 
suggesties die je krijgt kunnen wellicht 
heel bruikbaar zijn voor je bedrijf.
Businessplan: Sommige geleerden 
zeggen dat het helpt, sommige 
zeggen van niet. Ze hebben beiden 
gelijk. Het helpt je bijvoorbeeld om 
de fi nanciering sneller rond te krijgen 
of  om je werk grondig te doen. Maar 
laat het je niet nekken: als het niet 
werkt, laat het plan varen.
Werken in een team: Het is 
bewezen dat het je meer succesvolle 
kansen geeft. Je deelt de werkdruk, 
wederzijdse kritiek en meer 
ondersteuning en motivatie.
Netwerken: Je vindt de meest 
interessante contacten op de meest 
vreemde plaatsen. Bij ons is Helene 
de ‘master-networker’. Ze bewijst ons 
iedere keer weer hoeveel je kunt leren 
en krijgen door open te staan voor 
een simpele ‘chit-chat’. Zo ontmoette 
ze bijvoorbeeld een Scandinavische 
top incubator (helpt startende 
ondernemers red.), op de dansvloer 
van een Zweedse pub en sprak ze 
een voormalige werknemer van een 
serieuze Franse concurrent tijdens een 
cocktailparty in Parijs.

Voor meer informatie:  
www.beachlockers.eu

André Amaral, Hélène de Saint-Front en Davy Bour met hun award

Groot succes met simpel idee
door Jochem van Laar

ycrec

Werken vanuit huis is niet alleen 
ongezellig, het komt ook weinig pro-
fessioneel over. Een kantoor lijkt 
een grote stap, maar dat hoeft niet. 
Bij Basic Kantoor kun je tegen zeer 
aantrekkelijke  tarieven en zonder 
langlopend huurcontract gebruikmaken 
van een postadres of vestigingsadres, 
representatieve werkplekken en vergad-
erruimten in Amsterdam. En dat kan al 
vanaf 75 euro per maand.

“We hebben voldoende parkeermoge-
lijkheden, zitten zo in de stad, zo op de 
snelweg en vlakbij Schiphol”, vertelt Cor 
Raven van Cardiatech. “Het bevalt uit-
stekend.” Cardiatech ontwikkelt defi bril-
latoren. Dat zijn apparaten waarmee je 
iemand een elektroschok kunt geven bij 
een hartaanval. “Vorig jaar oktober na-
men we onze intrek bij Basic Kantoor. 
Als je kijkt naar wat je betaalt voor deze 
werkplek en wat je er voor terugkrijgt, 
is dit ideaal. Het is toegankelijk en alle 
faciliteiten zijn aanwezig. Er is ook een 
gemeenschappelijke receptie. Dus de 
telefoon wordt altijd opgenomen. Voor 
ons is het ideaal”, aldus Raven.

Jan Wamsteker van architectenbureau 
Integraal Bouw Europe koos ook voor 
een fl exibel kantoor. “We zijn een half 
jaar geleden uit een wat groter bureau 
gekomen dat het niet gehaald heeft”, 
vertelt Wamsteker. “Met acht mensen 
wilden we zelfstandig verder en daar-
voor hadden we kantoorruimte nodig. 

Zo midden in de economische crisis 
neemt het best een risico met zich mee 
om een bedrijf te starten. Een langlo-
pend huurcontract was dan ook het laat-
ste wat we wilden. We kwamen uit bij 
Basic Kantoor en dat bevalt boven ver-
wachting. We kunnen daar inkrimpen 
of groeien en we hoeven niet te inves-
teren in meubilair. Een netwerk is er ook 
aanwezig, dus we konden zo beginnen. 
Alleen onze hersens zijn van onszelf.”

Mede door  de crisis in Nederland groe-
it Basic Kantoor in een razend tempo”, 
vertelt Emile Faidherbe van Basic Kan-
toor. “Veel ondernemers en zzp’ers zien 
het voordeel van het huren van tijde-
lijke werkplekken, zonder de investering 
die ten laste gaat van het werkkapitaal 
van hun onderneming en zonder lange 
en ingewikkelde contracten.” Halver-
wege 2010 wil Basic Kantoor haar 
tweede vestiging openen in het centrum 
van Amsterdam.

