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Samenwerken
een kwestie van vertrouwen

Bij aanvang van een samenwerking en dat in de breedste zin van het woord, is er 
vaak wel vertrouwen in elkaar. De partijen kennen elkaar ergens van en de belan-
gen van de samenwerking zijn bij aanvang voor iedereen wel duidelijk. Lopende 
de samenwerking ontstaan de kleine irritaties. Ongelukkige uitspraken, miscom-
municatie, tegengestelde belangen of persoonlijk ongenoegen worden in het 
kader van de gemeenschappelijke doelen in aanvang nog met de mantel der liefde 
bedekt. Maar langzaamaan vreten die kleine ongenoegens aan de basis van het 
vertrouwen dat er ooit wel was. Wantrouwen is een sluipschutter je weet nooit 
wanneer die toeslaat, waarom en bij wie. Zo groeit het wantrouwen en zonder nu 
echt de vinger er op te kunnen leggen groeien partijen uit elkaar. Als het vertrou-
wen afbrokkelt dan gaat het spoken in je hoofd. Je gaat de ontbrekende stukjes zelf 
invullen en met je eigen waarheid. 

Als je er op tijd bij bent kan Mediation nog helpen maar eigenlijk is het vertrouwen 
al weg en dat komt nooit meer helemaal terug. Als je er samen niet meer uitkomt 
rest alleen maar een stopzetting van de samenwerking. Maar dan begint vaak de 
ellende pas goed. Er moet worden gedeeld of afgestaan en dat is al moeilijk in 
goede harmonie, laat staan als partijen loodrecht tegen over elkaar staan. Eigen-
belang en gekrenkte ego’s werken nou eenmaal niet goed samen. Om niet toe te 
geven blijven partijen de goede schijn ophouden maar van samenwerken is dan 
allang geen sprake meer.

Onze wethouder Jolanda van Hulst stapt op en maakt een einde aan de samen-
werking. Ik weet uiteraard niet wat er speelt maar zoals zij aangeeft ervaart ze 
geen vertrouwen meer in de samenwerking waar ze het ooit aan begonnen was. 
Sommigen zullen het als opgeven zien maar ik zie het meer als de weg vrij maken 
voor een opvolger. Daarom chapeau Jolanda. Niet blijven zitten en met pappen en 
nathouden net doen of het vertrouwen er nog is.
Daar zouden andere bestuursleden best een voorbeeld aan kunnen nemen. Zeker 
als het vertrouwen van de achterban er niet meer is.

Cor Groenen
uitgever

Dat geldt voor samenwerking 

tussen ondernemers maar 

ook tussen ondernemers en 

politiek of ondernemers en 

hun medewerkers.
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‘Ik heb echt geen groene pet op, zegt 
Ron van Hugten, ‘maar zo’n energiescan 
levert je gewoon geld op.’ Begin dit jaar 
liet hij voor het gereduceerde bedrag 
van 100 euro de scan uitvoeren bij 
zijn garagebedrijf aan de Leyenseweg 
in Bilthoven. Vooraf was hij wel wat 
sceptisch: zou hij geen onrealistische 
adviezen krijgen die veel te ver zouden 
gaan? Dat bleek erg mee te vallen. Van 
Hugten: ‘Het levert je een transparant 
verhaal op, heel praktisch en neutraal, 
dit zijn de bedrijfsruimtes en dat zijn de 
mogelijkheden.’ 

Hij gaat nuchter om met de adviezen uit 
de rapportage: ‘we gaan de aanbeve-

lingen gefaseerd uitvoeren.’ De ener-
giescan vindt hij ook een toetsing van 
al eerder in gang gezette acties zoals 
het vervangen van de TL-lampen in de 
werkplaats door LED buizen. Omdat hij 
gebruik kan maken van de bestaande 
armaturen, blijkt deze investering zich 
in drie jaar tijd terug te verdienen.

BLINDE VLEKKEN
De energiecoaches kwamen ook enkele 
‘blinde vlekken’ op het spoor. Opladers 
van elektronische apparatuur bijvoor-
beeld die in het stopcontact blijven 
steken. ‘Als garagebedrijf gebruik je veel 
draadloze elektronische apparatuur, 
dus dergelijk sluipgebruik tikt toch aan.’, 

zegt Van Hugten. Ook bleek één van 
de koffiezetautomaten ‘s nachts aan te 
blijven staan. ‘Dat lossen we op met een 
tijdschakelaar.’
Bijzonder aan de BENG!-energiescan 
actie is dat het tevens een leertraject 
is voor een aantal werkzoekenden 
uit de regio. Zij worden opgeleid tot 
energiecoach en voeren scans uit onder 
deskundige leiding van adviesbureau 
Stimular. Het resultaat mag er zijn: vier 
van de zes coaches vonden binnen drie 
maanden een baan.

Opgeven voor de energiescan kan via 
info@beng2030.nl. Het project start 
weer in oktober.

‘Het levert je een transparant verhaal op, 
heel praktisch en neutraal.’

De Bilt energieneutraal in 2030. 
Dat is het streven van energie-
coöperatie BENG! Meedoen kan! 
Meldt u aan als bedrijfslid via 
www.beng2030.nl. Ook kunt 
u klant worden van energiele-
verancier DE Unie via BENG! U 
koopt groene energie in en steunt 
tevens BENG! Hoe dat werkt? Kijk 
op de site bij ‘Energie via BENG!’. 

BENG!
info@beng2030.nl
www.beng2030.nl

Het levert je toch geld op
ENERGIESCANS VAN BENG!

Dit najaar gaat energiecoöperatie BENG! verder met de bespaaractie bij bedrijven in De Bilt.  

Voor een sterk gereduceerde prijs krijgen kleinere bedrijven, winkels en instellingen een energie-

scan aangeboden. Ron van Hugten van Van Hugten Mobility Center is tevreden over het resultaat:  

‘Gewoon doen deze energiescan.’ 

Ron van Hugten: ‘Vervangen TL-buizen door LED is een slimme investering.’

5oktober 2016



Iedereen die kan werken maar daarbij 
ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 
januari 2015 onder de Participatiewet. 
De wet is er om zoveel mogelijk mensen 
met of zonder arbeidsbeperking werk 
te laten vinden. 

De Participatiewet vervangt de Wet 
werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale 
werkvoorziening (WSW) en een groot 
deel van de Wet werk en arbeidsonder-
steuning jonggehandicapten (Wajong). 

PARTNERS
De gemeente is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de Participatiewet en 
biedt ondersteuning aan deze groei-
ende doelgroep. Dat kan zowel finan-
ciële als praktische ondersteuning zijn. 
Binnen het convenant ‘De Bilt Verbindt’ 
vinden partijen elkaar in een krachtige 

samenwerking om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt kansen te 
geven. 
Daarbij spannen zij zich in om in De Bilt 
op jaarbasis 200 stage- of opleidings-
plekken en op basis van het landelijk 
sociaal akkoord 55 passende banen 
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te vinden. 

PRAKTIJK
Marcel Riebel van Werkgeverservice-
punt (WGSP) legt uit hoe banen met 
hulp van WGSP aangepast kunnen 
worden voor de doelgroep. Yvonne 
Prijs van Bilthoven Biologicals geeft een 
aansprekend praktijkvoorbeeld van 
zo’n situatie. Zij vertelt over een zeer 
succesvolle match waarbij een nieuwe 
medewerker met een vorm van autisme 
is aangetrokken. 

De persoon in kwestie is in dienst als 
schouwer, waarbij een optimale con-
centratie en het vermogen om goed 
te kijken vereisten zijn. Door bepaalde 
bijbehorende werkzaamheden uit de 
functie te halen bleef een specifiek 
toegesneden werkveld over én een 
werkrelatie waar zowel werknemer als 
werkgever gelukkig mee zijn.

