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Henk Lammertink postte dit bericht
als eigenaar van ASN Autoschade
Lammertink Rijssen op LinkedIn
nadat de verzekeraar hem op deze
manier tegemoet was gekomen. ,,Ik
kijk wel vaak op LinkedIn, maar zet
er zelf nooit een bericht op”, lacht de
eigenaar van het bedrijf dat hij 52
jaar geleden opzette. ,,Omdat ik het
bijzonder vind wat Univé voor ons
doet, besloot ik hier wél iets mee te
doen. Het bedrijf neemt haar maat-
schappelijke verantwoordelijkheid.” 
Zijn bedrijfsleider Wouter Tijhuis

vertelt dat het autoschadebedrijf een
omzetverlies van 20 procent heeft als
gevolg van de coronacrisis. De actie
van Univé lost de problemen welis-
waar niet in één keer op, het steekt
hem wel een hart onder de riem. 

Een post op LinkedIn: ‘Geweldige geste van Univé! Nu er minder verkeer 
onderweg is, loopt het aantal autoschades evenredig terug en wordt het ook
in onze branche lastig om iedereen aan het werk te houden. Daarom is het
een prachtig gebaar van Univé dat wij op het herstellen van de auto’s die bij
Univé verzekerd zijn, geen korting meer hoeven te verlenen.’

Tekst Robbert Daalder  Fotografie Mustafa Gumussu

‘Geweldige geste Univé’

,,Wij hebben een crisismanage-
mentteam sinds het moment dat
de intelligente lockdown inging.
Met de vertegenwoordigers van
verschillende afdelingen hebben
we meerdere keren per week 
telefonisch overleg over de pro-
blemen waarmee de klant nu te
maken heeft. Er was een hoop
onzekerheid, iets dat nu door 
de versoepeling van de regels
vanuit de overheid gelukkig 
afneemt.” Die versoepelde regels
zorgen ervoor dat sportscholen
bij de verzekeraar aankloppen.
Zij organiseren buitenlessen
waarbij de richtlijnen van het
RIVM in acht worden genomen,
maar vragen zich af wat dat
voor gevolgen heeft voor hun
bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering. ,,Daar doen we 

nu niet moeilijk over,” verzekert
De Zwaan. ,,Alle activiteiten 
blijven gewoon verzekerd, ook
als ze buiten plaatsvinden.”

Opstarten
,,Onze klanten met een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering
kunnen nu ook twee uur lang
gratis sparren met een ervaren
ondernemer die goede en slechte
tijden heeft meegemaakt en 
allerlei adviezen kan geven.
Normaal gesproken bieden wij
zo’n gesprek aan wanneer een
ondernemer in zwaar weer 
verkeert. Dit om te voorkomen
dat iemand ziek uitvalt of het
bedrijf misschien wel omvalt.
Klanten zouden nu kunnen 
bespreken hoe ze de zaak weer
moeten opstarten zodra de 

coronacrisis voorbij is. Dit is een
unieke mogelijkheid en boven-
dien snijdt het mes aan twee
kanten. We helpen de klant en
verkleinen daarmee meteen het
risico dat deze in de toekomst
uitvalt en daardoor een beroep
op zijn verzekering moet doen.”
Horecabedrijven kunnen ook 
rekenen op coulance van Univé.
Veel ondernemers in deze

branche kiezen ervoor hun maal-
tijden bij de klant thuis te bezor-
gen. Slim, al brengt het wel
extra risico’s met zich mee. Ook
deze risico’s zijn tijdens de lock-
down gratis meeverzekerd.
,,Dan zijn er nog de rijscholen.
Die bieden we de mogelijkheid
de WA-verzekering op te schor-
ten omdat een groot deel van de
auto’s niet rijdt. We zijn nog
niet overspoeld met meldingen
van klanten die gebruik willen
maken van één van onze rege-
lingen en het lijkt erop dat de
meesten hun financiële zaken
goed op orde hebben. Wellicht
dat dit nog verandert naarmate
de crisis voortduurt. Het geeft
mij een goed gevoel dat we in
ieder geval nu al voor ze klaar
staan.” 

Bekijk meer coulanceregelingen op
unive.nl/coulance of scan de QR-code:

,,Er zijn door de crisis in de ondernemerswereld
mooie samenwerkingen ontstaan. Er is veel 
empathie. Dat is bijzonder om te zien en het geeft
mij energie om daar namens Univé een steentje
aan bij te dragen.” Als propositiemanager vertelt
Henk de Zwaan dat de verzekeraar momenteel alle
zeilen bijzet om haar klanten door deze onzekere
tijd heen te loodsen. Daarvoor stelde Univé een
aantal belangrijke coulanceregelingen op. 

Tekst Robbert Daalder  Fotografie Corné Sparidaens

Op coulance door onzekere tijden heen

Wouter Tijhuis van ASN Autoschade Lammertink Rijssen

‘Extra risico’s
bezorging 
gratis mee-
verzekerd’

,,Na de eerste twee maanden van dit
jaar leek het erop dat we een topjaar
zouden draaien. Totdat de crisis
begon en veel auto’s van de weg 
verdwenen. De boel stortte gelijk in.” 

Minder zorgen over omzet
,,Ik voel de crisis letterlijk bij ons op
de werkvloer. Onder druk presteren
wij nu eenmaal het best en die druk
is er nu niet. De werkwijze is veran-
derd en daardoor maak je sneller een
foutje. We moeten meer dan 
ooit de vinger aan de pols houden.

Ja, dat is wel even schakelen. Het is
daarom fijn dat Univé ervoor zorgt
dat we ons over de omzet minder
zorgen hoeven te maken. Een derde
van de gestuurde schades afkomstig
van een verzekeringsmaatschappij is
namelijk van hen. De afspraak met

Univé loopt tot 31 december. Je moet
je voorstellen dat de berger drie keer
per week met een beschadigde auto
bij ons kwam. Twee keer per dag was
geen uitzondering. Nu hebben we ‘m
al vijf weken niet gezien.”
Je kunt gerust stellen dat ASN 

Autoschade Lammertink Rijssen 
en Univé een goede band met elkaar
hebben. Niet gek, aangezien de twee
volgens Lammertink al zo’n twintig
jaar bij elkaar over de vloer komen.
,,Vanaf het moment dat Univé 
schadesturing aanbiedt, doen we 
al zaken. Een hele toegankelijke 
verzekeraar. Natuurlijk worstelen 
we soms met elkaar tijdens tarief-
besprekingen, maar dat hoort er 
gewoon bij. Eigenlijk hoopte ik dat
andere verzekeringsmaatschappijen
iets vergelijkbaars zouden doen om
hun partners in deze tijd tegemoet te
komen. Helaas is het aan die kant
nog erg stil.” 

VERZEKERING

Henk de Zwaan

Dit artikel kwam tot stand 
in samenwerking met Univé.
Meer informatie op unive.nl/coulance

‘Al vijf weken 
geen berger 
gezien’ 
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B
esef dat dít het moment is. Iedereen
voelt zich verbonden door de noodzaak
dingen anders te doen; we zijn nu meer
dan ooit bereid naar elkaar te luisteren.
Hoe speel jij in op uitdagingen als 
fysieke afstand en de digitale stroom-

versnelling? Pak dit moment om in actie te komen.
Doe je dat niet, dan doet je concurrent het wel. Het
begint met het accepteren van de huidige situatie,
hoe moeilijk deze ook is. Het werd in maart snel dui-
delijk dat de coronacrisis ervoor zorgt dat we samen
moeten werken aan iets nieuws. We zijn terechtgeko-
men in een tijdsmoment waar je verbetering aan
moet brengen in de wijze waarop we met elkaar
communiceren en samenwerken. Diep in je hart
weet je wel dat 50 kilometer rijden om een offerte
door te nemen echt niet altijd nodig is. En dat elke
week beginnen met die ene saaie meeting die precies
om tien uur start en om 11 uur stopt ook niet heel 
effectief is. Grijp nu de kans om deze sleur te door-
breken. 
Efficiënt en leuk samenwerken vraagt om ruimte

en aandacht voor nieuwe ideeën en verantwoorde-
lijkheden. Mens, proces en techniek komen nu onder
druk samen. Je moet vaak op afstand samenwerken.