Meer informatie: www.basickantoor.nl

Flexibel kantoorruimte huren

“We konden zo beginnen.”
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Als startende ondernemer vraag 
je je ongetwijfeld van alles af. 
Misschien ook of je nou wel echt een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
nodig hebt. Want een AOV is toch vrij 
prijzig? En hoe groot is de kans dat je 
arbeidsongeschikt raakt?

Ondernemer worden is een beslissing 
die je niet zomaar neemt. Je maakt 
een afweging van alle risico’s 
voordat je de stap waagt. Als je 
eenmaal ondernemer bent, blijven 
er risico’s bestaan. Eén van die 
risico’s is het risico dat je door een 
ongeval of ziekte niet meer in staat 
bent je bedrijf te runnen: je raakt 
(tijdelijk) arbeidsongeschikt. Dat is al 
erg genoeg, je moet er toch niet aan 
denken dat hierdoor je bedrijf op 
moet houden met bestaan en je in de 
fi nanciële problemen raakt?

Grote gevolgen voor 
ondernemer
Voor ondernemers kan arbeidsonge-
schiktheid een grote fi nanciële klap 
betekenen. Door ziekte of een ongeval 
zal je inkomen tijdelijk drastisch omlaag 
gaan, terwijl je nog steeds kosten hebt 
die betaald moeten worden. De meeste 
ondernemers zijn prima in staat om 
kortstondige arbeidsongeschiktheid 
zelf op te vangen. Maar een langere 
periode waarin je niet kunt werken, 
kan het bestaan van je onderneming 
in gevaar brengen. 

Zijn er alternatieven?
Een AOV dekt de fi nanciële schade 
als er sprake is van inkomens-
verlies bij arbeidsongeschiktheid.
Voorheen bestond de Wet 
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
(WAZ), een wettelijke regeling waar 

ondernemers een beroep op konden 
doen bij arbeidsongeschiktheid. In 
2004 is deze wet echter opgeheven. 
De enige overheidsregeling waar 
je nog op terug kunt vallen, is 
de bijstand. Er kleven zeer grote 
fi nanciële risico’s aan arbeidsonge-
schiktheid. Het afsluiten van een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
om dit risico in te dekken is dus een 
verstandige keuze.

Slechts de helft van de 
ondernemers heeft een AOV
Ondanks de grote risico’s heeft slechts 
50% van de zelfstandig ondernemers 
een AOV afgesloten tegen de fi nanciële 
risico’s van arbeidsongeschiktheid. Uit 
onderzoek blijkt dat veel ondernemers 
een AOV te duur vinden. Een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
is ook zeker niet goedkoop, maar 

het risico dat je jouw bedrijf of 
beroep als gevolg van (gedeeltelijke) 
arbeidsongeschiktheid niet meer kunt 
uitoefenen, is groter dan je denkt. 
Daarom is het belangrijk om stil te 
staan bij de vraag of jouw inkomen bij 
arbeidsongeschiktheid toereikend is. 

Wat kost een AOV?
Bij deze overweging wil je 
natuurlijk graag weten wat een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
je dan zal gaan kosten. De 
verzekeringsdesk op mkbservicedesk.
nl biedt je nu een eenvoudige tool om 
vrijblijvend je premie te berekenen. 
Met deze tool, mogelijk gemaakt 
door Delta Lloyd, kan je eenvoudig en 
vrijblijvend berekenen wat een goede 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
jouw kost. En, mocht je dat willen, 
kan de MKB Servicedesk je 
doorverwijzen naar een onafhankelijk 
verzekeringstussenpersoon. Die 
kan je adviseren over welke 
arbeidsongeschiktheids-verzekering 
het beste bij jou past.

