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De rode draad die door de Businessclub De Wetering-Haarrijn loopt is niet de A2,
maar is Duurzame Verbinding. Het gaat om ondernemers die verbindingen maken
met elkaar. Niet alleen als klant, maar vooral als mede-ondernemer. Wat kom je
tegen? Wat zijn je uitdagingen? Hoe kan je elkaar daarbij helpen? Elke ondernemer
biedt weer verbinding met zijn eigen netwerk, zijn klanten en relaties. Door elkaar
regelmatig te ontmoeten in de businessclub worden die verbindingen duurzaam,
het gaat niet alleen om visitekaartjes uitwisselen, maar echt connecties aangaan:
duurzame verbindingen!
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T W EE NIEU W BOU W ER S
OP DE H A A RRIJN

Een goed voorbeeld van een duurzame
verbinding is de recent ontstane
huurder-verhuurderrelatie van Thijs
Buijs en Joris van Baars. Een klik bij
de businessclub en een rondvraag
leidde tot een zakelijke overeenkomst
waar beide partijen beter van worden.
Samen lunchen en tafeltennissen is er
een onderdeel van.
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De Haarrijn is genoemd naar het
middeleeuwse afwateringskanaal.
Sinds 2011 is het een bedrijventerrein
en je komt er vanaf De Wetering door
onder de Haarrijnse Rading door te
gaan. Verfgroothandel Bevela en WM
Automaterialen zijn twee bedrijven die
daar een pand hebben gebouwd. Wat
kwamen ze hierbij tegen? Acht vragen
aan Lex van Eijck en Maurice Ennik.
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P RODUCT V ERNIE TIGING
IN FORT K NOX
Jan van der Roest, en zijn collega Jos
de Jong, van Veolia houden zich bezig
met veel meer dan oud papier. Denk
ook aan bankpasjes, harde schijven,
archieven, röntgenfoto’s, textiel en
zelfs gitaren. Dat alles gebeurt onder
de juiste eisen van veiligheid en
vertrouwelijkheid, in een pand dat
hier speciaal voor is gebouwd en waar
je geen los wapperend papier zult
aantreffen.

RUIMT E GE ZOCH T
EN GE VONDEN

S AMEN IN EEN
FLE XIBEL PA ND
Per Vonk en Rob Noordink zijn twee
van de huurders van de Flexizone,
een bedrijfsverzamelgebouw
met traditionele kantoorruimtes,
werkplaatsen en containerunits. Ze
lopen de deur niet bij elkaar plat, maar
komen elkaar bij de koffieautomaat
tegen. En natuurlijk ook bij de
businessclub.
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T ROT S OP HE T MOOIS T E
BU SINE S S PA RK
Wist u dat De Wetering-Haarrijn
niet meer bedrijventerrein heet,
maar businesspark? Wist u dat de fee
die de vastgoedeigenaren aan het
parkmanagement betalen, in twaalf
en een half jaar nog niet is gestegen?
Edward van Tuinen, voorzitter van
Vereniging Parkmanagement is er
terecht tros op.
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OP GEGROEID IN EEN
ONDERNEMER S GE ZIN

52

The Wall is goed gevuld, met bedrijven
die op de website zijn ingedeeld in
‘buy, eat en play’. Businessclubleden
Wengin Qui en Floris Boers, alsmede
ondernemer Ed Bindels leggen uit hoe
die trits voor hen werkt.

Sharon Dijksma is ruim een jaar
burgemeester van Utrecht. In dit
interview wenst ze de businessclub
nog vele jaren toe en vertelt ze wat zij
zelf heeft met duurzame verbindingen,
digitale veiligheid en ondernemen.
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DE DRIV E VOOR
AU TOMOTIV E

62

Businesspark De Wetering-Haarrijn
kent veel bedrijven in de Automotive
branche. Willy Kok en Robbie Altena
werken bij twee heel verschillende
van deze bedrijven en beantwoorden
dezelfde zes vragen. Over hun drive,
hun visie op klimaatdoelen en
duurzaamheid. En: Waarom zijn ze bij
de businessclub gekomen?
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DUUR Z A A MHEID ,
INNOVATIE EN
COMMUNIT Y BUILDING
Het Ondernemersfonds Utrecht
bestaat sinds 2013. BCDW-Haarrijn
bestuursleden Rineke Sloetjes en
Peter Cullens leggen uit hoe het
ondernemersfonds werkt en welke
projecten al gerealiseerd zijn voor het
gebied waar De Wetering-Haarrijn
onder valt.

KOP EN, E TEN EN
SP ELEN: ALLEMA AL IN
T HE WA LL

TIJDLIJN 1 2 , 5 JA A R
BCDW-H A A RRIJN
Een greep uit de gebeurtenissen
die in de afgelopen jaren de revue
passeerden. Er is veel leuks voorbij
gekomen. Wat weet jij je nog te
herinneren?

66

VA A K GA AT HE T
S P ON TA A N , ME T
EEN P RA ATJE
Johan Teunissen van Shell De Wetering
is een echte verbinder, dus tijdens een
broodje of een binnenreiniging heeft
hij al menig bedrijventerreingenoot
over de businessclub verteld. Erelid
Steve Klein vertelt hoe Shell ‘de
huiskamer van De Wetering’ is
geworden.

B u s i n e s s c l u b

De Wetering-Haarrijn

Wat ook niet onvermeld mag blijven is de BCDW-app. Een mooi nieuw communicatiemiddel dat ons netwerk heel goed
ondersteunt. Alle leden letterlijk onder de knop, het netwerk bij de hand, korte lijnen.

Voorwoord

Dat is een van de projecten die zijn gerealiseerd met gelden uit het Ondernemers Fonds Utrecht (OFU). Medebestuursleden
Rineke Sloetjes en Peter Cullens vertellen hier in deze glossy meer over. Ook het 12,5-jarig jubileum van de BCDW dat
we nu vieren is hierdoor mede mogelijk gemaakt.

A L L E L EDEN L E T T ER L IJK
ONDER DE K NOP

Onze businessclub is met 12,5 jaar nog steeds springlevend, daar ben ik als voorzitter erg trots op. Duurzame verbinding
is de kern van een goed netwerk. Hoe waardevol dat is, is wel gebleken in de afgelopen moeilijke tijden. We hebben
gezien hoe groot de veerkracht, de inventiviteit, de professionaliteit, de overlevingskracht en de overlevingsdrang van
onze ondernemers is. Er zijn geen leden gestopt omdat een bedrijf omgevallen is, dat vind ik heel bijzonder.
De kracht van goed netwerken zit hem in erop uitgaan, contact met elkaar maken, laten zien wie je bent en wat je doet
en vragen durven stellen. Zodat je elkaar kan helpen, elkaar de bal toe kan spelen en anderen in je netwerk aanbevelen.
Centraal in dit nummer staat duurzame verbinding. Tussen ondernemers onderling, bijvoorbeeld omdat ze een
gebouw delen. Of omdat ze in dezelfde branche operationeel zijn. Omdat ondernemers elkaar ontmoeten in onze eigen
‘huiskamer’.

Onze businessclub brengt ondernemers bijeen die elkaar business gunnen. Niet zozeer altijd onderling, maar ook
binnen hun netwerk. Maar het is ook een plek waar je van elkaar kan leren. We hebben al mooie voorbeelden gezien van
ondernemers die zich in het ondernemerschap en het netwerken ontwikkeld hebben. Daar kan ik erg van genieten, als
ik dat zie gebeuren.
Ik wens iedereen veel gezondheid toe en heel veel succes bij het ondernemen en uiteraard veel leesplezier met deze
(papieren) glossy.

Jan van der Roest

DUUR Z A M E V ER BINDING IS
DE K ER N VA N
EEN GOED NE T W ER K
Wie zijn je buren op ons businesspark? Wie zitten er in die bedrijven, waar houden ze zich mee bezig? Ook in deze
glossy blijkt die interesse voor veel leden de motivatie te zijn om zich aan te sluiten. We hebben onder onze 75 leden een
diverse mix van grote en kleine bedrijven, ondernemers die net zijn gestart of jaren bezig, jong en oud, op het gebied
van chocola tot automotive en alles wat ertussen zit. Alle andere ondernemers op De Wetering-Haarrijn die zich ook
willen aansluiten, nodig ik hierbij van harte uit. Deze glossy geeft een mooie indruk van waar onze businessclub voor
staat.
Uiteraard hebben wij in de laatste 2 jaar minder vaak ontbijtsessies en bedrijfsbezoeken gehouden en elkaar minder
ontmoet. Vorig jaar toen het voor de eerste keer weer eens kon, was er direct een grote opkomst bij FoodExplore. Heel
inspirerend was de talk van Annemarie van Gaal die we als spreker hadden uitgenodigd. Met BCDW On Tour maakten
we een fietstocht op de Pickupb!kes langs een aantal ledenbedrijven. Een mooie manier om kennis te maken met onze
deelfietsen en een groot aantal bedrijven en met andere leden. En dat alles in de buitenlucht.
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T WEE NIEUWBOUWERS
OP DE HA ARRIJN
Verfgroothandel Bevela verhuisde mei 2020 naar een
nieuw pand in Haarrijn. In het nieuwe pand bevinden zich
zowel de flagshipstore van Bevela, als het hoofdkantoor
van de Van Eijk groep, waaronder naast Bevela filialen ook
meerdere Sikkens Centers vallen. Dennis van Eijk is algemeen
directeur, zijn vader Lex hield zich onder andere bezig
met de bouw van het pand. Hij is namens Bevela ook lid
geworden van de BCDW-Haarrijn.
Het van oorsprong Duitse bedrijf WM Automaterialen
bouwde in 2018 de vestiging in Utrecht in Haarrijn. Nu
is dit van de zeven Nederlandse vestigingen de centrale
hoofdvestiging. WM Automaterialen levert alle autoonderdelen aan autobedrijven, vanuit deze vestiging aan
bedrijven in de regio Utrecht. Maurice Ennik is sinds 2019
bedrijfsleider.
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In hoeverre hebben jullie het pand duurzaam gebouwd?

Waarom hebben jullie voor Haarrijn gekozen?

Nieuwbouw had de voorkeur, zodat we het pand

We zitten volledig op warmtepompen en hebben ons

Het pand is voorzien van de nieuwste technieken als

het duurde een hele tijd voordat de kavels verkocht

neer konden zetten met de uitstraling en de indeling

hele dak belegd met zonnepanelen. Ik heb daar wel

warmteterugwinning, elektra besparende maatregelen

werden. Aanvankelijk durfden we dat niet zo goed aan,

die wij willen. Dat kon in De Haarrijn en bovendien is

contact over gehad met de ECUB, maar ik had al contact

en voldoet aan alle eisen gesteld aan deze tijd,

maar we zitten hier nu met heel veel plezier. Het is een

de bereikbaarheid met de A2 hier ideaal. Gezien het

met een andere partij, dus we hebben dat zelf gedaan.

daarnaast kijken we nu ook naar de mogelijkheden

mooie plek, uitstekend bereikbaar.

vooruitzicht naar landelijke dekking is dit een goed

We zijn nu volledig self supporting.

voor zonnepanelen.

We hebben al jaren gekeken naar dit bedrijventerrein,

strategisch punt voor ons.

Wie zijn jullie klanten en wat gebeurt er bij jullie in het pand?

