
In mei hebben wij de leden van de LCB verrast met 
een leuke attentie. Nu ontvangen de leden een 
zeer uitgebreide en speciale Nieuwsbrief. Het 
aantal momenten om elkaar te ontmoeten en bij 
te praten is momenteel helaas zeer gering. 
Daarom hebben wij Alphons de Wit gevraagd om 
een aantal leden te interviewen. Leden met een 
verhaal, als gevolg van de coronacrisis, of leden die 
een ‘ommezwaai’ hebben gemaakt en 2 nieuwe 
leden die zich middels een interview voorstellen. 
Arie Baljeu van Smyk Reclame heeft deze nieuws-
brief vormgegeven. 

Het bestuur van de LCB is erop gespitst het ledenaantal 
uit te breiden en krijgt daarbij ook veel hulp van de 
leden. Op 1 januari sloot Patrick Koene, eigenaar van 
Koene IT, zich aan bij de club en een week later werd 
Cor van Staalduinen met Staal Consult lid van de club. 
Beiden geven een kijkje in hun keuken.  

Op deze wijze zijn we allen weer een beetje op de 
hoogte en draagt dit bij aan onze binding. Wij wensen 
iedereen veel leesplezier en geniet van de zomer!

Namens het bestuur van de Lierse Club van Bedrijven,
Pieter Hoogerbrugge
De Lier, augustus 2020

Onderstaand een overzicht van activiteiten die 

we in 2020 nog in het vooruitzicht hebben.  

WOENSDAG 9 SEPTEMBER (middag en avond)

LCB on Tour naar Gouda, dé kaasstad van Nederland.

DINSDAG 13 OKTOBER (avond)

Algemene Ledenvergadering in 't Centrum.

DONDERDAG 19 NOVEMBER (avond)

Begrotingsvergadering en bedrijfsbezoek.

WOENSDAG 30 DECEMBER (avond)

Eindejaarsborrel.

LCB NIEUWS

In 1972 werd de LCB opgericht. Een goed rekenaar 

begrijpt dat de club dus in 2022 vijftig jaar bestaat. 

Omdat we alles wat we doen goed willen doen, 

denken we nu al na over een gepaste viering van  

ons gouden jubileum. Alle leden zijn van harte uit- 

genodigd om mee te denken met de commissie 

die het feest voorbereidt. U kunt zich aanmelden via 

info@lierseclubvanbedrijven.nl.

GOUDEN JUBILEUM

AGENDA



De Lier - Corona haalde een dikke streep door 
een deel van de activiteiten van Zuidkoop. 
Zuidkoop, toonaangevend bedrijf op de markt 
van de tuinbouwbeurzen en -tentoonstellingen 
wereldwijd, zag de agenda van de projectafdeling 
begin maart volledig leeglopen. “En voor het 
tweede deel van 2020 zijn de vooruitzichten ook 
niet goed”, zegt Natalie Zuidgeest. “Gelukkig ziet 
de agenda voor 2021 er, voor zover nu bekend, 
beter uit, maar daarbij moet je wel een slag om 
de arm houden want we zijn sterk afhankelijk 
van de ontwikkelingen in de wereld."

"Begin april hadden we al in ons hoofd dat de project-
afdeling tot 1 september stil zou liggen. In juli en 
augustus gebeurt er sowieso weinig in de beurzen-
wereld. Toen de overheid met de boodschap kwam 
dat ze pas in september iets over evenementen, 
waaronder onze tak van sport wordt gerangschikt, 
zou gaan zeggen werd het voor ons een vervelend 
verhaal. Als ze pas op 1 september met regels komen, 
dan is de resterende tijd van het jaar te kort om 
beurzen te organiseren. Wij kunnen wel snel schake-
len, een stand ontwerpen, uitwerken en realiseren, 
maar de organisatie van een beurs of tentoonstelling 
heeft veel meer tijd nodig.”