Voor ondernemersvragen ga 
je naar de MKB Servicedesk
Als je als ondernemer meer wilt 
weten over verzekeren, kun je 
terecht bij de MKB Servicedesk. 
Op de website www.mkbservicedesk.
nl staat veel relevante en prakti-
sche ondernemersinformatie over 
verzekeren, maar ook over andere 
aspecten van het ondernemerschap, 
zoals administratie, wetten en regels, 
personeel en huisvesting. De MKB 
Servicedesk helpt jou, ondernemer, 
met jouw ondernemersvragen. Zo 
kun jij je concentreren op datgene 
waar je goed in bent: ondernemen.

Risico arbeidsongeschiktheid groter dan je denkt
Ondanks grote risico’s heeft slechts helft ondernemers een verzekering voor fi nanciële zekerheid 

De financiële rechterhand van de startende ondernemer!

w w w. b a s i c k a n t o o r. n l
O P T I M A L E  F L E X I B I L I T E I T

10 MINUTEN VAN HET CENTRUM VAN AMSTERDAM
5 MINUTEN VAN DE LUCHTHAVEN SCHIPHOL

7 MINUTEN VAN HET WTC

F L E X I B E L E R  K A N  N I E T !
Een gunstigere prijs ook niet en een betere locatie zeker niet!

Gratis parkeren op eigen terrein.

1
een

Postadres
Postadres

voor zolang u wilt  

3
een

Basic Kantoor
Basic Kantoor

voor zolang u wilt

2
een

Werkplek
Werkplek

voor zolang u wilt

In het digitale tijdperk kan men in principe overal werken. 
Veel moderne onder nemers maken van deze mogelijkheden gebruik. En terecht!
Toch heeft u nu  eenmaal een postadres nodig.
• Voor de Kamer van Koophandel. • Voor de bank. • Voor de fiscus. 
• VOOR DE POST VOORAL.   

Basickantoor maakt dat nu mogelijk vanaf € 75,- per maand.
U heeft dan een postadres voor uw bedrijf. Uw post wordt voor u in ontvangst
 genomen en voor u bewaard. Verder kunt u, tegen ’Basic’ tarieven, gebruik
maken van meerdere ’Basic Services’. 
Wilt u dat de post wordt doorgestuurd? Dat kan ook! 
Wilt u een vestigingsadres voor de Kamer van Koophandel? Dat kan ook! 
Wilt u gebruik maken van een op dit adres aanwezige werkruimte of een 
conferentiekamer? Dat kan ook! 
Wilt u gebruik maken van ons secretariaat? Dat kan ook! 

Onze afdeling Basic Kantoor Service staat voor u klaar!

E E N  P O S TA D R E S  A L  VA N A F  € 7 5 , -  P E R  M A A N D

Men vergeet dat het hier om een volksverzeker-
ing gaat. Ook zzp’ers moeten onder dezelfde 
voorwaarden toegang tot een AOW-uitkering 
houden.

“Natuurlijk roept PZO niet alleen maar”, 
zegt Raats-Coster. PZO denkt en praat in een 
vroegtijdig stadium mee met beleidsmakers 
om zo betere wetten en regels voor zzp’ers te 
krijgen. PZO is voor beleidsmakers een zeer 
belangrijk klankbord als het gaat om zzp’ers. 
“En dat werkt!” meldt de PZO-voorzitter. 
Dankzij de PZO-lobby krijgen deeltijdon-
dernemers volgend jaar een belastingvoor-
deel en blijft de zelfstandigenaftrek in 2010 
bestaan. In het rijtje van PZO-lobby-successen 
noemt Raats-Coster verder de  invoering van 
de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), waarmee 
een zzp’er zijn opdrachtgevers vooraf duidel-
ijkheid kan geven. De Belastingdienst geeft 
de VAR sinds dit jaar onder voorwaarden 
automatisch af. Ook de invoering van de kin-
deropvangtoeslag voor ondernemers en de 
herinvoering van de zwangerschapsuitkering 
staan op het PZO-scorebord. 