Hoe ga jij die ruimte vormgeven met de mensen
waarmee je op afstand samenwerkt? Neem jij af-
scheid van het oude om het nieuwe te zien? Sta jij
open voor elkaar door goed naar elkaar te luisteren
of reageer je vrijwel altijd direct op wat iemand zegt?
Probeer je reactie eens uit te stellen en kijk wat er
dan ontstaat. Vertrouw erop dat een goed team ook
op afstand prima kan samenwerken en besef je dat
ook jouw 

leveranciers en klanten onderdeel zijn van dat team.
Door het ‘zoveel mogelijk thuis werken’ worden bin-
nen teams andere technieken, zoals videobellen, 
gebruikt en ontstaan nieuwe verdienmodellen. Zo is
de yoga-juf met haar dienst verhuisd naar Instagram
en zijn veel lokale restaurants veranderd in een 
afhaalrestaurant. Online (internet) speelt een cruci-
ale rol bij het ontstaan van al deze mogelijkheden. Is
dit nieuw? Welnee! We worden nu alleen gedwongen
internet te integreren in de wijze waarop we commu-
niceren en samenwerken. 

Hou vol
Ben jij die yogadocent die op Instagram online is 
gegaan of ben je werkzaam in het restaurant dat
zichzelf heeft veranderd in een afhaalrestaurant?
Vraag jezelf dan goed af wat je gaat doen als alles
weer “normaal” is. Immers: wat werkt voor jouw
klant dient te blijven. Mag je restaurant weer open,
schrap dan niet zomaar het afhaalmenu. Geef je als
yoga-juf weer fysiek les, zet ook de online lessen
voort wanneer daarom wordt gevraagd. En ben je
onderdeel van een team binnen een organisatie, blijf
doen wat nu goed werkt en val niet terug in het
oude! De diensten die je hebt aangeboden in tijd van
crisis en het werk dat je prima op afstand kunt doen
maken nu onderdeel uit van jouw nieuwe normaal.
Accepteer dat. Ik zou in chocoladeletters willen
schrijven: focus en maak online nu echt onderdeel
van jouw business!  

Erik Jan Koedijk is communicatie- en internet 
strateeg, dagvoorzitter en keynote spreker. 
Sinds 1992 bekleedde hij managementposities bij 
internet-projecten, SurfControl en Nokia. Sinds 2007
ondersteunt hij bedrijven op het gebied van digitale
transformatie, partnerstrategie en communicatie. 
Koedijk is auteur van het boek Reset en is initiatiefne-
mer van de webinars op resettheworkplace.com

Reset je samenwerking!
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De coronacrisis betekende voor mij als ondernemer óók dat in een klap bijna al mijn 
business weg was. Alle geplande lezingen die ik in de agenda had staan werden geannuleerd.
En evenementen zoals we voorheen hadden, ik zie ze in de oude vorm op korte termijn niet
meer terugkomen. Hoe reageer je daar dan op? 

Tekst Erik Jan Koedijk

Inhoud

wat werkt voor 
jouw klant 

dient te blijven

ONLINE



4 VRIJDAG 22 MEI 2020

M
et Wilmar
Schaufeli en
zijn familie
gaat het 
ondanks de
corona pande-
mie goed. Eind

2019 ging hij met pensioen en kon
hij wennen aan wat niemand wist
dat zou komen: veel alleen thuis. 
25 jaar lang maakte hij in de Uithof
studenten wijzer over arbeids- en 
organisatiepsychologie en gezond-
heid. Er verschenen 29 boeken 
en bijna 500 wetenschappelijke 
artikelen van zijn hand en hij droeg
bij aan de ontwikkeling van burn-out
en work engagement testen. Weinig
wetenschappers worden zo vaak 
geciteerd als hij, de afgelopen jaren
vooral over bevlogenheid en vitaliteit,
de andere kant van burn-out. 
De vraag wat zoveel thuiswerken

met een mens doet, dwingt hem ‘te
speculeren’. ,,Crises zoals deze, op
deze schaal, kennen we niet. Daar is
geen wetenschappelijk onderzoek
naar gedaan. Wat ik wel zie, is dat een
collectief gevoel ontstaat. We zitten
allemaal in hetzelfde schuitje. Dat
helpt wel met de situatie om te gaan.” 

‘Educated guess’
Dat is vooral de vraag die werkgevers
en werknemers bezighoudt: hoe gaan
we om met de nieuwe realiteit? Wat
kunnen we er wellicht van leren?
Schaufeli doet een ‘educated guess’:

,,De essentie is controleverlies, waar-
door we meer leren te vertrouwen 
en dat komt de vitaliteit en het werk
ten goede.” 
Het zal een volgende fase zijn. Nu

overheersen nog onzekerheid en 
onduidelijkheid, al ontstaat mondjes-
maat nieuw handelingsperspectief.
,,Het is voor ondernemers, die risico’s
nemen, moeilijk met de onzekerheid
en al die negatieve berichten om te
gaan. Je kunt beter zeker zijn van 

negatief nieuws dan onzeker over
positief nieuws. Er is onderzoek ge-
daan waarin bij een reorganisatie
een groep werknemers wist dat ze
hun baan gingen verliezen en een an-
dere groep die bleef werken, maar wel
in onzekerheid. Een jaar later was die
eerste groep er beter aan toe.”
Invloed en controle maakt weer-

baarder, verlies ervan levert stress
op. ,,Belangrijk zijn wel de individu-
ele verschillen. Dat maakte al in 1979
het model van Karasek duidelijk. Je
hebt mensen die floreren als ze veel
eigen sturingsmogelijkheden krijgen

en autonoom kunnen werken. Maar
je hebt ook mensen die dat liever
niet hebben en gewoon hun werk
willen doen.”
Je ziet het ook in de verschillende

culturen en manieren waarop die 
de crisis beperken. Rutte geeft en
krijgt vertrouwen; is minder streng
dan landen als België en Spanje en
de overheid handelt relatief snel.
,,Mensen zijn verbaasd dat het geld van
regelingen zo snel op hun rekening
stond. Dat voedt het vertrouwen in
de overheid, ook in de toekomst.”

Het nieuwe werken
Goed voorbeeld doet goed volgen en
leidinggevenden zullen wel moeten.
,,Het nieuwe werken kwam maar
moeizaam van de grond. Veel lei-
dinggevenden denken nog ‘vertrou-
wen is goed, controle beter’. Die zijn
bang dat mensen in de baas zijn tijd
naar het zwembad gaan, zitten te
gamen of vooral koffie drinken. Nu
móeten hun mensen thuiswerken en
komen ze er achter dat die daardoor
eerder te veel dan te weinig werken.”
Ook hier gelden belangrijke indivi-
duele verschillen, waar HR-adviseurs
meer aandacht voor zullen gaan 

hebben. ,,Zestien procent van de
werknemers werkt compulsief te
hard. Het werk is nooit klaar en ze
kunnen zichzelf niet ‘uitzetten’. Dat
komt voort uit hun waardensysteem
en opvoeding. Onveilige hechting
werkt bijvoorbeeld in de hand dat je
veel behoefte hebt aan waardering
door de mensen in je omgeving, aan 
bevestiging en beloning. Ook ver-
schillen in de behoefte aan structuur
en planning verdienen aandacht. 
De één heeft daar de kantoordag
voor nodig, de ander doet dat zelf,
op discipline. Ook belangrijk: haal 
je energie uit contact met mensen,
zoals je collega’s en klanten, of als je
zonder sociale prikkels, alleen bent,
bijvoorbeeld een boek leest?”