In Duitsland heeft de overheid de vakbeurzen al heel 
snel losgekoppeld van de evenementen. “En terecht, 
want een vakbeurs is totaal iets anders dan een 
consumentenbeurs of een festival. Het steekt wel een 
beetje dat IKEA, de Koopgoot en Hornbach allang 
weer bezocht mochten worden en de vakbeurzen 
afgefloten werden, terwijl een vakbeurs veel beter te 
controleren en te reguleren is. Persoonsregistratie is 
in de wereld van de vakbeurzen bijvoorbeeld al jaren 
gebruikelijk. In Duitsland heeft men dat al snel inge-
zien, daar vinden de internationale beurzen alweer 
plaats. Dat zijn positieve ontwikkelingen voor ons. 
24 juni kwam premier Rutte met de mededeling dat 
beurzen weer onder voorwaarden mochten worden 
georganiseerd. Het aanpassen aan de voorwaarden 
vraagt flexibiliteit van iedereen, maar dat is te regelen. 
Echter voor internationale beurzen moet er ook over 
de wereld gereisd kunnen worden en die ontwikke-
lingen zijn nog niet zo positief. De beurzen voor het 
tweede deel van het jaar lijken theoretisch gezien 
doorgang te kunnen vinden, maar door bovenstaan-
de werd de éne na de andere afgeblazen, zowel in 
Nederland als wereldwijd. Hierdoor blijft de agenda 
tot eind 2020 grotendeels leeg.”

Zuidkoop heeft naast de projectafdeling ook een 
bloeiende afdeling die zich bezighoudt met de  
interieurbeplanting. “Aanvankelijk haperde die even 
toen rond 16 maart de kantoren werden gesloten, 
maar om de planten groen en mooi te houden,  
moeten ze verzorgd worden. In overleg met de klanten 
zijn we het onderhoud blijven doen. Gelukkig 
hebben we een heel flexibel team. Mensen hebben 
meerdere kwaliteiten en talenten en dat betekent 
dat we een aantal mensen van de projectafdeling 
konden inzetten in de interieurbeplantingsafdeling. 
Daarnaast hebben we ook in Zuidkoop geïnvesteerd. 
We moeten ervoor zorgen dat we helemaal klaar 
staan aan de start in 2021. We hebben hele drukke 
jaren achter de rug en daardoor kwam het interne 
onderhoud aan ons pand soms best onder druk te 
staan. Dit onderhoud hebben we nu opgepakt en 
daarbij hebben we ook gekeken naar aanpassingen 
die gewenst zijn richting de toekomst."

"Echter om met het team goed en gemotiveerd aan 
de slag te kunnen blijven, zijn we op zoek naar andere 
werkzaamheden voor onze mensen in de periode 
tot eind van dit jaar. Mensen kunnen worden ingezet 
bij bouw- en timmerwerkzaamheden. Bovendien 
hebben we een team van ontwerpers die ook op 
andere terreinen hun talenten kunnen botvieren.”
Ondanks de daverende klap die corona uitdeelde 
ziet Natalie de toekomst positief tegemoet. “We 
kijken met vertrouwen naar 2021. We zullen uiteraard 
niet op het niveau zitten van voor de crisis, maar dat 
hoeft ook niet. Als er maar weer wat gaat gebeuren. 
Niet alleen voor ons, maar voor de hele economie. 
Het perspectief voor 2021 is allemaal gebaseerd op 
de wetenschap van dit moment. We weten echter 
dat de wereld zo kan veranderen, maar zoals we er 
nu in staan, heb ik vertrouwen in de toekomst.” 

NATALIE ZUIDGEEST KIJKT VOORZICHTIG 
POSITIEF NAAR 2021

CORONA EN JE BEDRIJF



De Lier - Flip van Adrichem van ‘De Witte’ 
vond corona vooral een vervelend fenomeen. 
“Doordat we van het ene op het andere moment 
moesten sluiten, werd ik helemaal uit mijn 
ritme gehaald”, kijkt Flip terug. “Je bent tien-
tallen jaren gewend om ’s avonds en ’s nachts 
op dezelfde manier bezig te zijn en nou werd 
ik meteen vleugellam geslagen. Toen de lock- 
down een paar weken duurde was ik er wel aan 
gewend en werd het een soort rustmoment. 
Ik kon aan de mensen om me heen ook wel 
merken dat ze even konden bijkomen.”