“Dit betekent niet dat we klaar zijn. Er staat 
nog genoeg op ons lijstje”, zegt Raats-Coster. 
Ze noemt het aanbesteden van overheidsop-
drachten, de aanpassing van belastingwet-
geving en de problemen rond het starten 
vanuit een uitkering. Daar is PZO actief mee 
bezig. “Via het PZO-lidmaatschap kunnen 
zzp’ers meepraten en meebeslissen. “Bovend-
ien,” zo voegt Raats-Coster toe, “het PZO-lid-
maatschap levert je via de collectieve inkoop-
contracten en de gratis juridische en fi scale 
helpdesk ook direct fi nancieel voordeel op.”

vervolg van pagina 1
‘Den Haag denkt te vaak alleen aan 
werkgevers en werknemers’

PZO-voorzitter Esther Raats-Coster
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“Een webwinkel lijkt makkelijk en 
goedkoop. Dat is het niet”, zegt zoek-
machine marketeer Peter Lagerwaard. 
“Het is zelfs moeilijker dan het openen 
van een fysieke winkel. Het openen van 
een webwinkel betekent het openen van 
een winkel op de langste winkelstraat 
ter wereld: het internet. En wil je daar 
gevonden worden door je publiek, dan 
kun je niet om Google heen.”

Alfred Houter is een vakman die 
houten vloeren legt. Hij werd twee 
keer vierde op het Nederlands 
Kampioenschap Parketleggen. 
Als gevolg van de aanhoudende 

stroom aanvragen die hij krijgt, be-
sluiten hij en zijn vrouw Sandra eind 
2008 een webwinkel op te zetten 
waar ze alle producten en diensten 
aanbieden die nodig zijn om zelf een 
houten vloer te leggen. Via SmartNet-
work kwamen Alfred en Sandra in 
contact met Peter Lagerwaard.

Ondanks hun idee om met een relatief 
klein budget een webwinkel te kunnen 
bouwen, geloofden ze in het verhaal 
van Lagerwaard om vanaf de start di-
rect rekening te houden met zoekma-
chine optimalisatie. “Dat wil zeggen 
dat de webwinkel direct goed ge-
vonden kan worden in de onbetaal-
de resultaten van Google op voor 
GekOpHout.nl relevante trefwoorden”, 
legt Lagerwaard uit. Daarvoor deed 
SmartNetwork, na inventarisatie van 

het aanbod van GekOpHout, uitge-
breid zoekwoordonderzoek in de 
database van Google om aan de 
hand van die gegevens de structuur 
van de website te bepalen. Vervolgens 
werd de website gebouwd in het voor 
Google gemakkelijk te indexeren open 
source systeem VirtueMart. “Open 
source betekent dat er geen licentie-
kosten betaald hoeven te worden en 
dat heel veel functionaliteiten stand-
aard beschikbaar zijn”, verduidelijkt 
Lagerwaard.

Hoog in Google
Het grote voordeel van vanaf de start 
een goed geoptimaliseerde webwin-
kel bouwen is ook dat het inzetten 
van Google AdWords direct rendabel 
is. Immers, vanaf de start is rekening 
gehouden met het direct laten landen 
van AdWords klikkers in AdWords 
op de relevante pagina, namelijk een 
pagina die precies gaat over wat de 
zoeker heeft aangeklikt. Het AdWords 
account is door Sandra zelf opgezet 
na een privé-training door Peter 
Lagerwaard. Daarnaast heeft Sandra 
ook instructies gekregen voor het aan-
vragen van links naar de website. Iets 
dat nodig is om hoog in de onbetaal-
de resultaten van Google te kunnen 
scoren.

Doordat de tijd werd genomen om 
vanaf de start over alles goed na te 
denken en door een serieus budget 
vrij te maken voor het project kan de 
webwinkel nu al succesvol genoemd 
worden. “Een webwinkel starten is 
een behoorlijke investering in geld én 
tijd. Maar wel een investering die zich 
snel terugverdient als vanaf het begin 
alles goed overdacht wordt”, besluit 
Lagerwaard.

Voor meer informatie:  
www.gekophout.nl en  
www.smartnetwork.nl

Vindbare winkel op web

PZO, VERSTANDIG ZELFSTANDIG

PZO is opgericht dóór zelfstandigen, vóór zelfstandigen en is 
uitgegroeid tot de grootste onafhankelijke belangenbehartiger 
voor zzp’ers. Waarom? Omdat we daadwerkelijk jouw belang 
voorop zetten. 