Wij

hebben

de

bouwsector

als

klant,

veel

Wat doen jullie zelf nog aan duurzaamheid?

Wij zijn een totaalleverancier voor het autobedrijf

Nobel

Op onze branche (mobiliteit) staat een vergrootglas

schildersbedrijven. Die kwamen handjes tekort in de

en

bestellen

(Sikkens) en Van Wijhe Verf (Wijzonol). Die zijn

wat betreft duurzaamheid. We gaan mee met de

coronatijd. Het was bij ons heel druk. We hebben de

onderdelen bij ons en op zes routes per dag bezorgen

zeer vooruitstrevend, de verven zijn tegenwoordig

ontwikkelingen op dat gebied, denk aan de eisen die

flagstore en de kantoren, maar ook een trainingsruimte

onze chauffeurs die. We geven op de vestiging ook

biobased, daar zit een enorme ontwikkeling in. De

worden gesteld aan emissie en zuinig rijden en alle

waarin we nieuwe producten kunnen demonstreren

trainingen, theoretisch maar ook praktisch in onze

producten worden steeds minder milieubelastend,

onderdelen om dat te optimaliseren. Bij vervoerskeuzes

aan de schildersbedrijven. Zodat schilders zich kunnen

eigen werkplaats. Er verandert ontzettend veel in de

door de Europese normering die steeds aangescherpt

gebruiken we zoveel mogelijk duurzame oplossingen.

verdiepen en verbreden.

Automotive branche; de techniek en hoe we met auto’s

worden. Daar merkt de schilder bijna niets van, want

omgaan, dan is bijscholing van groot belang.

de kwaliteit blijft hoog en het product goed. Ook de

leveren

alleen

B2B.

Autobedrijven

Onze

grootste

leveranciers

zijn

Akzo

consument merkt er als het goed is niets van.

Hoe ging het contact met parkmanagement?

We hebben een prima introductie gehad, het contact

Het

contact

verliep

prima.

De

mensen

van

is prettig. Als er problemen zijn, zoals losliggende

Parkmanagement stelden vragen en hielpen ons als

klinkers, wordt daar snel op gereageerd. Wij zitten

er problemen waren. In het begin zaten we hier nogal

tegenover de carpoolplaats, daar hebben we veel

afgelegen en hadden we wat overlast van hangjongeren.

overlast gehad van zwerfvuil. Dat is snel opgepakt door

Toen is er extra beveiliging ingezet.

HE T IS EEN MOOIE PL EK ,
UI T S T EK END BER EIK B A A R

parkmanagement.

Hoe verliep het contact met de gemeente?

Hoe denken jullie over de uitbreiding aan de Haarrijnse Plas?

De gemeente wilde liever niet dat we een hek om

Het contact met de gemeente liep goed. De stuurgroep

Dat betekent meer verkeer, daar ben ik wel benieuwd

Wij staan hier positief in. De locatie is prima en leent

ons pand zouden zetten, om het open te houden.

die zich bezighield met het project om Utrecht als

naar. Het is nu al een behoorlijk drukke weg. Prima dat

zich uitstekend. Meer bedrijvigheid is aantrekkelijk

Maar vanwege de carpoolplaats is dat echt geen doen.

locatie onder de aandacht te brengen was prima.

ze dat ontwikkelen, maar de verkeersstroom is een

voor investeerders en bedrijven om zich te vestigen.

aandachtspunt.

Voor ons is het fijn als er wat meer reuring rond het

Onze beveiligingscamera laat zien wat daar ‘s nachts
allemaal gebeurt, dat wil je niet weten. We hebben nu

pand komt, een woonwijk naast een bedrijventerrein

goed contact met de veiligheidsdriehoek, er is aandacht

geeft ook meer veiligheid.

voor.
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L IDM A AT SCH A P VA N EEN LOK A L E
BUSINE S SCLUB HOORT ER BIJ , V IND IK
Waarom zijn jullie bij de businessclub gekomen?

Ik ben meteen benaderd door Rineke. We vinden het

Lidmaatschap van een lokale businessclub hoort

belangrijk om lid te zijn en op de hoogte te zijn van

erbij, vind ik. Je doet onderlinge contacten op met

wat hier speelt. We zijn zo druk en ook veel op onze 21

mede-ondernemers. Je krijgt meer bekendheid naar

vestigingen, dat we niet bij alle bijeenkomsten kunnen

elkaar toe en kan elkaar helpen. Wij hebben hier in

zijn. Volgens mij is het enthousiaste club mensen. We

2019 een ontbijtsessie gehost, dat was erg plezierig. De

zijn een open organisatie, iedereen is welkom. Met

afgelopen jaren was het natuurlijk wat stil, maar ik kijk

Johan van Shell zijn we bezig met een gezamenlijke

uit naar toekomstige ontmoetingen en activiteiten!

actie om onze klanten daar de auto te laten wassen.
Het industrieterrein ligt er mooi bij. Ga zo door, zou ik
zeggen!

De Haarrijn is een afwateringskanaal dat voor 1310 werd gegraven ten behoeve van de afwatering van de Themaatse
Polder en de Haarpolder. Het begint bij de buurtschap Gieltjesdorp in de woonplaats Kockengen. Vanaf dit beginpunt
loopt de Haarrijn over een afstand van ongeveer twee kilometer naar het noordoosten. Het eindpunt ligt bij het uiterste
noorden van de woonwijk Maarssenbroek aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Een in 2014 gebouwd gemaal pompt het
water uit de Haarrijn omhoog en loost dit in het Amsterdam-Rijnkanaal.
Vóór 2014 stroomde het water van de Haarrijn vrij uit in dit kanaal. Het waterpeil in de Haarrijn was toen hoger dan de
één meter beneden NAP van de omringende polders. Twee gemalen pompten het water uit de polders op en loosden
dit op de Haarrijn. Kades langs deze wetering zorgden ervoor dat de polders niet onderliepen. Het in 2014 gebouwde
gemaal bij het Amsterdam-Rijnkanaal maakte de twee meer ‘landinwaarts’ gelegen kleinere gemalen overbodig.
Daardoor kon de waterstand in de Haarrijn worden verlaagd naar het polderniveau.
Het bedrijventerrein Haarrijn ligt in de uiterste noordelijke hoek van Leidsche Rijn, ten noorden van de Haarrijnse
Rading en in het verlengde van bedrijventerrein De Wetering. Eind 2011 is begonnen met de eerste bouw op dit terrein.
Onderdeel is een langgerekte bedrijven-as die parallel loopt aan de A2 en daarmee een geluidwerende zone vormt die
nodig is om in Haarrijn woningbouw te kunnen realiseren.
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PRODUCT VERNIE TIGING
IN FORT KNOX
VEOLIA PAPIER RECYCLING NEDERLAND
HEEFT VESTIGINGEN IN UTRECHT EN DEN
HAAG. HET BEDRIJF HOUDT ZICH BEZIG MET
OUDPAPIERRECYCLING VOOR ZAKELIJKE
KLANTEN, DAARNAAST VERTROUWELIJK PAPIER-,
ARCHIEF-, DATA- EN PRODUCTVERNIETIGING.
JAN VAN DER ROEST WERKT ER NU 38
JAAR, BEGONNEN BIJ DE VOORLOPER
SCHERPENZEEL’S PAPIERGROOTHANDEL AAN DE
VAARTSERIJNSTRAAT IN UTRECHT (HOOGRAVEN).
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We zijn gecertificeerd voor archiefvernietiging (CA plus). Daarvoor krijgen we om de drie jaar een audit en eens per
jaar een controle. Verder hebben alle medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend en hebben een verklaring
omtrent gedrag (VOG). Ons pand aan de Proostwetering 30 ziet er niet uit als een standaard oud papierbedrijf, het is
“Ik ben trader of handelaar, verantwoordelijk voor de handel in oudpapier. Ik verkoop dat door aan papierfabrieken in
binnen- en buitenland of we kopen het op en verwerken het zelf. Papiergebruik neemt af in kantoren onder andere door
het vele thuiswerken. Aan de andere kant neemt het weer toe door de grote vraag naar verpakkingsmateriaal.
De nieuwste ontwikkeling bij ons bedrijf is data- en productvernietiging. Denk aan alle digitale datadragers: cd’s, dvd’s
en usb-sticks, maar ook bankpasjes en simkaarten. We vernietigen ook geregeld harde schijven. Dan vergruizen we ze
tot een soort granulaat wat geschikt is voor recycling.

PA PIERGEBRUIK NEE MT A F IN
K A N TOR EN ONDER A NDER E DOOR
HE T V EL E T HUIS W ER K EN

gebouwd als een soort Fort Knox, beveiligd door toegangscontrolesystemen en cameratoezicht.
Als het gaat over de verbinding van Veolia met de leden onderling, mogen we een aantal bedrijven tot vaste relaties
rekenen. Die worden beheerd door Jos de Jong die net als ik ook lid is van de BCDW-Haarrijn. Zo doen we voor APAC
en Telindus een totaal dienstverlening, helpen we Business Fashion van hun dozen af en ook met Shell de Wetering
en Warmtebouw hebben we een mooie samenwerkingsovereenkomst. Kortom verbinding genoeg, maar er kan nog
meer bij.”

W E HEBBEN OOK W EL EENS EEN
PA RT IJ GI TA R EN V ER NIE T IGD

Je staat soms versteld over wat aangeboden wordt om vernietigd te worden. Bijvoorbeeld onderdelen uit de autoindustrie. Dat komt binnen op pallets, in dozen en in plastic, dat scheiden wij. De metaalonderdelen gaat onder toezicht
naar een shredder toe. Maar we hebben ook wel eens een partij gitaren vernietigd. Kleding en textielstoffen halen we
door een hakselaar.
Dat scheiden en vernietigen gebeurt geregeld onder toezicht van douanemedewerkers. Die komen dan op ons bedrijf
om toe te zien op het lossen, uitpakken, scheiden en vernietigen van het materiaal. Dat toezicht heeft te maken met het
feit dat er over die materialen btw is betaald. De producent kan de btw alleen terugkrijgen, als officieel is vastgesteld dat
die materialen niet meer op de markt terecht kunnen komen. We hebben dat bijvoorbeeld ook gedaan met oude folders
van een grote klant. Een deurwaarder constateert dat het bij ons is binnengekomen en stelt een akte van constatering
op. Daarmee en met onze vernietigingsverklaring kan de klant bij de belastingdienst de btw terugvorderen.
Wat we de laatste jaren ook veel doen is verwerken van röntgenfoto’s, uit archieven van ziekenhuizen met name. Wij
scheiden eerst de foto’s van de enveloppen waar ze inzitten, die vernietigen wij zelf. De foto’s gaan naar een heel
gespecialiseerd bedrijf dat het edelmetaal dat in de foto zit, kan terugwinnen.