Videobellen
De crisis werkt ook als een katalysa-
tor van technologische vernieuwing:
videobellen is een blijvertje. Het gaat
niet om de situatie en de techniek,
maar veeleer om hoe we daar mee
omgaan. Wat doet dat met vertrou-
wen en samenwerking? ,,Het geklun-
gel met digitale tools gaat nu snel
voorbij. Videobellen komt erbij,
naast e-mail en bellen. Trap niet in

Wilmar 
Schaufeli:

‘We ontdekken
nu de sociale
component’

De Uithof is verlaten. Het is er bizar stil op straat als Wilmar
Schaufeli even terug is. Corona heeft al het leven uit het
Utrecht Science Park geknepen. Docenten en studenten

werken thuis. Wat doet dat volgens de bevlogenheid 
professor met een mens? 

Tekst Eldert Kuiken  Fotografie Michael Kooren

PERSONEEL

‘Zestien procent 
van de mensen
werkt compulsief
te hard’
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de val van ‘of-of ’. Boeken worden ook
nog steeds gelezen. In vergelijking
met live vergaderen is het denk ik
belangrijk dat de basis, de relatie, er
is. Dan is het verlies van informatie
niet zo groot.” Differentiëren is de
kunst: de juiste tool voor het juiste
contact. Over standpunten vergade-
ren gaat makkelijker in een ‘call’ -
het woord video kun je al weglaten -
dan brainstormen. ,,Mijn vrouw werkt
in de zorg. Daar is een intake bij uit-
stek iets dat je face-to-face wilt doen.
Daarna kan er veel op afstand.
Waarom zou je altijd face-to-face
consults doen?”

Bevlogenheid vervliegt
Veel leidinggevenden en ICT-consul-
tants zullen kansen zien nóg efficiënter
te werken en vooral te laten werken.
Schaufeli ziet veel routine en ritue-
len wel geofferd worden aan tijd-
winst en vertrouwt ook op de 
tegenreactie: de ‘ontdekking van 
de sociale component’. Wat doet de
afstand tot collega’s met de motivatie
doet en met de binding aan de organi-
satie? Vervliegt bevlogenheid? ,,We
missen collega’s nu al meer dan 
gedacht, niet in de laatste plaats het

informele contact, zoals het geroddel
bij de koffieautomaat en de geza-
menlijke lunch. Dat is belangrijker
dan mensen denken en blijft niet
vanzelf goed gaan. Vergis je niet: we
werken ook voor een ander, je mana-
ger, je collega’s. Het gebeurt tússen
mensen en die zijn nu verder weg.”

Georganiseerde informaliteit
Bedrijfsuitjes en de niet virtuele-
vrijmibo zijn vormen van georgani-
seerde informaliteit. Schaufeli, die
ook doceerde in Leuven, herinnert
zich een drie uur durende lunch
daar. ,,Met het hoofd HR van de Bel-
gische PTT Post. We hebben 2,5 uur
met elkaar gesproken over wielren-
nen, hobby’s, het gezin... Pas de laat-
ste dertig minuten kwam het werk
ter sprake. Dan denk ik als ik erop
terugkijk toch ‘dat had ook in dertig
minuten gekund’. Wat niet zo is. In
die 2,5 uur raak je bekend met elkaar
en ontstaat vertrouwen, gunning. Als
je in Zuid-Europa en ook in Azië en
Latijns-Amerika zaken wilt doen,
dan gaat dat zo. Eten en praten,
urenlang. Over contracten wordt 
vervolgens nauwelijks gesproken.
Dat is ritueel en kan niet virtueel.”  

Wilmar Schaufli is na
zijn pensionering in no-
vember 2019 even terug
in De Uithof, waar hij 25
jaar doceerde. 

Over Wilmar Schaufli
Wilmar Schaufeli is 
emeritus hoogleraar 

Arbeids- en Organisatie-
psychologie. Tevens is hij
als onderzoekshoogleraar

verbonden aan de KU 
Leuven (België) en 
als gastdocent aan

Loughborough Business
School (Groot Brittannië)
en Jaume I Universitat, 

Castellon (Spanje). 
Schaufeli is geregistreerd

klinisch psycholoog
(1986), GZ-pycholoog
(1999) en arbeids- en 

gezondheidspsycholoog
(2001).

Voor meer informatie zie:
wilmarschaufeli.nl

‘We missen
collega’s nu
al meer dan
gedacht’

CREATIVITEIT: BRENG MENSEN OOK
OP AFSTAND DICHTER BIJ ELKAAR

COLUMN

Inmiddels is het voor vrijwel iedereen de gewoonste zaak van de wereld. 
Je zoekt ‘s ochtends een werkplekje in huis op en tools worden opgestart en
het Zoomen, Teamen, Facetimen en Slacken kan beginnen. Af en toe loopt er
een kind in beeld. Zo nu en dan gaat de deurbel en de partner belt nét iets te
hard op de achtergrond. Verder is er vrijwel geen verschil met een ‘gewone’
dag op kantoor. Of toch wel? 

Vanuit innovatie en duurzaamheid is het fantastisch dat er nu op zo’n grote
schaal massaal digitaal op afstand wordt samengewerkt. Ik denk dat we de
afgelopen tijd een enorme stap voorwaarts hebben gemaakt in het digitaal
savvy maken van werkend Nederland. Uit onderzoek blijkt zelfs dat één derde
van de thuiswerkers het liefst thuis zou blijven willen werken. Ook na de 
crisis. Alleen maar goed nieuws, zou je zeggen. Er is alleen één ding dat we
niet moeten vergeten of onderschatten: de menselijke verbinding. Ook op 
afstand  moeten we ‘bij elkaar gebracht worden’. Juist in creatieve processen
is dat superbelangrijk. Het gevoel dat je écht samen iets aan creëren bent en
laat ‘optellen’. Dan begint creativiteit echt te stromen. 

Aankijken en aanvoelen
‘Vroeger’ creëerden we co-creatie sessies om samen een energie te laten 
ontstaan waaruit mooie ideeën opborrelen. Dat je met elkaar bent, in één
ruimte elkaar kan aankijken, dingen kan aanvoelen, telde allemaal daarbij op. 
Ik zeg niet dat dit niet op afstand kan. Wél dat het iets is dat je ook op afstand
moet faciliteren. En dat vergt de nodige aandacht én creativiteit. Er is ontzet-
tend veel tooling beschikbaar om op afstand samen te creëren. In het begin
was er veel scepsis om deze in gebruik te nemen. Maar als je ze op de juiste
manier gebruikt, zien we dat het toch heel erg goed werkt. En daarbij is het
faciliteren van die menselijkheid superbelangrijk. Op de één of andere manier
hebben mensen het idee dat als de ‘camera’ loopt, alles superefficiënt moet
gebeuren. Laatst kon ik zelf onverwacht niet bij een creatieve sessie aanwe-
zig zijn. Ik kreeg later de opgenomen sessie toegestuurd met de opmerking
om de eerste tien minuten maar te skippen omdat deze ‘nergens over gin-
gen’. Ja, ik keek wel en zag dat de mensen juist daarin los kwamen waardoor
er écht verbinding met elkaar werd gemaakt. De rest van de sessie ging 
vlekkeloos. Mijn punt is dat deze eerste tien minuten daar een ontzettend
grote rol in hebben gespeeld. 