Dat doen we door continu aandacht te vragen voor zzp’ers bij de 
beleidsmakers in Den Haag, maar ook door het realiseren van 
relevant ledenvoordeel. Denk aan aantrekkelijke collectieve verze-
keringsarrangementen, gratis juridische en fiscale ondersteuning, 
gratis incasso en nog veel meer. Onze koepelovereenkomsten 
leveren PZO-leden vaak besparingen op van duizenden euro’s 
per jaar.
 
Meld je vóór 1 december 2009 als lid aan en profiteer van extra 
voordeel. Kijk op www.pzo.nl/onlineaanmelden.

Zelfstandig 
ondernemerschap, 

nu met nog meer voordeel.

Verstandige ZZP-ers worden lid van PZO.

Als starter heeft u te maken met 
opdrachtgevers die zekerheid 
willen. Heeft u bijvoorbeeld de juiste 
verzekeringen, een geldige VAR-
verklaring en de juiste expertise? 
Andersom wilt u naast alle voordelen, 
zoals de vrijheid en de verdiensten 
van het zelfstandig ondernemerschap 
wellicht toch meer zekerheid. Voor 
als u ziek wordt bijvoorbeeld, uw 
opdrachtgever niet betaalt of als u wilt 
sparen voor vakantiegeld. Wij vroegen 
PayrollWorks naar haar werkwijze. 

PayrollWorks is specialist op het 
gebied van salarisadministratie tot 
payrolling. De directie, bestaande 
uit Julius Kousbroek en Gertjan van 
Dam, adviseert u daarnaast samen 
met een team van specialisten over 
loonbelasting, arbeidsrecht en 
expatriates. De organisatie hecht 
veel waarde aan een open en directe 
aanpak. “De opdrachtgever heeft 
baat bij duidelijkheid”, vindt directeur 
Kousbroek. “Duidelijkheid in de kosten 
vooraf, de kansen en valkuilen, maar 
ook in onze aanpak tijdens de looptijd. 
Wij gaan voor continuïteit en dan is 
duidelijkheid onontbeerlijk. Ik ben er 

trots op dat onze klanten PayrollWorks 
zien als een betrouwbare partner voor 
de lange termijn.”

PayrollWorks verzorgt een deel 
van de administratie, de complete 
salarisadministratie of neemt u als 
zzp-er of uw werknemers in dienst 
in de vorm van payrolling. Dit laatste 
betekent veel minder risico en geen 
investering in personeel. Als starter is 
het tenslotte belangrijk de vaste lasten 
laag te houden. 

Dat de visie en aanpak van 
PayrollWorks aansluiten bij de 
ondernemersgedachte is duidelijk. We 
vroegen Herma Hofmeijer, Directeur 
Vereniging Rijksgesubsidieerde Musea 
naar haar ervaringen. “PayrollWorks 
betekent voor mij soepel en eenvoudig 
mijn administratie voeren. Alles wordt 
strak georganiseerd en ik kan er blind 
op vertrouwen dat het goed gebeurt. 
PayrollWorks zoekt altijd naar de 
beste invulling voor ons.” Directeur van 
Architectenbureau Breebaart Korver,  
Joost Breebaart zegt: “ PayrollWorks 
ondersteunt ons met zowel payrolling 
als salarisadministratie. Ik vind het 

essentieel dat daarbij alles strak 
verloopt en dat ik er zo min mogelijk 
van merk. Ik krijg zelfs een wekelijkse 
rapportage. Dat noem ik service. 
Helder en concreet, zonder poespas.”
Julius Kousbroek tensotte: “Laten 
we er geen doekjes om winden. 
Voor de meeste ondernemers is 
de salarisadministratie geen feest. 
Ondernemers willen net zoals wij, 
bezig zijn met hun core business. Dat 
levert daadwerkelijk omzet op.”