Het bleef bij ‘De Witte’ niet alleen bij het in het slot 
gooien van de winkel. “Heel veel mensen om ons heen, 
die ons bevoorraden en het technische gedeelte ver-
zorgen kregen een geweldige optater. De leveranciers 
waren gewend om elke dag de horecabedrijven te 
bezoeken en die hadden ook ineens niets meer. Alle 
biertanks moesten worden leeggehaald en de vaten 
moesten retour naar de brouwerij. We hadden toch 
wel wat werk om de zaak stand-by te houden voor 
het moment dat we weer open mochten. De dag na 
de sluiting hebben we alle voorraad, en dat was heel 
wat kan ik je verzekeren, uitgedeeld. We hebben heel 
wat gezinnen van eten voorzien de eerste dagen.”

Bij 'De Witte' speelde nog een andere factor mee. 
“In de ’s-Gravenzandse vestiging hadden we een 
verbouwing op de agenda staan. Die hebben we 
naar voren gehaald. Dat was nog wel een dingetje. 
We hebben alle bouwers en betrokkenen bij elkaar 
gehaald en gekeken of we de verbouwing naar voren 
konden halen. Dat lukte. De zoon van Jan Olsthoorn 
kwam vijf dagen langs om de hele boel te slopen 
en vervolgens hebben we drie units weer helemaal 
van de grond af opgebouwd. Toen we weer open 
mochten waren we nog niet klaar, we zijn tien dagen 
later pas opengegaan. Doordat we die klus hadden, 
konden we positief blijven denken. Geloof mij als we 
elf weken thuis hadden moeten zitten wachten totdat 
we weer zouden mogen, dan hadden we allemaal 
in de stress gegaan. We hebben 90 man personeel 
en dat moet allemaal worden doorbetaald. En daar 
kwam de investering van de verbouwing nog bij. 
Gelukkig is de bank ons welgezind geweest.”

Toen de deuren van 'De Witte' weer van het slot 
mochten zat de vaart er weer redelijk snel in.  

“Buiten heeft iedereen er wel weer vertrouwen in, 
maar binnen staat de handrem er nog wel een beetje 
op. Je kan ook merken dat sommige mensen helemaal 
nog niet komen. Vooral de jeugd en de midlife-
categorie geeft weer vol gas.”

In de nieuwe situatie wordt Van Adrichem geacht 
zijn gasten anderhalve meter uit elkaar te houden. 
“Maar we hebben inmiddels uit vele kelen al gehoord 
dat dat bijna niet doenlijk is. Als je je daaraan voor 
honderd procent wil conformeren, dan moet je met 
een pistool over je schouder door je zaak lopen.
Iedereen kruipt na verloop van tijd toch bij elkaar. 
Of je nou op een verjaardag komt, bij de tennisclub 
of bij de korfbal, je loopt naar je groepje en gaat bij 
elkaar zitten. We hebben het meubilair aangepast. 
De helft van de tafels en stoelen hebben we uit de 
zaak gehaald, daar kan dus niemand op zitten. 
De mensen moeten zitten in de zaak en als ze bij 
elkaar zitten en ze zeggen dat ze uit hetzelfde gezin 
komen, dan geloof ik het wel. Er is ik weet niet hoe 
vaak gezegd dat we het met zeventien miljoen 
mensen moeten oplossen en dan moet het niet zo 
zijn dat ik nu de politieagent moet gaan uithangen.”

Bij 'De Witte' wordt de toekomst met vertrouwen 
tegemoet gezien. “De vaccins schijnen er aan te komen. 
Er worden beschermende middelen ontwikkeld om 
ouderen te beschermen tegen het virus. Dat het hele 
land weer dicht gaat dat geloof ik niet, er zullen nog 
wel regionale lockdowns worden afgekondigd als het 
nodig is. Het enige waar ik me zorgen over maak is al 
dat gereis naar het buitenland, naar landen die veel 
minder veilig zijn dan ons land. Ondanks het feit dat 
corona ons veel geld heeft gekost, denk ik dat we er 
op termijn met ‘De Witte’ goed uit zullen komen.”