JE S TA AT SOM S V ER S T EL D OV ER
WAT A A NGEBODEN WOR DT OM
V ER NIE T IGD T E WOR DEN
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RUIMTE
GE ZOCHT EN
GE VONDEN
THIJS BUIJS WERKT MET EEN TEAM VAN TIEN
MEDEWERKERS VANUIT ZIJN BEDRIJF YELLOWLIME
AAN MEER RESULTAATGERICHTE ONLINE
MARKETING.
JORIS VAN BAARS IS DIRECTEUR VAN
CIRCUMFLEX, DAT MET ACHT MEDEWERKERS IS
GESPECIALISEERD IN CLOUD COMPUTING, HET
OPZETTEN EN ONDERHOUDEN VAN NETWERKEN,
HET LEVEREN VAN HARD- EN SOFTWARE EN HET
GEVEN VAN ADVIES EN ONDERSTEUNING BIJ
IT-VRAAGSTUKKEN.
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Joris: “Wij hadden een ruimte over waar we niets mee

onder de knop. Er is een leuke diversiteit tussen

deden. Maar ik had eigenlijk helemaal geen zin in een

jonge en meer ervaren ondernemers, binnen totaal

huurder. In het vorige pand waar ik zat, gebruikten wij

verschillende branches. Je kan van elkaar leren en je

de benedenverdieping en had ik vijf onderhuurders

denkt bij een vraag naar een bepaalde ondernemer

boven. Niets ten nadele van die ondernemers, maar

eerder aan een ander als je die ontmoet hebt. Puur op

er was altijd wat, met sleutels of het brandalarm dat

de bedrijfsnaam doe je dat minder snel.

afging. Ik was dus blij dat ik hier op de Proostwetering
geen onderhuurders meer had. Maar toen kwam Thijs

Nu is ongeveer de helft van de ondernemers op dit

met een goed verhaal.

bedrijventerrein lid van de businessclub, dat vind ik
een gemiste kans voor de bedrijven die nog niet zijn

We kenden elkaar al van de businessclub. Ik ben direct

aangesloten. Het is altijd goed om te weten wie je

lid geworden toen ik zes jaar geleden in dit pand kwam.

buren zijn. Je weet nooit wat je aan elkaar hebt. Joris en

Wij hadden een klik met elkaar, dus ik wist wat ik in huis

ik werken op dit moment nog niet samen bij projecten,

haalde. En we hebben afgesproken dat we het zouden

maar als die vraag concreet een keer komt, zal ik hem

uitproberen. Het bevalt goed, onze teams zitten met

zeker aanbevelen.”

elkaar in een groepsapp en we lunchen samen.”
Joris: “Je kan vaak van tevoren niet bedenken welke
Thijs: “Dat is echt een toegevoegde waarde, ik ben

connecties er kunnen ontstaan. Wij hebben klanten

laatst nog ingemaakt door een medewerker van Joris

in de businessclub en andersom: Wij deden mee aan

op de tafeltennistafel. Het brengt een stuk gezelligheid

het NK bedrijfstafeltennis. Onze buurman maakt

mee.”

bedrijfskleding. Dat hebben wij niet nodig hier op
kantoor, maar shirtjes voor het toernooi bleken ze ook
te kunnen maken.

ONZE T E A M S
ZI T T EN M E T
EL K A A R IN EEN
GROEP S A PP
Thijs zocht een nieuwe werkplek en vond dat in mei

hebben we ervaren dat remote werken heel goed

2021 bij Joris. Hoe is dat gegaan?

mogelijk is en dat heeft volgens mij ook de toekomst.
Ik ben wat gaan rondvragen en kwam toen bij Joris uit.”

Thijs: “Ik zocht een andere werkruimte op De Wetering.
alleen omdat het dicht bij mijn huis is. Maar ook
omdat ik het een prettige plek vind en dat er een warm
netwerk is: de businessclub. Ik ben actief betrokken
bij de BCDW-Haarrijn, niet alleen als lid, maar met
Yellowlime doen we het onderhoud van de website,
versturen we de mailings als er evenementen zijn en
we hebben een communicatie-app uitgerold.
Ik vroeg me af of iemand niet een ruimte met een
paar werkplekken beschikbaar had. Want door corona

20

IK H A D EIGENL IJK
HEL E M A A L GEEN
ZIN IN EEN
HUUR DER

afgelopen tijd minder vaak fysiek hebben kunnen zien,
ik hoop dat het binnenkort weer kan. Het bestuur doet
wel zijn uiterste best om iedereen betrokken te houden.
Ik raad iedereen aan om lid te worden, het voegt echt
iets toe, niet alleen omdat je er misschien nieuwe
business uithaalt, maar je bewoont toch met elkaar dit
terrein.”

Waarom zijn jullie lid geworden van de BCDWHaarrijn?

Ik heb heel bewust voor De Wetering gekozen, niet

Het is jammer dat we elkaar vanwege corona de

Joris: “Omdat ik het belangrijk vind dat je aansluiting
hebt waar je werkt. Bij de vorige locatie zat ik ook in
het bestuur van de ondernemersverening. Je kan
makkelijker lokaal shoppen.”
Thijs: “Ik ben nu drie jaar lid van de businessclub. Voor
mij geldt dat ik altijd nieuwsgierig ben naar de mensen
achter de gevels. Met de BCDW-app die we nu hebben
is dat nog laagdrempeliger, je hebt alle leden letterlijk

JE K A N VA A K VA N
T E VOR EN NIE T
BEDENK EN W EL K E
CONNEC T IE S
ER KUNNEN
ON T S TA A N
21
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SAMEN IN EEN
FLE XIBEL PAND
PER VONK IS EEN VAN DE TWEE OPRICHTERS VAN MESJOKKE
CHOCOLADE. ZE MAKEN SPECIALE CHOCOLA VAN ‘BEAN
TO BAR’ WAARBIJ ZE ELKE STAP IN HET PRODUCTIEPROCES
HELEMAAL ZELF DOEN. VOOR HUN ‘SPECIALTY’ CACAO
WAARVAN ZE PRECIES WETEN WAAR DIE VANDAAN KOMT,
BETALEN ZE EEN EERLIJKE PRIJS. EN ZE ZORGEN ERVOOR DAT
DE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER DEZE GEPRODUCEERD
WORDT, GOED ZIJN.
ROB NOORDINK WERKT BIJ BRUNELCO,
EEN INGENIEURSBUREAU DAT SPECIFIEKE
ELEKTRONICAOPLOSSINGEN ONTWIKKELT VOOR HARDWARE
EN SOFTWARE. DE KLANTEN ZIJN AFKOMSTIG UIT DIVERSE
INDUSTRIEËN, DE OPLOSSINGEN WORDEN TOEGEPAST IN DE
MEEST UITEENLOPENDE PROJECTEN.
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Beide ondernemers hebben onderdak gevonden in

Hoe bevalt het om hier te zitten met je bedrijf?

Flexizone Utrecht, een flexibel bedrijfsverzamel-

Zijn er ook al concrete samenwerkingen of projecten

laten zien, plus in ons geval laten ruiken en proeven.

uitgekomen?

Dat werkt heel positief. Er zijn zelfs een paar mooie

gebouw voor creatieve ondernemers. Hoe zijn ze daar

Per: “Bijna alles wordt hier voor je geregeld, als er iets

gekomen?

met de wifi is, hoef je daar niet zelf achteraan. Dat kan

Rob: “Wij wilden wat reclame-uitingen op de gang,

ook een nadeel zijn, want je hebt er minder invloed op.

daarvoor zijn we naar Rineke Sloetjes van Xandrius

Rob: “Wat wij maken, zijn vaak kleine onderdelen van

Per: “Wij zijn met ons bedrijf gestart in 2015, eerst

Er is hier een mix van meer traditionele ruimtes en

gegaan. In de communicatie-app van de businessclub

een veel groter geheel, maar we konden hier wel wat

tijdelijk in een gebouw in Nieuwegein. In maart 2019

de containerunits die je kunt inrichten als werkplaats

kun je ook makkelijk vragen neerleggen: Ik zoek een

dingen laten zien, waardoor het veel concreter wordt.

gingen we op zoek naar een nieuwe, permanente

of atelier. Dat maakt dat je allerlei verschillende

bepaald bedrijf, wie heeft er tips? Je spreekt eens wat

Face to face elkaar kunnen spreken, zeker in deze

behuizing en kwamen we terecht bij Flexizone in

ondernemers bij elkaar in een gebouw hebt. Er is helaas

andere mensen, ook van grotere bedrijven. Het is goed

coronatijd, heeft toch echt grote voordelen.”

Vianen. De vestiging in Utrecht zou toen net gaan

ook veel verloop, omdat hier veel starters komen die

om je buren te kennen. Dat gebeurt binnen Flexizone

starten, dus daar zijn we gaan kijken. Het bestond toen

weer stoppen. Zeker in deze coronatijd is het daardoor

natuurlijk ook, maar daar zitten vooral kleinere

uit een leeg gebouw en dat was voor ons ideaal, want

lastig om alle huurders te leren kennen.”

bedrijven.”

plattegrond intekenen. We hadden wat specifieke eisen,

Hoe is het om samen in een pand te zitten, komen

Per: “De diversiteit hier geeft een leuke vibe, maar

zoals krachtstroom, wateraanvoer en luchtafzuiging.

jullie elkaar vaak tegen?

er zijn hier ook veel starters en die zijn niet allemaal

samenwerkingen uitgekomen.”

wij konden toen letterlijk onze eigen ruimtes op de

We zijn begonnen in zes kleine ruimtes. In augustus

zo professioneel. Bij de businessclub vind ik die

van dit jaar zijn we verhuisd naar drie andere ruimtes,

Per: “We lopen de deur niet bij elkaar plat, ik zie de

professionaliteit wel. Daar is ook een diversiteit in

maar waarschijnlijk gaan we dat nog uitbreiden. Dat

andere mensen op de begane grond natuurlijk vaker.”

grote en kleine bedrijven, jong en oud, maar de drempel

is het fijne aan Flexizone, je bedrijfsruimte kan met

Rob: “Ik denk dat we elkaar elke week wel een keer

om lid te worden is toch wat hoger en daarom sluiten

je bedrijf meegroeien. Bij de filosofie van deze locatie

zien. We komen elkaar bij het koffieapparaat tegen.

kleine bedrijven minder snel aan.

hoort dat het nooit vol zit, zodat die rek er altijd is.”

En ik heb natuurlijk al eens een reep chocola bij Per
gehaald.”

WAT W IJ M A K EN ,
ZIJN VA A K K L EINE
ONDER DEL EN
VA N EEN V EEL
GROT ER GEHEEL

Voor ons geldt dat we het verhaal van onze chocola

Het verhaal van Rob is iets anders, hij kwam iets later

moeten vertellen, want we moeten uitleggen waarom

Hebben Rob en Per nog toekomstwensen voor BCDW-

bij Flexizone.

onze chocola anders is dan wat je in de supermarkt

Haarrijn?

“Mijn bedrijf is gestart in Haaksbergen, daar kom ik
zelf ook vandaan. Toen ik naar mijn vriendin in Utrecht
verhuisde, wilde ik niet bij Brunelco weg, dus ben ik
hier een tweede vestiging gestart. De schaalbaarheid
in dit pand was daar ideaal voor, naast het feit dat je
niet meteen jaren aan een huurcontract vastzit. Ik
ben in juni 2019 hierin getrokken. Wij zitten op een

OP DE BEG A NE
GROND ZI T T EN
DE M A K ER S ,
ZOA L S PER

van de twee verdiepingen met de meer traditionele
kantoorruimtes. Op de begane grond zitten de makers,

Beide ondernemers zijn vrij snel bij de BCDW-

zoals Per.”