Voor meer informatie:
www.payrollworks.nl

Salarisadministratie vaak geen feest

Wizzkid Jacco Klaase fi xte al computers van familie en vrienden toen hij 
negen jaar oud was. In 1997 werkte hij als video editor voor een groot 
computerbedrijf bij de technische dienst en bouwde hij voorzichtig zijn 
eigen zaak op. Zeven jaar later maakte hij de grote stap en ging hij 
helemaal zelfstandig in Akersloot. “Ik denk dat ik me onderscheid omdat 
ik goed analytisch kan denken met het oog op de toekomst en met het oog 
op groei.”

www.ssd.nl

ONDERNEMER IN BEELD  door Tamara Meijer

Column 
       Maroesje Perizonius

Alfred Houter in actie

Eenouderondernemer
Ik was al ‘moeder’ geworden van 
een fi lm en een boek. Toen kwam er 
ook nog een echt kind. Mijn vriend 
vertrok, en daar zat ik; thuis met 
een baby. Mijn inkomsten werden 
deels verzorgd door de WWIK (een 
kunstenaarsuitkering genaamd Wet 
Inkomsten Kunstenaars) en toen 
mijn dochtertje drie dagen naar de 
crèche ging wilde ik weer aan de 
slag. Het liefst met een groot project 
zoals een tweede documentaire of 
een tweede boek. 

Maar ik kwam niet verder dan het 
nadenken over een groot project, 
terwijl ik afwaste en luiers, sokjes, 
buggy’s en Mama-bladen kocht. 
En lagen in mijn huis de luiers 
en rompertjes toch echt op een 
andere plek dan mijn agenda 
en vakbladen, in mijn hoofd lag 
alles juist door elkaar. Mijn dagen 
gingen ongeveer zo:  dochter naar 
de crèche, mailen, surfen naar 
villamedia.nl, nu.nl, eenoudergezin.
nl, knutselideeën.nl, was draaien, 
bedden verschonen, bellen met 
een vriendin, boodschappen doen 
en dochter ophalen. Ik lag overal 
uit, kreeg geen uitnodigingen meer 
voor premières en boekpresentaties 
en mijn deelname aan commissietjes 
en bestuurtjes had ik sinds mijn 
moederschap moeten opgeven. 
Onbezoldigd vergaderen en 
ondertussen parkeergeld en oppas 
betalen ging natuurlijk niet meer. 
Achteloos netwerken op een 
premièreborrel ook niet.

Ik voelde dan ook behoorlijke 
jaloezie als ik van vriendinnen 
hoorde hoe zij gezin en werk 
combineerden. Hun verhalen 
gaven me soms zo’n beknellend 
gevoel dat ik mijn weinige uren 
slaap verdeed met zorgen maken 
over mijn weggeperste carrière. 
De vicieuze cirkel waar ik in zat,  
leek me inmiddels onoverkomelijk. 
Hoe kreeg ik ooit nog mijn carrière 
terug?

Nou, om heel eerlijk te zeggen 
weet ik het antwoord nog steeds 
niet precies. Maar toen ik in 
de supermarkt een pak luiers 
probeerde te verstoppen met een 
pak printpapier op het moment 
dat ik daar een oude fi lmcollega 
ontwaarde, ging mij een lichtje op. 
Iets zei me dat ik op het verkeerde 
spoor zat met die verstopte luiers. 

Mijn kind is inmiddels twee. Ik 
ben uit de WWIK gegaan, zodat 
ik wel móet. Ik regel meer oppas 
en ga naar plekken waar ik kan 
netwerken. Ik neem risico’s. Ik schrijf 
mensen dat ik zoek naar werk. 
Ik doe onbetaalde opdrachten in 
de hoop op meer. Ik solliciteer. 
Ik kalefater oude, weggelegde 
plannen op en probeer het opnieuw. 
En ondertussen ligt er natuurlijk een 
groot onderwerp voor mijn voeten: 
het eenoudergezin. Laat ik daar 
maar eens een column, fi lm of boek 
over maken.

maroesja@tiscali.nl
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Rabobank

payrollworks

De Haagse ontwerper Michael Barnaart 
van Bergen (26) gaat als een raket: 
Fashion Weeks, Miljonair Fair, rode lo-
pers, interviews, kledinglijn, tassenlijn én… 
een eigen collectie bij schoenengigant 
‘Sacha’. Michael is een veelgevraagd mo-
detalent. Toch ziet de ontwerper zichzelf 
helemaal niet als een zakenman, “Het 
is 50 procent geluk, 25 procent keihard 
werken en 25 procent talent!”