‘DE WITTE’ VOORZAG 
       GEZINNEN VAN 
GRATIS VOEDSEL

W W W. LIERSECLUBVANBEDRIJVEN.NL



CORONA EN JE BEDRIJF

Corona was keihard voor Aad van Hoeven en zijn 
PE Sound. “In één klap was ik honderd procent 
omzet kwijt en tuurde ik in een lege agenda. 
De eerste drie maanden heb ik niks kunnen 
doen, ja, aankomen in gewicht, want ik hoefde 
niet met die zware apparatuur te sjouwen. Het 
vervelende van het hele verhaal is dat het punt 
aan de horizon ontbreekt. Het tijdstip waarop 
we weer aan de slag kunnen. Mijn verdienmodel 
ligt in de zomer bij de grote evenementen. 
Met alle respect, er zijn wel een paar van wat 
ik trutklussies noem, maar daar kan PE Sound 
niet van bestaan.”

1 september lijkt voorlopig de datum waarop grote 
evenementen weer worden toegestaan. “Klinkt goed, 
maar dat betekent niet dat we dan meteen weer 
in de vijfde versnelling staan. Het vertrouwen van de 
organisaties moet worden teruggewonnen en dat 
kost tijd. Er zijn ook organisatoren die niets durven 
en die wachten op de resultaten van anderen. Wij zijn 
de branche die het laatst in beweging komt.”

Van Hoeven ziet de toekomst met voorzichtig ver-
trouwen tegemoet. “Als 1 september inderdaad de 
stip op de horizon is en de overheid sponsort een 
beetje mee, dan moet het kunnen, maar ik vrees met 
grote vreze dat in het vierde kwartaal de bom barst 
in de horeca en de evenementensector. Dan moet 
de uitgestelde BTW en de belasting worden afgedra-
gen en dat geld is er in veel gevallen niet. Hoe kun 
je met een bezettingsgraad van 30% een omzet 
genereren die gebaseerd is op een bezetting van 80%. 
Je hoeft geen econoom te zijn om te zien dat dat 
niet kan. De regelgeving heeft de branche om zeep 
geholpen. De regels moeten worden aangepast.”

Aad preekt voor eigen parochie en is bereid om een 
paar gepeperde uitspraken te doen. “Misschien moet 
leeftijd leidend zijn in de regelgeving. Als je boven 
75 jaar de grote risicofactor bent, dan mag je thuis-
blijven. Nu zit een grote groep evenementbezoekers 
thuis. Normaliter brengen die geld in het laatje. 
Als ik naar buiten kijk dan staan bejaarden de camper 
in te pakken. Daar zit ik voor thuis en dat steekt.”

Ondanks de weinig rooskleurige toestand zit Aad 
van Hoeven niet in zak en as. “Als het echt niet meer 
gaat, dan stop ik en ga ik toch wat anders doen. 

Daarbij heb ik wel het nadeel dat mijn toko geen euro 
meer waard is. Ik heb nog nooit zoveel geïnvesteerd 
als vorig jaar. Dat spul staat werkeloos thuis. Dat is 
bestemd voor grote evenementen en die gaan niet 
door. Ik schrijf dus alleen maar af, dus mijn eigen 
vermogen dendert ook nog in elkaar.”

Het is één minuut voor twaalf en de overheid moet 
helpende handen uitsteken naar de evenementen-
branche, een branche die de pech heeft dat zij heel 
slecht georganiseerd is. “Het is in onze wereld meer 
ieder voor zich en God voor ons allen. Neem alleen al 
dat mijn bedrijf is ondergebracht bij de verhuur van 
kleding, roerende zaken en huishoudelijke artikelen. 
Er zijn collega’s die zitten bij circus en variété. 

Er gloort licht aan de horizon. De afgelopen maand 
heb ik best een aardige omzet gehaald rondom de 
examens. Je probeert voor elke dag wat te verzinnen. 
Ik heb bijvoorbeeld een schitterende videowall die 
ik kan optuigen en dan kan ik een leuke video voor-
stelling geven. Maar de gemeente zegt: ‘dat mag niet’. 
Ze weten het volgens mij zelf allemaal niet. 

Een kennis van me is buschauffeur. Met zijn touring-
car rijdt hij lijndiensten in Haarlem. Dan mogen er 
dertig man in zijn bus. Dezelfde bus wordt een dag 
later als touringcar ingezet, dan mogen er 12 mensen 
in en hij werd ook ingezet als arrestantenbus en toen 
joeg de politie er 56 mensen in. Wie het weet mag 
het zeggen!” Blijft Aad van Hoeven positief? “Tuurlijk, 
want slechter dan nu kan het niet gaan."