Haarrijn aangesloten. Waarom?

koopt. Dat doen we op onze website en op onze social
mediakanalen, maar mond-tot-mond is ook heel

Rob: “Voor kleine bedrijven is er een drempel om lid te

belangrijk. Hoe meer ondernemers dat verhaal weer

worden van de businessclub, maar voor de diversiteit

aan andere ondernemers doorvertellen, hoe beter.

zou ik het leuk vinden als er meer kleine bedrijven

En daarom is de businessclub voor ons van waarde.

aan zouden sluiten. De leden zijn heel enthousiast,

We zijn zo al met verschillende bedrijven in contact

die kunnen juiste die ondernemers verder helpen.

gekomen, via-via.

Ik vind het wel eens lastig om uit te leggen wat je er
nou aan hebt, in concrete omzetcijfers. Dat gaat vaak

Rob en ik hebben afgelopen najaar zelf een ontbijtsessie

om de lange termijn. Ik kan het in ieder geval zeker

in Flexizone georganiseerd, dan kunnen we ons werk

aanraden.”

Per: “Er was al vrij snel een ontbijtsessie van de
businessclub in dit gebouw, daar kon je als huurder in

W IJ KONDEN
L E T T ER L IJK
ONZE EIGEN
RUI MT E S OP DE
PL AT T EGROND
IN T EK ENEN

dit pand bij aansluiten. Ik had al in mijn achterhoofd
dat ik lid wilde worden, maar na die sessie ben ik
meteen naar de bestuursleden toegestapt.”
Rob: “Een nadeel van deze locatie is dat je aan de
buitenkant van het pand niet zichtbaar bent. De
businessclub is een goede manier om toch zichtbaar
te zijn op dit bedrijventerrein. Voor mij gold ook dat
ik nog weinig contacten had in deze regio, dan is een
businessclub een goede manier om je netwerk snel
uit te breiden. Je loopt ook niet zo makkelijk binnen in
de grote panden op zo’n bedrijvenpark. Er hoeft niet
direct iets uit te rollen, maar met je lidmaatschap kun
je je naamsbekendheid enorm vergroten.”
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TROT S OP
HE T MOOIS TE
BUSINE S SPARK
EDWARD VAN TUINEN IS AL HEEL WAT JAREN VOORZITTER
VAN DE VERENIGING PARKMANAGEMENT DE WETERINGHAARRIJN. DIE VERENIGING VERTEGENWOORDIGT DE
ERFPACHTERS, DUS DE VASTGOEDEIGENAREN. WAT ZIJN DE
ONTWIKKELINGEN?
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“We hebben een paar jaar geleden afscheid genomen

A2 Alliantie

Duurzame vergroening

voor een iets andere invulling gekozen. De firma Jos

We hebben een samenwerking met het bedrijventerrein

Als Vereniging Parkmanagement steken we in op

door het aanleggen van wadi’s, laagtes waarin het

Scholman verzorgt nog steeds het onderhoud, van grijs

aan de andere kant van de snelweg, Lage Weide.

duurzame vergroening. In het voorjaar komen er aan

regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan

(de wegen en verhardingen) en groen. Daarnaast zijn

Samen zijn we de A2 Alliantie gestart, waarin we het

alle lantaarnpalen hanging baskets met bloemen,

infiltreren.

ze verantwoordelijk voor de helpdesk, de frontoffice.

hebben over de fietsveiligheid op onze terreinen en

met daarbij een bedrijf dat voor de bewatering zorgt.

VMB doet nog steeds de beveiliging. Ik doe zelf, met

de A2-problematiek. We hebben nu een bestuurlijk

Daarmee faciliteren we de biodiversiteit en de bijen,

Ik ben nog steeds de trotse voorzitter van deze

ondersteuning van Desiree Dek, de organisatie van het

overleg, een paar keer per jaar, met de wethouder Lot

waarvoor ook bijenkasten op het terrein zijn. In de

vereniging, we hebben een bevlogen bestuur waar veel

parkmanagement, zowel tactisch als strategisch.

van Hooijdonk, een gedeputeerde van de provincie,

toekomst komt er ook een insectenhotel. Dit najaar

plezier en energie in zit.”

een

en

gaan de bloembollen de grond in, zodat we het voorjaar

Goed op Weg, dat zich bezighoudt met verminderen

erop ook weer bloemen in de bermen zullen hebben.

van autobewegingen. We hebben ons wensenlijstje

We zijn nog in overleg over bomen en struiken die we

daar neergelegd en we werken nauw samen met

kunnen toevoegen, maar dat is lastiger dan de meeste

het Ecotransferium. Waar het gaat om de A2 is

mensen zich realiseren, om de juiste keuze te maken en

Rijkswaterstaat aan zet, niet de gemeente, dus het is

om ze te plaatsen met alle bekabeling in de bodem. We

fijn om die partij ook aan tafel te hebben. Nu moet de

denken ook aan de waterhuishouding, onder andere

van Sweco voor het Parkmanagement, toen hebben we

W E ZIJN EEN
FIN A NCIEEL
GE ZONDE
V ER ENIGING EN
DA A R BEN IK
T ROT S OP

vertegenwoordiger

van

Rijkswaterstaat

actielijst nog omgezet worden in plannen en daden.
Voor de komende jaren is dat een van onze speerpunten.
A2 Alliantie heeft als doelstelling dat we 2500 minder

DI T N A J A A R
G A A N DE
BLOE M BOL L EN DE
GROND IN

autobewegingen realiseren. Meer, betere en veiliger
fietspaden zijn daarvoor nodig. De Pickupb!kes zijn al
een stap in de goede richting. Alle medewerkers van
ons businesspark kunnen gratis gebruik maken van
de 40 Pickupb!kes die verspreid over het park staan

We hebben de aansturing daarmee wat dichter naar

(aanmelden via Ecotransferium).

ons toe gehaald, de lijnen zijn korter en daardoor
hebben we meer grip en controle. We kunnen ook beter

Ons businesspark is bijna vol, er zijn haast geen

acteren naar de gemeente toe. Daardoor zijn ook de

braakliggende kavels meer. Dat betekent ook dat er

kosten voor het parkmanagement gedaald. De fee die

meer verkeersbewegingen komen. Binnenkort is het

de vastgoedeigenaren betalen, is in alle jaren dat het

laatste deel van de geluidwering aan de A2 voltooid,

park bestaat, nog niet gestegen. We zijn een financieel

daarna zal de bouw aan de Haarrijnse Plas beginnen.

gezonde vereniging en daar ben ik trots op.

Een nieuwe wijk naast ons businesspark betekent een
nog grotere verkeersintensiteit. Maar dat is iets van de

Waar ik ook trots op ben, is dat we geen bedrijventerrein

lange adem en ook dit is een ontwikkeling die we in de

meer heten, maar businesspark. De plattegronden met

A2 Alliantie bespreken.

bedrijfsnamen bij de invalswegen zijn verdwenen. Dat
is niet meer van deze tijd, iedereen heeft zijn navigatie
aan. In plaats daarvan staan er mooie borden waarmee
je verwelkomd wordt op ons businesspark. Het betekent
echt een upgrade, we zijn nu het mooiste businesspark
van Utrecht. De kwaliteit van het openbaar gebied en
de private kavels is hoog, maar toch zijn de kosten
niet hoger geworden. Dat betekent ook dat de status
van het park is vergroot. Dat heeft ongetwijfeld ook
consequenties voor de waarde van het vastgoed.
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ER ZIJN
H A A S T GEEN
BR A A K L IGGENDE
K AV EL S M EER
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OPGEGROEID IN EEN
ONDERNEMERSGEZIN
Sharon Dijksma is ruim een jaar burgemeester
van Utrecht. In dit interview wenst ze de
businessclub nog vele jaren toe en vertelt ze
wat zij zelf heeft met duurzame verbindingen,
digitale veiligheid en ondernemen.
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“Ik denk om te beginnen dat het heel erg goed is dat

Utrecht loopt voorop in de strijd voor cyber-

politie, maar daarnaast heeft hij er nog een eigen

er dit soort organisaties zijn. Zeker in de tijd waar we

veiligheid. In het Cybernetwerk Utrecht zijn onder

bedrijfje bij in zijn eigen tijd. Dat zijn de vakmensen die

nu in leven, waarin je ziet dat verbindingen tussen

meer politie, ondernemersverenigingen en cyber-

verstand van zaken hebben.

mensen onder druk staan of wegvallen, is het heel goed

experts samengebracht. Wat kan de burgemeester

dat mensen met elkaar iets willen neerzetten en daar

ondernemers daarover adviseren?

inhoudelijk een verdieping aan geven.

Ik denk dat we in Midden-Nederland op dit onderwerp
goed bezig zijn, van jongs af aan al. Met het programma

“Ik denk dat het heel belangrijk is dat organisaties zich

Hack Shield kunnen we jonge kinderen in het

Wij dragen daar vanuit de gemeente op verschillende

voorbereiden op de digitale ontwikkeling en ook op

basisonderwijs opleiden tot ‘cyber agents’. Daarmee

manieren heel graag aan bij, door een goede

de impact van cybercrime. We hebben tijdens corona

zorgen we dat de bewustwording al heel vroeg op

samenwerking met de businessclub. We hebben een

gezien dat de fysieke inbraken en diefstallen geringer

gang komt. Want het internet biedt aan de ene kant

gedeelde belangstelling voor bepaalde onderwerpen,

werden. Helaas zitten criminelen niet stil, maar zoeken

ongekende mogelijkheden, maar het is ook een gevaar

waar we allebei vanuit onze eigen rol aan willen

ze een andere manier om snel geld te verdienen.

in je eigen telefoon. Je kan daar mensen tegenkomen

bijdragen.

Daar is cybercrime heel belangrijk in gebleken. Het

die niet altijd het beste met je voor hebben. Van de week

is belangrijk dat bedrijven alert zijn. Je kan gehackt

bij ons thuis, gelukkig niet op mijn eigen telefoon,

worden of verzoeken tot betaling krijgen die niet

kwam er een berichtje binnen: ‘Hai pap, ik ben mijn

correct zijn.

wachtwoord vergeten. Kun je even helpen?’ We hadden

‘ GROEN GROEI T
M EE ’ IS NIE T
VOOR NIE T S
ONZE SLOG A N

meteen door dat het niet van onze zoon was, want hij
We hebben als enige in Nederland een zogenaamde

was in de buurt. Maar dan komt het letterlijk in je huis.

digitale eenheid bij de politie. Wij doen zelf heel
veel extra’s om de politie beter in staat te stellen

Criminelen staan altijd aan, die zijn ons altijd een stap

om cybercrime op te sporen. Samen met private

vooruit. Als je er te lang mee wacht om jezelf op dat

organisaties doen we oefeningen in simulaties van

terrein te ontwikkelen, loop je op een gegeven moment

cyberaanvallen. We hebben dit recent ook in de

achter de feiten aan. Dat moet ons niet gebeuren.”