Hoe is het allemaal begonnen? 
“Via mijn studie aan de Amsterdam 
Fashion Institute kende ik Bastiaan van 
Schaik. Hij vroeg mij vlak voor aan-
vang of ik werk wilde tonen tijdens een 
‘jonge talenten’ show. Omdat ik onder 
tijdsdruk stond, maakte ik een collectie 
van wit papier. Verwijzend naar de ver-
gankelijkheid van mode. Dit viel enorm 
op tussen de bonte collecties van andere 
deelnemers. Ik heb mezelf daarmee wel 
op de kaart gezet.” 

Je hebt ook een bijzondere naam, hoe 
kom je daaraan? 
“Het is van adel. Maar dat gaat ver terug 
in de geschiedenis, we zijn er niet hele-
maal achter waar het precies vandaan 
komt. Het is een fi jne naam voor mijn 
label, het werkt goed en blijft hangen. 
Ik heb er bewust voor gekozen mijn ei-
gen naam te hanteren. Mijn logo is ook 
ons familiewapen. Ik heb het vereenvou-
digd, anders was ik bang dat het geas-
socieerd werd met een bruidsboetiek… 
haha! Het heeft iets eigens.”

Is selfbranding belangrijk voor jou?
“Heel belangrijk. Als een jurkje € 300,- 
kost, dan moeten mensen niet denken 
Who the fuck is dat? Daarom doe ik 
veel met pers. Het is een middel om uit 
te leggen wat je bedoelt! Ik heb een pr-
bureau dat veel doet. Daarnaast regel 
ik ook regionale persmomenten zelf. Ik 
wil niet iemand naast me hebben die 
me in de gaten houdt. Ik zeg ook nooit 
schokkende dingen, ik ben tenslotte 
geen minister!”

Je carrière loopt als een trein, hoe doe je 
dat toch allemaal? 
“50 procent geluk, 25 procent keihard 
werken en 25 procent talent. De mode-
wereld is niet zozeer een lastige, maar 
wel een klein wereldje. En ik vind het 
fi jn om in Den Haag te blijven. Wat dat 
betreft zit ik er niet helemaal in. Ik hoor 
er wel bij, denk ik. Anders had ik ook 

geen publicaties in AvantGarde en Elle 
bijvoorbeeld. Verder vind ik het gewoon 
heel leuk om te doen, ik zie alles als een 
cadeautje.”

Hoe ben je bij Sacha terecht gekomen?
“Vorig jaar heb ik met hen gewerkt 
tijdens een show van mij. Vervolgens 
werd ik gevraagd om vijf paar schoenen 
voor hen te ontwerpen. Dat is toch 
geweldig? Ik moest toen heel lang mijn 
mond houden, terwijl ik het eigenlijk 
wilde uitschreeuwen. De verkoop loopt 
goed. Laatst zag ik er een meisje op 
lopen in Den Haag, dat doet me toch 
wel wat.”

Heb je nog tips en tricks voor starters?
“Er geen handboek voor, was het maar 
zo’n feest. Je moet uitkijken voor inves-
teerders die veel geld in je willen pom-
pen. Bij zo’n contract denk je: ‘nou, 
dat komt wel goed’. Maar overleg met 
zoveel mogelijk mensen met verschil-
lende visies. Dat heeft mij er toe besloten 
een eenmanszaak te beginnen, ik wilde 
mijn artistieke vrijheid behouden en 
daar ben ik nog steeds heel blij mee!”

www.michaelbarnaartvanbergen.com

Talent, geluk en keihard werken

TIJD VOOR 
DE JUISTE FOCUS
PayrollWorks ondersteunt ondernemers op 

het gebied van personeels- en salarisadministratie. 

Onze specialisten duiken in uw organisatie en zorgen voor 

een efficiënte, transparante klantgerichte oplossing. 