AAD VAN HOEVEN: “WIE HET WEET 
MAG HET ZEGGEN!”



Corona ging ook niet onopgemerkt voorbij 
aan de Ambivent Groep. De groep van Wouter 
Zuydgeest, gespecialiseerd in ambitieuze events, 
vandaar Ambivent, moest noodgedwongen 
twee-en-een-halve maand de deuren op slot 
houden. “Tot 1 juni konden we niets organiseren 
en wat in de agenda stond werd geannuleerd of 
verplaatst naar een later tijdstip”, zegt Zuydgeest. 
“We verzorgen veel bruiloften en mensen die 
iets gepland hadden staan, verplaatsten hun feest 
naar later dit jaar. Ze worden nu toch ook wat 
zenuwachtig of die feesten door kunnen gaan op 
de manier waarop ze ze gepland hadden.”

De gesloten tijd werd, zoals door veel bedrijven, 
gebruikt om achterstallig onderhoud weg te werken. 
“We hebben met het team ’t Centrum van onder 
tot boven nog schoner gemaakt dan het al was en 
kleine mankementen verholpen. Daar was meer dan 
voldoende tijd voor. Toen we in juni open mochten 
zijn we meteen gestart met een pop-up pannen-
koekenrestaurant.”

Een brainstormsessie met het personeel leidde ertoe 
dat De Lier tijdelijk werd verrijkt met een restaurant 
waar de oud-Hollandse lekkernij werd geserveerd. 
Eigenlijk niet zo’n voor de hand liggende keus. 
“Al heel snel kwamen de pannenkoeken boven tafel”, 
lacht Wouter. “Tijdens de feestweek exploiteren we 
het partycentrum ook als restaurant. In De Lier is in 
de horeca niet echt veel voor kinderen te beleven. 
Bij ’t Centrum hebben we een ruim terras en aardig 
wat mogelijkheden voor kinderen om te spelen. 
Kinderen en spelen is pannenkoeken. In ons dorp 
bestaat geen pannenkoekenrestaurant. We hadden 
natuurlijk ook saté en biefstuk kunnen gaan verkopen, 
maar dan zitten we de concullega’s in het vaarwater. 
En zo is het gekomen. Het idee sloeg goed aan. 

De klanten zijn razend enthousiast. De mensen zijn 
wel wat voorzichtiger geworden, maar we zijn niet 
ontevreden over de aanloop en de omzet.”
Op dit moment lijkt de ergste pijn geleden. Zuydgeest: 
“Met in achtneming van de huidige maatregelen 
zoals de anderhalve meter en de gezondheidscheck 
behoort alles wel weer tot de mogelijkheden. 
De bruiloften in juni en juli zijn wat bescheidener uit-
gevoerd dan de mensen aanvankelijk van plan waren.
Dat gold vooral voor de mensen die koste wat kost 
wilden trouwen op de vastgestelde datum, maar 
er zijn ook veel bruidsparen die hun grote dag hebben 
verplaatst naar 2021.”

Ondanks de dreun die corona uitdeelde heeft 
Wouter Zuydgeest geen moment getwijfeld aan het 
voortbestaan van de Ambivent Groep. “Natuurlijk 
hebben we een forse tik gehad, maar we hebben 
een goede buffer waarmee we alles hebben kunnen 
opvangen. We zijn wijzer geworden, hebben geleerd 
dat we voor de toekomst misschien wat voorzichtiger 
moeten zijn met het doen van grote investeringen. 
Niets is zeker in deze tijd. Bovendien heb ik het 
bedrijf nog beter leren kennen. Het team heeft zich 
trouwens ook geweldig ontwikkeld ondanks alle 
ellende. Het is fijn te zien dat we de klap samen 
hebben opgevangen.”

De toekomst ziet Zuydgeest met vertrouwen tege-
moet. “Het is in zijn algemeenheid belangrijk dat je 
de toekomst met vertrouwen tegemoet gaat. 
Voor volgend jaar staan er alweer heel veel feesten 
en evenementen in de agenda. Bruidsparen laten 
zich nergens door weerhouden en dat is maar goed 
ook. Wij geloven er echt in.”

