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Starter in de regio!

Met tal van gezondheidsklachten kun je bij haar terecht. 
‘Het is niet zo dat ik altijd alles op kan lossen, maar ik kan je 
situatie zeker verbeteren.’ Wie bang is voor de naalden, kan 
Marlies geruststellen. ‘Het zijn maar heel dunne naaldjes. 
Die worden in een acupunctuurpunt geprikt, waardoor de 
lichaams energie weer op de juiste manier gaat stromen. In 
China zijn ze gewend om acupunctuur preventief in te zetten, 
zo ver zijn we hier  nog niet. Vaak gaan mensen pas acupunc-
tuur proberen als de reguliere zorg niets meer voor ze kan 
betekenen en de klacht al chronisch is. Dat is jammer.’ 
Marlies vertelt over iemand in haar praktijk bij wie alles wees 
op een beginnende slijmbeursontsteking. ‘Of ik iets kon be-
tekenen, vroeg hij. De klachten waren net ontstaan en ik heb 
hem er in korte tijd vanaf kunnen helpen. Over het algemeen 
is de vuistregel dat je voor elk jaar dat je met een klacht rond-
loopt, een maand behandeling nodig hebt.’

MASSAGE VOOR KINDEREN
Toen Marlies zelf kampte met vruchtbaarheidsproblemen, 
kwam ze bij een acupuncturist onder behandeling. ‘Zij cre-
eerde voor mij het klimaat waardoor ik alsnog via een natuur-
lijke manier zwanger werd, wat eerder niet lukte door allerlei 
onderliggende lichamelijke klachten. Voor mij een reden om 
zelf de opleiding tot acupuncturist te volgen. Toen ik die had 
afgerond, kwam de nascholing fertiliteit/infertiliteit voorbij. 
Ik vind het heel mooi om stellen, eventueel zelfs naast een 
ivf-traject, te kunnen helpen hun wens in vervulling te laten 
gaan.’ Marlies behandelt volwassenen, maar ook kinderen. 
‘Bij kinderen komen er eigenlijk nooit naalden aan te pas, 
maar worden acupunctuurpunten bijvoorbeeld gemasseerd. 
Ik heb gemerkt dat dat veel doet bij kinderen, zij zijn heel 
reactief, waardoor meestal een kleine prikkel al genoeg is.’

Laat je 
energie 
weer 
stromen
Marlies Sala heeft een groot zorghart, zegt 
ze zelf. Naast haar werk als freelance 
kinderverpleegkundige startte ze onlangs 
haar eigen acupunctuurpraktijk. 

Acupunctuur Marlies 
Grundel 125 Oude Wetering 

www.acupunctuurmarlies.nl 
06-1548 0365

Groencentrum

Hazenpad 1 – Roelofarendsveen
www.deveensebukker.nl

Plant nu je bollen.
Ruim assortiment 

tulpen, 
hyacinten etc.

Mooie kamerplanten, 
boeketten,

(terra-)potten 
� euren 

je huis weer op

Voor al uw schilder- 
en behangwerk!

Schoolbaan 28
2371 VJ Roelofarendsveen

www.han-dejong.nl
06 20 35 53 90

20%
introductiekorting 

t/m 31-01-
2023

Een afspraak maken kan via: 

hairboutiquebyromy.nl

Langeweg 8
2371 EG Roelofarendsveen

Romyhairboutique@outlook.com
071-2100211

@hairboutiquebyromy

Hairboutique
by  Romy

SCAN MIJ VOOR DE 
HIER! ONLINE APP

OP DE HOOGTE BLIJVEN 
VAN AL HET NIEUWS UIT 
DE REGIO? DOWNLOAD 

GRATIS HIER! ONLINE APP

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Geen enkele klus 
een probleem  

voor de gebroeders 
van Veen

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Maikel van Veen

06-52 66 88 51
Martin van Veen

06-22 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl
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De coverfoto werd deze keer gemaakt door: Evelijne Stoof

EINDREDACTEUR 

Jeannette van Haastert
‘Laat ik het deze keer eens hebben over 
Hier! en Daar!. Niet vaak blijft een rubriek 
elf jaar lang vaste prik in een tijdschrift. 
Maar deze rubriek heeft gewoon dé 
Hier!-factor. Herkenning (mensen die je  
misschien nog kent of weleens in je dorp 
ziet) én  leuke verhalen: door welke beslis-
sing kwamen zij hierheen of vertrokken ze 
juist? Twee pijlers, waarmee we Hier! in 
de regio ooit enthousiast zijn begonnen. 
Dus overleeft de rubriek elke restyling met 
glans. 
Ken jij of ben jij misschien iemand die  
er perfect in past? Geef het door via  
info@hierinderegio.nl. Want van mij mag 
‘Hier! en Daar!’ nog wel even blijven.’

REDACTEUR 

Tristen Muller
‘Sinds een jaar schrijf ik als freelancer ar-
tikelen voor Hier! in de regio. De afgelopen 
weken heb ik met vier enthousiaste onder-
nemers uit de gemeente gesproken over 
hun bedrijf en welke rol digitalisering speelt 
in hun route naar succes. Zo sprak ik met 
José van Seggelen over het succes van de 
webshop bloeibloemen.nl, met Patrick en 
Sabine van der Meer over hun populaire 
reiswebsite vakantie-met-kinderen.com, 
met Marcel Norder over de ontwikkelingen 
bij snacksalon De Schelp en met Guus Bak-
ker over het wereldwijde succes van Oppo-
Suits. Kortom, qua onderwerpen gaat het 
alle kanten op. Naast het feit dat je zo meer 
te weten komt over wat er zich allemaal af-
speelt in de dorpen, is het die afwisseling 
wat de interviews van Hier! zo leuk maakt.’  

Tips van de redactie
ELK NUMMER VERTELLEN HIER!-MEDEWERKERS IETS OVER HUN  
BIJDRAGE AAN OF FAVORIETE PRODUCTIE IN DIT NUMMER.
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Gezond

Tekst: José Hoogeveen
Redactionele samenwerking  

Mensen in ‘Blue zones’ elders op de wereld worden regelmatig 
zomaar 107. En nog vitaal ook. Ook in onze gemeente zijn we – 
gezien al ‘ons’ topsporttalent – ijzersterk. Voor Blauwe zone Kaag 
en Braassem hét bewijs dat we ook hier zo’n gezonde omgeving 
kunnen creëren. ‘Sporters kunnen ons inspireren.’ 

Blauwe zones staan in verbinding met 
de omgeving; de lucht, voeding, het 
water. Goed eten, lokaal en van het 
land, bewegen en een sociale, gezon-
de omgeving zijn daarbij belangrijke 
pijlers.

Unieke gemeente
Qua sportprestaties zijn we een unieke 
gemeente. Waar ter wereld hebben we 
een winnaar van de Elstedentocht, de 
Tour de France én gouden medaille-
winnaars op de Olympische zomer- en 
winterspelen. 
Hoe wij in onze gemeente zo sterk 
komen? Die vraag staat centraal 
tijdens de Blauwe Zone on Tour door 
de kernen van Kaag en Braassem. 
Tijdens  de tour kun je kennismaken 
met Blauwe Zone Kaag en Braassem 
én met de sportieve gasten. Tijdens 
deze talkshows worden lokale sport-
helden van weleer geïnterviewd. 
Hoe word je nou zo sterk dat je een 
Elfstedentocht kunt winnen of gou-
den medailles op de Olympische 
Spelen? Wat moet je daarvoor doen en 
wat moet je ervoor laten? Initiatiefne-
mer José Hoogeveen: ‘We interviewen 
de sporters over hun eetpatroon; wat 
eten ze voor een belangrijke wedstrijd 
en tijdens dagen tussen wedstrijden 
door? Ook gaan we in op de trainingen; 
hoe zorg je ervoor dat je niet overtraind 
raakt? We gaan natuurlijk ook in op 
hun carrières. Hoe zij het behalen van 
de medailles hebben beleefd, maar ook 
hoe zij omgingen met tegenslagen. 
Allemaal interessante vragen die 
inspirerend kunnen zijn voor iedereen.’ 

Blauwe zone on tour

Bijzondere avond
Presentator Ton de Lange wisselt de 
vragen af met fi lmpjes uit de carrière 
van de sporter. Op die manier wordt 
de avond visueel extra aantrekkelijk 
en bovendien voor de sporter ook een 
verrassing. Voor de bezoeker is er ook 
gelegenheid om zelf vragen te stellen 
aan de sporters. Elke avond is uniek 
en eenmalig, dus kom ook naar deze 
speciale avond. Wees er snel bij om je 
ticket te bestellen. 

Op 25 november gaat Blauwe Zone 
in Woubrugge in gesprek met Henk 
Angenent, voormalig marathonschaat-
ser die in 1997 de Elfstedentocht won. 

Op 13 januari 2023 volgt in Hoogmade 
Mark Tuitert, Nederlands voormalig 
langebaanschaatser. Hij werd op 20 
februari 2010 olympisch kampioen op 
de 1500 meter in Vancouver. 

En op 10 maart 2023 in Leimuiden: Bob 
de Jong. Deze voormalig Nederlands 
schaatser won in 2006 in Turijn de gou-
den olympische medaille op de 10.000 
meter, een afstand waar hij ook olym-
pisch zilver (1998) en twee keer olym-
pisch brons (2010 en 2014) op won. 

Mis het niet
Bestel snel je kaartje (€ 15) via 
www.ticketkantoor.nl/shop/Blauwezone 
of scan de QR code hiernaast.
Hou de website blauwezonekaagen-
braassem.nl in de gaten voor het laatste 
nieuws. Je kunt hier ook de avond met 
Femke Heemskerk terugzien.

SNEL 
TICKETS 
BESTELLEN? 
SCAN DE 
QR CODE

Henk Angenent

Mark Tuitert

Bob de Jong
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MIRANDA CASTELEIN is grafi sch vormgever en fotograaf. Elf jaar geleden bedacht zij Hier! in de 
regio magazine. Al jaren woont ze met veel plezier in de gemeente Kaag en Braassem. ‘Er zijn nog 
steeds zoveel mooie verhalen te vinden. En die willen wij graag vertellen; offl  ine én online.’ 