KANSRIJK
Ingrid van Maarschalkerweerd (MENS 
De Bilt) houdt een gloedvol betoog over 
‘Kansrijk’ waarbij vrijwilligerswerk als 
participatiemiddel ingezet wordt. Met 
het project Kansrijk Vrijwilligerswerk 
ondersteunt MENS De Bilt dit proces 
zodat zowel de vrijwilliger als de organi-
satie hier beter van wordt. In samenwer-
king met de Regionale Sociale Dienst 
worden mensen met een afstand tot de 

ROC Midden Nederland
sluit aan bij ‘De Bilt Verbindt’

Donderdag 2 juni vond een tweede bijeenkomst plaats van de partijen die zich inspannen voor een 

goede uitvoering van de Participatiewet in de gemeente De Bilt. In maart verbonden gemeente,  

(sociale) organisaties en bedrijven zich al, door de ondertekening van een convenant. ROC Midden 

Nederland vormt als opleidende instantie een welkome aanvulling binnen ‘De Bilt Verbindt’.

Wethouder 
Jolanda van Hulst: 

‘Het aansluiten van 
nieuwe partijen bij 
‘De Bilt Verbindt’ 

is een goede 
ontwikkeling.’ 

oktober 20166



arbeidsmarkt begeleid bij het vinden 
van passend vrijwilligerswerk. Vaak 
komen daar bijzonder gemotiveerde 
vrijwilligers uit die via deze opstap hun 
weg vinden naar betaald werk.

DE BILT WERKT
Een ander succes is de training die 
MENS De Bilt in samenwerking met 
het UWV en het WGSP aan Biltse 50+ 
werklozen wordt gegeven. ‘De Bilt 
Werkt’ bestaat uit 8 bijeenkomsten 
waarin de deelnemers onder andere 
aandacht besteden aan hun profile-
ring, hun netwerkvaardigheden en 
sollicitatievaardigheden. 

Het WGSP bemiddelt voor de deelne-
mers actief op vacatures en de intentie 
is om de deelnemers te voorzien van 
een buddy die na afloop van de training 
ondersteunt bij het netwerken en sol-
liciteren. Met twee trainingen achter 
de rug en een derde in de planning 
voorziet ‘De Bilt Werkt’ duidelijk in een 
behoefte. Een aantal deelnemers heeft 
inmiddels een baan gevonden.

HANDEN UIT DE MOUWEN
Wethouder Jolanda van Hulst is blij dat 
het ROC Midden Nederland nu het con-
venant tekent. Zij benadrukt het belang 
van de MBO opleidingen en de enorme 
behoefte aan mensen die met hun han-
den willen werken. ‘Kennis hoeft niet 
altijd uit boeken te komen, praktijker-
varing is minstens zo waardevol.’ Kees 
Rutten, die tekende namens het ROC, 

stelt dat het belangrijk is om een dui-
delijk herkenbaar en samenhangend 
opleidingsaanbod te creëren dat goed 
aansluit op de regionale arbeidsmarkt. 

Nieuwe ontwikkelingen daarbij zijn, 
vooral voor de sectoren zorg en horeca, 
onderwijs op locatie. 

Kees Rutten - ROC Midden Nederland 
tekent het convenant ‘De Bilt Verbindt’.

De  Biltse Ondernemers Federatie (BOF), Biltse bedrijven, MENS De  Bilt, het Werk-
geversservicepunt Utrecht Midden, de Regionale Dienst Werk en Inkomen, de BIGA 
groepen de gemeente De Bilt sluiten

De Bilt Verbindt.
De Bilt verbindt houdt in, dat alle partijen zich uitspreken voor een goede uitvoering 
van de participatiewet en zich inspannen voor het bieden van kansen voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmakt. De partijen zien dit als een gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid.
Alle partijen die onderdeel zijn van ‘De Bilt Verbindt’ voelen zich verantwoordelijk 
om inwoners van De Bilt met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden in 
de vorm van een stage, een opleidingsplek of een passende baan binnen de eigen of 
een aangesloten organisatie.
Daarnaast spreken alle partijen uit, dat zij bij de vervulling van toekomstige vaca-
tures binnen de eigen organisatie of aangesloten organisaties steeds beoordelen of 
een kandidaat uit het bestand van de gemeente in de selectieprocedure betrokken 
kan worden.
Alle partijen spannen zich in om in De Bilt op jaarbasis 200 stage- of opleidingsplek-
ken en op basis van het landelijk sociaal akkoord 55 passende banen voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt te vinden. Alle partijen leveren een bijdrage aan het positief uitdragen van dit convenant, zo-

wel binnen als buiten De Bilt, als voorbeeld van een krachtige samenwerking om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven want voor de taak-
stellingsrealisatie hebben we ook de hulp van andere bedrijven nodig. Daarbij ma-
ken we gebruik van elkaars kracht en kwaliteit.

HEEFT U BELANGSTELLINGEN/OF HEEFT U VRAGEN?
Voor meer informatie over het Convenant ‘De Bilt verbindt’ en het lokale 
arbeidsmarktbeleid van de gemeente De Bilt kunt u terecht bij mevrouw 
Astrid Schiphorst, T 030-2289510.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DIENSTVERLENING AAN WERKGEVERS 
KUNT U CONTACT OPNEMEN MET

WGSP
Bibiana Drent, accountmanager
T 06 13 21 75 72
E bibiana.drent@rsdkrh.nl

Gemeente De Bilt
Tanja Vis, accountmanager bedrijven
T 030 - 228 95 19
E bedrijvenloket@debilt.nl

Bij het ter perse gaan van dit magazine is Jolanda van Hulst inmiddels afgetreden als wethouder van de gemeente De Bilt. 7oktober 2016



“Een mooie fles wijn is een prachtig 
cadeau om te geven. Het wordt altijd 
gewaardeerd en met een goede fles 
wijn kun je écht laten zien wat een 
relatie voor je betekent”. Aan het woord 
is Jan Giesbers, eigenaar van Q-Vignes 
Wijnimport, gevestigd aan de Looy-
dijk in de Bilt. Q-Vignes heeft jaren-
lange ervaring in het meedenken met 
bedrijven om samen met hen het meest 
geschikte relatie/eindejaarsgeschenk 
samen te stellen. Jan zegt hierover: 
“Ontzorgen van de opdrachtgevers is 
wat wij graag en goed doen, zeker in de 
aankomende drukke periode”! 

Q-Vignes levert dan ook aan vele bedrij-
ven uit verschillende branches geper-

sonaliseerde wijngeschenkverpak-
kingen. Een houten kistje, bedrukt met 
bedrijfslogo en voorzien van een mooie 
fles, is hiervan een goed voorbeeld. 

“Te vaak zie je nog standaard verpak-
kingen met niet eens altijd lekkere wijn 
erin. Daarmee doe je je goede relatie 
natuurlijk geen recht. Met iets meer 
aandacht en inspanning  zijn zoveel 
leuke voorbeelden te bedenken om 
uw relaties of uw personeel en anderen 
te verassen. Grote flessen, sfeervolle 
cadeauverpakkingen, combinaties van 
wijn met delicatessen, noem maar op”!

Speciaal voor het Bilts Ondernemers-
Nieuws heeft Jan voor iedere onderne-
mer al een klein eindejaarsgeschenk 
in petto: “Iedere ondernemer die de 
aankomende periode zijn relatiege-
schenken door Q-Vignes laat verzorgen 
bieden wij 5% korting op de gekozen 
wijnen”!

Een uniek cadeau; bij Q-Vignes 

Wijnimport makkelijker dan u 

denkt!