Veiligheidsregio Utrecht bij de kop gepakt. We hebben
vastgesteld dat we vanuit de gemeenten die daar

Wat wilde u zelf worden als kind?

allemaal bij betrokken zijn, op dit onderwerp echt heel
Waar ondernemers bij overheden tegenaan lopen

erg alert moeten blijven. Je ziet gewoon hoe kwetsbaar

“Ik wilde mensenrechtenadvocaat worden. Ik denk dat

is dat zij vaak veel langer vooruit lijken te plannen

je bent met al je systemen. Als iemand in staat is om

ik al heel jong het gevoel had dat ik maatschappelijk iets

dan overheden doen. Die ervaring heb ik als ik met

daarin te komen, is het einde heel snel zoek. Het kan

wilde bijdragen en wilde opkomen voor de belangen

ondernemers spreek, ze willen graag weten: Waar

enorm veel impact hebben, ook op je bedrijfsvoering.

van mensen. In die tijd, de jaren ‘70, ’80 was er best

staan we over tien jaar? Voor veel waar wij gezamenlijk

Er zijn echt een heleboel dingen die we met elkaar

veel onrecht in de wereld, waar je je als kind druk over

aan werken, is het belangrijk dat we met elkaar de

kunnen doen, om dit onderwerp hoger op de agenda te

kon maken. Ik zag mezelf bijvoorbeeld vakbondsleiders

beelden delen.

krijgen, want dat is denk ik wel hard nodig.

uit Latijns-Amerika beschermen, dat soort ideeën. Ik
had daar een tamelijk romantische gedachte bij en ik

Duurzaamheid, als in goed zijn voor mens en milieu, is
iets wat Utrecht als stad heel graag promoot. Dat zit in
ons DNA, dus daar vinden we elkaar. ‘Groen groeit mee’
is niet voor niets onze slogan. Dat is heel belangrijk, ook
voor de toekomst. Want één van de redenen waarom
Utrecht een heel aantrekkelijke stad is, is dat we zoveel
oog hebben voor groen en duurzaamheid. Veel jonge
mensen en veel startups kiezen deze plek omdat ze
het gevoel hebben dat ze in relatie met de stad achter
dezelfde inhoudelijke doelen staan. Het is belangrijk

CR I M INEL EN
S TA A N A LT IJD
A A N , DIE ZIJN
ONS A LT IJD EEN
S TA P VOORUI T

dat je daar met elkaar energie in blijft stoppen.

zou waarschijnlijk ook tegenover overheden komen te
staan.”
Het is de andere kant van de tafel geworden. Maar
toch ook maatschappelijk bijdragen en opkomen
voor de belangen van mensen?
“Ja, het is in die zin wel een publieke en maatschappelijke functie geworden, ik ben niet het bedrijfsleven
ingedoken om daar iets te gaan doen. Het lijkt wel op

A L S V IER J A R IGE
WA S IK A L DE
PA PIER B A K K EN
BIJ DE N M B B A NK A A N HE T
L EEGGOOIEN
Hebt u zelf iets met ondernemen?
“Ik kom uit een ondernemersgezin, mijn vader
en moeder werkten in het familiebedrijf van mijn
moeders kant, een schoonmaakbedrijf in Groningen.
Dat betekende dat ik nooit anders heb gezien dan dat
mijn moeder en vader, maar ook mijn grootouders
allemaal hard werkten, ook de vrouwen dus. Ik werd
als klein kind uit de crèche of uit school gehaald door
één van mijn grootouders of ouders. Die pikte mij op
en nam me mee naar wat hij of zij op dat moment te
doen had. Kinderopvang hadden we nog niet in die
tijd. Dus als vierjarige was ik al de papierbakken bij
de NMB-bank aan het leeggooien. Want stilzitten is
ook zo vervelend, dus dan ga je maar meehelpen. Ik
heb van heel dichtbij meegemaakt wat het is om een
onderneming te runnen.”
Tot slot: wat wenst u de businessclub toe?
“Vooral heel veel saamhorigheid. Ik hoop ook van
harte dat we nu eindelijk weer die open samenleving
kunnen worden die we altijd waren. Ik denk dat heel
veel ondernemers daar echt naar snakken. Veel hebben
natuurlijk ook zwaar te lijden gehad. Ik hoop dat de
plannen die de businessclub heeft, allemaal tot bloei
kunnen komen en dat we straks het vijfentwintigjarig
bestaan gaan meemaken.”

wat ik oorspronkelijk wilde denk ik, veel van de vaardigheden die je als mensenrechtenadvocaat nodig

Het gaat daarbij om heel grote en ook soms heel

We proberen daar met ons korps Midden-Nederland

kleine dingen. Hoe dragen we met elkaar bij aan

een bijdrage aan te leveren. De digitale eenheid

het klimaatakkoord van Parijs? Want uiteindelijk

wordt vanuit het korps van de stad Utrecht geleverd.

Het grappige is dat ik als staatsecretaris van Onderwijs

zal ook in de steden die bijdrage geleverd moeten

We hebben agenten die normaal in de wijken zitten

mijn lerares van de basisschool weer tegenkwam. Ik

worden. Maar daarnaast ook de herinrichting van een

voor een deel vrijgemaakt om dit te kunnen doen.

werd formeel haar baas, terwijl ze mij als zesjarige in

bedrijventerrein. Hoe zorg je ervoor dat het vergroent

En we hebben in de digitale eenheid jonge mensen

de klas had gehad. Zij zei dat ze altijd had geweten dat

en aantrekkelijk blijft? Uiteindelijk gaan we voor

aangetrokken. Ik heb laatst met één van deze cyber

ik zoiets zou gaan doen: ‘Je was als kindje al bezig met

hetzelfde doel.”

experts kennisgemaakt. Hij werkt nu fulltime bij de

het voeren van politieke debatten.’”
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hebt, komen ook voor een bestuurder van pas.
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KUN JIJ ALLE VERBORGEN WOORDEN VINDEN IN DEZE
WOORDZOEKER? DE WOORDEN STAAN HORIZONTAAL,
VERTICAAL EN DIAGONAAL VERSPREID, ZOWEL VAN LINKS
NAAR RECHTS ALS VAN RECHTS NAAR LINKS.
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H A S HI ( BRUGGEN BOU W EN )
VERBIND ALLE EILANDEN (CIRKELS) MET ELKAAR DOOR MIDDEL VAN BRUGGEN (LIJNEN). HET GETAL
IN DE CIRKEL GEEFT AAN HOEVEEL BRUGGEN ER VANAF DAT EILAND NAAR DE NAASTLIGGENDE
EILANDEN LOPEN (HORIZONTAAL OF VERTICAAL). TUSSEN TWEE EILANDEN LOPEN NIET MEER DAN
TWEE BRUGGEN. DE BRUGGEN KRUISEN ELKAAR NOOIT.
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•
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•
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TOEVOEGEN

•

WETERING

•
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•
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•

UITBREIDEN
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DE DRIVE VOOR
AUTOMOTIVE
Willy Kok werkt al zestien jaar bij Stam,
al meer dan honderd jaar de dealer in
Nederland van Renault. Als fleetsales
manager houdt zij zich bezig met de
grootzakelijke markt, voor klanten met
wagenparken boven de honderd auto’s.
Robbie Altena is januari 2021 begonnen als
bedrijfsleider van Autohopper Utrecht. Eén
van de drie corporate vestigingen, naast
Apeldoorn en Eindhoven en naast 128
franchise locaties. Waar die Autohopper
franchisers zich vooral op de particuliere
markt richten, was de zakelijke markt
nieuw. Autohopper garandeert zakelijke
klanten binnen één uur een vervangende
auto, overal in Nederland. Service met een
glimlach.
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Wat is jouw drive voor de automotive branche?

Verminderen van autobewegingen op het bedrijventerrein, wat is jouw visie daarop?

Ik heb altijd belangstelling gehad voor auto’s.

Ik ben er eigenlijk bij toeval in terechtgekomen. Ik

de

Wij hebben een Pickupb!kes punt voor de deur, dat is

Autorijden geeft vrijheid. Daarnaast is deze branche

wilde mijn vleugels uitslaan toen ik wegging bij het

autobewegingen op het bedrijventerrein merkbaar af.

Nu

thuiswerken

populairder

is,

nemen

een mooie service voor onze particuliere klanten die

letterlijk en figuurlijk altijd in beweging. Leuk is het,

schoonmaakbedrijf van mijn vader. Mijn plan was

Wij bestaan als autodealer natuurlijk bij het autorijden,

een auto komen ophalen. Ik maak zelf ook wel gebruik

om voor dit mooie familiebedrijf te werken en de

tijdelijk te gaan werken als ‘hiker’, iemand die auto’s

maar we dragen bij waar we kunnen. We leveren

van die fietsen, ik vind het een mooi product.

afwisseling tussen contact met collega’s, importeur

wegbrengt of ophaalt. Ik heb een intern leertraject

bijvoorbeeld deelauto’s aan het project We Drive Solar

en klanten. Door mijn werkzaamheden mag ik een blik

gedaan bij een autobedrijf en ontdekte dat ik die

in Utrecht. Ik denk dat we in de toekomst meer naar

werpen in de keuken bij deze bedrijven.

handel heel erg leuk vond. Toen ben ik gevraagd door

deelauto’s zullen gaan, niet meer alleen (privé)bezit.

Autohopper om daar te komen werken.

DE ZE BR A NCHE IS L E T T ER L IJK EN
FIGUUR L IJK A LT IJD IN BE W EGING
Voel jij je verantwoordelijk voor het halen van het Klimaat- en Schone Luchtakkoord?

Jazeker, ik denk dat iedereen in de automotive

Ik denk dat ons businessmodel een bijdrage levert

branche dat voelt. Het is wel zo dat we in Nederland

aan een beter milieu, omdat we auto’s leveren voor

afhankelijk zijn van wat onze fabrikanten op de markt

incidenteel of projectmatig gebruik. Onder onze

brengen. Fabrikanten zijn druk hun processen aan te

particulieren zijn klanten die geen auto bezitten,

passen. We zullen de komende tijd ook veel nieuwe

maar er af en toe een nodig hebben. Of klanten die een

modellen en motoren gaan zien.

project doen waarbij ze auto’s nodig hebben die ze niet

Waarom heb jij je aangesloten bij BCDW-Haarrijn en wat biedt dat je?

Ik ben enthousiast over ons bedrijventerrein en altijd

Ik ben van nature nieuwsgierig, ik kijk graag achter de

benieuwd wie de mensen binnen de bedrijven zijn.

schermen. Ik ben lid geworden omdat ik graag weet wie

Wat heb je gemeen, wat kun je voor elkaar betekenen?

mijn buren zijn. Niet zozeer om er handel uit te halen,

Ik vind de bijeenkomsten heel positief, je versterkt

hoewel dat wel een effect is. Na de presentatie die ik

elkaar, zonder dat je meteen klant van elkaar hoeft te

hier heb gegeven, zijn een paar leden klant geworden.

zijn. De contactpersonen van bedrijven die al klant zijn,

Zelf ben ik weer klant bij een aantal leden, dus zo wast

ontmoet je dan in een andere setting.

de ene hand de andere.

WAT ER S TOF IS VOLGENS M IJ
EEN M OOI A LT ER N AT IEF
VOOR DE TOEKOM S T

vast willen aanschaffen.

In hoeverre hebben elektrisch en op waterstof rijden de toekomst?

Waar we, tot voor kort, diesel en benzine hadden,

Onze zakelijke klanten vragen wel eens elektrisch

wordt dat in de toekomst elektrisch en waterstof, daar

auto’s als de medewerkers dat gewend zijn en geen

ben ik van overtuigd. Anders kijken naar brandstof

tankpassen hebben, dan leveren we die auto’s.

is in een stroomversnelling geraakt. Renault had als

Particulieren vragen er zelden om, omdat ze het nog

één van de eersten een elektrische auto, namelijk

niet gewend zijn. Waterstof is volgens mij een mooi

de Renault Zoe. Waterstof zal ook zeker een rol gaan

alternatief voor de toekomst.

spelen. Dit is nu nog erg kostbaar, maar ik denk dat dat
zich met name eerst voor bedrijfsauto’s snel verder zal
ontwikkelen.