Leven in de digitale wereld, we doen het allemaal. De een wat meer dan 
de ander. Ik vind het soms best lastig om mijn telefoon weg te leggen, niet 
alleen omdat ik hem voor mijn werk nodig heb, maar ook omdat ik eigenlijk 
niets wil missen. Wel heb ik inmiddels mijn Facebookapp niet meer op mijn 
beginscherm staan en ik moet zeggen: dat geeft best wat rust. De neiging 
om iedere keer te kijken wordt zo toch een stukje minder. Want ongemerkt 
gaat er best veel tijd zitten in sociale media; je scrollt zo een halfuurtje weg. 
In die tijd had ik ook andere, nuttigere dingen kunnen doen. Ik neem me ook 
vaker voor om mijn telefoon eens weg te leggen of hem, als ik een rondje ga 
wandelen, lekker thuis te laten. Ik heb ook bij mezelf gemerkt dat ik sneller 
iemand app dan dat ik degene even bel. Pas als het een oeverloos heen-en 
- weer-verhaal wordt ga ik bellen, terwijl iemands stem horen toch veel fi jner 
is. Wel vind ik het via de app contact houden met meerdere mensen tegelijk 
een voordeel. Zaken zijn snel af te stemmen, een afspraak is zo gemaakt. 
En dan die vriendin van mij die heeft bedacht dat ze in Portugal gaat wonen, 
met haar kan ik ook makkelijker contact kunnen onderhouden via facetime. 
Om zo toch een beetje in haar nieuwe leven mee te gaan en op de hoogte 
te blijven. Zo zie je maar, overal zit een voordeel en een nadeel aan. In deze 
Hier! zijn we in gesprek gegaan met verschillende generaties over hun digi-
tale wereld. Hans bijvoorbeeld heeft wel een mobiele telefoon, waarmee hij 
ook kan sms-en, maar hij heeft er gewoon niet zoveel mee. Dus Hans niet 
bellen hoor ;-). Norah daarentegen kan haar telefoon bijna niet wegleggen; 
ze gaat ermee naar bed (als ze de kans krijgt) en staat ermee op. Het is 
haar lifeline. Via de digitale wereld heb ik vele mooie muziek ontdekt die 
ik anders niet had gehoord en lukt het me om ’s avonds beter in slaap te 
komen door een meditatieapp aan te zetten. De digitale wereld heeft ons 
veel gebracht, ons soms zelfs wat dichter bij elkaar gebracht, of juist de 
wereld voor ons geopend. Het is vooral belangrijk hoe we ermee omgaan. 
Maar laten we vooral ook veel met elkaar blijven afspreken, gewoon in 
levenden lijve, er gaat niets boven menselijk contact. Even een hand geven 
of een knuffel; niemand kan zonder.

Heel veel leesplezier!

PS willen jullie, de lezers van Hier!, ons helpen? Graag door deze link op te 
zoeken en de enquete in te vullen: https://enquetemaken.nu/r/3688

Digitale voors en tegens

Voorwoord

Heb je Hier! niet thuis ontvangen? Laat het 
ons weten. Mail naar info@hierinderegio.nl
o.v.v. je postcode en huisnummer. Dan kun-
nen wij dit aangeven bij de bezorgdienst.
Hier! 5  bezorging: tussen  29 oktober en 3 

november.
Hier! 6 bezorging: tussen 10 en 15 december.
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...Paul Verhaak en Jirsten van Laar, die in flinke stappen de  
oversteek maakten van Frankrijk, via Zuid-Afrika naar Kaag-
eiland. 

Al in 2014 kocht het paar een huis op het eiland, maar ze woon-
den toen nog in Frankrijk. Paul: ‘We wilden een soort pied-à-terre 
in Nederland hebben. Wij huurden voor die tijd huisjes voor de  
vakantie, maar dat beviel niet meer. Onze kinderen gingen  
studeren en we wilden dat ze ergens thuis konden komen. We 
zijn gaan zoeken en ook op Kaageiland gaan kijken. Ik heb fijne 
herinneringen aan deze plek. Watersport is altijd belangrijk ge-
weest voor ons. Ik heb hier in het verre verleden een zeilweek 
gehad om het te leren en we huurden wel vaker een boot. We 
hebben hier zo veel plezier gehad. Bovendien ligt het dicht bij 
Schiphol, voor mij een groot voordeel. En zo zie je dat toeval toch 
een beetje bestaat, want wij vonden hier een huis dat aan al onze 
wensen voldeed.’

VERHALEN IN TE HALEN
Paul werkte in Frankrijk bij het zuivelconcern Lactalis. Toen dat 
concern het Italiaanse Parmalat overnam, kwam er een mooie 
kans om voor het bedrijf in Zuid-Afrika aan de slag te gaan. Zo’n  
anderhalf jaar geleden is Paul gestopt met werken en beland-
de hij samen met zijn vrouw uiteindelijk op Kaageiland. Paul 
is blij met zijn nieuwe woonplaats: ‘Elke dag de oversteek met 
het pontje, dat is voor mij de charme van een eiland. Tot het  
moment dat we hier echt kwamen wonen, gingen onze  
studerende kinderen hier in de weekenden al naartoe en  
kwamen wij met de vakanties.’ 
Is het moeilijk aarden als nieuweling in het dorp? ‘Mijn overbuur-
man was voorzitter van de Stichting Promotie Kaag. Hij vroeg 
of ik wilde meelopen met de stichting, omdat hij er mee wilden 
stoppen. Inmiddels ben ik voorzitter van de SPK en dan leer je 
snel mensen kennen. Al heb ik natuurlijk wel veel verhalen in te 
halen.’

TOEKOMST VAN KAAGEILAND
Paul zou graag een debat willen aangaan over een  

visie op de toekomst van het eiland. ‘Het is be-
langrijker dat wij zelf die visie opstellen, dan dat 

we blijven praten over een initiatief om over te 
gaan naar de gemeente Teylingen. We moe-
ten bedenken wat wíj willen, waar wíj willen 
dat we naar toe gaan. Watersport, horeca en 
cultuur; daar willen we mee verder. We heb-
ben werkgroepen ingesteld om plannen te  
maken voor de komende jaren. Want ik heb 
begrepen dat Kaag en Braassem een regie-
gemeente is. Dat wil zeggen dat de elf dor-

pen in de gemeente zelf plannen kunnen op-
stellen, die door de gemeente worden getoetst 

op haalbaarheid. De gemeente zelf toont weinig 
initiatief. Maar als we zelf goede plannen opstel-

len, gaat de gemeente echt niet dwarsliggen.’

Hoe is het met...
In Hier! en Daar!  staan steeds twee families 
centraal. De ene familie koos ervoor  
te vertrekken, de andere kwam hier in  
Kaag en Braassem wonen.

‘We moeten op Kaageiland 
bedenken wat wíj willen en 

zelf de regie nemen’ 
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‘Ik kan overal werken.  
Zolang ik maar internet heb’

...Mitchell Bakker, geboren in Rijpwetering, die sinds een paar 
jaar een groot gedeelte van het jaar op Curaçao woont. 

De rest van de tijd verblijft hij in zijn huis in Leiden. Mitchell 
werkt voor Yourstyle, het bedrijf dat hij twaalf jaar geleden  
samen met Adwin van Trigt oprichtte. ‘Een digitaal bedrijf gericht 
op doelgerichte communicatie en marketing voor bedrijven’, legt 
hij via Whatsapp-beeldbellen uit. ‘Naast huisstijlontwerp verzor-
gen we websites en webshops en bereiken we nieuwe klanten met 
marketing via sociale media. En natuurlijk monitoren we de  
resultaten.’ Ze deden dit al voor verschillende bedrijven, 
binnen én buiten de regio. 

OVERAL WERKEN 
Hij startte het ICT-bedrijf na een hbo-opleiding 
business management. Maar waar kwam dan 
de kennis van computers en programma’s van-
daan? ‘Dat heb ik mezelf aangeleerd door er 
heel veel uren in te steken. Als je iets goed 
wilt doen, kost dat tijd.’ Maar wat heeft dat nu  
precies met Curaçao te maken? Mitchell: ‘In  
de begintijd van corona ben ik voor eerst  
naar het eiland gegaan. Mijn toenmalige  
vriendin was arts en zij ging daar in het  
ziekenhuis werken. Ik ging mee. Het is he-
laas uit gegaan, maar ik ben op Curaçao ge-
bleven. Omdat mijn werk voor Yourstyle voor 
een heel groot deel digitaal is, kan ik ten slotte 
overal werken. Zolang ik maar internet heb.’
Het Caribische eiland heeft hij in zijn hart  
gesloten. ‘Het is hier zo relaxed leven. De na-
tuur, de zee: na het werk ben ik lekker buiten. Het 
tijdsverschil werkt ook in mijn voordeel. Als ik daar 
mijn dag begin, is het hier in Nederland al middag. Ik 
kan dus meteen aan de gang met het beantwoorden van 
al mijn mail. En het bedrijf hier sluit om vijf uur. Dan krijg ik  
nauwelijks nog mail en kan ik lekker doorwerken.’

AF EN TOE TERUG 
Er zitten natuurlijk ook wel lastige kanten aan. ‘Zo is het moeilijker 
om klanten te bezoeken. Zeker voor een eerste gesprek willen we 
bij het bedrijf langsgaan. Dat werkt toch het beste. Maar daarna 
is het via internet heel goed te doen met Teams of Zoom. Dat 
komt ook door corona. De laatste twee jaar accepteren bedrijven 
dat je niet elke keer op locatie komt. Natuurlijk moet je zo nu en 
dan je gezicht laten zien. Daarom hebben mijn nieuwe vriendin 
Coco en ik besloten om steeds een halfjaar op Curaçao te gaan 
wonen en de rest van het jaar in Leiden. We gaan eerdaags naar 
Curaçao om daar een eigen huis te zoeken. Tot nu toe huurden 
we. Niet verkeerd, maar we willen nu proberen iets te kopen.’

Tekst: Gijs Korevaar
Beeld: privébezit

Hoe is het met...
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Politiek

De aanbesteding 
van de regiotaxi 

Hoe groot is de invloed van de gemeente?

Tekst: Niko van Brussel. 
Beeld: Jan Willem Ouwerkerk.

Maar dan blijkt dat het geen besluit van de gemeente, maar 
van Regio Holland Rijnland is geweest. Dat is het samen-
werkingsverband van dertien gemeenten waar ook Kaag en 
Braassem bij is aangesloten. De grootste gemeenten daarin 
zijn Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn. Kaag en Braas-
sem, Nieuwkoop en Alphen vormen de subregio Rijnstreek. 
De andere twee zijn de Leidse Regio en de Duin- en Bollen-
streek. In Holland Rijnland worden besluiten genomen waar 
veel geld in omgaat en waar geen gemeenteraadslid aan te 
pas komt. Zo ook het besluit om niet met Taxi Hogenboom 
en nog vijf andere bedrijven uit de regio verder te gaan, maar 
dus dat bedrijf uit Ede. Die moet dan wel een heel goede  
aanbieding hebben gedaan. Hoe werkt zoiets? Hier! ging op 
onderzoek.

Vertrouwelijke stukken
Eerst maar eens op de website hollandrijnland.nl gezocht. 
Daar vinden we wel dat persbericht, maar niet wanneer het 
besluit is genomen of door wie en hoe het is voorbereid. 
Vreemd. Die website is voor politiek geïnteresseerden niet 
bepaald gebruiksvriendelijk. Duidelijk is wel dat er veel  
vergaderd wordt – daar wordt in een vergadering van  
september nog over geklaagd – maar je moet wel heel erg 
zoeken. Toch eens met voormalig wethouder Petra van der 
Wereld bellen. Zij is geen wethouder meer, maar meldt wel 
dat ergens in juni de dertien ‘maatschappij’- wethouders 

Ergens begin september moet het geweest zijn: 
zo’n persbericht waar je eerst overheen leest  
en dan denkt: wat gaat er nou gebeuren?  
De regiotaxi wordt vanaf 1 januari gereden  
door een bedrijf uit Ede: Noot personenvervoer.  
Uit Ede? Waarom niet door een bedrijf uit de 
eigen gemeente? Hoe kan dat nou? Taxibedrijf 
Luc Hogenboom deed het toch prima? Dus maar 
eens bellen met de gemeente. 
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kwaliteit verbeteren. Er is een document, dat wordt beoor
deeld door beleidsadviseurs en portefeuillehouders. Zij  
kijken als selectiecommissie naar de criteria. Dit  
bedrijf, Noot dus, is er als beste uit gekomen. Zo plat is het.’ 