Waak voor overefficiëntie
Het mag dus de eerste tien minuten (of langer!) best nergens over gaan. 
Of doe even een vraagrondje hoe iedereen thuiswerken ervaart. Geef een
rondleiding door je huis. Stel allemaal dezelfde achtergrond in van een 
onbewoond eiland. Breek virtueel het ijs! Voordat je het weet heb je de hele
dag alleen maar superefficiënte meetings. Daarom afsluitend een oproep
voor alle werkgevers op afstand: waak voor overefficiëntie bij je thuismede-
werkers. Breng mensen ook op afstand dichter bij elkaar. Alleen dan haal je
het beste uit de creatieve thuiswerker naar boven. 

Petra Lubbers
Lid Raad van Advies van De Ondernemer

Petra Lubbers is partner en managing 
director bij Tom Orrow en Kokoro, waar ze
een innovatief business model hanteren:
bureau en klanten werken samen op 
basis van gezamenlijke doelen, risico’s 
én resultaten. Ook op afstand en daaarbij
is de menselijke verbinding cruciaal. 
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Toch zit nog lang niet elke onder-
neming bovenop energiebesparing.
Uit een nationaal benchmark 
onderzoek, uitgevoerd door zake-
lijke energieleverancier Total Gas
& Power Nederland, blijkt overi-
gens wel dat steeds meer groot-
verbruikers beseffen dat 'Smart
Energy Management' belangrijk
is. Waar dit belang in 2018 met 
een 6.5 werd beoordeeld, is dit 
nu gegroeid naar een 6.8, vertelt 
Arnaud Wyers, algemeen directeur
van Total Gas & Power Nederland.
,,Ook hoopgevend is de ‘next step’:
de mate waarin organisaties hun
energieambities daadwerkelijk

realiseren. Van een score van 
5.8 in 2018 zijn we gegroeid naar 
6.2 in 2020. Kortom: de aandacht
voor Smart Energy Management
neemt toe en begint in de prak-
tijk meer vruchten af te werpen.”

Verder verduurzamen
Een groot obstakel om aan 
verduurzaming te doen, is de 
misvatting dat het toepassen van
energiebesparende maatregelen
kostbaar is. Toch leveren energie-
besparende maatregelen al snel
rendement op: ,,Wil je duurzaam
zijn, dan moet je twee dingen
doen. Eerst je energieverbruik

verminderen, daarna het effi-
ciënte energieverbruik dat nog
overblijft verder verduurzamen.
Die eerste stap, ook al moet je er
meestal voor investeren, verdien

je vrij snel terug.”
Daarnaast zijn de kosten van

die investeringen vaak goed te
overzien. Het gebruik van led-
verlichting, isolatie en het correct 
afstellen van de apparatuur zijn
voorbeelden van eenvoudige
maatregelen. ,,De meeste bedrij-
ven zijn bereid deze maatregelen
te nemen, waarmee de eerste 
besparingen worden gerealiseerd.
Dan kun je verder naar stap twee:
je energieverbruik vergroenen.
Dat vraagt een extra investering,
waar wij je als energieleverancier
mee kunnen helpen door middel
van de inkoopstrategie. Door 
slim in te kopen, kun je veel 
geld besparen en inspelen op 
de ontwikkelingen in de markt.
Zo kun je zorgen dat je totale
energierekening lager wordt.”

Coronatijden
Kostenbesparing is een belang-
rijke prikkel om slimmer met
energie om te gaan. Bedrijven

hebben bovendien vaak een 
duurzaamheidagenda, weet de 
algemeen directeur: ,,Als je echt
breed en over de lange termijn
nadenkt over je business en de 
samenleving in het algemeen, 
is slimmer met energie omgaan 
eigenlijk een kwestie van 'adapt
or die’.” Dat geldt zeker in deze
bijzondere coronatijden, waarin
gezondheid vanzelfsprekend de
hoogste prioriteit heeft en waarin
volgens Wyers verduurzaming
niet mag worden vergeten: ,,Het
is een valkuil om de lange termijn
uitdagingen weg te schuiven als
er een korte termijn uitdaging is.
De bedrijven die het straks goed
gaan doen zijn dezelfde die zijn
blijven investeren, ook in deze
bijzondere tijd.” 

Grootverbruikers van energie weten als geen ander
dat elke kWh stroom en elke kubieke meter gas die
wordt bespaard goed is voor het milieu en voor het
bedrijfsresultaat. ‘Minder energie betekent minder
operationele kosten en dat zie je snel terug.’

Tekst & Fotografie Mark Litjens

Verduurzaming hoger op agenda 
van energiegrootverbruikers

Het moment van de persconferentie
waarin premier Rutte Nederland 
op slot gooide, was voor de meeste
bedrijven het moment om als de
wiedeweerga het thuiswerken te 
organiseren. Een fikse uitdaging.
,,Een week thuis achter je laptop 
zitten op een krukje is niet erg goed
voor je rug. Dat zagen wij terug in
het aantal verkochte bureaustoelen”,
zegt Richard Houppermans, alge-
meen directeur van Office Centre.

Lossere lockdown
Nu we dankzij de lossere lockdown
weer meer richting kantoor gaan,
ziet Office Centre de bestellijst 
andermaal veranderen, nu met items
die eerder amper voorkwamen.
,,Neem bijvoorbeeld de groeiende
vraag naar schermen om een werk-

plek of vergaderruimte coronaproof
te maken. En signing: stickers of
bordjes om looprichtingen aan te
geven, duidelijk te maken waar je
wel of niet kunt zitten. Wij hebben
oplossingen om de anderhalve meter-
economie op een verantwoorde 
manier vorm te geven”, zegt Bertil
Eijbersen, manager Services & New
Business bij de leverancier van 
kantooroplossingen.

Lokale markt
In het jaar dat het oer-Hollandse 
Office Centre 30 jaar bestaat, waar-
van de laatste twee jaar geheel op
eigen titel, vindt het bedrijf zichzelf
opnieuw uit. ,,Sinds wij onszelf 
hebben losgeweekt van multinatio-
nals en investeringsmaatschappijen,
richten wij ons nadrukkelijk op de

Dat thuiswerken door de coronacrisis ‘skyhigh’ is gegaan, merken ze bij  
Office Centre aan allerlei nieuwe besteltoppers. Routers, monitoren en  
bureaustoelen zijn niet aan te slepen. Nu sommige kantoren weer vollopen,
verandert de bestellijst opnieuw. ,,Nog nooit hebben we zoveel handzeep
verkocht”.

Tekst & Fotografie Mark Litjens

Kantoor coronaproof
maken hoeft geen 
kostbare zaak te zijn

lokale markt, van kleine zelfstandi-
gen tot lokale overheden. Wij weten
wat er speelt bij onze klanten en
kunnen daar snel op inspringen met
onze kennis van zaken en producten.
Juist nu”, vertelt Houppermans.
,,Neem bijvoorbeeld mondkapjes, of
plexiglas. Dat is amper nog te krijgen
door de hoge vraag. Daarom hebben
wij alternatieven in huis, eco-varianten
zelfs, gemaakt van karton. En dan die
handzeep. Daar zit zeventig procent
alcohol in, maar die versie willen ze
bijvoorbeeld niet op scholen. Daar
hebben wij andere varianten voor. Zo
denken wij mee met onze klanten.”

Coronaproof kantoor
Omdat al dit nieuwe materiaal niet

heel erg bekend is, heeft de onder-
neming een experience-centre 
ingericht in de vestiging in Nieuwe-
gein. ,,Hier hebben we een ander-
halve meter-kantooromgeving 
nagebouwd volgens onze inzichten.
Hier kunnen klanten ideeën opdoen
over hun inrichting en de look and
feel van producten vaststellen. 
Dat gaat online moeilijk. Je ervaart
hier dat je relatief eenvoudig een 
coronaproof kantoor kunt creëren.” 