WOUTER ZUYDGEEST: 
“VOOR VOLGEND JAAR IS DE 
AGENDA GOED GEVULD”

W W W. LIERSECLUBVANBEDRIJVEN.NL



NIEUWE UITDAGINGEN EN LEDEN

De Lier - Maurice van Lier maakt met zijn bedrijf 
een bijzondere switch. Trad hij vijfentwintig jaar 
op als interim-manager, waarvan achtenhalf 
jaar als zelfstandige, twee jaar geleden werd 
de kiem gelegd voor zijn nieuwe bedrijf en ruilde 
hij Van Lier Finance in voor Vijfkracht training 
& coaching.

“Jarenlang ben ik als financieel interim ingehuurd bij 
bedrijven in de rol van financial manager of controller. 
Dat gebeurde tijdelijk als vervanger van zieken of 
voor het opvullen van een periode waarin een functie 
vacant was. Twintig jaar geleden kwam ik in loon-
dienst bij detacheringsbureau Adficon, een bedrijf 
dat mooie toekomstplannen had om te groeien. 
Het personeelsbestand was jong en het leek mij 
een prima zaak om de mensen een coachingstraject 
aan te bieden. Dat heb ik opgezet, maar ook in 2011 
gooide een crisis roet in het eten. De directie had 
investeringen gedaan die anders uitpakten dan ze 
gehoopt had en dat leidde ertoe dat de stekker 
uit de zaak werd getrokken. Dat was voor mij het 
moment om als zelfstandige verder te gaan.”

Vooral het werken met mensen boeide. “In teams 
is vaak een hoop gedoe en daar wilde ik wat meer 
mee gaan doen. Ik heb een coachopleiding gevolgd 
en toen ik die met goed gevolg had doorlopen 
ben ik financials, zowel binnen bedrijven als ZZP’ers 
gaan coachen, van financieel directeur, financieel 
administrateur tot aan de administratief medewerkster.” 
Twee jaar geleden kreeg Maurice een boek toege-
speeld van de hand van John Strelecky, met de titel 
‘The Big Five for Life™’, het geheim van groot leider-
schap, en dat werd uiteindelijk de aanleiding voor 
zijn carrièreswitch. “Het boek gaat over het vervullen 
van je vijf grote levenswensen en de reden van be-
staan (RvB) wat leidt naar vervulling in leven en werk. 
De Big Five for Life ligt voor iedereen anders. Dat 

intrigeerde me. Het was een inspiratieverhaal van 
iemand die zijn bedrijf had opgebouwd op basis van 
de RvB en Big Five van het leven van de mede- 
werkers. Ik zag het als een missie om die gedachte uit 
te rollen over Nederland. Ik heb met Boukje en Siebe 
Bonsma, het echtpaar dat de licentie voor Nederland 
bezit, contact opgenomen. Naar aanleiding daarvan 
heb ik me bij ze aangesloten. We zijn nu met 6 business-
coaches en 24 loopbaancoaches die de ‘Big Five 
for Life’-methode in Nederland op de kaart zetten."

"De ‘Big Five for Life’-methode is heel breed inzetbaar. 
Uitgangspunt is steeds het bedrijf. Waarom zijn 
mensen met een bedrijf begonnen oftewel de RvB 
en vandaaruit bepalen we vijf strategische doelen, 
de Big Five. En daarmee gaan mensen aan de slag. 
Als je erin slaagt de individuele medewerker zijn 
‘Big Five’ te laten ontdekken en die in lijn kan brengen 
met de Big Five van het bedrijf, dan krijg je een super-
medewerker en een topbedrijf. Immers bevlogen 
medewerkers staan garant voor een succesvol bedrijf. 
Er ontstaat een mooie sfeer in het bedrijf, minder 
verloop, het ziekteverzuim neemt af en een hogere 
productiviteit.”

Van Lier verricht zijn werkzaamheden binnen de 
driehoek Utrecht – Rotterdam – Amsterdam. "Naast 
het werk voor de Big Five for Life geef ik ook inspiratie-
workshops. Voor het uitbreken van de coronacrisis 
heb ik voor de Lierse winkeliersvereniging bijvoor-
beeld een inspiratieworkshop verzorgd.”