Q-Vignes, voor al uw 
eindejaarsgeschenken

Openingstijden
Maandag Op afspraak
Dinsdag Op afspraak
Woensdag Op afspraak
Donderdag 10:00 – 17:00
Vrijdag 10:00 – 20:00
Zaterdag 10:00 – 17:00
Zondag Op afspraak

Q-Vignes Wijnimport
Looydijk 113
3732 VD De Bilt
Email: jan.giesbers@qvignes.nl
Tel: 06-2722 9697

oktober 20168



Freek: 'Ik ben nu heel praktijkgericht 
ingesteld en weet uit ervaring dat 
wat een architect achter de tekentafel 
verzint in de praktijk niet altijd handig 
uitpakt. Ik werk regelmatig met en 
voor architecten en zie in veel gevallen 
de meerwaarde van hun visie. Maar ik 
zie ook dingen die technisch gewoon 
niet kunnen of op de lange termijn 
niet handig uitpakken. Ik ben blij dat 
ik dan met mijn ervaring in kan grij-
pen en anders kan adviseren. Op mijn 
vakgebied voel ik me best een beetje 
architect. Ik geniet ervan om met een 
klant een heel project op te zetten, het 
ontwerp te maken, het uit te voeren en 
te installeren. Zo ben je van het begin 
tot het eind betrokken bij een klus en 
als je het helemaal klaar is geeft dat een 
enorme kick.

WERKPLAATS EN SHOWROOM
Alle meubels van De Bruijn worden in 
de Westbroekse werkplaats gemaakt en 
zover voorbereid dat de plaatsing nog 
zo min mogelijk tijd in beslag neemt. 

Freek: 'Dat is niet alleen praktisch omdat 
we hier alle materialen hebben, maar 
we hebben ook vaak te maken met 
strakke planningen. De verhuizing van 
apotheek Maertensplein van de locatie 
op het plein naar het zorgcentrum is 
daar een voorbeeld van. Dat moest héél 
snel omdat de apotheek eigenlijk niet 
dicht kan. De nieuwe balies hadden we 
in de werkplaats al helemaal klaar en 
dan is het alleen nog een kwestie van 
plaatsen, de kasten verhuizen en zorgen 
dat alles naar wens is. Dat zijn leuke 
uitdagingen. Net als de showroom van 
Vink Witgoed. Daar zaten we ruimer in 
ons jasje qua tijd, maar kon ik helemaal 
los gaan op de inrichting. Ik kreeg van 
Ruth aardig de vrije hand en heb met 
veel plezier aan de tekentafel geze-
ten. Op de bovenverdieping bij Ruth 
heb ik een eigen showroom in mogen 
richten. Daar staan wat voorbeelden 
en voornamelijk materiaalstalen. Er is 
niks standaard bij ons maar als je vanuit 
niets iets moois wil maken dan ben je 
bij ons aan het juiste adres.'

De Bruijn
meubel- en interieurbouw

Freek de Bruijn bedacht op 

jonge leeftijd al dat hij later 

architect wilde worden. Maar 

in plaats van een studie voor 

architect volgde hij een oplei-

ding voor meubelmaker. Een 

pad waar hij achteraf geen spijt 

van heeft.

showroom Pr. Christinastraat 3
3615 AE  Westbroek
tel. 06-52 34 15 31
info@debruijninterieurs.nl
www.debruijninterieurs.nl

‘Architect onder de interieurbouwers.’ 

9oktober 2016



Een borrel met garnituur. Een wijntje 
met kleine gerechtjes. Heb je meer trek? 
Dan serveren we wat meer gerechtjes. 
Niets is onmogelijk, alles kan! Stap in 
een warme en stijlvolle huiskamersfeer 
en geniet van een heerlijke lunch of 
diner. Of heerlijke specialiteiten om 
samen te delen met je Amis onder het 
genot van een glas wijn of Utrechts bier. 

Bij Amis halen we alles uit de kast om 
je comfortabel te laten genieten van 
culinaire gerechten. Buiten de kaart 
om serveren wij altijd wisselende 
seizoensgerechten.

Vraag ook eens naar onze gerechten 
die worden gegrild op onze houtskool 
BBQ. Bijvoorbeeld een lekkere saté, een 
mooie sappige steak of een heerlijk 
stukje vis. Alles uiteraard met een bij-
passend garnituur.

Amis is een leuke gelegenheid als je iets 
te vieren hebt met vrienden, familie of 
collega’s. Speciaal voor grotere groepen 
hebben wij naast onze kaart een aantal 
speciale arrangementen samengesteld; 
van een walking diner, borrel tot high 
tea of vergaderarrangement. Vraag naar 
de mogelijkheden!

Je vindt Amis in De Bilt, aan de rand 
van Utrecht en vlak bij uitvalswegen 
van de A28 en A27. Rondom Amis 
zijn voldoende gratis parkeerplaatsen 

beschikbaar. Wij zijn ook goed met het 
Openbaar Vervoer te bereiken.
Tot ziens bij Amis!

“Amis” is Frans voor vrienden. En dat willen we graag met je worden. Met je zijn! Gezellig onder het 

genot van een drankje en een lekker hapje met elkaar eten. 

Amis eten & drinken
Dorpsstraat 81-83
3732 HH  De Bilt
030 221 31 81
info@restaurant-amis.nl
www.restaurant-amis.nl

Alles is mogelijk
bij Amis eten & drinken!

Van onze gasten: 

‘Gezellige ambiance,
heerlijk eten, originele presentatie 

en uitstekende bediening.
Vooral de antipasti

waren fantastisch lekker.’’

‘Heerlijk eten. Vooral het voorafje 
was een leuke verrassing. 

Allemaal kleine gerechtjes,
erg leuk. Aardige bediening en 
een gezellig verwarmd terras.’.’

‘Voel je welkom 
en geniet.’ 

oktober 201610



Samen voor De Bilt organiseert 
ontmoetingen tussen bedrijfs-
leven en maatschappelijke 
organisaties.
Zo stimuleren wij betrokken 
ondernemen in de gemeente De 
Bilt en versterken wij de lokale
samenleving. We doen dit samen 
met Mens De Bilt.  Informatie: 
www.samenvoordebilt.nl  of via 
joanne@samenvoordebilt.nl tel: 
06-46064010

Joanne Penning,
Directeur Samen voor De Bilt

MAATSCHAPPELIJK DINER 
Het maatschappelijk diner is een sprankelende ontmoeting van Biltse bedrijven 
met maatschappelijke organisaties. Onder het genot van een heerlijk diner maken 
zij kennis met elkaar en hebben het dan over wat zij voor elkaar kunnen beteke-
nen. Geld is taboe; het gaat om kennis, helpende handen, toegang tot netwerken, 
materiaal en faciliteiten. Het is te vergelijken met een Beursvloer. Het speciale van 
dit diner is dat we daarin samenwerken met Van der Valk, Reinaerde, de Fair Trade
Groep, LFE uit Maartensdijk en mogelijk nog andere Biltse ondernemers.

Doelgroep  Founders en partners van Samen voor de Bilt. 
Indien er nog plaatsen over zijn ook andere Biltse bedrijven en maat-
schappelijke organisaties.

Doel  Elkaar wederzijds een dienst bewijzen.
Datum & tijd   17 november 2016, 16.30 - 21.00 uur.
Plaats  Van der Valk Hotel De Bilt-Utrecht, Restaurant de Biltsche Hoek.
Aanmelden   judith@samenvoordebilt.nl
Kosten   Geen voor de bedrijven en maatschappelijke organisaties die 
  partner zijn van Samen voor De Bilt. Voor anderen € 25,-- excl BTW.
Informatie en opgave: Judith Boezewinkel, 06-11564957.