Arnaud Wyers: 'De aandacht 
voor Smart Energy Management
neemt toe'

Signs die de anderhalvemeter-kantoren zullen typeren

‘Een week
thuis 
achter je
laptop 
zitten op
een krukje
is niet erg
goed voor
je rug’

Wie meer wil weten over de anderhalve
meteroplossingen kan terecht op de
website van de leverancier van kantoor-
oplossingen: officecentre.nl

Dit artikel kwam tot stand i.s.m.
Total Gas & Power. 
Meer informatie: total.nl
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D
at we onze 
winkels in maart
moesten sluiten
door de intelli-
gente lockdown
was natuurlijk

niet leuk,” begint Helbers, die haar
eigen salon in Spijkenisse heeft. ,,We
moesten al onze klanten afbellen.
Maar ik geloof dat dingen niet voor
niets gebeuren en dus gingen vrijwel
direct alle radars aan om te kijken
wat onze mogelijkheden nog waren.”
Helbers en Van Amen zochten 

elkaar snel op om deze uitdaging

samen aan te gaan. Van Amen: ,,Ik
liep ooit stage bij Diana en ken haar
al twintig jaar. Inmiddels heb ik
mijn eigen zaak in Hellevoetsluis 
en op afstand hebben we nog veel
contact. We hebben een nacht lang
gezeten om een manier te bedenken
waarop we toch omzet konden 
blijven maken. Het werd de webshop
skincare-athome.nl waarin we een
beautybox voor een échte home 
treatment verkopen. Zeker in deze
tijd willen mensen ontspannen 
en daarom zitten er producten in 
de pakketten waarmee we alle 

zintuigen prikkelen. We hebben 
ook filmpjes op de site gezet waarop 
je kunt zien hoe je de producten 
gebruikt om thuis een echte schoon-
heidsbehandeling te doen.”

Sjablonen en thema’s
De twee zijn razend enthousiast over
het project. Het is de stap naar on-
line die veel ondernemers door de
crisis zetten. Uit onderzoek van De
Ondernemer in samenwerking met
Markteffect bleek zelfs dat een derde
van alle ondernemers dit inmiddels
heeft gedaan.  
Via Mijndomein hadden Helbers

en Van Amen hun gewenste webshop
binnen de kortste keren in de lucht.
,,Ik ben gewoon op Google gaan 
zoeken en kwam bij Mijndomein 
terecht. Het zag er betrouwbaar uit.
Bovendien mag je het een jaar lang
gratis proberen. Perfect! In een jaar
tijd kom je er zeker achter of iets 
wel of niet werkt. Doet het dat, dan
betalen we er natuurlijk graag voor.
Tijdens het bouwen werd ik steeds
enthousiaster. Het is eenvoudig 

in elkaar te zetten. Er zijn allerlei
sjablonen en thema’s die je kunt 
gebruiken en iedere stap wordt 
duidelijk uitgelegd”, zegt Helbers.

Betaalsysteem
Een betaalsysteem integreren, 
social media aan de webshop koppe-
len en klantcontact onderhouden
met een makkelijk mailprogramma;
ze is er maar wat blij mee dat Mijn-
domein deze mogelijkheden biedt.
,,En als je de webshop op de rit hebt,
kun je zelfs nog laten controleren of
alles wel goed staat en werkt zoals
het hoort. Mijndomein denkt met je
mee. Doet echt z’n best om mij als
klant van alle gemakken te voorzien.
Dat is fantastisch omdat wij dat als
ondernemers ook voor onze klanten
doen. Ja, als onze salons straks weer
open mogen, gaan we zeker door met
de webshop.” 

Schoonheids-
specialiste
bouwt webshop 
Een schoonheidsspecialiste die haar eigen webshop bouwt. 
Het klinkt niet direct logisch, maar Diana Helbers deed het met
Mijndomein. Nadat het coronavirus haar klandizie had lam-
gelegd, besloot ze samen met concullega Marleen van Amen de
handen ineen te slaan om een webshop te beginnen. Hoe twee
ondernemers met Mijndomein van de nood een deugd maakten.

Tekst Robbert Daalder Fotografie Machtelt Mostert 

WEBSHOP

‘Ook 
filmpjes
waarop je
kunt zien
hoe je de
producten
gebruikt’ Dit artikel kwam tot stand i.s.m. 

Mijndomein. Meer info: mijndomein.nl

Diana Helbers (rechts) en Marleen van Amen
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Cool, I’ll join in Google Meet

I’ve sent you the invite

Yeah, let's catch up in our daily 
standup

Hi Lea, long time no see!

Slack
Chatapp voor tech-savvy-organisaties

Google Drive
Bestanden opslaan en delen in de Cloud

Google Meet
Veilig videobellen voor

(grote) organisaties

Gmail
Online zakelijke email

van Google

Google Docs
In realtime samenwerken

in documenten
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Google G Suite:
Productiviteit- en samenwerkingspakket

Workplace from Facebook
Sociaal zakelijk samenwerkings-platform 
van Facebook

Thuiswerkplek 
van de toekomst

Twee maanden geleden namen we massaal 
plaats in onze woon- en werkkamers om te 
gaan thuiswerken. Inmiddels lijkt thuis- 
werken het nieuwe normaal te worden in de 
anderhalvemetermaatschappij. 
Met dat vooruitzicht zijn we op zoek 
gegaan naar de werkplek van de toekomst.

Wat hebben we nodig om de economie 
draaiende te houden vanuit huis? Welke 
tools hebben de (thuiswerk-) toekomst? 
De experts van NextNovate geven hun visie 
op de thuiswerkplek van de toekomst.
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• camera• Chrome box

• ergonomisch toetsenbord

• Smartphone

• speaker

• Google 
Home Hub

• touch-screen
controller

Google Meet
Hardware

• Glasvezel

• Cloud

C

Dan maken we er een poll bij

Plaats ‘m anders ook op Workplace

team

Tom, wat denk je er van?

     

    

       

     

  

 
      

 
  

 

  
 

 
  

 

Microsoft Teams
Hub voor teamwerk in het 
traditionelere O�ce 365

Google Cloud Platform
De Cloud-infrastructuur 
van Google

Whatsapp
Communicatieklassieker, 
maar pas wel op met wie 
je zakelijke info deelt

Chrome browser
Veilige internetbrowser waar 
veel Cloudtools native in werken
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Ze was naar eigen zeggen eerst 
een paar dagen lamgeslagen door
de gevolgen van de maatregelen
die de overheid heeft getroffen. 
Er ging een dikke streep door alle
leveringen aan restaurants en bars
en dat zou voorlopig zo blijven.
Een vette tegenvaller. Schrikken
zelfs. Maar dat Femke van Raam
de ondernemersgeest heeft, bleek
al snel. ,,We hebben de knop omge-
zet; zijn gaan nadenken over een
andere manier om geld te verdie-
nen en kwamen op het idee om 
via een online videotool wijnproe-
verijen te verzorgen.”

Een schot in de roos. Terwijl
Femke van Raam het in eerste 
instantie vooral deed om de wijn-
voorraad van Tapavino te laten
slinken. Iets dat met 95 aanmel-
dingen voor de eerste sessie meer
dan lukte. De verzoeken vlogen
haar echter via WhatsApp en
Messenger om de oren en met
een Excelbestand probeerde ze

het overzicht te bewaren. ,,Niet te
doen. Het besef kwam al snel dat
dit gewoon via de website moet
gebeuren. Die hadden we wel,
maar was flink verouderd, niet
veilig en er mankeerde van alles
aan. Een vriendin heeft toen de
site online-wijnproeverij.nl ge-
bouwd. Geweldig natuurlijk. Er
zijn veel zaken waaraan je moet
voldoen om een goede site te 
kunnen beheren. Zaken waar 
je normaal gesproken helemaal
niet aan denkt.”