Dat klinkt allemaal heel rationeel, maar hoe leg je dat uit aan 
de mensen die er nu gebruik van maken en heel tevreden 
zijn over een lokaal bedrijf? Wat heeft de gemeente er eigen-
lijk nog voor invloed op?
‘Noot zat niet in een samen werking met andere bedrij

ven en heeft als solitair bedrijf  
ingeschreven. Ze zeiden: ‘We 
kunnen de hele regio bedienen, 
we hebben voldoende mensen 
en voertuigen en we garande
ren dat we het binnen de criteria 
die gesteld zijn, zoals de aan
rijtijd, de omgang met klanten 
en de duurzaamheid, goed orga
niseren.’ Ik heb zelf niet bij die 
keuzes gezeten, maar zij zijn er 
gewoon als beste uitgekomen. 
Zij werken niet met onderaan
nemers; ze hebben zich als  
solopartij ingeschreven.’ 

Baan kwijt?
Betekent dat dat de mensen die 
nu bij de regiotaxi werken hun 
baan kwijt zijn?

‘Noot heeft in ieder geval voldoende wagens, want ze zijn 
bezig met investeren in een groot wagenpark. Wel geldt 
er een inspanningsverplichting om als eerste te kijken 
naar het personeel van de huidige ondernemers, bijvoor
beeld om personeel over te nemen. Maar als Noot aangeeft 
zelf voldoende personeel te hebben, dan hoeft dat niet. We  
hebben nog gepolst of ze niet openstaan voor onderaan
nemers, maar wij kunnen dat niet afdwingen. Als beoorde
lingscommissie weet je ook niet wie er hebben meegedaan 
met de inschrijving. Je krijgt een anonieme lijst voor je. Je 
ziet niet wat van wie is. Het is een Europese aanbesteding. 
Je mag niks zeggen over continuïteit of lokaal aanbeste
den. Dan word je teruggefloten. Er is landelijk wel discus
sie over of je niet van die Europese aanbesteding af kunt  
komen in het sociaal domein. Want je zit niet op een bedrijf 
uit Oostenrijk te wachten voor de regiotaxi of huishoudelijke 
hulp. Die marktwerking werkt wel voor de aanleg van een 
rotonde, maar niet voor zoiets.’

bij elkaar zijn geweest en dat toen ook de regiotaxi op de 
agenda stond. Na enig zoekwerk vinden we een verslag van 
de vergadering van 15 juni. Het blijkt een vertrouwelijke  
besluitenlijst van het PHO (Portefeuillehoudersoverleg). 
Naast de mededelingen en de rondvraag staat er één agenda
punt op, maar die is dus ‘vertrouwelijk’. Dat moet het geweest 
zijn. Besloten wordt dat men het eens is met de beslispunten. 
Of er discussie is geweest en waar die dan over ging, blijft  
onduidelijk. En de openbare stukken zijn ook niet te  
vinden op de website. En zoek je op de stukken van het  
Dagelijks Bestuur (de beslui
tenlijsten van het machtigste  
orgaan in Holland Rijnland onder 
voorzitterschap van de burge
meester van Leiden), dan stuit je 
alleen op een oude besluitenlijst 
van november 2020… Is het nou 
zo’n slechte website of kan Hier! 
slecht zoeken? Afijn: dan maar 
eens langs bij de nieuwe wet
houder Gerben van Duin.

Lokaal voorrang geven? 
Gerben is niet persoonlijk bij dat 
besluit betrokken geweest, maar 
kent de regio wel goed. Eerder 
was hij wethouder in Noordwijk 
en Nieuwkoop. 
De regiotaxi rijden ging voorheen 
altijd goed met een lokale onder-
nemer. Waarom is die aanbesteding dan nu naar een bedrijf 
uit Ede gegaan?
Gerben: ‘Je moet het voor de mensen die dat vervoer  
nodig hebben maximaal goed organiseren, want daar is altijd  
discussie over. Ze komen te laat, het duurt te lang, onbe
schofte bestuurders… Maar Taxi Hogenboom deed het over 
het algemeen goed. Dat blijkt ook uit de evaluaties die zijn 
opgesteld. Hij maakte deel uit van een regionale samen
werking waar ook andere bedrijven in zaten. Eens in de  
zoveel jaar wordt er opnieuw aanbesteed. Dan worden er wat  
andere eisen gesteld op basis van de ervaringen van de 
voorgaande jaren. Zo was het tijdens de coronajaren best 
moeilijk voor de bedrijven. Die hebben we min of meer 
overeind moeten houden. Dat hebben we nu opgelost 
door een vast bedrag in het aanbestedingsdocument op 
te nemen. De prijs die de bedrijven per gereden kilome
ter offreren, is dan medebepalend voor de uiteindelijke 
keuze. Want we willen met een nieuwe aanbesteding de 

‘Er is landelijk wel 
discussie over of  
je in het sociaal  
domein niet van 

die Europese  
aanbesteding af 

kunt komen’ 
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Dan blijft de vraag staan hoeveel invloed je als gemeente 
of wethouder eigenlijk hebt op de keuze. Want wie stelt dat 
aanbestedingsdocument op? In het persbericht stond dat  
gewogen is op kwaliteit, punctualiteit, persoonlijke benade-
ring van klanten en een wagenpark dat emissievrij moet zijn 
in 2026. Noot zou dat al in 2023 doen. Dat kan de doorslag 
gegeven hebben. Maar dan is er ook nog de prijs. Wie zitten 
er in de beoordelingscommissie?
‘Prijs is zeker niet meer het belangrijkste criterium; goed-
koop is vaak duurkoop. De hele procedure wordt begeleid 
door een bureau, door een wethouder/portefeuillehouder van 
de drie subregio’s, een beleidsadviseur van Holland Rijnland 
en soms een lid van het dagelijks bestuur. Maar lokaal sturen 
is eigenlijk onmogelijk. Zodra het aan bestedingsdocument 
gereed en gepubliceerd is, is alle invloed weg. Theoretisch 
zou je het als gemeente zelf kunnen regelen, maar dat valt 
niet te organiseren. Bovendien betaalt de provincie ook een 
stukje mee, want het is ‘collectief vraagafhankelijk vervoer’. 
Iedereen, niet alleen mensen met een handicap, kan gebruik 
maken van de regiotaxi. Door het regionaal aan te pakken, 
wordt het sowieso goedkoper. Je kunt voor weinig geld de 
hele procedure doorlopen. Het blijft een Europese aanbeste-
ding en daar heb je professionals voor nodig.’ 
 
De beste keuze?
Na dit interview kreeg Hier! uiteindelijk het aanbestedings-
document in handen. Een document opgesteld door de  
professionals van Servicepunt 71, een bedrijf dat diensten en 
producten inkoopt voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, 
Zoeterwoude en Oegstgeest en Holland Rijnland. Het telt 48 
bladzijden en 19 bijlagen. Het geeft een uitgebreide beschrij-
ving van het aanbestedingsproces, welke criteria worden  
gehanteerd en de zwaarte daarvan bij de beoordeling. Het 
gaat ook niet om niet om een klein bedrag: het basis bedrag 
is twee miljoen euro. Daarnaast wordt dus per gereden  
kilometer afgerekend. Op de site van Noot personenvervoer 
stonden eind september vijfenvijftig vacatures, waarvan 
twee voor chauffeurs in de Leidse Regio. Het is een groot 
bedrijf dat werkt in heel West Nederland. Zeer waarschijn-
lijk werken er ook veel professionals die weten hoe je zo’n 
aanbesteding moet aanpakken. De vraag is natuurlijk of 
de beoordelingscommissie het goed heeft gedaan. Aan de  
inzet van professionals heeft het niet ontbroken. Of de 
dienst verlening van de regiotaxi er beter of slechter van 
wordt? De toekomst zal het leren.

WETHOUDER 
VAN GELUK 
De nieuwe wet-
houder Gerben van 
Duin is nog niet 
erg bekend in Kaag 
en Braassem. Dat is 
ook niet zo gek, want 
hij komt hier niet vandaan.  
Hij was zeventien jaar wethouder in Noordwijk 
en daarna twee jaar in Nieuwkoop. In onze ge-
meente gaat hij over het sociaal domein en 
daar gaat het meeste geld in om (ruim een 
derde van de begroting). Gerben: ‘Voordat ik 
de politiek in ging, werkte ik bij de politie. Daar 
kreeg ik al te maken met de menselijke kant 
van de maatschappij. Wat gebeurde er alle-
maal achter de voordeur? Dat boeide mij heel 
erg. Zo ben ik ook de politiek ingerold: hoe 
kun je de kwaliteit van leven van mensen be-
invloeden? Sinds 22 juni, toen ik beëdigd werd 
als wethouder, mag ik me daar weer mee be-
moeien: de gezondheid, fitheid, vitaliteit en 
het geluk van mensen. Daar gaat het om: om 
mensen in hun kracht te zetten en te laten 
functioneren en in de maatschappij mee te la-
ten doen. Sport en bewegen verbindt mensen 
met elkaar. En dat lijkt hier ook zo te zijn.’

VOOR WIE IS DE REGIOTAXI? 
Iedereen kan gebruik maken van de regiotaxi. 
OV-reizigers betalen echter een hoger tarief 
dan de zogenaamde Wmo-reizigers. Dit zijn 
burgers die – bijvoorbeeld door een handi-
cap, beperking of psychische aandoening 
– hun eigen vervoer niet meer zelf standig 
of met hulp van familie of vrienden kun-
nen organiseren. De gemeente kan je in dat  
geval helpen. Zij bepaalt of je in aanmerking 
komt voor een regiotaxi-pas. Hiermee kun 
je reizen tegen een goedkoper tarief dan in 
een gewone taxi. Regiotaxi Holland Rijnland 
is een kruising tussen de bus en een taxi: de  
regiotaxi haalt je thuis op en brengt je waar 
je heen wilt. Tijdens de rit kunnen ook  
andere mensen opgehaald en weggebracht 
worden. De regiotaxi wordt tot 1 januari  
nog gereden door vijf lokale taxibedrijven, 
waaronder Taxi Hogenboom uit Roelofarends-
veen. Vanaf 1 januari 2023 wordt dat dus Taxi 
Noot uit Ede. 
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Hoe beleef/overleef   ik de digitale wereld?
Kaag & Braassemers over:

De een weet nog dat er maar één vaste telefoon was en je via 
brieven communiceerde. De ander is opgegroeid met internet. 
De digitale wereld heeft zich de afgelopen dertig jaar nogal 
ontwikkeld. Waar we vroeger naar de lucht keken voor het weer,  
raadplegen we nu drie apps. En hoe zit het met bankieren,  
kán dat nog zonder internet? 

Onze manier van communiceren is  
behoorlijk veranderd. Net als het nieuws; 
binnen enkele seconden weten we wat 
er aan de andere kant van de wereld  
gebeurt. Eigenlijk is het niet voor te stel-
len dat we het ooit zonder internet hebben  
gedaan. Toch zijn er nog steeds men-
sen die bewust kiezen voor een leven 
zonder. Die zeggen dat het rust geeft en 
ze internet niet nodig te hebben. Hier! 
vroeg 4 inwoners van Kaag en Braassem 

Jeannette mag hier nog een 
streamer?