CIRCULAIR WERKEN VOOR BILTSE KOPLOPERS
Onze grondstoffen raken op. De uitdaging is grondstoffen langer en hoogwaardi-
ger te gebruiken, in de keten te houden in plaats van af te danken. Wat doen Biltse 
bedrijven en maatschappelijke ondernemingen hier al aan? En wat zouden ze 
nog kunnen of willen bereiken? Dat is het thema voor 3 bijeenkomsten van 3 uur 
verspreid over 1 jaar. Het doel is verdieping in Circulaire Economie en een netwerk 
vormen van bedrijven die hier mee aan de slag willen en acties willen uitwerken.
  
Doelgroep  Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Datum & tijd  Eerste bijeenkomst op 29 november van 16.00 - 19.00 uur.
Plaats    Wordt nog bekend gemaakt.
Aanmelden   joanne@samenvoordebilt.nl
Kosten   Geen voor de bedrijven en maatschappelijke organisaties die 
  partner zijn van Samen voor De Bilt.
  Voor niet aangesloten bedrijven: € 500,-- excl BTW.
  Voor niet aangesloten maatschappelijke organisaties: € 250,-- excl 

BTW.
Informatie en opgave: Joanne Penning, 06-46064010 

Biltse bedrijven en maatschappelijke 
organisaties helpen elkaar

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is de core business van Samen voor De Bilt. Wij stimuleren 

Biltse bedrijven en maatschappelijke ondernemingen om bij te dragen aan de Biltse samenleving. Zoals 

een medewerker van de Rabobank die les geeft op een middelbare school over Omgaan met Geld. Of 

personeel van het RIVM die Biltse ouderen in wooncentra een fantastische middag bezorgen. In het 

najaar organiseert Samen voor De Bilt twee belangrijke activiteiten.
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Regio Utrecht Oost wordt internationale topregio op gebied van life sciences en health

Utrecht Science Park
gaat activiteiten 
uitbreiden naar Bilthoven

‘Regio Utrecht Oost wordt internationale topregio 
op gebied van life sciences en health.’ 

oktober 201612



In 2014 is Bilthoven Biologicals 
eigenaar geworden van het Antonie 
van Leeuwenhoekterrein in Bilthoven 
waar nu ook nog het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) is gevestigd. Het RIVM vertrekt 
uiterlijk in 2019  naar het Utrecht 
Science Park. Bilthoven Biologicals wil 
het gebied verder ontwikkelen met 
productresearch, productontwikkeling 
en productieactiviteiten.

EERSTE SCIENCE PARK IN NEDERLAND 
MET SATELLIET-MODEL
Het Utrecht Science Park en Bilthoven 
willen gaan werken volgens een 
satelliet-model met twee locaties: 
Utrecht Science Park/De Uithof als 
centrale locatie in Utrecht en een 
tweede locatie op het Antonie van 
Leeuwenhoekterrein, Utrecht Science 
Park/Bilthoven genoemd. Beide 
locaties richten zich op Life Sciences 
& Health maar hebben een andere 
insteek. Op het Utrecht Science Park/
De Uithof ligt de nadruk op zorg, 
onderwijs, onderzoek en ontwikkeling 

van ondernemerschap, terwijl Utrecht 
Science Park/Bilthoven zich concentreert 
op product- en bedrijfsontwikkeling en 
productie. 
Door onder een gezamenlijke vlag 
op te trekken, versterken beide 
locaties hun profiel en worden 
daarmee aantrekkelijker voor 
bedrijven en investeerders. Naast een 
gezamenlijke marketing-, acquisitie- 
en communicatiestrategie, zal ook 
een gezamenlijke organisatie- en 
financiële structuur worden opgezet. 
De intentie is om dit najaar een formele 
samenwerkingsovereenkomst te 
ondertekenen waarin de samenwerking 
op deze onderdelen verder is 
uitgewerkt.

BILTHOVEN BIOLOGICALS
Bilthoven Biologicals is ontstaan 
na de privatisering van de 
productieactiviteiten van het 
Nederlands Vaccin Instituut (NVI). In 
2012 nam de eigenaar van het Serum 
Institute of India, ‘s werelds grootste 
vaccinproducent, deze activiteiten 

van het NVI over. Daardoor ontstond 
een krachtige combinatie van kennis, 
netwerk en faciliteiten. Bilthoven 
Biologicals produceert nu jaarlijks meer 
dan 100 miljoen doses vaccins en geeft 
daarmee invulling aan de ambitie om 
wereldwijd kinderen te beschermen 
tegen infectieziekten.

UTRECHT SCIENCE PARK
Op het Utrecht Science Park 
(USP) werken kennisinstellingen, 
onderzoeksinstituten en bedrijven 
intensief samen om nieuwe 
oplossingen te vinden voor een 
langer en gezonder leven, nu en in de 
toekomst. Het USP vormt de bakermat 
van baanbrekend fundamenteel en 
patiëntgericht onderzoek dankzij de 
unieke combinatie van expertise op 
het gebied van Biologie, Scheikunde, 
Farmacie, Natuurkunde, Wiskunde, 
Geneeskunde, Kindergeneeskunde 
en Diergeneeskunde. Het USP brengt 
topwetenschappers en toponderzoekers 
samen binnen de domeinen Life 
Sciences & Health en Sustainability. 

Onlangs hebben Bilthoven Biologicals, dochter van het Serum Instituut India, de gemeente De Bilt 

en Stichting Utrecht Science Park een intentieverklaring ondertekend om onderzoeks- en productie- 

activiteiten op het gebied van Life Sciences & Health onder een gezamenlijke vlag onder te brengen. 

Daarmee gaat het Utrecht Science Park haar activiteiten uitbreiden naar Bilthoven.

Contactpersoon gemeente:
Ronald Huijssen
Programmacoördinator EZ / 
Mobiliteit
030-2289576
r.huijssen@debilt.nl

13oktober 2016



Een multi functioneel bedrijvenpark

www.leyensehof.nl

Om te huren bij Leyensehof worden diverse ruimten
en mogelijkheden geboden:

Leyensehof  is dubbelgroen
Niet alleen een groene omgeving maar ook voorzien van groene energie

in de vorm van groene stroom en auto oplaadpunten.

Voor actueel aanbod en prijzen:

030-2287611

Leyensehof
Kantoor

Kantoorruimte beschikbaar van 
50m2 tot 1000m2

Flexibele bedrijfs- en werkruimte,  
verhuur vergaderruimte per 

dagdeel

Hier bevinden zich
werkplaatsen, studio’s en

praktijkruimten

Leyensehof
Flex

Leyensehof
Bedrijfsruimte

Ruime parkeergelegenheid

OV - 5 min. van station



“Bij de aanschaf van een bedrijfswagen 
vragen wij bij gemiddeld vier leasepar-
tijen een offerte op. De meest interes-
sante kiezen wij samen met de onder-
nemer uit. Daarna wordt het voertuig 
geheel gebruiksklaar gemaakt inclusief 
belettering en inrichting!” vervolgt 
Ronald. Er is meer

LEASEBUNDEL:  
ALLE CONTRACTEN IN ÉÉN BUNDEL. 
EÉN FACTUUR PER MAAND.
Leasecontracten, verzekeringen, de 
tankpas, facturatie, periodiek onder-
houd, eventuele schadeafwikkeling 
en - indien nodig - vervangend vervoer, 
On-Route regelt het. “U ontvangt van 
ons één overzichtelijke factuur per 
maand,” vervolgt Ronald. Leasebundel is 
dé oplossing voor het MKB. 

TURNKEY OPLEVERING:  
DIRECT AAN DE SLAG
Opklapbare werkbanken, belettering, 
autovolgsysteem, klimaatregulering, 
navigatie,  bluetooth toepassingen, 
signaleringsverlichting, volledige 
betimmering of een state-of-the-art 
studio in de bedrijfswagen? Ronald: “Wij 
beschikken over een eigen werkplaats 
waar elke bedrijfswagen kan worden 
ingericht naar de wensen van de 
gebruiker. U krijgt een professionele, 
representatieve en duurzame inrichting. 
Elke configuratie is gebruiksklaar bij 
aflevering.”