In hoeverre is er onderling contact tussen de automotive bedrijven op De Wetering-Haarrijn?

We zijn met een aantal merken vertegenwoordigd. We

Ik denk dat ik met iedereen wel contact heb. Mijn

kennen elkaar natuurlijk en bij grote klanten komen we

collega Marco kende al een paar mensen en met hem

elkaar weleens tegen. Het kan zijn dat we samenwerken,

heb ik een kennismakingsrondje gemaakt. Ze weten

indien de klant dit vraagt, of dat we concurrenten van

dat ik hoofdpijn kan wegnemen en dat we altijd

elkaar zijn. Overall zie ik ons als concullega’s. Je komt

service met een glimlach leveren. En we hebben een

dezelfde leuke dingen en dezelfde soort problemen

vrijdagmiddagborrel die een aantal goed weet te

tegen, maar we werken voor een geweldige uitdagende

vinden.

sector. Fijn om een aantal ervan bij de businessclub

OV ER A L L ZIE IK ONS
A L S CONCUL L EG A’ S
42

tegen te komen.
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PROJECTEN VOOR
DUURZ A AMHEID, INNOVATIE
EN COMMUNIT Y BUILDING
HET ONDERNEMERSFONDS UTRECHT BESTAAT SINDS 2013. DEZE
STICHTING BEHEERT GELD DAT DOOR ONDERNEMERS ZELF
WORDT OPGEBRACHT VIA DE OZB VAN NIET-WONINGEN. BEHALVE
BEDRIJVEN ZIJN DAT BIJVOORBEELD OOK SCHOLEN, SPORTVELDEN EN
ZIEKENHUIZEN.
HET DOEL VAN HET ONDERNEMERSFONDS IS DAT ER STRUCTURELE
FINANCIERING IS VOOR COLLECTIEVE ONDERNEMERSINITIATIEVEN
TEN BEHOEVE VAN HET LOKALE VESTIGINGSKLIMAAT. DE GEMEENTE
UTRECHT IS OPGEDEELD IN ZEVENTIG TREKKINGSGEBIEDEN. ELK
TREKKINGSGEBIED HEEFT EEN ONDERNEMERSCOLLECTIEF, DE
ZOGENAAMDE TREKKINGSGERECHTIGDEN. DIE DIENEN PLANNEN IN
DIE DE ONDERNEMERS UIT DAT GEBIED ZELF AANDRAGEN. ER ZIJN
IN NEDERLAND 40 ONDERNEMERSFONDSEN, DAT VAN LEIDEN IS HET
OUDSTE, MAAR ONDERNEMERSFONDS UTRECHT IS DE GROOTSTE.
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Peter Cullens, eigenaar van Cullens & Verweij

Rineke vult aan: “Een ander goed voorbeeld van een

Administratieve Dienstverlening en Cullens Beheer,

project over meerdere gebieden, dat iedereen op de

is penningmeester bij het Ondernemersfonds en bij de

bedrijventerreinen aangaat zijn de grote sportevents.

BCDW-Haarrijn. Bestuurslid Rineke Sloetjes is vanuit

Een paar jaar geleden hadden we in Utrecht de start

haar bedrijf Xandrius projectleider van verschillende

van de Tour de France. De gebieden waar de renners

projecten die namens dit trekkingsgebied zijn

doorheen kwamen, werkten samen om die route zo

aangevraagd. Altijd een combinatie van langdurende

aantrekkelijk mogelijk te maken.”

Peter: “We proberen met alles wat we doen de Utrechtse

het Utrecht Cybernetwerk gelanceerd. Dat is een mooi

en kortlopende projecten, gericht op duurzaamheid,

ondernemers te ondersteunen door ze in te huren daar

voorbeeld van publiek-private samenwerking.

innovatie en community building.

waar mogelijk. Dat lukt eigenlijk altijd, want Utrecht

Welke projecten zijn voor trekkingsgebied 16 De
Wetering-Haarrijn aangevraagd?

Peter:

“De

plannen

moeten

ingediend

heeft alles.”

Er is veel uitwisseling tussen de kwartiermakers
en projectleiders waar ik er een van ben, we komen

worden

met de benodigde begroting. Bij een plan boven

Rineke: “Wij hebben hier al lang geleden ingezet op

de vijftigduizend euro moet je meerdere offertes

Wat is de betrokkenheid van Rineke bij het

duurzaamheidsoplossingen, zoals deelfietsen en een

aanvragen, voor een eerlijke concurrentie. En een

Ondernemersfonds?

deelauto. De fietsen en de auto zijn te gebruiken door

andere eis is goed bestuur, om te voorkomen dat

de ondernemers en het personeel van de ondernemers.

bestuursleden zichzelf als ondernemer verrijken.

Het doel is om de autobewegingen zo laag mogelijk te
maken in dit gebied. Met het deelfietsenproject zijn we

Als er een project wordt besproken van ons eigen

in 2014 gestart. We vragen dat steeds aan voor de duur

trekkingsgebied, word ik uitgesloten van weging. En

van drie jaar, daarna monitoren we de voortgang en

omgekeerd: als er in onze businessclub een issue is met

evalueren we het project. Dan doen we weer een nieuwe

het Ondernemersfonds, zit ik niet bij de bespreking

aanvraag.”

en in de zomer van 2021 toen de zaken weer opengingen,
kwamen er plotseling weer nieuwe initiatieven van de
grond.”
Rineke: “De plannen die worden ingediend, moeten
altijd het algemene doel en het ondernemersklimaat

zover dat er al behoorlijk wat zonnepanelen liggen op
diverse daken.”

leden en hun activiteiten in het zonnetje. En we hopen

W E HEBBEN DE
NE T W ER K BCDW A PP L AT EN
ON T W IK K EL EN

Peter: “We zetten al jaren al in op duurzame energie.
Waar we nu op gaan sturen is congestiemanagement:
Krijg ik nog voldoende energie uit het netwerk en kan ik
uit mijn zonnepanalen energie terug leveren? Daarvoor
hebben we een adviesbureau ingehuurd, om dat goed

tien

te onderzoeken.
Rineke:

“We

investeren

ook

in

projecten

die

onze community versterken en de betrokkenheid

48

weer met 12,5 jaar. In deze glossy zetten we een paar

verwachten?

kan besparen op de energiekosten. Inmiddels zijn we

E S SEN T IEEL BIJ
EEN ONDERNE M ER SFONDS
ZIJN DE JUIS T E
ORG A NIS AT IE EN
COM M UNIC AT IE

jubileumfeest en de glossy ter ere van tien jaar en nu

Welke projecten zijn er in de toekomst nog te

de duurzame mobiliteit stimuleren.“

bedrijventerreinen aan mee.”

mijn bedrijf dat soms uitvoeren. Een voorbeeld is het

tot een peptalk door Annemarie van Gaal.”

een onderzoek en advies over hoe je in het bedrijfspand

tot

communicatiemiddelen voor de ondernemers, mag

met een onlinesalestraining, naar online speeddaten,

Peter: “Een project van het eerste uur is de energiescan:

acht

kan gebruik maken van elkaars best practices.”

georganiseerd. Dat varieerde van kennis delen, zoals

de vitaliteit ten goede komt. En natuurlijk projecten die

doen

of

we met ondernemersfondssteun online evenementen

circulair ondernemen of een mooi sportevenement dat

daar

evenementen

Toen we met corona werden geconfronteerd, hebben

winkelgebied tot grote projecten op het gebied van

cameratoezicht,

om

onszelf is.

M E T HE T DEELFIE T SENPROJEC T
ZIJN W E IN 20 1 4
GE S TA RT

Dat kan variëren van de kerstverlichting in een

met

gaat

de burgemeester uit, zodat het niet alleen iets voor

van het gebied dienen en collectief van aard zijn.

Peter: “Het grootste project in Utrecht is beveiliging

het

ook aansluiten. Bij het feest nodigen we de pers en

de juiste organisatie en communicatie. De gelden
Bijvoorbeeld in coronatijd waren de projecten minder

“Als

stijgen boven je eigen gebied. In 2022 bestaat Utrecht
900 jaar, daar kunnen we heel goed in samenwerken. Je

dat andere ondernemers op het bedrijventerrein

daarvan. Essentieel bij een ondernemersfonds zijn
kunnen overgeheveld worden naar een volgend jaar.

Rineke:

regelmatig bij elkaar om te sparren en daarmee uit te

stimuleren. In mei 2021 hebben we bijvoorbeeld een
BCDW On Tour-evenement georganiseerd, waarbij we
met deelfietsen langs verschillende bedrijven gingen.

Naast deelfietsen en rijwielpaden zullen we in de
toekomst ook meer laadpalen op het bedrijventerrein
nodig hebben als er meer elektrische auto’s komen. We
gaan nu starten met een onderzoek: Hoeveel laadpalen
moeten er komen, waar, snel of langzaam ladend, met

We hebben de netwerk BCDW-app laten ontwikkelen.

welke systemen?”

Een nieuw communicatiemiddel waarmee we nieuwtjes
en verkeersinformatie kunnen uitwisselen, zoals waar
de weg opgebroken is, of als er een kerstmarkt is in The
Wall. Ook hier snijdt het mes aan twee kanten. Het past
in de steeds meer digitaal wordende samenleving. En
het versterkt de community en brengt ondernemers
met elkaar in contact.”

Rineke: “Een ander actueel thema is cybercrimepreventie. We hebben jaren geleden al met meerdere ondernemersgebieden een kennisevent georganiseerd.
Daar gaan we de komende jaren verder in investeren.
Tegelijkertijd wordt er door Utrecht Tech Community
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BE ZOEK JE BUREN!
Wie zijn de bedrijven die zijn aangesloten bij de businessclub
De Wetering-Haarrijn? Ken jij alle leden en hun bedrijven al?
En belangrijker: welke connecties kan jij nog leggen?
Volg de rode draad en ga op de koffie bij je buren!

Cullens & Verweij

Stam Groep

Dela - Crematorium

Standard Fasel

Domstede

TB Truck en Trailerservice

Eurodesk

Telindus

F1racing centre

The Creator

Flexi-Zone

The Wall

Foodexplore

Tribus

G. Kuyf en Zonen B.V.

Veolia

A.C.N. BV

Autohopper

G.J. van der Kleij

Verbon Design

Alp Lift B.V.