We adviseren bovendien op het gebied van loonbelasting, 

arbeidsrecht en expatriates.

PayrollWorks neemt werk uit handen en dat levert u 

niet alleen gemak, maar ook de noodzakelijke tijd op. 

Tijd waarmee u de focus kunt leggen op de zaken die u 

belangrijk vindt. Kijk voor meer informatie op 

www.payrollworks.nl

PayrollWorks

Donauweg 10

Amsterdam 

T 020 716 3384

info@payrollworks.nl

Toch wat tips en tricks
• Ga niet meteen voor te snelle score
• Denk goed na wie je bent, hoe je jezelf 

wilt neerzetten
• Durf nee te zeggen 
• Onderneem geen activiteiten alleen voor 

je pr, het kan je schaden als het niet bij 
je past

• Sta open voor kansen. Krijg je twee 
goede kansen, pak ze beiden aan.                    
Ook al werk je drie weken ‘s nachts door

• Weet wat je wil
• Ken je eigenheid
• Volg je gevoel

door Jochem van Laar

‘Eindelijk kan ik me weer 
helemaal op mijn werk richten’
Klanten wil je koesteren. Een goede 
verstandhouding zorgt er niet alleen 
voor dat je plezier hebt in je werk, het 
zorgt ook voor vervolgopdrachten. 
Betalingsherinneringen stuur je daarom 
liever niet, maar soms is dat wel nodig. 
Zo’n 70 procent van de bedrijven betaalt 
een factuur namelijk nooit de eerste 
keer als je hem stuurt. Dierenarts Erwin 
Gijtenbeek van Any Animal in Heiloo, 
besteedde zijn debiteurenbeheer uit. 
“Een vreemde betaal je sneller dan een 
vertrouwd persoon.”

“Veel klanten betaalden laat of 
helemaal niet”, vertelt Gijtenbeek. 
“Blijkbaar heerst er een cultuur in 
Nederland dat dat heel normaal is. 
Dierenarts word je voor het dier, 
niet voor het geld.” Gijtenbeek 
was het zat en ging op zoek naar 
iemand die zijn debiteurenbeheer 
kon overnemen. Hij kwam uit bij 
gerechtsdeurwaarderskantoor Van 
der Meer & Philipsen in Alkmaar. “Het 
werkt fantastisch. Eindelijk kan ik me 
weer helemaal richten op mijn werk. Ik 
heb een tweede bedrijf opgezet en ben 
zelfs met een boek bezig. Heerlijk!”

Van der Meer & Philipsen kent 
de Nederlandse betalingscultuur. 
“Problematische schuldensituaties 
komen steeds vaker voor, een 

stringentere debiteurenbeheer is 
noodzakelijk”, laat Koen van der Meer 
weten. “Als ondernemer mag je dan ook 
onder geen beding het debiteurenbeheer 
uit het oog verliezen. Alle facturen 
die te lang openstaan benadelen de 
liquiditeit van je onderneming.” Van 
der Meer & Philipsen adviseert bij het 
professioneel opzetten van het gehele 
debiteurenbeheer. Hieronder valt het 
opstellen en toetsen van algemene 
voorwaarden, het inrichten van een 
effi ciënt incassotraject en het geven van 
juridische adviezen. 

Ook Nautisch Centrum Nicolaas 
Witsen in Alkmaar besteedde haar 
hele debiteurenbeheer uit. “Wij stallen, 
verzorgen onderhoud aan schepen 
en treden op als jachtmakelaar”, 
vertelt bedrijfsleider Jeffrey Lantroh. 
“Het is wel eens voorgekomen dat 
een klant ontkende dat een boot van 
hem was. Dan sta je vreemd te kijken. 
Het verslepen en vernietigen van het 
wrak kwam uiteindelijk voor onze 
rekening. Nu overkomt ons dat niet 
zo snel meer. Met advies van Van der 
Meer & Philipsen weten we nu hoe we 
dergelijke zaken kunnen voorkomen. 
Hoeven we ons daar geen zorgen meer 
om te maken.”

Voor meer informatie: www.vdmph.eu
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