ONLINE CAR MANAGEMENT: 
OVERZICHT EN CONTROLE
Te allen tijde inzicht in uw wagenpark, 
zowel technisch als financieel, met één 

druk op de knop? Online Car Manage-
ment van On-Route voorziet volledig in 
deze behoefte. Onderhoud, leasecon-
tracten, kilometerstanden, brandstofge-
bruik of tankgedrag in één oogopslag 
helder via uw PC, tablet of smartphone. 

FLEET MANAGEMENT: REAL-TIME 
INFORMATIE EN SLIMME NAVIGATIE 
On-Route is gecertificeerd partner van 
TomTom Telematics. Een revolutionair 
autovolgsysteem dat slimme navigatie 
koppelt aan real-time inzicht in locatie, 
rijsnelheid, stop- en wachttijden of het 
rijgedrag van chauffeurs. Dit systeem 
maakt een zeer efficiënte inzet van de 
voertuigen en tijdig ingrijpen mogelijk. 

Kortom, On-Route bedrijfswagen-
parkbeheer ontzorgt ondernemers en 
organisaties bij het beheer, onderhoud 
en de configuratie van het wagen-

park en biedt slimme oplossingen 
om de bedrijfswagens zo effectief 
mogelijk in te zetten in de dagelijkse 
bedrijfsvoering. 

On-Route: One-stop-shopping 
in bedrijfswagenparkbeheer

On-Route biedt een totaal nieuw concept op het gebied van bedrijfswagenbeheer als het gaat om grijs-

kentekenvoertuigen tot 3500 kg. “Het concept is al interessant vanaf vijf voertuigen,” vertelt Ronald 

Vliek van On-Route. “Wij zorgen voor het beste voertuig, met de juiste specificaties, geheel ingericht én 

voor de meest aantrekkelijk prijs en voorwaarden. Bovendien krijgt de ondernemer slecht één factuur 

per maand voor de gehele vloot!”

On-Route
Weltevreden 2
3731 AL De Bilt
Telefoon: 030 221 1868
www.on-route.nl
info@on-route.nl
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De WOC is opgericht om de 

Westbroekse ondernemers met 

elkaar te verbinden, te netwer-

ken, elkaar te leren kennen en 

natuurlijk voor de onderlinge 

gezelligheid. 4x per jaar wor-

den hiervoor WOC avonden 

georganiseerd.

Westbroekse Ondernemers Club (WOC)

WOC-AVONDEN
•  24 november a.s. zal een 

bedrijfsbezoek worden. Bij het ter 
perse gaan van dit nummer is het 
nog niet bekend waar dat zal zijn.

Secretariaat WOC
Dr. Welfferweg 16
3615 AN  Westbroek
info@woc-westbroek.nl
www.woc-westbroek.nl

Ondernemers uit Westbroek presenteren 
zich digitaal op het ondernemersportaal.

WOC-LEDEN
Het dorpshuis Westbroek; Praktijk voor Fysiotherapie Vermeij-Schuller; MOB Consultancy Westbroek BV; 2AT B.V.; Caravanstal-
ling “Belia”; Schildersbedrijf Oostveen B.V.; V.O.F. Doe het Zelf Garage Plooij; C.K.V. Dos; Transport en Handelsonderneming D. 
van Vulpen Westbroek; Firma Hoeve Heizigt; ESC Beheer B.V.; Maatschap E.H. Blaauwendraad; De Bruijn meubel- en interieur-
bouw; Oussoren Loon- en Verhuurbedrijf; De Wilde Metaal; Syscon PTC; Basisschool ‘t Kompas; La Grange Verte Wines VOF; 
Blauwendraad t.h.o.d.n. E.G.A.; Henk J. van der Feest -Creatieve Concepten & Regie; J. Veldhuizen B.V.; Kasius Loon- en Grond-
verzetbedrijf; E. Schuurman BV; Autorijschool van Noort; Bureau Bliss; Administratiekantoor J. Strijk; Karin Bos Tekst; Karin van 
der Willigen Makelaardij o.z.; OttoMotive; SONAM B.V.; Layora Fotografie; Scriptura V.O.F.; Bouwman’s Loonbedrijf B.V.; Lama 
Groep B.V.; Steuler Catalyst Service Netherlands B.V.; Something for You; Nicolijn Minicars; P.G. de Rooij training en advies; Paul 
en Lettie’s Bed and Breakfast; Pris’stone Gallery; Van Oostrum Westbroek B.V.; Vink Witgoed B.V., Andy’s Dierensuper; Hoek 11; 
Ferrocentrum B.V.’Wim’s Dierenspeciaalszaal; Van Oostrum Westbroek B.V.; Orthopedagogenpraktijk Het Palet; Caravanservice 
Maarssen; Classic Competition

Donderdag 29 september was de eerste 
avond na de zomerstop. We hebben we 
een fantastische avond beleefd. Karin 
van Willigen Makelaardij verzorgde 
de WOC-pan, samen met haar collega 
die de fotografie en video verzorgt. Zij 
deden dit met geweldige flair, met een 
goed evenwicht tussen informatie en 
humor.

Aansluitend stelde Tanja Vis zich voor. 
Zij is contactpersoon bedrijven bij de 
gemeente De Bilt en zal voortaan als 
vertegenwoordiger van de gemeente 
onze WOC-avonden bezoeken.

Na de pauze zijn we in groepjes uiteen-
gegaan om aan de hand van een aantal 

stellingen met elkaar van gedachten te 
wisselen. We hebben het gehad over 
onder andere mentorschap voor nieuwe 
bedrijven, over een whatsappgroep 
als communicatiemiddel om elkaar te 
herinneren aan de WOC-avonden, of 
om ideeën uit te wisselen. En ook over 
de relatie WOC en de gemeente De Bilt, 
denk aan het beleid van aanbesteding, 
vergunningen, het opsplitsen van een 
woning in twee woningen. Hoe formu-
leren we de waarde van bijvoorbeeld 
andere ondernemerclubs, wat is het nut 
van contact daarmee? 

Al met al was het een zeer boeiende en 
informatieve avond. En last but least 
ook inspirerend.

Meedoen?
Sluit je aan 
bij de WOC

en bezoek gratis 
de inspirerende 
WOC-avonden!
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Vink Witgoed betrok 2 jaar geleden het 
oude Rabobankgebouw in Westbroek. 
Na een grondige verbouwing staat er 
nu een prachtige showroom/winkel 
met een enorme ondergrondse opslag-
ruimte waar een breed assortiment op 
voorraad wordt gehouden. ‘Dat maakt 
het mogelijk om razendsnel te scha-
kelen’, vertelt eigenaar Ruth Nagel. ‘Op 
deze manier kunnen wij ons onder-
scheiden en de service leveren die wij 
zo belangrijk vinden.’

GROOT BEDRIJF
Vink Witgoed beweegt zich weliswaar 
deels in de particuliere markt, maar ook 
bedrijven vormen een belangrijk deel 
van zijn klantenkring. Niet alleen als 
leverancier van grote koel- en vries-
kasten bij bijvoorbeeld instellingen en 
verswinkels, maar ook voor de inrich-
ting van pantry’s bij bedrijven. Vink 
Witgoed is o.a. huisleverancier van de 
universiteit van Utrecht, verzorgt daar 
het onderhoud en vervangt kapotte 
apparatuur. Achter de winkelpui op de 
Pr. Christinastraat 3 in Westbroek gaat 
een veel groter bedrijf schuil dan je in 
eerste instantie zou denken. 