Bevela

Textielverzorging

Vereniging

Ampco

Boerhave Medisch Centrum

Jos Scholman BV

parkmanagement Wetering

Apac

Broekhuis

Louwman Exclusive

VMB Security

Arburg

Brunelco

Meerwijk/Romaro

VSU

Autobedrijf Kooijman

Business Fashion

schoonmaakgroep

Warmtebouw

BZN metaal

Mesjokke

Wildflock

Circumflex Automatisering

Mur Conditioning

Willemsen Afdichtings

Comet BV

Nefkens Peugeot

Techniek

Rosco Catering

WM automaterialen

Schouten Utrecht

WSB Finishing Equipment BV

Seghers advocatuur

Xandrius

Shell De Wetering

Yellowlime

ShredIT

4yourliving
Zuiver Gastvrij
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KOPEN,E TEN EN
SPELEN:ALLEMA AL
IN THE WALL
THE WALL, HET WINKELCENTRUM VOOR GROOTSCHALIGE
DETAILHANDEL IN EEN GELUIDSWAL, HEEFT SINDS DE
OPENING IN 2009 EEN ROERIGE GESCHIEDENIS GEKEND.
NU IS HET OPVALLENDE RODE BLOB-GEBOUW GOED
GEVULD, MET BEDRIJVEN DIE OP DE WEBSITE VAN THE
WALL ZIJN INGEDEELD IN ‘BUY, EAT EN PLAY’. OFWEL RETAIL,
HORECA EN LEISURE.
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FoodExplore is een familierestaurant, een All-In
restaurant, wat inhoudt dat je onbeperkt kunt eten
en drinken tijdens een vooraf bepaalde duur. Tijdens
een bezoek aan FoodExplore heb je de keuze uit 22
verschillende keukens, waaronder Aziatisch, Japans,
Italiaans, Mexicaans en Nederlands. Er is volop keuze
voor iedereen, deels verkrijgbaar aan een buffet,
maar gerechten worden ook ter plekke bereid in de
verschillende keukens.
Met een vaste prijs voor eten en drinken is het
vriendelijk geprijsd en daardoor heel populair bij
families. In een grote speelhoek kunnen kinderen
zich vermaken en in de verschillend ingerichte zalen
is er voor iedereen een passende sfeer. Wengin Qui is
eigenaar en lid van BCDW-Haarrijn, Deon Poon is de
manager en zijn rechterhand. Waarom de keuze voor
The Wall?
“We zijn hierin gekomen toen er nog maar weinig
winkels waren en The Wall nog volop in ontwikkeling
was.

De

voordelen

zijn

dat

dit

heel

centraal

gelegen is, goed bereikbaar en we hebben heel veel
parkeergelegenheid. We merken dat het nu in The
Wall veel drukker is en dat wij familiegroepen krijgen
die het combineren met winkelen of een bezoek aan
F1 Racing. Dus de combinatie van retail, horeca en
leisure werkt voor ons heel goed. We hebben duizend
zitplaatsen en runnen het met vijftig fulltimers, heel
veel parttimers en twee robots. De robots assisteren
ons onder andere door gasten naar hun tafel te brengen
en verjaardagsliedjes te zingen!”

DE ROBOT S
A S SIS T ER EN
ONS ONDER
A NDER E DOOR
V ER J A A R DAGS L IEDJE S T E
ZINGEN

54

55

B u s i n e s s c l u b

De Wetering-Haarrijn

In The Wall zitten Amac en Liemès Food District

Liemès is de combinatie van een restaurant en

naast elkaar, een Apple Premium Reseller en een food

foodhall in één.

hall. Eigenaar van beide is Ed Bindels. Voorwaarde
voor zijn vestiging in The Wall was een bepaalde

“We hebben een sterke regiofunctie, maar we merken

combinatie van activiteiten, in zijn geval retail en

ook dat mensen uit verschillende delen van Nederland

horeca. Hoewel hij ook veel online verkoopt, denkt

hier met elkaar afspreken. Voor bedrijven hebben we de

Bindels zeker niet dat stenen winkels uit de tijd zijn.

mogelijkheden om zakelijke arrangementen te boeken
in onze zalen, met goede lunch- en dinerfaciliteiten.

“Er vindt een verschuiving plaats, je moet toegevoegde
waarde leveren om een fysieke winkel succesvol

Je kunt aan tafel gerechten uit onze verschillende

te maken. Wij zorgen voor persoonlijke aandacht

keukens bestellen. Ofwel door het zelf bij de keukens op

en persoonlijk advies. We gaan de diepte in met de

te halen, ofwel door te kiezen voor serveren aan tafel.

klant. Het winkelontwerp is hierop gericht, we doen

Zo kun je met je gezelschap verschillende gerechten

ook trainingen, reparaties en advies. Daar zit veel

met elkaar delen. Als hij van Vietnamees houdt en zij

toegevoegde waarde in. De verkoop van Apple Watches

van burgers, kunnen ze toch samen uit. We hebben

bijvoorbeeld ging duidelijk weer omhoog toen de

ook een grote keuze in vegetarische gerechten. Onze

winkels na de lockdown opengingen. Mensen willen

koks zijn zelfstandige ondernemers, die zich volledig

die om hun pols voelen en in handen houden, voordat

kunnen richten op het koken, want wij zorgen voor de

ze er een kopen.

reserveringen, de bediening en de drankjes.”

Wij hebben laatst onderzocht dat met alle variabelen
die er zijn, er in totaal zeshonderd verschillende
MacBooks zijn, hoe maak je dan als consument een
keuze? Dan zegt een vijfsterren review op internet niet
zoveel en heeft persoonlijk advies een meerwaarde.
Onze medewerkers worden constant getraind op al
die verschillende variabelen en wat welke consument
daaraan heeft.”
Bindels gelooft dat retail en horeca complementair
aan elkaar zijn. Toch mag hij de deur tussen Amac
en Liemès letterlijk niet openzetten, want een
verouderde wetgeving verbiedt alcohol schenken en
producten verkopen in hetzelfde pand.

W INK EL EN IS
L EUK ER A L S
JE HE T K A N
COM BINER EN
M E T EEN KOP
KOFFIE OF UI T
E T EN G A A N

“Winkelen is leuker als je het kan combineren met
een kop koffie of uit eten gaan. Als mensen voor een
reparatie komen bij Amac, kunnen ze bij Liemès gaan
lunchen terwijl hun telefoon gerepareerd wordt.”
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Aan de andere kant van The Wall zit Floris Boers, een
ondernemer in de categorie play, inmiddels in huis
gecombineerd met buy en eat. Bij F1 Racing kunnen
particulieren (‘van 8 tot 88 jaar’) en bedrijven de
Formule1 in simulatoren zelf beleven en tegen
elkaar racen. Boers begon in 2020 in The Wall, heeft
sindsdien ook vestigingen geopend in Zandvoort en
Rotterdam en is bezig met een vestiging in Alkmaar.
Als geestelijk vader van het concept is het bijzonder
dat hij geen echte F1-fan was en ook niet veel van
computers wist.

EEN GOEDE
R ACE SI M UL ATOR
PA S T NIE T IN
DE GE M IDDEL DE
HUISK A M ER

“De huidige generatie groeit op met games. Via
e-sports kun je ze aan het sporten krijgen. Een goede

Wij hebben zelf naast de F1-beleving ook horeca in

racesimulator past niet in de gemiddelde huiskamer,

een food court waar je de races kan volgen. In de shop

dus ik besloot ze bij elkaar in een hal te zetten en daar

verkopen we merchandise en kleinere simulatoren. Het

grote schermen, geluid- en windeffecten aan toe te

sluit goed op elkaar aan en is vanzelf zo uitgebreid.

voegen.
Ik ben lid geworden van de businessclub BCDW-
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Ik heb gekozen voor The Wall, omdat het een centrale

Haarrijn omdat het een makkelijke manier is om

ligging heeft en goed bereikbaar is, met voldoende

aansluiting te krijgen met de lokale bedrijvigheid. Ik

parkeerplaatsen. Ik wilde ook voldoende hoogte,

geloof in co-creatie, met Johan Teunissen van Shell

voor de schermen. Ik geloof wel in de combinatie van

hebben we een gezamenlijke campagne opgezet, met

retail, horeca en leisure. In Alkmaar zitten we in een

winacties op de sociale media. Wat mij leuk lijkt is

winkelcentrum. We krijgen vooral klanten die ge-

om een The Wall competitie te ontwikkelen, waarin

reserveerd hebben, niet zozeer winkelend publiek dat

de verschillende bedrijven die erin zitten, het tegen

binnenloopt, maar dat levert wel naamsbekendheid op.

elkaar opnemen.”

59

B u s i n e s s c l u b

60

De Wetering-Haarrijn

61

B u s i n e s s c l u b

De Wetering-Haarrijn

TIJDLIJN 1 2 ,5 JA AR
BCDW-HA ARRIJN
06-2009
1e Utrechtse Haringparty

1e bijeenkomst BCDWHaarrijn bij Zuiver met
Frans van Seumeren

28-08-2009

Oprichting vereniging
BCDW bij de Notaris

13-11-2009

Bezoek Foodspot

12-09-2010

Golfballen in het water bij
STYLE tijdens de BBQ van
Rosco Summerbreak

29-06-2011

Achmea Health Center
(nu Basic-Fit) in de korte
broek

12-01-2012

Kookcursus Glazen Huis

10-10-2012

07-07-2009

Kick off BCDW-Haarrijn
bij Hulskamp Audiovisueel

26-09-2009

Bij FC Utrecht, tegen AZ,
wedstrijdbal werd door
Hulskamp aangeboden

13-05-2010

Ontbijtbezoek bij
McDonald’s in The Wall

14-11-2010

Kookcursus bij Miele
Vianen

02-12-2011

Burgemeester Aleid
Wolfsen ontbijt bij Zuiver

26-06-2012

BBQ Down Under met
voetgolf

14-11-2012
Vaartocht over de Vecht
met MS de Tijd

30-06-2013
06-12-2013

Bezoek Antonius
ziekenhuis
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02-04-2014

Eeuwig plan op
de plank van een
ondernemersmarkt
FC Utrecht_NEC, met de
spelersbus van FC Utrecht
uit en thuis
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Eerste paal slaan bij
Van der Kleij

Social Dinner met
Rampondernemer
Frank Krake

Social Dinner incl. cabaret
bij Louwman Exclusive
Cars

20-02-2015
19-03-2015

Eerste steenlegging bij
Dela

03-06-2016

Burgemeester Jan van
Zanen op bezoek bij
BCDW-Haarrijn

08-02-2016

20-02-2017

29-06-2017
Bezoek Skydive &
Broekhuis + Ducktrail

08-03-2018

28-01-2019
BCDW-Haarrijn Zoom
meeting vanwege corona

Installatie BCDW-app
en Bike Drive Tour naar
Alp Lift/Autohopper/
Foodspot /Rosco/Shell/
Zuiver
Afscheid wijkagent
Eric Schep
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14-05-2020

Loungeklipper de Vrijheid
te Muiden met snelle boot
(Rib)

10-jarig bestaan BCDWHaarrijn met Shared
Dining bij Zuiver i.s.m.
studenten Hogeschool
Utrecht

16-11-2020

Start BCDW-app aanvraag

14-12-2021

Eerste paal slaan bij
Boerhaave Medisch
Centrum

01-06-2021

01-05-2022
12-05-2022

BCDW-Haarrijn bestaat
12,5 jaar
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VA AK GA AT HE T
SPONTA AN, ME T
EEN PRA ATJE
JOHAN TEUNISSEN IS EIGENAAR VAN SHELL DE
WETERING. HIJ IS EEN ECHTE VERBINDER, DUS
TIJDENS EEN BROODJE OF EEN BINNENREINIGING
HEEFT HIJ AL MENIGE BEDRIJVENTERREINGENOOT
OVER DE BUSINESSCLUB VERTELD.
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“Ik heb een bedrijf waar mensen even mogen en
kunnen verblijven. Bijvoorbeeld als we de binnenkant
van de auto schoonmaken, dan staan ze minimaal een
kwartier te wachten. Dan maak ik onder het genot van
een kopje koffie vaak een praatje.”
Iedereen op het bedrijventerrein komt zeker weleens
bij jullie om te tanken, een broodje te kopen of de auto
te wassen?
“We zitten centraal op het bedrijventerrein. Het
ziekenhuis zit ongeveer anderhalve kilometer bij ons
vandaan. In de coronatijd hebben we gedacht: Iedereen