Adwin van Trigt
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Digitaal

Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein

Hoe beleef/overleef   ik de digitale wereld?

naar hun relatie met de digitale wereld. 
Voor Norah Bakker (12) is internet de  
normaalste zaak van de wereld, ze weet 
niet beter dan dat het altijd beschikbaar 
is. Judith Lemmers (51) is voor haar 
werk behoorlijk afhankelijk van internet. 
Ook Adwin van Trigt (33) heeft internet 
voor zijn werk nodig, maar hij kiest thuis 
bewust voor rust. Hans Oudshoorn (59) 
daarentegen probeert zo weinig mogelijk 
op internet te doen. We zijn benieuwd: welke  

hobbels moet Hans nemen? En legt Norah 
haar telefoon makkelijk aan de kant? 

MET MATE
Hans: ‘De digitale wereld is voor mij 
een vaag iets. Het boeit me ook niet. 
Mijn vrouw heeft wel een smartphone 
en zelfs mijn schoonouders van 82 en 
87 hebben er een.’ Adwin: ‘Mis je dan 
nooit iets?’ Hans lacht. ‘Ja, soms ont
gaat mij wel iets dat al weken geleden 

in de familieapp besproken is. Maar ach, 
wat je niet weet, kun je ook niet mis
sen.’ Adwin is eigenaar van Yourstyle in  
Roelofarendsveen, een communicatie
bureau met allemaal digitale creatie
ven. Voor hem is internet een dage
lijkse behoefte. Maar wel met mate. ‘Je 
moet de balans zoeken tussen functi
onaliteit en overkill. Internet heeft een 
sociaal aspect. Ik vind het leuk om  
bekenden even een kort berichtje te  
sturen. Ik heb vrienden in het buitenland, 
waar ik graag contact mee houd. Maar 
ik loop niet de hele dag met mijn smart
phone in mijn handen.’ Hans: ‘Nee, je leeft 
niet in je telefoon, dat is echt asociaal. Ik 
zie ook echt wel de voordelen van internet, 
maar het houdt mij gewoon niet bezig.’ 
Adwin: ‘Je kunt met alle digitale midde
len zulke mooie dingen maken. Wij heb
ben een systeem ontwikkeld waarmee 
makelaars hun aanbod met een druk op 
de knop in de etalage kunnen hangen. 
Ten opzichte van het oude systeem met 
A4’tjes scheelt dit veel werk en tijd, dat 
vind ik leuk. En ken je ‘Too good to go’? 
Dat is een app waarmee voedselverspil
ling wordt tegengegaan. Dat kan alleen 
op deze manier omdat het digitaal gaat.’ 
Hans: ‘Ja, het is een deel van je werk, ik 
snap dat jouw interesse daar ligt. Het 
enige waar ik een tablet voor raadpleeg, 
is als ik ga koken. Een recept op internet 
zoeken is veel makkelijker dan door een 
kookboek bladeren.’ 

EEN TIKKIE?!?
Voor Hans ergens naartoe rijdt, bekijkt hij 
thuis via welke knooppunten zijn route 
loopt en bouwt hij marges in. Zo komt 
hij altijd op tijd, zelfs als de brug in Lei
muiden weer eens te lang openstaat. 
Als je via een navigatie rijdt, zoek je  
volgens hem de grens meer op. Adwin  
herkent dit direct. ‘Dat klopt. Als ik zie dat  
ik zeventien minuten moet rijden, dan ga ik 
op zijn vroegst twintig minuten van tevo

Hans Oudshoorn

H5 Generatie digitaal JH.indd   13H5 Generatie digitaal JH.indd   13 11-10-2022   12:1011-10-2022   12:10



14

begon met werken bij een administratie-
kantoor in Hoogmade, was er in het hele 
kantoor één computer beschikbaar. ‘Daar 
deed iemand de loonadministratie op.’ 
Hoe anders is dat nu? Zo heeft Norah al 
twee jaar een Chromebook. Of ze zonder 
internet kan? ‘Hoe moet je dan cadeautjes 
kopen?’ ‘Nou gewoon, in een winkel’, lacht 
Judith. Norah: ‘Ja, maar daar hebben ze 
niet wat ik wil.’ En echte post: krijgen of  
versturen ze dat nog weleens? Norah: 
‘Voor mijn verjaardag krijg ik altijd kaar-
ten van tantes van mijn moeder. Verder 

telefoon in mijn tas.’ Of zij ook een hele 
middag zonder kan? ‘Ja, als ik in een pret-
park ben of zo. Hoewel dat wel jammer is, 
dan kan ik niet op Snapchat.’ 

CADEAUTJES KOPEN
Judith werkt als zzp’er in management- en 
communicatieondersteuning. Door haar 
werk kan ze niet zonder internet. ‘Mijn 
dienstverlening is vaak op afstand. Ik heb 
veel schermtijd en ook ’s avonds betrap ik 
mezelf er wel op dat ik op mijn telefoon zit 
te kijken.’ Toen Judith eind jaren tachtig 

ren weg. Zo kom ik soms net te laat. Ik kan 
me voorstellen dat jij relaxter op je eindbe-
stemming aankomt.’ In tegenstelling tot 
Hans is Adwin gek op digitale snufjes. Als 
voorbeeld noemt hij zijn robotstof zuiger. 
‘Dat is tijdbesparend en handig, ik ben  
altijd op zoek naar efficiënte oplossin-
gen. Maar je wordt er niet rustiger van, 
de tijd die je overhoudt, gebruik je weer 
voor iets anders.’ Op zijn werk bij Karwei 
gebruikt Hans de computer voor het aan-
maken van een klantorder. ‘Het heeft lang  
geduurd voor ik dat snapte’, lacht hij. 
Merkt hij verder nooit dat hij vastloopt 
omdat hij zo weinig met internet doet? 
‘Hooguit met mijn bankzaken. Ik krijg 
geen afschriften meer en mis daarom wel 
een beetje het inzicht in mijn financiën. 
Laatst zei iemand: ‘Ik stuur je wel een  
tikkie.’ Ja, dat kun je doen, maar daar kan 
ik niks mee. Toen ben ik maar even naar 
een pinautomaat gegaan.’ 

VIER UUR OP TIKTOK
Norah staat tijdens het interview aan de 
vooravond van haar middelbare-school-
carrière. Op de vraag of ze haar rooster 
al heeft opgehaald, kijkt ze fronsend.  
Natuurlijk, ook dat gaat tegenwoordig  
online. Het is voor haar niet voor te stel-
len hoe het ging in de tijd dat bijvoorbeeld 
Judith naar de middelbare school ging. ‘Ik 
kreeg mijn rooster nog op een papiertje’, 
vertelt ze. ‘En als er een leraar ziek was, 
werd je gebeld via de belboom, weet je 
wat dat is?’ Norah: ‘Ja, dat vertelde mijn 
vader. Ik denk dat ik nu gewoon een  
appje krijg, dat is veel sneller.’ Judith: ‘Dat 
is zeker sneller. Bij ons werden er eerst 
twee gebeld en die belden er ieder nog 
twee en het duurde wel even voor het 
nieuws bij de laatste aanbeland was. Wij 
hadden thuis ook maar één telefoon en 
als mijn moeder naar bed ging, nam ze die 
mee naar boven zodat ze ’s nachts ook 
bereikbaar was.’ Nu heeft iedereen een 
telefoon en Norah geeft eerlijk toe dat ze 
niet zou weten wat ze zonder zou moeten 
doen. ‘Ik probeer het weleens op vakan-
tie’, vertelt Judith. ‘Een hele middag niet 
op mijn telefoon kijken.’ Norah: ‘Ik kijk elke 
dag sowieso een uur op TikTok. Als ik me 
verveel nog langer, in de vakantie keek ik 
weleens vier uur achter elkaar. Maar als ik 
op school zit, kan dat niet. Dan blijft mijn 

Judith Lemmers
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niet.’ Judith: ‘Ik stuur naar een select ge-
zelschap een kerstkaart en dan probeer 
ik er ook echt een mooie boodschap op 
te zetten. Maar eerlijk gezegd verstuur ik 
ook graag een kaartje via greetz of zo. Wel 
zo makkelijk.’ Over het dilemma een week 
zonder telefoon of een week zonder pen en 
papier hoeft Norah niet na te denken. ‘Zon-
der pen en papier, zeker weten.’ Ook Judith  
levert haar telefoon liever niet in. Of ze 
zonder kan? ‘Ja, ik denk het wel. Dat is wel  
relaxed.’ Norah: ‘Nee, echt niet, dan ben ik 
niet meer te bereiken!’

‘Of ik zonder internet kan? 
Hoe moet je dan cadeautjes  
kopen? In een winkel hebben 
ze niet wat ik wil’

Norah Bakker 
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Je kunt een mel-

ding met behulp van

gps maken. Zo komt de exacte loca-

tie bij de melding binnen. Let wel even 

op dat je de melding dan wel ter plaatse 

maakt en niet pas later 

tijdens de wandeling of 

thuis.’

Theo van der Wal
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Samen fixen we ’t!
Spot jij een kapotte lantaarnpaal, overvolle  
prullenbak of een verzakte stoep? Je kunt dit 
makkelijk melden via de gratis Fixi-app. Je  
melding over de openbare ruimte komt zo  
direct terecht bij medewerkers van de gemeente, 
die er snel mee aan de slag kunnen.

Sinds een jaar maakt gemeente Kaag en Braassem gebruik 
van het Fixi-meldingssysteem. Deze gratis app en web-

site zorgen ervoor dat meldingen over de openbare ruimte 
snel en effectief worden opgepakt. Theo van der Wal, coör-
dinator meldingen en VTH (vergunning, toezicht en hand-
having), controleert dagelijks de meldingen en zet ze door 
naar het juiste team van de buitendienst. ‘Fixi heeft binnen 
onze gemeente meerdere systemen vervangen. En alles  
gebeurt nu digitaal, alle meldingen die voorheen binnen-
kwamen werden allemaal nog geprint. Alle collega’s hebben 
een account waarmee ze op hun telefoon de Fixi-meldingen 
kunnen zien en afhandelen. Als coördinator heb ik een goed 
totaalbeeld van de meldingen. Ik check of een melding onder 
de juiste categorie is aangemaakt. Zo’n categorie is namelijk 
gekoppeld aan het juiste team van de buitendienst.’ Daan 
Lemmens, die zich als ‘specialist grijs’ bezighoudt met alles 
wat niet onder groen gerelateerde zaken valt, kijkt vervol-
gens wat de teams op de planning hebben staan. ‘Dan plan 
ik een melding in en stuur ik het betreffende team op pad.’ 

TIPS VOOR EEN SNELLE AFHANDELING
 Een volledige melding  Geef voldoende informatie,  
zodat een derde snapt waar het over gaat. 

 Maak duidelijke foto’s  Gat in de weg? Maak niet alleen een 
foto van het gat, maar ook een overzichtsfoto waarop de omge-
ving zichtbaar is. Zo kan een melding ter plaatse snel worden 
gelokaliseerd. Je kunt tien foto’s toevoegen aan een melding.
 Wees specifiek  Omschrijf de locatie zo specifiek  
mogelijk. Vermeld bijvoorbeeld een herkenningspunt of huis-
nummer in de buurt.
 Referentie  Op lantaarnpalen en pompkasten staat een 
referentienummer. Zet dat er in je Fixi-melding bij.
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Download de 
gratis Fixi-app
voor Android of iOS 

of ga naar www.fi xi.nl/
kaag-en-braassem.