DE ONDERNEMERSKEUKEN
‘In vrijwel ieder bedrijfspand is wel 
een keuken of pantry te vinden’, stelt 
Ruth. ‘De tijd van een losse (brom-
mende) koelkast met een koffiezetap-

paraatje erop is eigenlijk wel voorbij. 
Een keukenblokje is al snel geplaatst 
en wij leveren daar dan de inbouwap-
paratuur voor. Nog leuker wordt het als 
er een stuk maatwerk aan te pas komt. 
Ergens een vaatwasser plaatsen en 
aansluiten is veelal maatwerk; dat kun-
nen we natuurlijk als geen ander. Wij 
worden vrolijk van die gekke hoekjes 
waar het precies pas gemaakt moet 
worden, maar ook een grote kantine die 
we inclusief koeling en flessenkasten 
met professionele apparatuur mogen 
inrichten vinden we een uitdaging. Er 
komt vaak een stuk advies bij kijken, er 
is veel aanbod en wij proberen met een 
advies altijd de juiste balans te vinden 
tussen levensduur, prijs en energielabel. 
Als er een vaatwasser op een kantoor 
geplaatst moet worden dan adviseren 
we over het algemeen een machine met 
3 etages, daar kan je namelijk lekker 
veel kopjes in kwijt.’

COMPLEET PLAATJE
Witgoed leveranciers worden over het 
algemeen gezien als “dozenschuivers”. 
Vink Witgoed ziet zichzelf liever als 
“ontzorger”. Ruth: ‘In feite zijn we een 
verlengstuk van de ondernemer. Wij 
zorgen ervoor dat de producten die hij 
verkoopt vers blijven, de drankjes koel 
geserveerd kunnen worden, een kopje 
thee in een handomdraai uit de Quoo-
ker geserveerd kan worden en dat ze de 

afwas niet zelf hoeven te doen. 
We leveren een stukje gemak zodat 
zij zich met hun core-business bezig 
kunnen houden. Wij hebben kennis van 
de apparatuur, kunnen inschatten wat 
nodig is en we zorgen voor het onder-
houd. Zo makkelijk is het’.

Pr. Christinastraat 3
3615 AE  Westbroek
0346-281459
www.vinkwitgoed.nl

Vink Witgoed ontzorgt

Ruth Nagel denkt graag mee over 
witgoedzaken.

Midden in Westbroek is de 

grootste witgoedleverancier  

van de gemeente De Bilt 

gevestigd. Ouderwetse service 

en betrokken medewerkers 

maken Vink Witgoed tot een 

aantrekkelijke leverancier van  

koelkasten, vrieskisten, afwas-

machines en dergelijke zaken.

De afwasmachine met 3 etages kan 
bergen kopjes aan.
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In de gemeenteraad is dit jaar het 
gesprek gevoerd over verruiming van 
de mogelijkheden tot zondagsopenstel-
ling. Aanleiding hiervoor was de vraag 
van ondernemers om op zondag open 
te zijn.

POSITIE VAN BILTSE ONDERNEMERS 
IN DE REGIO
Alle omliggende gemeenten bieden 
hun ondernemers ruimere mogelijk-
heden op zondagen geopend te zijn. 
Dit leidt tot ongewenste effecten zoals 
koopstroomafvloeiing en omzetder-
ving. Door ruimere  zondagsopenstel-
ling krijgen Biltse ondernemers dus de 
kans om regionaal te concurreren. 

KANSEN
Voorheen waren ondernemers verplicht 
om dicht te zijn op zondag. De pilot 

biedt alle ondernemers de kans om een 
eigen afweging te maken om op zon-
dag open te gaan. Ondernemers heb-
ben volledige vrijheid om hier invulling 
aan te geven. Denk bijvoorbeeld aan 
een vaste maandelijkse verdeling van 
geopende zondagen tussen de verschil-
lende winkelcentra. 
Ook het benutten van zondagen bij sei-
zoensafhankelijke producten of juist het 
profiteren van de drukke feestmaan-
den is iets waarbij ondernemers nu de 
kans krijgen om hun eigen afweging te 
maken. 

VERSCHILLENDE VOORKEUREN
De gemeente De Bilt is niet de enige 
gemeente in Nederland waar koopzon-
dagen op de agenda staan. Er zijn zowel 
voor- als tegenstanders. Geloofsover-
tuiging kan een rol spelen, maar ook 

Pilot Koopzondagen 
gemeente De Bilt

De pilot koopzondagen in 

De Bilt is op 1 september van 

start gegaan! De gemeente-

raad voert een proef uit om 

gezamenlijk tot een passende 

oplossing te komen over koop-

zondagen in de gemeente 

De Bilt. Het komende half 

jaar krijgen alle winkels in de 

gemeente de gelegenheid om 

op zondag open te zijn. 
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de persoonlijke situatie van inwoners, 
ondernemers, werknemers en winke-
lend publiek. Per branche zijn er ook 
verschillende voorkeuren. Supermark-
ten, tuincentra en grotere detailhandel 
zien juist kansen om de koopstroomaf-
vloeiing in te dammen. 

Naast omzet op zondag kunnen zelf-
standig ondernemers de koopzonda-
gen ervaren als een verzwaring omdat 
zij hogere kosten hebben en mogelijk 
minder vrije tijd hebben. Dit alles maakt 
dat de meningen over koopzondagen 
verdeeld zijn. 

PILOT VAN EEN HALF JAAR
In de raadsvergadering van 21 april 
2016 heeft de gemeenteraad besloten 
tot het invoeren van een pilot zon-
dagsopenstelling voor een half jaar. 
De gemeenteraad heeft bij deze pilot 
een aantal eisen geformuleerd. Zo wil 
de raad uiterlijk begin 2017 een nieuw 
en definitief besluit nemen over de 
zondagsopenstelling. 

De raad wil dit besluit baseren op een 
aantal onderwerpen. Allereerst heeft 

de raad het college gevraagd een 
onderzoek uit te voeren tijdens de pilot-
periode naar onder meer de effecten op 
het gebruik van de verruimde ope-
ningstijden, de mening over zondag-
opening van inwoners, het functioneren 
van winkelbedrijven en de mogelijke 
overlast voor omwonenden van winkels 
ten aanzien van verkeer, parkeren, 
bevoorrading. 

MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID
Daarnaast verwacht de raad dat er 
afspraken komen over bevoorrading 
op zondag in relatie tot overlast voor 
omwonenden. Een ander onderwerp 
dat de gemeenteraad nadrukkelijk wil 
meewegen in het uiteindelijke besluit is 
het in dienst zijn van een aantoonbaar 
en substantieel aantal mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt bij de grote 
ketens, tuincentra en supermarkten.  

ENQUÊTE 
Om in 2017 tot een besluit te komen 
heeft de gemeenteraad aan het college 
verzocht om de pilot te monitoren. De 
gemeente De Bilt heeft bureau DTNP 

ingeschakeld om hierbij ondersteuning 
te bieden. Inwoners, ondernemers en 
omwonenden wordt gevraagd om op 
drie momenten tijdens de pilot een 
enquête in te vullen: in september 2016, 
december 2016 en maart 2017. Dit is 
van groot belang om een goed beeld te 
krijgen van de zondagsopenstelling en 
de bijkomende effecten. 

Mede op basis van de uitkomsten van 
dit onderzoek kan de raad besluiten of 
de zondagopening van winkels in de 
gemeente De Bilt al dan niet definitief 
wordt toegestaan. Dit besluit wordt 
na afloop van de pilotperiode in 2017 
verwacht. 

Van 1 september 2016 tot 1 maart 
2017 krijgen alle winkels in de 
gemeente De Bilt de gelegenheid om 
desgewenst op zondag open te zijn 
tussen 12.00 tot 18.00 uur.