Om te voorkomen dat Tapavino
in de problemen zou raken met de
nieuwe site, schakelde het de hulp
in van Perfect Day, specialist in
cyber security voor het mkb. ,,Ze
stuurden direct een expert bij ons
langs die samen met mij en Niels
alles heeft gecontroleerd. Van
wachtwoordgebruik tot privacy, 
databeschermingen en firewalls.
En dat in zo’n twee uur tijd. Je
merkt echt dat ze op kleine onder-

nemingen gericht zijn. Super
praktisch en alles werd in begrij-
pelijke taal uitgelegd.” Zo wees het
bedrijf uit Den Haag hen er op dat
de algemene voorwaarden niet
correct waren. Belangrijk, want je
klant ziet daaraan dat je goed be-
slagen ten ijs komt. ,,Het is super-
fijn dat ze zo ver meedenken. Na
afloop kregen we een heel stappen-
plan waarmee we in volgorde van
belangrijkheid aan de slag kunnen.
Het heeft mij rust gebracht. Dit is
een professionaliseringsslag voor je
bedrijf. We zijn hier zoveel wijzer
door geworden. Deze crisis zorgt
bij veel mensen voor ellende. 
Ons heeft het een businessmodel
gebracht dat we al veel eerder
hadden kunnen hebben.” 

Wat als je een wijnwinkel hebt, 90 procent
van je inkomsten van horeca komt en je
door de coronamaatregelen in één 
klap nog maar tien procent van je 
omzet overhoudt? Femke van Raam 
en haar man Niels zijn de eigenaren 
van Tapavino uit Bergen op Zoom en 
kregen met dat vraagstuk te maken. 
Ze bedachten een nieuw concept en 
schakelden de cyber experts van Perfect
Day in om hun idee veilig online te 
brengen. ,,We zijn hier zoveel wijzer
door geworden.”

Tekst Robbert Daalder  Fotografie Machtelt Mostert  

Wijnproeverij
op het web
schot in de roos

Femke en Niels van Raam bedachten een online wijnproeverij

Dit artikel kwam tot stand i.s.m. met
Perfect Day. Opstarten of zetje
nodig bij AVG / databescherming /
cyber security? Check perfectday.nl

Voor gemeentes in West- en Midden-
Brabant is het eenvoudig en goed 
geregeld. Net als voor het zuiden van
Zuid-Holland overigens. Een aantal
trajecten wordt daar voor ze geregeld,
denk aan inkoop- en aanbestedings-
trajecten. Dat doet de Stichting 
Inkoopbureau West-Brabant voor de
gemeentes.  ,,Door de steeds verder-
gaande wet- en regelgeving op deze
gebieden, zijn het geen taken meer
die je er even bij doet. Wij hebben
dat specialisme wel in huis”, zegt
Carlo Hopmans, inkoopadviseur bij
het Inkoopbureau. 

Drie pijlers 
Het maakt Inkoopbureau West-
Brabant een bijzondere onderneming
- zonder winstoogmerk van-zelf-
sprekend. ,,Op het ene moment zijn
we aan het overleggen over de aan-
besteding van een randweg, op een
ander moment moeten we accoun-
tantsdiensten aanbesteden. Ons
werk is heel breed en daarmee

In West-Brabant en het zuiden van Zuid-Holland heeft een aantal gemeenten
zich verenigd om de inkoop te centraliseren en te professionaliseren. 
Korte lijnen zijn hierbij belangrijk en dat wordt nu bemoeilijkt door de 
coronacrisis. MediaMarkt Zakelijk zorgt dat de dienstverlening intact blijft. 

Tekst & Fotografie  Mark Litjens

‘Onze mensen konden meteen verder’
lekker uitdagend. In feite hebben we
drie pijlers: leveringen, diensten en
werken”, aldus Hopmans.

,,Ondernemers zijn niet altijd op
de hoogte van de mogelijkheden om
mee te dingen naar opdrachten. Wij
moeten vanzelfsprekend alles vanaf
een bepaalde opdrachtwaarde voor
onze gemeentes aanbesteden. Dat 
wil natuurlijk niet zeggen dat lokale
ondernemers er niet bij worden 
betrokken. Gemeentes maken steeds
vaker via publicaties op de eigen
websites duidelijk wat er speelt en

welke opdrachten mogelijk aan-
besteed gaan worden.”

Het Inkoopbureau heeft 45 mensen
in dienst die voor hun werk afhanke-
lijk zijn van ‘korte lijnen’. De corona-
crisis trok daar een flinke streep
doorheen. ,,Ineens konden we niet

meer bij de gemeentes terecht en
zijn we allemaal vanuit huis gaan
werken. Dat leverde wel wat pro-
blemen op omdat niet iedereen 
beschikte over de juiste systemen.”

MediaMarkt Zakelijk
Vandaar dat ze meteen bedrijven
aanschreven met de vraag of deze
voor een adequate oplossing konden
zorgen om iedereen op afstand met
elkaar te laten werken. Eén van 
de aanvragen kwam binnen bij 
MediaMarkt Zakelijk in Breda, waar
accountmanager Wim van der Putten
meteen reageerde. ,,Dit is nu precies
waar wij ons in onderscheiden. Snel
actie ondernemen met de juiste pro-
ducten, een scherpe prijs en precies
afgestemd op de wensen van de
klant”, zegt de accountmanager van
MediaMarkt Zakelijk, die Hopmans
beleverde met laptops die goed aan-
sloten op de bestaande systemen.
Hopmans bevestigt: ,,Onze mensen
konden meteen verder, ook met
goede videobelverbindingen. Ons werk
kan echt niet stilliggen. Dat hoeft nu
ook niet.” 

Carlo Hopmans: ‘Ons werk kan echt niet stilliggen’ 

Inkoopbureau
West-Brabant:
‘Met Media-
Markt Zakelijk
houd je dienst-
verlening intact ’

Wie meer wil weten over de uitgebreide
dienstverlening van MediaMarkt 
Zakelijk, kan terecht op de 
mediamarkt.nl/zakelijk 

VEILIG ONLINE

THUISWERKPLEK



Maken 
cybercriminelen 

bij jou kans?
Hoe weerbaar ben jij met je 

onderneming tegen criminali-
teit via je computer(systemen)?

Kun je goed inschatten hoe 
kwetsbaar je bent?

Inventariseer kwetsbaarheden
Een inventarisatie van de kwetsbaarheid voor cyberdreigingen 
binnen jouw bedrijf bestaat uit verschillende onderdelen. 
Je zet niet alleen op een rijtje wat je in huis hebt en wat de 
kwetsbaarheden zijn,  je brengt ook de technische afhankelijkheid 
van leveranciers in kaart.

Kies veilige instellingen
Leveranciers van apparatuur en software kiezen vaak 
standaardinstellingen. Die kennen criminelen ook. 
Als ondernemer maakt dit je erg kwetsbaar voor 
cyberdreigingen. Pas daarom standaardinstellingen 
aan en kijk kritisch naar functies en diensten die 
automatisch 'aan' staan.

Voer updates uit
Producenten zijn doorlopend bezig apparaten 
en software en de beveiliging daarvan door te 
ontwikkelen. Controleer daarom regelmatig of die 
up-to-date zijn en installeer altijd direct de meest 
recente beveiligingsupdates. Schakel automatische 
updates in zodat je apparaten en software 
voortaan altijd draaien op de laatste versie.
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Arthur Noort
Springplank Automatisering

“ De scan heeft ons geholpen om een goede 
indruk te krijgen van onze digitale 
veiligheid. Met name het beperken van 
toegang voor vertrekkende medewerkers 
was voor ons een belangrijk inzicht waar 
we direct mee aan de slag zijn gegaan.” 