Maurice moest voor zijn onderneming een naam 
bedenken die de lading zou dekken; het werd Vijfkracht. 
“Dat is een beetje tweeledig. Het slaat op de vijf 
vingers aan een hand, geef een hand, geef geluk 
een hand en dat kun je weer terugvoeren naar 
The Big Five for Life, waardoor je weer in je kracht 
komt te staan.” 

MAURICE VAN LIER 
              RUILT FINANCE IN 
     VOOR VIJFKRACHT



   

De Lier - Op 1 januari 2011 trok Patrick Koene de 
stoute schoenen aan. Na een dienstverband bij 
een IT-dienstverlener was hij tijdelijk 4 maanden 
fulltime op de vrachtwagen gestapt. De boek-
houder van één van de klanten vroeg zich hardop 
af waarom hij niet iets voor zichzelf ging doen. 
De vraag was niet aan dovemans oren gericht. 

“Ik stapte in de IT-dienstverlening om bedrijven te 
ondersteunen in de breedste zin van het woord. 
Kort gezegd, het ontzorgen van klanten waar het de 
IT betreft. Ik adviseer en lever mijn klanten vanaf de 
aanleg van internet tot aan de aanschaf en installeer 
het hele bedrijfsnetwerk, met servers, printers, wifi, 
beveiliging, eigenlijk alles wat op IT betrekking heeft 
en dat alles onder het motto: 'We turn IT on'.” 

Patrick startte voortvarend. “Twee dagen voor mezelf 
en drie dagen op de vrachtwagen naar fulltime in 
drie jaar tijd. Ik hoefde geen grote investeringen te 
doen, kon vanuit huis starten. Het enige dat ik nodig 
heb is kennis en ik moet zorgen dat ik bij blijf in de 
allernieuwste technieken. Samen met de juiste

mensen en leveranciers om je heen kun je dan een 
full service bieden naar je klanten. Het eerste jaar deed 
ik alles vanuit de privé-auto en in het tweede jaar heb 
ik geïnvesteerd in een servicebusje met een nieuw 
bedrijfslogo. In drie jaar tijd wist ik Koene IT uit te 
bouwen tot een fulltime onderneming. Vrachtwagen 
rijden doe ik, bij wijze van hobby als de agenda het 
toelaat. Inmiddels heb ik een klantenbestand van rond 
de honderd bedrijven en bestaat het bedrijf in januari 
alweer 10 jaar. De kracht van mijn bedrijf zit in de 
snelheid. Ik kan snel schakelen en bovendien hebben 
de bedrijven met één contactpersoon te maken."

“Het is jammer dat de corona roet in het eten gooit, 
maar ik verwacht bij de LCB leuke contacten te kunnen 
leggen en te genieten van de leuke uitstapjes.” 

KOENE IT SLUIT AAN 
BIJ DE WESTLANDSE 
MENTALITEIT

W W W. LIERSECLUBVANBEDRIJVEN.NL

De Lier - Ruim twee jaar geleden zette Cor van 
Staalduinen een punt achter zijn succesvolle 
23-jarige carrière bij HAMIFLEURS. Als algemeen 
directeur trok hij de deur achter zich dicht. 
“Dat was best een stressvolle baan. Ik kreeg er 
hartritmestoornissen van. Nu ga je daar niet 
dood van, maar ik beschouwde het wel als een 
waarschuwing. Het was voor mij een teken aan 
de wand dat het allemaal een beetje te zwaar 
ging worden. Ik heb mijn baan toen na veel 
wikken en wegen opgezegd. Ik ambieer geen 
nieuwe vaste baan meer, want dan is de kans 
groot dat ik weer krijg wat ik al had.”

Cor liet zich bij de Kamer van Koophandel inschrijven 
als Staal Consult en begon eind vorig jaar aan zijn 
eerste project. “In maart zou dat verder gaan, maar 
toen kwam corona ertussen.”

De naam van Cors geesteskind kan mensen op het 
verkeerde been zetten. “Bij Staal Consult zullen 
sommige mensen misschien denken aan metaal. 
In mijn geval is Staal afgeleid van mijn achternaam 
Staalduinen en Consult staat eigenlijk overal voor: 
advies, sparren, coachen en alle hulp die men maar 
ergens bij nodig kan hebben. 

Op dit moment is het project ‘Tennis’, ik ben sinds 
anderhalf jaar voorzitter van tennisvereniging ’t Loo, 
mijn belangrijkste bezigheid. Daar gaat veel tijd 
inzitten. Verder geniet ik ook erg van mijn vrijheid.”