Bij het ter perse gaan van dit magazine is Jolanda van Hulst inmiddels afgetreden als wethouder van de gemeente De Bilt. 19oktober 2016



ALLROUND COMMUNICATIE- 
ONDERSTEUNER VOOR HET MKB
Hilde: “Naast drukken en printen doen 
we nu zoveel meer. We adviseren, 
ontwerpen, maken en regelen eigenlijk 
alles op het gebied van eigentijdse 
communicatie. Van huisstijl tot gevel-

reclame, van website tot apps, van 
direct mailings tot e-mailcampagnes, 
van autoreclame tot bedrijfskleding 
en promotionele artikelen. Dat doen 
we primair voor kleine en middelgrote 
bedrijven. Dus ook in kleine oplagen en 
binnen elk budget.”

TOTAALOPLOSSINGEN
“Er is de laatste jaren heel veel veran-
derd als het om communicatie gaat,” 
vervolgt Hilde. “Wij maken al die nieuwe 
communicatievormen breed bereikbaar 
als een totaaloplossing. We regelen het 
allemaal. Of het nu gaat om beter opval-
len tussen concurrenten, het vinden van 
nieuwe klanten of het krijgen van meer 
business uit bestaande klanten.”

U WILT OPVALLEN 
TUSSEN UW CONCURRENTIE?
“Als u bijvoorbeeld meer wilt opval-
len kunnen wij u helpen en de zaken 
groot(s) voor u aanpakken. Met mooie 
gevelreclame bijvoorbeeld. Maar we zor-
gen ook voor de belettering en signing 
van uw auto’s en we maken complete 

beursstands, showroompresentaties, 
displays, banners, billboards, vlaggen… 
Opvallende communicatie kan zowel 
intern als extern voor een indrukwek-
kende presentatie zorgen,” vervolgt zij. 

PERSOONLIJK COMMUNICEREN?
“We kunnen uw communicatie ook 
persoonlijker en dus doeltreffender 
maken. Bijvoorbeeld met heel persoon-
lijke direct mailings met alle denkbare 
variabelen. We personaliseren manuals, 
syllabi, certificaten en uitnodigingen 
voor beurzen en evenementen, maar 
ook de benodigde hand-outs en het 
materiaal voor de follow-up.” 

ERVARING, SNELHEID 
EN FLEXIBILITEIT
Hilde: “Inmiddels zijn we alweer 34 jaar 
in Zeist gevestigd en hebben we heel 
wat jaren ervaring in huis in creatieve 
dienstverlening. Bovendien werken we 
nauw samen met onze 70 collega-Mul-
ticopy bedrijven. Daardoor kunnen we 
altijd verrassen. In snelheid, flexibiliteit 
en mogelijkheden.”

 Multicopy:
de allround communicatie- 
ondersteuner voor het mkb

Meer weten over wat Multicopy 
The Communication Company 
allemaal kan en doet? Kijk op 
www.multicopy.nl/zeist.

Multicopy Zeist
Huis ter Heideweg 58 BG
3705 LZ  Zeist
T 030-692 13 36 
E zeist@multicopy.nl

Multicopy is veranderd. ”We 

drukken en printen nog steeds, 

maar we zijn beslist niet meer 

de copyshop en drukkerij van 

vroeger,” vertelt Hilde Sainte-

romane van Multicopy Zeist. 

“Anno 2016 bieden we een 

compleet pakket aan eigen-

tijdse communicatiediensten. 

Daarom heten we voortaan 

Multicopy The Communication 

Company.”
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De noodzaak van verrekenen
bij huwelijkse voorwaarden
Ook als er huwelijkse voorwaarden gemaakt zijn, waardoor de ondernemer 
denkt dat de onderneming en de waarde daarvan bij echtscheiding niet hoeven 
te worden verrekend met de ex, blijkt dat dit niet altijd zo is. De Hoge Raad heeft 
in de volgende casus beslist dat er toch een verrekening van de waarde van de 
aandelen in een BV moet plaatsvinden.
 
De casus is als volgt: 
Man en vrouw zijn in 1981 gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Ze spreken af 
dat ze allebei hun eigen vermogen hebben en aansprakelijk zijn voor hun eigen 
schulden. Voor wat betreft hun inkomen spreken ze af, dat voorzover ze dat niet 
opmaken in een jaar, ze dit met elkaar zullen delen. Dit is het zogenaamde peri-
odieke verrekeningsbeding of het Amsterdams verrekeningsbeding.
In de praktijk verrekenen ze echter niet. Wat wel gebeurt is dat de man in 1986 
een holdingBV opricht. De 35000 gulden die toen nodig was voor de oprichting 
is afkomstig uit de niet verrekende inkomsten. En in 2010 gaat het stel scheiden. 
De aandelen van de BV zijn inmiddels 3 miljoen euro waard.

De vrouw eist verrekening omdat de oorspronkelijke 35000 gulden afkomstig 
was uit niet verrekend vermogen. Het Hof geeft de vrouw gelijk op grond van 
de beleggingsleer. De oorspronkelijke 35000 gulden was gemeenschappelijk, 
dus alles wat daarvoor in de plaats komt ook. De man accepteert deze beslis-
sing niet en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. De man zegt dat op grond van 
de huwelijkse voorwaarden duidelijk blijkt dat de ondernemingswinsten niet 
vallen onder het periodiek verrekeningsbeding, zodat slechts de waardestijging 
van de aandelen in de verrekening moeten worden betrokken voor zover deze 
is te beschouwen als (redelijk) rendement op de investering in de vorm van een 
koopprijs van de aandelen en derhalve niet de waardestijging van de aandelen 
voor zover deze is terug te voeren op opgepotte winsten.

De Hoge Raad is het niet met de man eens. Ook de omstandigheid dat de 
waardestijging voornamelijk is teweeggebracht door de arbeidsinspanning en 
ondernemerskwaliteiten van de man (en zijn zakenpartner) geeft geen aanlei-
ding om de beleggingsleer niet te volgen. Dit betekent dat de man, ondanks 
de huwelijkse voorwaarden waarin staat dat vermogen privé is, de helft van zijn 
onderneming moet afrekenen met zijn ex-vrouw.

Had dit kunnen worden voorkomen? Ja. Leef de huwelijkse voorwaarden na op 
het gebied van de verrekeningsplicht. Om duidelijkheid te hebben, kan het zeer 
zinvol zijn om een vaststellingsovereenkomst te maken tijdens het huwelijk, 
zodat hierover geen onduidelijkheden zijn. En natuurlijk is het zinvol zijn om de 
huwelijkse voorwaarden nog eens goed tegen het licht te houden. Wij helpen u 
hierbij graag.

Met vriendelijke groet, 
Ina Houwing

Wij zijn geen notarissen van 
‘kleine lettertjes,’ maar notarissen 
van goede afspraken vooraf. 
We verrassen u liever met gedegen 
werk dan met een onverwachts 
hogere rekening. We nemen de tijd 
om u goed te leren kennen op een 
tijdstip dat u uitkomt. 
Bel gerust voor een afspraak.  

Soestdijkseweg Zuid 267
3721 AE Bilthoven
Tel. (030) 229 08 11
info@houwingvanbeek.nl
www.houwingvanbeek.nl
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Showroom:
Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

T +31 (0) 346 21 22 79

Het maakt niet uit waar u ons bezoekt. Op een beurs, evenement of in de 
showroom, het is altijd gezellig. Even aanwaaien bij BotaBoots is steeds weer een 
beleving. Onze uitgebreide collectie met labels als BotaBoots, Riani, Caroline 
Biss, Silver, Deha, Milestone, Mos Mosh, Mala Alisha, Ikki en Minnetonka, kunt 
u op uw gemak bekijken. Stelt u een persoonlijk advies op prijs, dan kunt u ook 
een afspraak maken, dan zijn we er voor 100%. Wij kennen de collectie als geen 
ander en weten verrassende combinaties te maken. Bovendien hebben we nooit 
haast. Kof� e, een drankje en een versnapering zijn bij ons vaste prik.