Daan Lemmens
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Digitaal

Samen fixen we ’t!
Tekst: Yvette Hoogenboom
Beeld: Miranda Castelein
Redactionele samenwerking

De status volgen 
Sinds de Fixi-app wordt gebruikt in de gemeente is het 
aantal meldingen fl ink toegenomen. Theo: ‘Het systeem is 
heel laagdrempelig en het is makkelijk om een melding te 
maken. Je hoeft er niet veel voor te doen.’ Daan: ‘Je kunt 
de status van je melding volgen en notifi caties aanzet-
ten. We streven ernaar om een melding binnen veertien 
dagen af te handelen, maar soms duurt het wat langer, omdat 
we op materiaal moeten wachten. In dat geval krijg je een 
tussenbericht met een update.’ Theo: ‘De collega’s van de 
buitendienst maken vaak een foto van de afgehandelde 
melding, zodat je kunt zien wat er gebeurd is. Communi-
catie met inwoners vinden we heel belangrijk. We leggen 
graag uit waarom we iets wel of niet doen, of waarom iets 
langer duurt. Soms ontbreekt er informatie om een mel-
ding goed op te volgen. Als de melder een telefoonnummer 
en/of e-mailadres heeft achtergelaten, dan kan ik de be-
nodigde extra informatie opvragen.’ Hij benadrukt dat het 
belangrijk is om een volledige melding te doen. ‘We krijgen 
vaak ook onvolledige en anonieme meldingen binnen. Daar 
kunnen we dan helaas niets mee.’

Handig: met gps 
Binnen het Fixi-systeem kunnen ook meldingen worden 
doorgezet die niet voor de gemeente bedoeld zijn. Denk hier-
bij aan Cyclus, wijkagenten, woondiensten, Hoogheemraad-
schap van Rijnland en provincies Noord- en Zuid-Holland. 
Theo: ‘Zo kunnen onze partners die meldingen oppakken.’ 
Via Fixi kun je zien welke meldingen in jouw buurt open-
staan. Als je een melding aanmaakt, word je geattendeerd op 
de meldingen die er al zijn, zodat er geen dubbele meldingen 
worden gedaan.’ Daan: ‘Je kunt een melding met behulp van 
gps maken. Zo komt de exacte locatie bij de melding bin-
nen. Let wel even op dat je de melding dan wel ter plaatse 
maakt en niet pas later tijdens de wandeling of thuis.’ Theo 
benadrukt dat je – naast melding maken via Fixi – natuur-
lijk ook altijd zelf het initiatief kunt 
nemen. 
‘Het gesprek aangaan als iets 
je opvalt, is natuurlijk altijd 
goed. Of haal zelf een keer 
de bezem door de straat. 
Met elkaar houden we de 
openbare ruimte netjes.’

TOP 5 MEEST 

VOORKOMENDE MELDINGEN*

1 PMD-ZAKKEN

  Worden verkeerd of te vroeg aangeboden, 

      blijven hangen 

2 OPENBARE VERLICHTING

      De lantaarnpaal werkt niet, er is storing

3 VERHARDING

      Verzakking van tegels, gaten in de weg

4 OVERLAST

      Zoals geluidsoverlast, lichtoverlast

5 GROEN

*Meldingen zijn seizoensgebonden. In het voorjaar ziet 

de gemeente veel meldingen over openbare verlichting en 

maaiwerk, in de zomer over onkruid en verharding. En in 

deze periode van het jaar gaan de meldingen veel over 

gaten in de wegen en openbare verlichting.
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Ooit begon Barry Verdel op zijn zolderkamer met een jongensdroom. Nu is 
Verdel ICT & Media toe aan versie 3.0 in een pand dat eigenlijk te mooi is 
voor het bedrijf. ‘Vergelijk het met het verpotten van een plant. Tech  
Campus De School is een net te ruim jasje waarin we nog kunnen groeien.’ 

Een kennishuis  voor iedereen

VERDELLER SINDS 2020
SIMONE DISSELDORP 
(31), MEDIA- EN  
COMMUNICATIEADVISEUR
‘Onze afdeling is er voor de 
klanten die zichtbaar willen 

zijn, maar niet direct weten hoe. 
Omdat zij werken in de bouw,  

horeca en alles wat daartussen zit, 
is mijn werk heel divers en heb ik in-

eens verstand van allerhande producten. Bij 
Verdel wordt sowieso veel nagedacht over kennis  
delen. We krijgen tijd voor zelfontwikkeling, mogen 
cursussen volgen en houden elkaar op de hoogte 
van de nieuwste ontwikkelingen in ons vak gebied. 
Dat gaat soms heel snel. In de korte tijd dat ik hier 
werk, is er al best veel veranderd. Neem hybride  
werken, ik spreek klanten vooral via Teams. Op  
gebied van communicatie verandert ook veel, Face-
book loopt terug, video wordt steeds belangrijker. We 
volgen de trends op de voet.’

‘Vooral op het gebied van hoogwaar-
dige ICT-diensten’, vertelt Barry. ‘Toen 
ik begon, was het vooral facilitair. Ik 
repareerde een computer die stuk 
was. Nu is het eerder digital busi-
ness: voor onze klanten vergroten 

we de productiviteit door verder te  
kijken en trends in de gaten te houden. 

Het liefst werken we samen met de mkb-
ondernemer die digitalisering belangrijk vindt, 

succesvol wil zijn en in partnerships gelooft. Wij zijn een partner 
van onze klanten, geen leverancier.’ 

GEEN LAT TE HOOG 
Voor zijn Verdellers, zoals Barry de medewerkers van Verdel ICT 
& Media noemt, creëert hij een omgeving waarin mensen zelf  
ambitieus en creatief willen zijn. Op de nieuwe locatie kan dat des 
te meer. ‘Nog steeds werken we met veel techneuten, maar de 
nadruk ligt op het delen van kennis. Bij Tech Campus De School 
leveren we straks een bijdrage aan de digitale geletterdheid in 
een professioneel kennishuis met onder andere een makerslab 
waar veel gebeurt. Dat kennishuis is niet alleen voor onszelf, het 
is voor alle inwoners van Kaag en Braassem. We gaan voor een 
andere manier van werken, meer met kenniswerkers.’ De bezet-
ting is op dit moment op elke afdeling goed. Met de beoogde 
groei op gebied van ICT-consultancydiensten wil het bedrijf voor 
de klant productiviteitsslagen halen. ‘Daar hoop ik lokale profes-

sionals voor te vinden. Maar ook freelancers die straks in onze 
nieuwe flexibele ruimte als kenniswerker gebruik willen maken 
van onze faciliteiten.’ Of Barry’s lat te hoog ligt? ‘Voor mezelf  
sowieso niet. De volgende lat ligt al klaar.’
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Werken

Een kennishuis  voor iedereen
VERDELLER SINDS 2006 
LION ZANDVLIET (39),  
MANAGER OPLOSSINGEN EN  
PRODUCTIVITEIT
‘Als schakel tussen de klant en de ontwikkelaar 
zie ik mezelf als een architect. Het zit hem in de 

vertaling van de wensen: hoe ontwikkelen wij een 
systeem waar de klant echt iets aan heeft? Als 

je kijkt naar de veranderingen in de ICT is het een  
extreme uitdaging om bij te blijven. Mijn rol is heel divers 

en dat maakt Verdel de veelzijdige werkgever voor mij. Maar ook als ICT-
bedrijf, we kunnen letterlijk alle facetten invullen, we zijn niet toegespitst 
op één techniek. Wat beter kan? Ik merk dat er soms een denkbeeldig 
muurtje staat tussen ICT en media binnen ons bedrijf. De verhuizing kan 
me niet snel genoeg gaan, ik kijk uit naar de samensmelting.’

VERDELLER SINDS 
2015
DEMIAN 
VAN DER 
SALM (46), 

NETWERK
BEHEERDER EN 

ICTCONSULTANT
‘Ik houd wel van een lastige        

  puzzel. Als netwerkbeheerder ben 
ik bij de klanten gestationeerd en daarom zit 
ik elke dag ergens anders. Elke klant heeft 
zijn eigen invalshoek en dat maakt het afwis-
selend. Het lokale spreekt mij echt aan, ik kan 
bij de bakker om de hoek zitten, maar ook bij 
een groot transportbedrijf. Die twee kunnen 
ook veel aan elkaar hebben: een klein bedrijf 
heeft iets aan hoe een groot bedrijf iets op-
lost en andersom. Soms is het jammer dat 
ik negentig procent van de tijd niet bij mijn 
collega’s zit, maar daarom is het des te leuker 
om in te loggen bij ‘de spreekbeurt’. Elke dins-
dagochtend deelt een collega in een halfuur 
zijn kennis en kun je meekijken via Teams. Ik 
heb al veel van mijn collega’s geleerd. Het is 
prettig dat we met zijn allen zo breed geori-
enteerd zijn. In het eerste halfjaar bij Verdel 
had ik al meer geleerd dan in drie jaar bij mijn 
vorige werkgever!’

VERDELLER SINDS 2012
CEES VESSEUR (28), ICTADVISEUR
‘Ik ben degene die het vaakst gesolliciteerd heeft voor 
hij werd aangenomen. Ik was er dan ook vroeg bij, op 
mijn tiende liep ik Barry’s bedrijf in om te vragen of 
hij werk voor mij had. Ik heb altijd al interesse ge-

had in computers en houd wel van een gezellig praat-
je. Daarom kwam ik uiteindelijk in het expert centrum  

terecht. Inmiddels geef ik onze klanten advies over digitale 
inrichting en ben ik veel onderweg. Technisch ontwikkel ik me uit 
persoonlijke interesse, maar commercieel gezien vooral door te 
doen en door ervaring. Ik heb mijn draai wel gevonden bij Verdel, 
ik wil groeien op het gebied van relatiebeheer en steek graag een 
handje uit om mijn collega’s te helpen en ze te stimuleren door 
mijn kennis met ze te delen.’

Tekst: Alice Bakker 
Beeld: Miranda Castelein 
Redactionele samenwerking
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Thank God     voor het internet 
Zonder digitale ontwikkeling zouden deze  
regionale bedrijven er misschien wel nooit  
– of in ieder geval niet in deze vorm – zijn  
geweest. Lees hun originele verhalen. 

José van Seggelen is medeoprichter van de 
website bloeibloemen.nl, die via de webshop 
door heel Nederland verse bloemen verkoopt. 

Hoe is het bedrijf Bloei Bloemen ontstaan? 
‘Mijn compagnons Ron Hogenboom en Mark Luiten hadden zo’n 
vijf jaar geleden het idee opgevat voor een bedrijf, dat naast hun 
bloemenbedrijf Nic. Den Heijer online zou gaan opereren. Sandra, 
Rons vrouw, kwam vervolgens naar mij toe met de vraag of ik de 
webshop op wilde pakken.’ 
Waar bestaan jullie werkzaamheden zoal uit?
‘Bloei Bloemen is een webshop die door heel Nederland opereert. 
Wij maken verse boeketten, flowerboxen, rouwwerk en trouwwerk 
dat rechtstreeks vanaf de veiling komt. Dat is een groot voordeel, 
want zo kunnen we zes dagen lang versgarantie bieden en zon
der tussenpartijen leveren bij mensen of bedrijven. Het is ook die 
afwisseling wat dit werk speciaal maakt. Het ene moment sta 
je op een feestelijke trouwerij of ben je bezig voor drukke feest
dagen als Valentijns en Moederdag en het andere moment heb 
je een intiem moment met de nabestaanden van een overledene. 
Het is indrukwekkend om te zien dat bloemen zo’n emotionele 
impact kunnen hebben op mensen.’ 
Vanwaar eigenlijk de keuze om alleen gebruik te maken van een 
webshop? En wat zijn de voordelen hiervan?  
‘Bij een winkel zit je vast aan standaardtijden en hoge kosten. Tel 
daarbij op dat steeds meer mensen online te vinden zijn en dan 
is de keuze snel gemaakt. Klanten kunnen ieder moment van de 
week bloemen bestellen en hoeven niet lang te wachten op de 
levering. En kom je uit Kaag en Braassem, dan zijn de bezorgkos
ten ook nog eens voordelig. Kortom, een winwinsituatie.’ 
Tot slot, hoe zien de toekomstplannen eruit? 
‘We zijn al hoofdsponsor van voetbalclub E.M.M.’21, iets waar 
we trots op zijn. Maar met ons gevarieerde aanbod zien we 
nog veel meer mogelijkheden! Wij zouden het bijvoorbeeld leuk  
vinden om nog veel meer bedrijven in de gemeente van bloemen 
te voorzien.’
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Digitaal

Tekst: Tristen Muller
Beeld: Miranda CasteleinThank God     voor het internet 

Patrick van der Meer beheert 
samen met zijn vrouw Sabine 
Kuipers-Van der Meer de 
reiswebsites vakantie-met- 
kinderen.com en dol-op-duits-
land.com. Zij zijn inmiddels een 
gevestigde naam in de wereld 
van de online reisbranche. 