Staal Consult richt zich 
met name op de bloemen- 
en plantenhandel. 
“Ook kwekers kunnen bij 
me terecht, met name 
waar het hun vragen over 
de handel en organisatie 
in het algemeen gaat. 

STAAL CONSULT WIL 
ADVISEREN, SPARREN 
EN COACHEN



W W W. LIERSECLUBVANBEDRIJVEN.NL

Naaldwijk - Jan Zwinkels stond twee jaar geleden 
voor een kruispunt. Hij moest een aantal 
investeringen doen in zijn architectenbureau. 
Gebrek aan opvolging zette hem aan het denken 
en uiteindelijk koos hij voor een geslaagde 
verbintenis met Wubben.Chan Architecten.

“In 1980 ben ik in loondienst gegaan bij architecten-
bureau Van der Kooij, vijf jaar later ben ik voor 
50% mede-eigenaar geworden en in 1993 werd ik 
eigenaar. Bij de start hadden we vijf man personeel 
en een portefeuille met veelal particulier werk. In de 
loop der jaren zijn we gegroeid tot een bureau met 
acht medewerkers. De portefeuille schoof op naar 
bedrijven en woningbouw, projecten op grotere 
schaal.”

“Twee jaar geleden, we waren na de crisis afgeslankt 
van zeven naar vijf medewerkers, kregen we het weer 
druk. Ik moest mijn website vernieuwen, ik moest 
de software vernieuwen en ik moest personeel gaan 
werven omdat we het heel druk kregen. Toen keek 
ik als 63-jarige naar de horizon en dacht ik, ik ga 
die investeringen niet doen want ik heb binnen 
mijn gezin geen opvolging. Ik ben toen een praatje 
gaan maken met een bureau dat me aanstond. 
Ik kende Aad Wubben vanuit het informele circuit 
en we zijn met elkaar in gesprek geraakt.”

Zwinkels werd vooral getroffen door de moderne 
middelen waarmee bij Wubben.Chan werd gewerkt. 
“Het bedrijf was aan het groeien en ze werkten met 
het BIM-systeem. Dat is drie dimensionaal tekenen. 
Het Bouw Informatie Modelsysteem is een nieuwe 

software dat men bij Wubben.Chan tot in de puntjes 
beheerste. Eigenlijk is het tekensoftware waarin alles 
wat getekend moet worden in één systeem wordt 
gestopt. Dus niet een tekening van de architect, van 
de constructeur, van de installateur apart, maar alles 
in één 3-D tekening.”

Op 1 januari 2019 stapte Jan Zwinkels, samen met 
vier collega’s, over naar Wubben.Chan Architecten. 
“Helaas is één van de jongens op 41-jarige leeftijd 
overleden. Toen ik overstapte had Wubben.Chan 
tien mensen in dienst. De fusie heeft de zaak een 
positieve boost gegeven want het personeels-
bestand beweegt zich nu naar de twintig. Je snapt 
dat mij dat een tevreden gevoel geeft.”

In zijn nieuwe rol houdt Jan Zwinkels zich vooral 
bezig met de coördinatie en de afstemming van de 
werkzaamheden. “De nadruk ligt op coördineren. 
Ik probeer de werkzaamheden van de architecten en 
de mensen die de ideeën van de architecten uit-
werken op elkaar af te stemmen. Daarnaast ontwerp 
ik ook nog wel wat, maar het leidinggeven aan 
een project staat mij ook wel aan. 

De toekomst ziet er voor ons bureau rooskleurig uit. 
Ondanks de coronacrisis wordt er van alle kanten 
werk binnengehaald. Ik durf te zeggen dat corona 
ons nog niet raakt, maar je weet natuurlijk niet 
wat de toekomst nog gaat brengen. De schaal van 
de projecten is veel groter. We zitten nu door het 
hele land met onder andere veel woningbouw-
projecten. Concluderend kan ik zeggen dat ik een 
grote, maar ook een goede stap heb gemaakt.”

BIJ GEBREK AAN 
OPVOLGING ZETTE 

JAN ZWINKELS 
DE JUISTE STAP

EEN POSITIEVE BOOST