OM DAT DE
WA S S T R A AT
OPEN M OCH T
BL IJ V EN , W ER DEN
W E EEN SOORT
UI T JE VOOR DE
M ENSEN

producten. Eén keer in de vijf jaar maak ik een deal met
Shell over de leveringen. Dit jaar was ik bijna naar BP
overgegaan, omdat ik er prijstechnisch niet helemaal
uitkwam. Twee keer per jaar komen we met het
dealerpanel van Shell bij elkaar om te sparren en ideeën
uit te wisselen. Of dat nou in Den Haag of in Engeland
gebeurt, maakt mij niet zoveel uit. Waarschijnlijk blijft
er wel een kantoor hier, alleen het hoofdkantoor gaat
uit Nederland weg.”
Wat heeft corona voor invloed gehad op je bedrijf?
“Ik heb wel veel minder liters verkocht, omdat mensen

is daar zo druk; we bieden aan dat elke medewerker

meer gingen thuiswerken. Daarentegen merkten we

een keer zijn auto gratis bij ons mag wassen. Er werken

dat omdat de wasstraat open mocht blijven, we een

daar 3500 mensen, daarvan zijn er 1500 geweest. Van

Je hoort weleens wat, dan kun je weleens mensen aan

soort uitje werden voor de mensen. Een gedeelte van

die mensen bleek dat bijna tachtig procent niet wist dat

elkaar koppelen. Heel concreet was laatst de vraag

het jaar mocht de Bakery open en dat trok ook.”

wij hier zitten. Als je uit Amsterdam komt, ga ja niet

van een medewerker van mij die een stageplek zocht.

langs de afrit waar we naast zitten, net als mensen die

Die heb ik op de BCDW-app gezet en daardoor is ze

uit het zuiden komen.”

bij een lid van de businessclub terechtgekomen. Ik

A L S ER EEN
NIEU W BEDR IJF
OP DE W E T ER ING
KOMT, G A A N
W IJ ER L A NGS
OM K ENNIS T E
M A K EN

werd

meer gevestigd op het bedrijventerrein en werd hij
eerste erelid. Steve is nu International Marketing &
Communications Manager bij Expertum.
“Ik heb Johan leren kennen op dag één dat we met de
businessclub begonnen. Ik was bij hem gaan tanken
en hij is heel goed in gezichten, dus hij herkende mij
meteen. Er is een band ontstaan die in de afgelopen jaren
verder is gegroeid. We hebben meerdere raakvlakken
en kunnen zakelijk goed met elkaar meedenken.
Johans tankstation is eigenlijk de huiskamer van De
Wetering. Je ontmoet er anderen, er is altijd een goede
sfeer. Het is heel vaak meer dan tanken. Toen ik hier

die een hbo-opleiding doen een doorstroombedrijf

middag, dan maakte Johan altijd een praatje. Hij zou

maar echt sociaal contact is toch echt anders.

een goede horecagelegenheid kunnen runnen, zijn

ben. Ze willen niet achter de kassa blijven. Ik vind het
belangrijk dat ze een goede job vinden in de toekomst
en daar wil ik ze ook bij helpen.

gastvrijheid is top.
Dit bedrijventerrein is nu bijna vol. De nieuwe bedrijven
die komen, wil ik ook van binnen zien. Dat intrigeert

Maar zijn medewerkers herkennen je ook altijd, daar is

mij, om te zien wat er achter die muren speelt. Zoals
Een ander voorbeeld is dat als er een nieuw bedrijf

hij heel sterk in. Ik vind hem een echte people manager.

bijvoorbeeld het crematorium dat hier gekomen is, ik

op de Wetering komt, wij erlangs gaan om kennis

Ik ben weleens mee geweest naar een concert, waar hij

vind het heel interessant om te zien hoe zo’n totaal

te maken. Dan geven we wat bonnetjes weg om onze

als uitje met zijn medewerkers heen ging. Dan zie ik

ander bedrijf functioneert. Daar zijn we een keer op

autowasstraat of de binnenreiniging uit te proberen.

hoe hij zich beweegt tussen zijn mensen, echt iemand

bezoek geweest met de businessclub. Dus wat mij

De volgende stap is dat ik vraag of ze al gehoord hebben

met uitstekende people skills.

betreft; hoe meer leden, hoe beter.”

van de businessclub. Zo zijn Floris Boers en Michael
Buttner van F1 Racing Centre in The Wall er onder
andere bijgekomen. Vaak gaat het spontaan, met een

bedrijven, je weet wat ze doen. Als iemand mij morgen
“Ik ben lid geworden direct toen de businessclub begon.

vraagt of ik een vrachtwagenleverancier ken, is de link

Daarvoor was ik als pandeigenaar al aangesloten bij

naar Iveco Schouten voor mij snel gemaakt. Zo’n soort

de Vereniging Parkmanagement. Wat de businessclub

warme overdracht werkt altijd beter.”

Hij benadert altijd de nieuwe ondernemers die op De
Wetering-Haarrijn komen, dan geeft hij ze een paar
wasbonnen mee. Dat is dubbelop, want daardoor
komen ze nog een paar keer terug in zijn huiskamer.
En hij vertelt ze dan over de businessclub. Ik heb
weleens tegen hem gezegd: ‘Je bent net een wandelend
sandwichbord.’ Een betere ambassadeur kun je niet
hebben. Maar hij doet dat heel prettig, hij is geen gladde
verkoper. Iedereen kent hem en zijn tankstation. Hij is
een echte netwerker, op een natuurlijke manier.”

Daarnaast

naamsbekendheid, er wordt over je gesproken. De

Heeft het voor jou consequenties dat Shell vertrekt uit

leden zijn in het begin een keer hier geweest. Daarnaast

Nederland?

ook een stuk business. Ik probeer mijn broodjes en mijn
autowassingen natuurlijk te verkopen.

“Nee, totaal niet. In Nederland heb je locaties die van
Shell zelf zijn, zoals grote snelweglocaties. Daar zet

Het komt geregeld voor dat ik met ondernemers in

Shell een bedrijfsleider op. Daarnaast heb je dealers

gesprek raak, die wel op dit terrein zitten maar geen lid

zoals ik. Ik doe wat ik wil doen als ondernemer, alleen

zijn van de businessclub. Dan vertel ik dat ze eens langs

neem ik brandstof en olie af van Shell. Daarnaast

moeten komen, als introducee.

verkoop ik mijn eigen broodjes, wassingen en andere

68

2016

nog werkte, haalde ik daar vaak een broodje tussen de

business kan delen. Je kent de ondernemers achter de

gezelligheid.

in

kunnen ontmoeten. Het is leuk via Zoom en Teams,

businessclub betekend?

vooral

Hulskamp

weer terug,’ maar ik weet ook dat ik voor jongeren

De insteek van BCDW-Haarrijn is altijd geweest dat je

is

Toen

overgenomen door AVEX in Breukelen, was hij niet

“Ik hoop dat we elkaar weer zo snel mogelijk fysiek

Wat biedt de businessclub jou en wat heb jij voor de

brengt

businessclub.

heb wel gezegd: ‘Je mag haar niet houden, ik wil haar

praatje.

mij

Wat hoop je voor de toekomst?

Steve Klein is één van de oprichters van de

JOH A NS
TA NK S TAT ION
IS EIGENL IJK DE
HUISK A M ER VA N
DE W E T ER ING
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DIT BETEKENT BCDWHAARRIJN VOOR MIJ:
Willy Kok, Stam Renault:
Ik vind de bijeenkomsten heel positief,

je versterkt elkaar,

zonder dat je meteen klant van elkaar hoeft te zijn.
Robbie Altena, Autohopper:
Ik ben van nature nieuwsgierig, ik kijk graag achter de schermen.
Ik ben lid geworden omdat ik graag weet wie mijn buren zijn.

Lex van Eijck, Bevela:
We vinden het belangrijk om lid te zijn en

op de hoogte te zijn van wat hier speelt.
Maurice Ennik, WM Automaterialen:
Je krijgt meer bekendheid naar elkaar toe en kan

elkaar helpen.

Zeker in de tijd waar we nu in leven, waarin je ziet dat

verbindingen tussen mensen onder druk staan of wegvallen, is het
heel goed dat mensen met elkaar iets willen neerzetten en daar
inhoudelijk een verdieping aan geven.
Jan van der Roest, Veolia:
De kracht van goed netwerken zit hem in erop uit
gaan, contact met elkaar maken, laten zien wie
je bent en wat je doet en vragen durven stellen.
Thijs Buijs, Yellowlime:
Je kan van elkaar leren en je denkt bij een vraag naar een bepaalde
ondernemer eerder aan een ander als je die ontmoet hebt.

Rob Noordink, Brunelco:
Een businessclub is een goede manier om je netwerk
snel uit te breiden. Je loopt niet zo makkelijk
binnen in de grote panden op zo’n bedrijvenpark.
Per Vonk, Mesjokke:
Er is een diversiteit in grote en kleine bedrijven, jong en oud.

Floris Boers, F1 Racing:
Het is een makkelijke manier om aansluiting te krijgen met de
lokale bedrijvigheid. Ik geloof in co-creatie.
Joris Baars, Circumflex:
Ik vind het belangrijk dat je aansluiting hebt waar je werkt. Ik raad
iedereen aan om lid te worden, het voegt echt iets toe.
72

Sharon Dijksma, burgemeester:

We zijn al met verschillende bedrijven in contact gekomen, via-via.

Johan Teunissen, Shell:
Wat de businessclub mij brengt is vooral gezelligheid.
Daarnaast naamsbekendheid, er wordt over je gesproken.
De insteek van BCDW-Haarrijn is altijd geweest dat je
business kan delen.
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Annemarie Bakker
Johan Teunissen,
Lex en Dennis van Eijk,
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Maurice Ennik, Thijs Buijs,
Rob Noordink, Joris van Baars,
Willy Kok, Robbie Altena,
buiten & drone.
Suzan Alberts

De businessclub bestaat uit een kleine groep ondernemers. Dit betekent dat je elkaar snel kan leren kennen en de
relaties door de jaren goed uitgebouwd zijn. Maar vooral is het kenmerk van de businessclub: oprechte interesse en
een persoonlijk karakter.
De businessclub heeft als filosofie: we doen graag zaken met elkaar en stellen ons netwerk beschikbaar om elkaar
verder te helpen. Ben je geïnteresseerd in een lidmaatschap?
Neem contact op met: Secretariaat | Rineke Sloetjes | Email: info@bcdw.nl | Tel: 06-11721182

Rineke Sloetjes
Gerard Tjeerdsma
Louwman ‘automotive pagina’
2CV Rally, Skydive, Voetgolf,
Haringparty ‘tijdlijn pagina’

Onze bestuursleden zijn:
Voorzitter: Jan van der Roest | Veolia Papier & Plastics Recycling NL B.V.
Secretaris: Rineke Sloetjes | Xandrius
Penningmeester: Peter Cullens | Cullens & Verwey
Bestuurslid: Ruud Miggels | ACN B.V.
Kijk voor informatie, onze agenda en activiteiten op onze website: www.bcdw.nl
Editie: Speciale editie voor ons 12,5 jarig bestaan | mei 2022
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