Hoe zijn jullie op het idee van Vakantie 
met kinderen gekomen?  
Patrick: ‘Zo’n twintig jaar geleden wa
ren we op wereldreis. Daar maakte ik 
een website voor, die ook na terugkomst  
populair bleef. Ik bleef daarmee bezig om 
te kijken of er meer uit te halen viel. Toen 
we kinderen kregen, ging Sabine op het 
internet op zoek naar een leuke vakantie 
met kinderen. Zij kon maar weinig infor
matie vinden, waarop we besloten om er 
zelf een website over te beginnen.’
Wat kun je vertellen over de ontwikkeling 
van de website door de jaren heen? 
Patrick: ‘Wat begon als een hobby is uit
gegroeid tot ons levenswerk. We zegden 
onze baan op om ons vol te gaan focus
sen op Vakantie met kinderen. We verdiep
ten ons in de theorie, techniek en opbouw 
van een goede website, optimaliseerden 
de site voor vindbaarheid in Google en  
gingen op zoek naar een goed verdien
model. Drie onderdelen die tot op de dag 
van vandaag een grote rol spelen. Je kunt 
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Guus Bakker is een van eigenaren van OppoSuits, zij verkopen 
al ruim tien jaar feestpakken. Samen met zijn compagnons 
Jelle van der Zwet en Jasper Castelein heeft hij ervoor  
gezorgd dat OppoSuits inmiddels wereldwijd bekend is.
 
Kun je wat vertellen over de historie van OppoSuits? 
Guus: ‘Het idee is ontstaan op een vakantie van Jelle en Jasper in Vietnam. Zij 
kwamen allerlei speciale printjes tegen in een pakkenzaak en besloten voor de grap 
een pak te laten maken. Tot hun verbazing sloeg dit enorm aan bij mensen om hen 
heen, dus benaderden ze mij met de vraag of hier een businessmodel achter zat. 
Kort daarna was OppoSuits een feit.’ 
Hoe was de beginperiode voor jullie? 
‘Wij zijn gaan brainstormen over hoe we een product van hoge kwaliteit tegen een 
eerlijke prijs op de markt konden brengen. Na een zoektocht naar een goede leve-
rancier en vele bezoeken aan beurzen over de hele wereld, kwamen onze eerste 
pakken op de markt. Daarna ging het in een stroomversnelling.’  
Inmiddels is jullie bedrijf in vele landen actief. Hoe belangrijk is de rol van online 
ondernemen hierin geweest?  
‘Enorm. We hebben natuurlijk het voordeel dat de zichtbaarheid van de pakken  
nieuwe klanten oplevert, maar de online wereld erachter is van levensbelang. In-
middels vindt tachtig procent van onze verkoop online plaats. We zijn vanaf de 
start begonnen met een Nederlandse en Engelse website om onze pakken te  
promoten. Nadat we een grote order scoorden in Amerika kwam daar het fysieke 
aanbod bij. En van het een kwam het ander. Inmiddels hanteren we deze strate-
gie ook in andere delen van de wereld, zoals in Azië. Op dit moment beschikken 
we over vier verschillende verkoopkanalen: de fysieke én online winkels van onze 
groothandelsklanten, onze eigen websites, grote platvormen wereldwijd – waar-
onder Tmall China, Zalando, Bol.com en Amazon – en dropshipping, waarbij de 
consument op een website van onze klant bestelt en wij het product leveren.
Het klinkt alsof jullie het ultieme doel al hebben bereikt. Zijn er eigenlijk nog  
toekomstplannen? 
‘Zeker. De focus gaat nu op andere kledingstukken, zoals blazers, overhemden, 
truien en onesies. Wij willen voor ieder jaargetij of activiteit een ander ludiek  
kledingstuk aanbieden. Zo hopen we in een wereld vol ellende te zorgen voor een 
glimlach op ieders gezicht.’

wel stellen dat wij zonder het internet 
nooit ondernemers waren geworden.’
Sabine: ‘Inmiddels is Vakantie met  
kinderen uitgegroeid tot een website die 
met grote bedrijven als Landal en Tui  
samenwerkt, iets waar we heel trots op 
zijn. Maar dat was nooit mogelijk geweest 
als we er niet ontzettend veel moeite en 
tijd in zouden steken, ook tijdens mindere 
periodes.’ 
Welke rol speelt social media bij jullie 
werk? 
Patrick: ‘Wij hebben social media door 
de jaren heen zien opkomen. Inmiddels 
is het voor ons een mooie extra manier 
om zichtbaar te zijn, maar wel altijd in een  
ondersteunende rol voor onze website. 
Onze nieuwe werknemer Elisabeth helpt 
onder andere onze zichtbaarheid op  
Instagram te verbeteren.’ 
Tot slot, wat kun je vertellen over jullie  
relatief nieuwe website, Dol op Duits-
land? 
Sabine: ‘Naarmate onze kinderen ouder 
werden, ze zijn nu 17 en 15 jaar, zijn we 
gaan nadenken over een tweede website 
met een andere focus en doelgroep. Van-
daar de komst van Dol op Duitsland, een 
land waar wij regelmatig naar toe gaan en 
dat veel te bieden heeft. Tijdens de corona- 
crisis hebben we die website opgezet.’
Patrick: ‘Bij Dol op Duitsland proberen we 
een unieke tint aan de website te geven, 
door met de Duitse pakken van OppoS-
uits te poseren. We krijgen daar veel leuke  
reacties op en het werkt ook goed op  
social media.’

‘Zonder  
internet waren 
wij nooit  
ondernemers  
geworden’
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‘In een wereld 
vol ellende  
hopen wij op die 
glimlach’
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Marcel Norder werkt al tien 
jaar bij Snacksalon de Schelp  
in Roelofarendsveen. Welke  
rol heeft de digitale wereld  
gespeeld bij de ontwikkeling 
van een snackbar?

Kun je kort wat vertellen over de historie 
van jullie bedrijf? 
‘Mijn opa en oma zijn de snackbar lang 
geleden gestart, toen het nog onderdeel 
uitmaakte van de kroeg. Inmiddels zitten 
we in een overnametraject. Mijn collega 
Frank, mijn zus Joyce en ikzelf gaan het 
stokje overnemen van mijn ouders.’ 
Moet je, om een gevestigde naam te blij-
ven in de omgeving, ook online actief 
zijn? 
‘Zeker. Momenteel hebben we een uitge-
breide website, waarop iedere dag bestel-
lingen worden geplaatst om af te halen of 
te laten bezorgen. We hadden geluk dat ik 
onze website net volledig had vernieuwd 
toen de coronaperiode aanbrak, de online 
bestellingen schoten omhoog. En daar 
profiteren we tot op dit moment van. Ook 
hebben we een gratis app die je via de 
appstore kunt downloaden. Zo bestel je 
nog sneller online en kies je gemakkelijk 
voor afhalen of bezorgen.  
Ook zijn we met onze acties actief op  
social media. Je merkt echt dat dat soort 
acties meer klanten naar de snackbar toe 
trekt. En dat moet ook zo blijven, want  
gezellig een praatje maken zo tijdens 
lunchtijd of ’s avonds blijft toch het leuk-
ste wat er is!’ 
Tot slot, hoe zie je de toekomst van  
De Schelp voor je? 
‘Het uitgebreide assortiment is onze 
kracht, maar ook onze valkuil. Daarom 
willen we in de toekomst efficiënter gaan 
werken en met name qua routing en pand 
aanpassingen doen. Je zult echt mee 
moeten blijven gaan met de tijd. Zo zijn 
we onder andere bezig met bestelzuilen, 
zoals je die ook al bij fastfoodketens 
ziet. En dankzij onze enthousiaste, jonge  
medewerkers zijn wij nu zelfs actief op 
TikTok. Je kan het zo gek niet bedenken!’

‘Dankzij onze jonge 
medewerkers zijn 
wij nu zelfs actief 
op TikTok’

‘Dankzij onze jonge 
medewerkers zijn 
wij nu zelfs actief 
op TikTok’
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Vrijdag
Joe en ik trainen eerst bij personal 

trainer Artur van Body Art, om daarna 
fris, fi t én met spierpijn naar de toko 
te gaan. Om daar alles weer voor te 
bereiden voordat de toko opengaat. 

Zondag 
Eerst even lekker twee uur Taiko spelen 

om bij te tanken en kletsen met mijn 
Amerikaanse vriendin om mijn Engels bij te 
houden. In de middag gaan Joe en ik samen 
naar de toko. Aan het eind van de werkdag 

kijk ik uit naar mijn vrije dag.

Donderdag 
Tijdens rustige momenten pak ik 

de gebakken krupuks in en Joe de 

snacks. Joe en ik bespreken alles: 

van de cateringklussen tot de vlees-

voorraad en kijken wat er nog gedaan 

moet worden. En zijn er misschien 

mogelijkheden voor eventueel nieuwe 

gerechten?

Maandag
Mijn vrije dag staat in het teken van 

opruimen, afspraken en boodschappen 
doen. ’s Avonds heb ik tijd voor mijn 

hobby: Taiko-les, ofwel: spelen op een 
Japanse trommel. Joe, mijn broer, is 

vandaag in de toko aan het werk.

Dinsdag
Eerst verzorg ik mijn zeven Maine Coons katten; daarna check ik de e-mail van de zaak en kijk ik of er reserveringen, cateringaanvragen of bestellingen zijn. Ook verzorg ik de social media. Dan naar de toko om de gerechten die door de (hulp)kok zijn klaargemaakt in de toonbank te zetten. 

H er!
!

00

De week van...
In deze rubriek staat iedere editie van 
Hier! een ondernemer van Winkelhart 
Roelofarendsveen in de picture. Deze 
keer: Monica Boona, die samen met 
haar broer Joe eigenaar is van Bij de 
Indo, een authentieke Indonesische 
toko, gespecialiseerd in Javaanse 
gerechten.

Zien welke actuele evenementen de winkeliersvereniging organiseert? 
Volg Winkelhart Roelofarendsveen op Facebook! 

Zoek je een leuk lokaal cadeau?
Haal De Veense Bon bij Veenerick. 

Te besteden bij alle leden van 
Winkelhart Roelof arendsveen.