Douwe Hooijenga
Betaalikteveelhuur.nl

Tim Tutert
Echo Urban Design

“ Waar ik als ondernemer in onze branche 
het grootste risico zie is dat wij intern 
informatie kwijt raken. Als wij nu bijvoor-
beeld een week werk kwijt zouden raken is 
dat eigenlijk direct een week schade voor 
ons. Gelukkig bevestigt de basisscan dat wij 
op de goede weg zijn: Meerdere backups, 
terug kunnen halen van oude versies, en een 
IT man die mij daarbij kan helpen.” 
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Beperk toegang
Maak de kans op ongelukken en misbruik zo klein 
mogelijk. De�nieer per medewerker tot welke 
systemen en data toegang vereist is om te kunnen 
werken. Uitgebreide toegangsrechten verschaf je 
alleen aan wie die nodig heeft.     

Voorkom virussen en andere malware
Er gaat geen dag voorbij of je hoort of leest wel iets over 
(nieuwe) virussen die bedrijven overlast en schade bezorgen. 
De verzamelnaam voor alle software met een opzettelijk 
kwaadaardige werking, is malware.

Doe de basisscan cyberweerbaarheid
Wil je weten hoe goed jouw organisatie scoort op 
de 5 basisprincipes? Doe dan onze basisscan 
cyberweerbaarheid. Deze online vragenlijst vul je 
in 5 minuten in en geeft je na a�oop een beeld in 
hoeverre je de digitale basis op orde hebt. Je vindt 
hem op digitaltrustcenter.nl/basisscan
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Ivo de Koning
Verkerk Service Systemen

“ Door de scan is het mogelijk om in kort 
tijdbestek te toetsen waar je staat en 
eventuele aandachtsgebieden direct te 
kunnen benoemen op het gebied van 
cyberweerbaarheid. Voor mijn Business Unit 
is het een mooie check naast de richtlijnen 
en procedures welke wij in het kader van de 
ISO27001 reeds hebben geïmplementeerd. 
Het positieve samenvattend oordeel vanuit 
de scan sluit gelukkig aan bij onze 
doelstellingen. Veilig werken, zowel online 
als onsite!” 

Sven Lentz
freelance ontwerper
www.undercoverontwerper.nl

“Door een vraag in de Basisscan ging ik me 
afvragen hoe goed ik eigenlijk in staat ben 
om phishing-berichten te herkennen. Ik 
krijg ze steeds vaker en ze zijn steeds lastiger 
van echt te onderscheiden. Via de scan 
kwam ik terecht op de website van het 
Digital Trust Center. Hier vond ik nuttige 
informatie over het herkennen van 
phishing."
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Wie door social distancing thuis zit, bedenkt
nuttige tijdsbestedingen waar je anders maar
niet aan toe komt, zoals een website of web-
shop bouwen. Dagelijks doen 100-150 mensen
dat met de online tool van JouwWeb. Omdat
het makkelijker is dan ooit, en leuk.

Tekst Eldert Kuiken  Fotografie Jeroen Appels

Makkelijker dan ooit zélf jouw website bouwen

Met 
simpelweg
klikken en
slepen 
zelf  heel
eenvoudig
een 
website
bouwen
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Eén organisatiebreed platform
voor een organisatie met verschil-
lende IT-omgevingen? Aan de
hand van gekaderde blokken
transformeerde Oost NL naar 
een organisatie met één centraal
digitaal hart: Microsoft Dynamics.
,,We kenden vier businessunits
met elk een eigen ICT-systeem,’
licht Rob Geerdink, kennismana-
ger van Oost NL toe. ,,Die systemen
functioneerden afzonderlijk van
elkaar prima, alleen behalen we
nu sneller resultaat door als één
organisatie centraal vanuit één
platform te werken. Klanten zijn
beter geholpen en opdrachtgevers
beter geïnformeerd.’ 

Centraal relatiemanagement
De regionale economie duurzaam

versterken; dat is het doel van
ontwikkelingsmaatschappij Oost
NL. Hiervoor is het belangrijk dat
informatievoorziening adequaat
en accuraat is. Geerdink: ,,Een
voordeel van het implementeren

van een centraal platform waarbij
de relatie centraal staat, is tijd-
winst. Door het toepassen van
één systeem met een centrale 
database - Microsoft Dynamics –
vinden medewerkers direct wat ze
zoeken. Dat scheelt tijd en merkt
ook onze klant, de ondernemer.”
Doordat Oost NL de relatie en 
bijbehorende contactmomenten
beter in kaart heeft, voorkomen
we dubbel werk. Ook dit komt 
de klantbeleving ten goede.

Blokken
Deze transformatie is gerealiseerd

in samenwerking met BlockX,
waar Rick Stevens directeur is:
,,Dynamics 365 is een integraal
online businessapps platform;
één systeem voor verschillende
afdelingen: van marketing tot 
financiële administratie. Mede
dankzij Dynamics verandert 
Oost NL van een organisatie met
een decentrale structuur naar een 
organisatie met een centrale 
informatievoorziening.” Om Oost
NL stapsgewijs te transformeren,
werken ze met behapbare blok-
ken: kleine projecten of updates
met een plan, doel én planning.
,,Zo weet iedereen exact wat op
welk moment wordt verwacht.
Dat komt de gebruikersacceptatie
ten goede.” 

Groeiversnellenr
Geerdink: ,,We hebben nu ook
beter zicht wat er op relatie-
niveau gebeurt. Eén van onze 
programma’s heet ‘De Groeiver-
sneller’. Om regionale ondernemers
sneller te laten groeien moeten
we zelf ook vlot schakelen.” Waar
voorheen een ondernemer een 
investeringsaanvraag per e-mail

stuurde - waarna handmatig door
verschillende personen aan knop-
pen werd gedraaid - verloopt dit
proces nu online, snel en veilig.
De betreffende medewerker pakt
een aanvraag op wanneer de
juiste vinkjes op groen staan. 
En de ondernemer weet precies
waar hij staat in het proces. 
Bloksgewijs werken kent volgens

Stevens nog een belangrijk voor-
deel: het kunnen bijbenen van
technologische ontwikkelingen.
,,Per blok adopteren we een
nieuw stukje werkomgeving dat
voldoet aan de allerlaatste eisen.
Continu sparren wij met distribi-
teur Copaco - zowel individueel
als in een Dynamics community -
over complexe licentievraagstuk-
ken en de laatste technische en
functionele mogelijkheden.”  

Denken in blokken in plaats van in hokken. Het 
was de sleutel tot de succesvolle transformatie naar
een organisatie met één centraal informatiesysteem. 
Gebruiksgemak en eigentijdse dienstverlening 
voeren nu de boventoon bij ontwikkelingsmaat-
schappij Oost NL. 

Succesvolle transformatie naar één systeem:
‘Denk niet in hokjes maar in blokjes’ 

KLANTEN

WEBSITE

Rick Stevens (BlockX en Copaco 
Dynamics partner)

Rob Geerdink (Oost NL, Dynamics
gebruiker)

Dit artikel kwam tot stand in 
samenwerking met Copaco. 
Wil jij ook slimmer en efficiënte
werken? Schrijf je dan nu in voor een
speeddate via copaco.com/dynamics

Deloitte Technology Fast 50
Dat is met JouwWeb gelukt, vinden
27.500 klanten en blijkt uit lovende
reviews op Trustpilot en de 25e plek
in de Deloitte Technology Fast 50 met
568 procent groei in 2019. Bloemen
voor Helden is één van de vele 
websites en webshops die Twisk 
deze dagen online ziet komen met
JouwWeb. ,,Je merkt overal een grote 

bereidheid om lokale ondernemers
een hart onder de riem te steken.
Maar veel ondernemers zijn nog niet
online vertegenwoordigd, of bieden
nog geen online verkoop aan. Met
onze online tool kunnen ze snel een
webshop bouwen. Juist nu, vanuit
huis, zonder dat je een webdesigner
nodig hebt. Mensen zitten massaal
thuis door social distancing en veel

ondernemers nemen de kans te baat.
Het is makkelijker dan ooit.” De
Eindhovense ondernemer ziet het
bedrijf twee keer zo snel groeien, met
100 tot 150 nieuwe klanten per dag.