Kijk voor de openingsdata op
www.botabootscompany.com/events

of maak een afspraak wanneer het u schikt!

Proef de sfeer

bij BotaBoots

Out� ts Boots Accessories



De BCB is in 1991 opgericht door een 4-tal ondernemers met als doel de onder-
linge relatie te bevorderen. Traditiegetrouw wordt eens in de 5 jaar het jubileum 
mét partners van de leden tijdens een meerdaags uitje gevierd. Dit jaar koos de 
feestcommissie voor een ludieke toertocht in lelijke eendjes van Fort Vechten naar 
IJmuiden. Het was nostalgie ten top met de open dakjes, max 80 km/uur prutte-
lend door landelijk Nederland. Ondanks 2 tussenstops kwam menigeen toch wat 
'gevouwen' uit de 'tuinstoelen' in IJmuiden, waar een gezellige feestavond op het 
fort in het verschiet lag. Zondag volgde na het ontbijt een sportief programma bij 
het strand met o.a. klimmen, raften en blo-karten. Voor diegene die daar geen zin 
in hadden was het heerlijk toeven bij het 'clubhuis' in de zon. Na de lunch werd de 
terugreis per touringcar aanvaard waarna iedereen in Fort Vechten afscheid van 
elkaar nam. De volgende gelegenheid waarbij alle leden mét partners elkaar weer 
kunnen ontmoeten is de nieuwjaarsborrel in 2017.

BCB viert jubileum
De BCB vierde in het weekend van 17 september haar 25-jarig jubi-

leum. Leden en partners vertrokken vanuit Fort Vechten voor een 

2-daags avontuur richting IJmuiden.

LEDENOVERZICHT
Aatax 2474 - Zakelijk taxivervoer, A-B Groep, adviseurs financiële diensten B.V., ABN - Amro Bank NV, acconavm adviseurs en accountants, Administratiekantoor P. van der Horst, Administratiekantoor 
Ton Elders, Agterberg BV, A-Quadraat Standbouwservice, Architektenbureau Van Verseveld & Partners bv, Autobedrijf de Rooij, BenK Invest B.V., Bilthovens Bouwbedrijf Larenstein BV, Biltse 
Helpdesk, Bouwbedrijf Van der Sluys B.V., Bouwbedrijf van Oostenbruggen, Café van Miltenburg, Centrum voor Bedrijfsopvolging BV, Chiropractijk André de Voos, Cooster coaching accountants, 
D.Hartevelt schilderwerken, Dapper’s Kantoorvakhandel BV, de Realisatiegroep, Defactim, Delta Resources BV, Dynon Sport B.V., EC Consultancy, ERA Makelaar Coljee, Evergreen, Flow Advocaten 
B.V., Gebloemd, Gilde Personeel, GJ Fabrics BV, Golfpark De Biltse Duinen, Hama Vastgoed B.V., Het Koningsbed BV, HLP Images, Hol & Molenbeek Soest, Hotel De Biltsche Hoek, Houwing Van Beek 
notarissen, Hoveniersbedrijf Hoefakker, Hoveniersbedrijf van Ginkel v.o.f., Huussen Elektro BV, HypoTakeCare, ING Nederland, Utrechtse Heuvelrug, Insight Legal, J. Meijerink & Zn bv, KIK Accountants 
& Belastingadviseurs, Kinderdagverblijf ‘t Mereltje, Kuin Bedrijfsarts & Consultant, Luttik Plywood Marketing B.V., Makelaardij Boogaard, de Maltha groep, Menzing & Partners, Merkus Educountancy 
BV, Multi Pilot Simulations BV, Multi Safe B.V., Nijland Makelaars, On-Route Wagenpark Facility, P.Buijs en Zoon, Parel Promotie BV, Peter Brouwer Aannemersbedrijf, Rabobank Utrechtse Heuvelrug, 
Rembrandt Beheer B.V., Rest. De Witte Zwaan, Restaurant De Mauritshoeve, Rojé auto-accessoires, Samen in Geld, Schildersbedrijf Cornelle, Schildersbedrijf Joh. van Doorn De Bilt B.V., Schipper 
Aluminium Produkten BV, Schoonmaakbedrijf All Clean B.V., Slagerij Van Loo Catering, Sportcentrum KEES, Stukadoorsbedrijf Living B.V., Syntelos B.V., Tameroord Veehouderij, Tax4You BV, Telecom 
Raadgevers, Van Kinschot Arbeidsrecht & Mediation, Van Luin Assurantie Groep, Van Markus Autoschade, Van Ostade Vastgoedbeheer B.V., VD2/Pet ICT Diensten BV, Verkerk Bilthoven BV, VerkroostPR, 
Verzuimmanagement op Maat, Visser&Visser, Wierda Scoots and Bikes.nl, Wijn- en Whisky Importeur Verhaar, Yes Advocaten

De BCB houdt maandelijks een 
bijeenkomst bij een van de leden 
op het bedrijf. Deze bijeenkomsten 
worden goed bezocht en door het 
laagdrempelige karakter worden 
er veel contacten gelegd. Wilt u lid 
worden van de BCB en is uw onder-
neming gevestigd in De Bilt, Bilt-
hoven, Maartensdijk, Groenekan, 
Hollandsche Rading of Westbroek, 
neem dan contact op met het secre-
tariaat via info@bcbdebilt.nl of kijk 
voor meer informatie op de website 
bcbdebilt.nl

www.bcbdebilt.nl

Showroom:
Industrieweg 24a, Maartensdijk
do-vr 13-19u. & za 12-17u.

T +31 (0) 346 21 22 79

Het maakt niet uit waar u ons bezoekt. Op een beurs, evenement of in de 
showroom, het is altijd gezellig. Even aanwaaien bij BotaBoots is steeds weer een 
beleving. Onze uitgebreide collectie met labels als BotaBoots, Riani, Caroline 
Biss, Silver, Deha, Milestone, Mos Mosh, Mala Alisha, Ikki en Minnetonka, kunt 
u op uw gemak bekijken. Stelt u een persoonlijk advies op prijs, dan kunt u ook 
een afspraak maken, dan zijn we er voor 100%. Wij kennen de collectie als geen 
ander en weten verrassende combinaties te maken. Bovendien hebben we nooit 
haast. Kof� e, een drankje en een versnapering zijn bij ons vaste prik.

Kijk voor de openingsdata op
www.botabootscompany.com/events

of maak een afspraak wanneer het u schikt!

Proef de sfeer

bij BotaBoots

Out� ts Boots Accessories
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Verrassend
veelzijdig!

Parel Promotie is een creatieve onderneming met brede kennis van gra� sche 

dienstverlening, of� ce management en communicatie. Wij delen onze kennis 

graag en vinden het een uitdaging om als klankbord te fungeren. Dat resulteert 

vaak in verrassende oplossingen en vlotte acties. Regelmatig stellen wij onze 

expertise ter beschikking aan lokale non-pro� t organisaties of zijn sponsor van 

lokale initiatieven. 

Neem contact op met Parel Promotie om een afspraak te maken.

Bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl.

Of kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.

Kijk ook eens op: www.parelpromotie.nl
Parel Promotie

o n t we r p + p r i n t + d r u k
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DISPLAYS

Cadeau shoppen

bij BotaBoots

Showroom: Industrieweg 24a, Maartensdijk   |   tel. 0346-212279

Kijk voor de openingsdata op www.botabootscompany.com/events

Outfits Boots Accessories

•	 14 - 15 november 

  Smaak van Italië - Houten

•	 20 - 21 november 

  ‘Genieten’ - tuincentrum Vechtweelde, Maarssen

•	 11 - 13 december 

  Kerstmarkt IJs op de Brink - Laren

of op locatie
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