H er!H er!H er
!

H er
!

H er

Zaterdag 
Is hetzelfde als alle andere dagen behalve maandag. Joe checkt ook of er nog gerechten gemaakt moet worden voor de volgende dag, de enige dag waarop we niet koken.

Woensdag
Een drukke dag. Het vlees wordt 

bezorgd en alles moet gecontroleerd, 

opgeborgen, gesneden en geregen 

worden. Er wordt elke dag gekookt, 

behalve op zondag.
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‘ We nemen 
je werk  
uit handen’
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‘ We nemen 
je werk  
uit handen’

Digitaal

Tekst: Yvette Hoogenboom
Fotografie: Miranda Castelein
Redactionele samenwerkingHet automatiseren van bedrijfsprocessen met een maatwerk

applicatie kan je een boel werk uit handen nemen. CoolProfs uit 
Roelofarendsveen is gespecialiseerd in het ontwikkelen van deze 
applicaties en denkt al meer dan twintig jaar met bedrijven mee.

Het bedrijf ontwikkelt softwareapplica-
ties voor allerlei organisaties, zoals bij-
voorbeeld ABN AMRO, gemeente Den 
Haag, a.s.r. en WoningNet. Complexe di-
gitale vraagstukken oplossen, dat is waar 
ze goed in zijn. Imelda Duivenvoorden, 
lid van het managementteam en daarin 
verantwoordelijk voor HR, vertelt: ‘Ons 
accent ligt op het automatiseren van be-
drijfsprocessen. Hierdoor wordt werk uit 
handen genomen en worden processen 
versneld of verbeterd. We vinden het een 
pre als een bedrijf zich door de applicatie 
kan onderscheiden van een concurrent. 
Een voorbeeld hiervan is een project dat 
we deden in opdracht van gemeenten Den 
Haag en Amsterdam voor het beheren van 
de meer dan honderd markten in die ste-
den. Om een plek op de markt te bemachti-
gen moesten de marktkooplui ’s ochtends 
vroeg in de rij. De marktmeester besliste 
wie een plekje kreeg, maar had geen 
overzicht welke soorten kramen er bezet  
waren en hoeveel kraamplaatsen er nog 
over waren. Wij ontwikkelden een appli-
catie waarmee de marktmeester met een 
tablet ter plaatse de inschrijvingen kon  
regelen. Hij ziet nu direct hoeveel groente-
kramen er zijn en of er voor de evenwich-
tige balans nog een broodkraam bij kan.’

VAN RET TOT RAINFOREST 
ALLIANCE 
‘Ook voor de informatievoorziening bij 
vertragingen in het openbaar vervoer 
ontwikkelden we een softwareoplossing. 
Het probleem was namelijk dat vertra-
ging op verschillende platforms, zoals 
de website, informatieborden én social 
media, gecommuniceerd moest worden. 
Dat gebeurde nog handmatig, waardoor 
de berichtgeving niet synchroon liep. 
Voor vervoersbedrijf RET in Rotterdam 
ontwikkelden we software waardoor de 
informatie nu op alle systemen op het-
zelfde moment wordt aangepast. Deze 
software wordt inmiddels ook door HTM 

in Den Haag en GVB in Amsterdam ge-
bruikt.’ Collega Joost Landgraf, hoofd 
research & development, geeft nog een 
mooi voorbeeld van het werk van Cool-
Profs. ‘We deden een project voor Rain-
forest Alliance. Dat is een keurmerk 
voor eerlijke handel in producten uit  
regenwoudgebied. Om een keurmerk te 
mogen gebruiken en inkomsten te krijgen 
moet een boer aan verschillende stan-
daarden voldoen. Door automatisering is 
die complexe controleketen nu digitaal.’ 

VRAGEN VS. NODIG HEBBEN  
Het ontwikkelen van deze applicaties doet 
CoolProfs met behulp van een model-
leerplatform (OutSystems). De software 
wordt ontwikkeld door te modelleren in 
plaats van te coderen. Dit noem je low-
code. Joost legt uit: ‘Het is een nieuwe, 
vereenvoudigde manier om een applica-
tie te bouwen op een visuele en grafische 
manier. Het modelleerplatform is slim en 
wij hoeven zelf veel minder code te schrij-
ven. Hierdoor gaat het ontwikkelen van 
een applicatie veel sneller.’ Imelda: ‘Als 
een klant bij ons aanklopt, bespreken we 
het vraagstuk. We bouwen niet zomaar 
wat de klant vraagt, we willen juist bou-
wen wat de klant nodig heeft. Om goed 
de werkwijze en de vraag van een klant te 
doorgronden, hebben onze collega’s veel-
vuldig contact met de klant.’
CoolProfs is de afgelopen jaren flink  
gegroeid en telt nu 73 medewerkers. Daar-
naast werkt er nog een grote club zzp’ers 
mee aan de projecten. Het kantoor aan de 
Meerkreuk barst uit z’n voegen. Daarom 
verhuist CoolProfs eind dit jaar naar Tech 
Campus De School. Imelda: ‘We kijken er 
enorm naar uit. We denken dat we er goed 
tot ons recht komen. We kunnen elkaar 
meer leren, maar ook anderen helpen 
en ondersteunen. In ons nieuwe kantoor 
kunnen teams beter samenwerken en 
kunnen we kennissessies in huis organi-
seren.’ Joost: ‘We krijgen bijvoorbeeld een 

speciale ruimte voor research & develop-
ment, waardoor we nog meer binding met  
elkaar hebben. Hierdoor kunnen we de 
nieuwste ontwikkelingen in de markt nog 
beter volgen en innovatieve oplossingen 
bedenken en ontwikkelen.’ 
Het bedrijf is continu op zoek naar 
nieuw, gedreven talent. Imelda: ‘Tijdens 
ons selectietraject kijken we of iemand 
qua persoonlijkheid bij ons past. Hoe 
gedreven is iemand? Wil een kandidaat 
zichzelf ontwikkelen? We richten ons 
op alle hbo- en wo-afgestudeerden die 
affiniteit hebben met IT. Maar ook zij-
instromers zijn van harte welkom. Zo 
hebben we bijvoorbeeld een archeoloog 
in dienst, die we intern hebben omge-
schoold. We hebben veel collega’s uit 
de Randstad, maar ook steeds meer  
collega’s uit verdere regio’s.’

SUPERVEEL VRIJHEID
Het bedrijf typeert zich als een platte  
organisatie waarin vijf kernwaarden zijn 
verweven: persoonlijk, plezier, betrokken, 
assertief en creatief. Joost: ‘Ik vind het 
supergaaf dat een relatief klein bedrijf  
zoals dit enorm grote projecten doet. 
Als medewerker heb ik veel vrijheid en er 
heerst een open cultuur. Ik ben zelf be-
gonnen als consultant en doorgegroeid 
naar de rol die ik nu heb. Er is veel ruimte 
voor ontwikkeling.’ Imelda: ‘We stimule-
ren iedereen om mee te denken. Iedereen 
heeft hier de functie van consultant, maar 
er zijn verschillende rollen te verdelen. 
Welke rol je wilt invullen, laten we afhan-
gen van interesses en kwaliteiten. Door 
collega’s hun kwaliteiten te laten ontwik-
kelen, kunnen ze meerwaarde toevoegen.’  

Iets voor jou?
Bij CoolProfs is altijd 
plaats voor gedreven en 
getalenteerde mensen. 
www.coolprofs.com/vacatures.
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Eerste hulp bij oud(er) worden 
Of we willen of niet, ouder worden we allemaal. En op een dag 
breekt die tijd van rollator of scootmobiel misschien wel aan. 
Maar het is ook de tijd van verenigingen, vrijwilligerswerk en  
kleinkinderen. En van zo lang mogelijk zelfstandig wonen.  
Om die groeiende groep nieuwe ouderen te helpen is een kring 
van organisaties ontstaan. We stellen er drie aan je voor.

STIWO: VAN TAFELTJE  
DEKJE TOT DE COMBIBUS  
EN SAMEN ETEN 
In Kaag en Braassem is de ‘zorgkant’ 
van het ouderenwerk ondergebracht in  
zogenaamde Stiwo’s: stichtingen welzijn 
ouderen. De organisatie kent drie stichtin-
gen, die zijn verdeeld over de verschillende 
kerngroepen van Kaag en Braassem. Een 
voor Leimuiden en Rijnsaterwoude, een 
voor Hoogmade en Woubrugge en een 
voor Oude Wetering, Roelofarendsveen, 
Nieuwe Wetering, Rijpwetering en Oud 
Ade. Die laatste is verreweg de grootste 
en staat bekend onder de naam De Spil.
Waarom drie? Dat stamt nog uit de tijd 
dat er nog drie gemeenten bestonden. Na 
de fusiegolf is er wel een vergeefse po-
ging gedaan de stiwo’s samen te voegen, 
maar vergeefs. Doky Verhagen van Stiwo 
Hoogmade-Woubrugge: ‘Het directe con-
tact van ouderen met de organisatie is zo 
belangrijk. En dat kan minder goed als er 
één centrale organisatie is. Bovendien is 
het makkelijker om vrijwilligers te vinden 
als het lokaal is georganiseerd.’ 
De stichtingen drijven op vrijwilligers en 
één betaalde medewerker: ouderenadvi-
seur Rettie Bentvelzen. Zij zoekt oplossin-
gen als er problemen zijn en organiseert 
zaken als het Alzheimercafé, huisbe-
zoeken en bestrijding van eenzaamheid.  
‘Stiwo werkt vooral aan de zorgkant’,  
vertelt bestuurslid Wils Akerboom van De 
Spil. ‘Zoals tafeltje dekje. De maaltijden 

kopen we in en vrijwilligers brengen ze hier 
rond. Maar denk ook aan de combibus, 
die met behulp van vrijwilligers vervoer 
aanbiedt aan ouderen en mensen met 
een handicap, en aan vrijwilligers die met  
enige regelmaat bij mensen thuis langs-
gaan. Door corona hebben die activiteiten 
een verschrikkelijke terugval gehad. We 
mochten bijvoorbeeld niet rijden met de 
bus. Dat is nu wel voorbij, maar oudere 
mensen zijn banger geworden. We moe-
ten de activiteiten weer op gang krijgen.’
Eenzelfde programma draait ook bij de 
andere twee stiwo’s. Daarnaast zijn de 
lokale organisaties ook contactpunt en 
vraagbaak voor de senioren. ‘Als er iets is, 
bellen ze mij op met de vraag wat ze moe-
ten doen’, vertelt Riekie Brunt, secretaris 
van stiwo Hoogmade-Woubrugge. Doel 
van de organisaties is vooral om mensen 
actief te houden, te zorgen dat ze bezig 
blijven en dat mensen elkaar ontmoeten. 
Wils: ‘Kortom: om leuke dingen te doen 
voor de mensen. Zoals het nieuwe initi-
atief Eten en ontmoeten in De Spreng of 
Open tafel in Woudsoord, Jacobus of Rijp-
wetering. Daar kunnen mensen zich voor 
inschrijven. Of het Zomerpalet, waarbij we 
samenwerken met KBO. Dan organiseren 
we allerlei activiteiten, juist in de periode 
dat de kinderen op vakantie zijn en de een-
zaamheid extra hard toeslaat.’