Digitale hartjes
Daar zitten opmerkelijke aanmeldin-
gen bij, zoals bloemenvoordehelden.nl. 
,,Ons supportteam deelt dat dan 
met alle collega’s en dan regent het
digitale hartjes. Minder persoonlijk
dan als je bij elkaar bent, maar het
motiveert enorm en geeft de energie
die we nodig hebben nu we alle 
zeilen bijzetten.”

Online afzetmarkten
,,Wij zijn blij dat we in deze tijd met
onze tool veel ondernemers kunnen
helpen. Zoals horeca-ondernemers 
die maaltijdboxen gaan verkopen en
kapperszaken die haarproducten 
en tegoedbonnen aanbieden. Voor
alle ondernemers die juist nu online
afzetmarkten willen creëren én voor
initiatieven als de stoepkrijt challenge
en ondernemerbezorgd.com. De sociale
impact is hartverwarmend!” 

Neem Bloemen voor de Helden. Op
de website kun je bloemen bestellen
die telers anders moeten vernietigen
en die laten bezorgen bij jouw helden.
Dat zou ook zonder website kunnen,
maar in een week tijd 1109 bestellin-
gen? Met JouwWeb bouwde de 
stichting in een paar uurtjes zelf de
website en ging los. Het is precies de
missie van JouwWeb, dat Wouter
Twisk tien jaar geleden oprichtte met
studievriend Roel van Duijnhoven:
iedereen in de gelegenheid stellen
zélf websites en webshops te bouwen.
,,We studeerden informatica aan 
de TU Eindhoven en werden vaak
gevraagd of we een website wilden
helpen bouwen. Dan, bedachten we,
kunnen we beter een tool ontwikke-
len waarmee iedereen heel eenvou-
dig zélf een website en webshop 
kan bouwen. In een browser, klikken
en slepen en in gebruiksgemak ver-
gelijkbaar met Word. Mensen zitten
massaal thuis en veel ondernemers
nemen de kans te baat”. 

Wouter Twisk voor de gebruikersinterface van JouwWeb.

Dit artikel kwam tot stand i.s.m. 
JouwWeb.
JouwWeb is nu de eerste drie maanden
gratis (maandelijks op te zeggen). 
Ook makkelijk je eigen website en 
webshop bouwen: jouwweb.nl
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W
eet je wat ik in
deze gekke tijd
nou echt leuk
vind om te
zien? Onder-

nemers die zichzelf noodgedwongen
opnieuw uitvinden. In Amsterdam,
waar ik woon, zijn volop kleine 
ondernemers. Dan zie ik een wijn-
handelaar en een kaasboer met een
tasje komen die ze samen hebben
gevuld. Die mensen makkelijk mee
kunnen nemen om er ergens op een
bankje verderop van te kunnen ge-
nieten.”
,,Of een sterrenrestaurant waarbij

je chique maaltijden kunt bestellen
en via een meegeleverde QR-code de
kok te zien krijgt die over je eten
vertelt. Ik zie het dan al helemaal
voor me dat hij met zijn pink aan-
wijst wat er precies allemaal op je
bord ligt. Heerlijk! Zoiets stimuleert
ook mijn eigen creativiteit.” 
Die creativiteit uit zich op de 

manier waarop de ze haar nieuwe
boek in de markt zet. Begin 2018
liep ze hersenletsel op waarvan ze
bijna twee jaar moest revalideren.

Met ‘Hersenschorsing’ bracht ze
samen met Jeroen Kleijne een boek
uit over haar ervaringen tijdens die
periode. Een boek dat dit letsel
onder de aandacht brengt. ,,Normaal
gesproken promoot je zo’n boek in
de aanwezigheid van veel mensen.
Nu kon dat natuurlijk niet en
daarom hebben we zelf een boekpre-
sentatie opgenomen. Die werd trou-
wens vaker bekeken dan dat er men-
sen zouden komen.”

Toren C-typetje Els
Ros verzekert dat je als onderne-

mer altijd door moet blijven gaan
met vernieuwen, hoe lastig dat in
deze periode ook kan zijn. Hoe dat
haar lukt? Soms door even in de
huid van haar oude Toren C-typetje
Els te kruipen. ,,Ik kan produceren
zolang ik positief blijf. In gedachten
heb ik Els dan ook geregeld geci-
teerd. Ze was altijd positief. Eigen-
lijk hebben we allemaal een type Els
om ons heen nodig. Het is makkelijk
om in deze tijd in de stress te schie-
ten, maar zij geeft lucht.”
Hoewel Toren C ondertussen een

gesloten boek is voor Ros, kan ze
zich in dit coronatijdperk niet 
altijd bedwingen om aan de ken-
merkende gênante sketches van 
het programma te denken. ,,We
mogen straks weer naar kantoor
komen, maar alleen als we netjes 
anderhalve meter bij elkaar vandaan
blijven zitten. Ik zie dan een verga-
dering voor me waarbij één collega
extra ver bij iedereen vandaan wordt
gezet. Gewoon omdat ze hem niet
mogen. Of omdat hij stinkt. Ze zou-
den ‘m in de kelder neerzetten. Seri-
eus, ik moet hier zelf al om lachen.”

Debiel met koptelefoon
,,Het is zo’n rare tijd. Toch kom ik

er best goed doorheen. Ik hou niet
van hardlopen. Ik haat het. Maar
door mijn conditie op peil te hou-
den, komen er wel creatieve oplos-
singen in mij naar boven. Ik ga
daarom soms de deur uit om als 
een soort debiel met een koptelefoon
op in de rondte te dansen. Ik krijg
daar energie van. Al heb ik dat 
opsluiten voor corona nooit als 
een ramp gezien. Ik raak tenminste

Er soms even lekker op los fantaseren, net zo positief als Els zijn en zo nu en dan ‘als een 
debiel met een koptelefoon op in de rondte dansen’. Laten we zeggen dat we allemaal
onze eigen manier hebben om de coronacrisis door te komen en dit is hoe Margôt Ros
dat doet. De voormalig Toren C-actrice kan ook wel genieten van de situatie waarin we
verkeren. ,,Nu we allemaal op afstand moeten werken, schieten er soms heerlijke sketches
door mijn hoofd.”
Tekst Robbert Daalder  Fotografie Marco Bakker

THUISWERKEN

‘Eigenlijk
hebben we
allemaal
een type
Els om ons
heen nodig’ 
Margôt Ros

Margôt Ros fantaseert zich 
dansend door coronacrisis heen

niet afgeleid. Handig omdat ik 
momenteel met een filmscenario
bezig ben. Ik doe ook nog audities
want ik moet mezelf wel in de markt
blijven zetten. Dat gaat nu trouwens
ook allemaal digitaal. Dan film je 
jezelf en keur je het vervolgens hon-
derd keer af. Als dat dan eindelijk
een keer niet aan jezelf ligt, dan
komt het wel doordat iemand niets-
vermoedend de woonkamer binnen-
kwam lopen om je filmpje alsnog te
verpesten.” 

Spaghettibandjes op Zoom
,,Zo stond een collega van me thuis

auditie te doen en bonsde de klusser
van de buren de hele tijd tegen het
raam. Nu ik dat zo vertel, zie ik 
meteen weer een scene voor Toren C
voor me. Ik hoorde trouwens dat er
nu ook al etiquette zijn voor video-
gesprekken via Zoom. Dat je als vrouw
bijvoorbeeld geen spaghettibandjes
mag laten zien. Ah, soms is het echt
jammer dat we geen Toren C meer
doen. Nu we allemaal op afstand
moeten werken, schieten er soms
heerlijke sketches door mijn hoofd.” 