KBO: VAN BOOTTOCHTJES 
TOT CURSUSSEN  
OMGAAN MET E-BIKES 
KBO lijkt wat de naam betreft wel erg op 
de vroegere katholieke bond van ouderen, 
maar dat is schijn, vertelt voorzitter Ruud 
Stikkelbroeck. ‘Het staat voor Kaag en 
Braassem Ouderen. De naam is gekozen 
omdat de algemene bond voor ouderen, 
de ANBO, hier geen vestiging heeft en wij 
dus voor alle ouderen opkomen.’ Met on-
geveer negenhonderd leden is KBO groot 
genoeg voor het organiseren van een keur 
aan activiteiten. Van een boottocht op de 
Koningin Juliana tot een cursus omgaan 
met een e-bike. Ruud: ‘We hebben zes 
leenfietsen ter beschikking om op een 
parcours te leren fietsen. En Verdel ICT & 
Media heeft computers ter beschikking 
gesteld om ouderen te leren omgaan met 
internet. Veel ouderen hebben een drama-
tische achterstand op dit terrein. En het 
is nodig, zeker nu postagentschappen, 
banken en het aantal brievenbussen snel 
verdwijnen!’

DE ZONNEBLOEM:  
VAN HUISBEZOEK TOT  
TULPENROUTE
De Zonnebloem is eigenlijk niet echt een 
ouderenorganisatie. De doelgroep van de 
lokale afdeling van de landelijke Zonne-
bloem bestaat uit mensen van alle leeftij-
den met een lichamelijke beperking. In de 
praktijk zijn vooral ouderen ‘gasten’ van 

Hoe ouder hoe kekker
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Uitgelicht

Eerste hulp bij oud(er) worden 

de club. Gerard Vermij werd, net voordat 
corona toesloeg, voorzitter. ‘We hebben 
twee jaar niets kunnen doen. Dit voorjaar 
hebben we een uitje georganiseerd. Wat 
waren de mensen blij. De senioren zaten 
er echt op te wachten.’ De Zonnebloem 
kent geen leden, maar mensen kunnen 
worden aangemeld. ‘Dat doen vaak de 
kinderen. Of de buren’, weet Gerard. Vrij-
willigers gaan vervolgens bij de mensen 
langs. Hoe vaak krijgen mensen dan 
huisbezoek? ‘Dat hangt van de behoefte 
af. Dat kan elke maand zijn of twee keer 
per jaar. Daarnaast organiseren we klein-
schaligere activiteiten, zoals met een paar 
mensen naar een tuincentrum. Een vrijwil-
liger met iemand in een rolstoel, een an-
der met een rollator. Vorige maand heeft 
Stichting De Tulpenroute twee boottoch-
ten aangeboden. Er gingen vrijwilligers 
mee, een verpleegkundige en 22 gasten. 
Onlangs hebben we ook met rederij Van 
Hulst een boottocht gemaakt. Daar kon-
den nog meer mensen met mee.’ 
Gerard wil nog even kwijt dat ook De  
Zonnebloem, net als alle ouderenvereni-
gingen, altijd op zoek is naar vrijwilligers.

Ga voor meer info naar 
www.swo-kaagenbraassem.nl. 
Of bel met de Infolijn: 071-331 7967, 
elke dag tussen 9.00 en 11.00

Tekst: Gijs Korevaar
Beeld privébezit
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De mensen die bij MBDB werken, heb-
ben volgens Rob allemaal iets met het 
merk Mercedes-Benz. ‘Het is een voor-
aanstaand merk met uitstraling, daar 
kiest een monteur voor. We repareren 
en verkopen hier trucks en bestel-
wagens. Ook maken we de bedrijfs-
wagens afleverklaar en doen we hier 
de maatwerkaanpassingen, iets wat bij 
de fabriek nog niet kan. Dat doen we 
bijvoorbeeld voor lokale ondernemers 
als Dobbe Transport en Hogenboom 
Transport. Maar ook landelijk bekende 
bedrijven zijn klant, zoals Amazon, 
DHL en Brandweer Nederland. Dat 
maakt dat geen dag hetzelfde is.’
De wereld van bedrijfsauto’s is continu 
in beweging en Mercedes-Benz is een 
voorloper op het gebied van vernieu-
wingen. Rob: ‘We waren het eerste merk 
dat camera’s in plaats van spiegels had 
en als je kijkt naar de ontwikkeling van 
elektrische bedrijfsauto’s, dan hebben 
we een aantal interessante projecten 
lopen. Zo bouwen we hier ook trucks 
om, zodat ze zelfrijdend zijn, geschikt 
om zonder chauffeur door röntgen-
controle te gaan. Bijzonder om te zien 
hoe die ontwikkeling gaat. Met het oog 
op nog veel meer elektrische bedrijfs-
auto’s in de toekomst, hebben we hier 
leuke uitdagingen.’ 

Veel elektronica
Personeel van MBDB wordt speci-
fiek op Mercedes-Benz geschoold en 

dat maakt ze tot echte specialisten.  
‘Mercedes-Benz is bezig een eigen 
leerschool op te zetten om onze leer-
lingen zo goed mogelijk te begeleiden. 
Er zit zoveel elektronica in de auto 
van tegenwoordig, het is niet meer het 
sleutelen van vroeger. Dat maakt dat je 
bij ons gespecialiseerd bent in vracht-
auto’s óf bestelauto’s. We hadden laatst 
een ICT-student als stagiair en hij  
verbaasde zich over de elektronica. 
Met zijn achtergrond kon hij ook prima 
bij ons terecht.’ Wie op zoek is naar een 
baan als monteur met veel doorgroei-
mogelijkheden, nodigt Rob van harte 
uit eens langs te komen. Je werkt in 
Roelofarendsveen, draait gemiddeld 
een vaste avond per week en eens in 
de vier, vijf weken een weekend pech-
dienst, voor de klant die onderweg 
strandt. Je komt terecht in een bedrijf 
met een goede werksfeer. ‘Voor een 
beursgenoteerd bedrijf als Mercedes-
Benz ben ik trots op de laagdrempelig-
heid bij ons. Je bent hier geen num-
mer. We kennen elkaar op de werkvloer  
allemaal, ik voel me niet de manager 
die overal boven staat. Iedereen werkt 
samen. We hebben hier alleen te veel 
werk en te weinig handjes.’

‘Wij groeien met de
          ontwikkeling en mee’
Mercedes-Benz Dealer Bedrijven heeft vijf vestigingen. Een  
daarvan staat op industrieterrein De Lasso in Roelofarendsveen. 
Een bedrijf met allure ja, zo meent servicemanager Rob  
Hogenboom. ‘Maar wel met de mentaliteit van een dorpsgarage. 
In mijn nette pak naar mijn werk? Dat hoeft hier niet.’
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Werken

Redactionele samenwerking
Tekst: Alice Bakker
Beeld: Miranda Castelein‘Wij groeien met de

          ontwikkeling en mee’
YASSINE ZOEKT COLLEGA’S
De 24-jarige Yassine Timzoujt werkt sinds 2019 bij Merce-
des-Benz Dealer Bedrijven. Al sinds zijn kindertijd had hij 
interesse in auto’s en het uit elkaar halen ervan. Via een 
uitzendbureau kwam hij bij MBDB terecht en daar heeft hij 
zeker geen spijt van. ‘Ik begon als schouwer voor vracht-
wagens die uit de lease terugkwamen, maar zag al snel dat 
ik meer wilde. Ik ben nu derdejaars student ‘Eerste bedrijfs-
auto technicus’; het laatste jaar van de monteursopleiding. 
Hierna wil ik doorgroeien. Misschien een opleiding volgen 
voor de techniek in de elektrische auto’s of anders richting 
het management. Je kunt hier alle kanten op en je wordt 
overal mee geholpen. Mijn opleiding wordt door het bedrijf 
betaald en mij collega’s leggen mij met geduld en genoeg 
begeleiding alles uit.’ 

VRACHTWAGENS OP WATERSTOF 
Yassine volgt zijn opleiding bij de Truckacademy in  
Amsterdam; een dag per week gaat hij naar school. Daar-
naast volgt hij producttrainingen bij het opleidingscentrum 
van Mercedes-Benz in Nijkerk. Ook Yassine noemt de  
interessante projecten waar MBDB mee bezig is als plus-
punt van het bedrijf. ‘Het is de toekomst en wij moeten 
erin meegroeien. Nu rijden er nog maar drie elektrische 
vrachtwagens in Nederland, maar dat zal snel veranderen. 
In 2024 moeten er ook vrachtwagens kunnen rijden op wa-
terstof, waardoor er een andere motor in komt. Ik vind dat 
interessant en volg die ontwikkelingen graag. Mercedes-
Benz loopt echt voorop op gebied van milieuvriendelijkheid 
en veiligheid.’

VEERTIG KILOMETER VER 
Yassine woont in IJmuiden en rijdt elke dag veertig kilome-
ter heen en weer terug naar Roelofarendsveen. Niet voor 
niets, hij vindt het echt de moeite waard. ‘Het is een leuk 
bedrijf, buiten werktijd doen we gezellige dingen. Laatst 
hadden we een barbecuefeestje, waarbij we in Mercedes-
AMG modellen op een terrein mochten rijden. Binnenkort 
is er weer zo’n uitje, maar dan met elektrische auto’s. Daar 
kijk ik naar uit. Ik heb een goede band met mijn collega’s 
en omdat ik geen gezin heb, ben ik altijd bereid een nood-
dienst van iemand over te nemen. Je krijgt dan een busje 
mee naar huis en je krijgt ervoor betaald. Als ik een keer 
wat heb, staat er meteen iemand klaar om mijn dienst over 
te nemen. Het is niet voor niets dat ik elke dag van ver kom 
om hier te werken, het is echt de moeite waard!’

Benieuwd naar de vacatures bij Mercedes Benz Dealer  
Bedrijven? Kijk dan op www.mbdb.nl/over-ons/werken-
bij-mbdb of neem contact op met Rob Hogenboom via  
071 3421055. 
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Samenwerking
De gemeente Kaag en Braassem, De 
Driemaster en het Sportbedrijf hebben 
in maart van dit jaar direct actie on
dernomen. Er werden veel vrijwilligers 
geworven die in eerste instantie hiel
pen met de dagelijkse gang van zaken 
in Het Oog. 
Andrea Rijswijk: ‘De Driemaster heeft 
de taak om samen met de vrijwilli
gers (sport)activiteiten en uitstapjes te  
organiseren voor de Oekraïense gas
ten. Zij geven zelf aan waar hun inte
resses en behoeftes liggen en wij gaan 
daarmee aan de slag. We communi
ceren met een tolk, vertaalapp of in  
de Engelse taal voor wie dat spreekt. 
Wij leren hen Nederlandse woorden en 
zij ons een beetje Oekraïens.’

Zelfredzaam
Er wonen gemiddeld zo’n 60 Oekra

iense bewoners in Het Oog. De meeste  
bewoners werken inmiddels en heb
ben hun draai gevonden. De kinderen 
gaan naar school en mogen meedoen 
met (sport)activiteiten bij diverse ver
enigingen. De bewoners maken ook 
zelf uitstapjes en leren Nederland 
steeds beter kennen. 
De bewoners van Het Oog zijn na ze
ven maanden zelfredzaam. Ze kunnen 
voor hulp altijd terecht bij de locatie
hoofden in Het Oog, ook helpen ze  
elkaar veel. Andrea: ‘Er staan fietsen 
waarvan de bewoners gebruik kunnen 
maken. Deze fietsen zijn destijds gere
geld door de vrijwilligers. Ook kwamen 
inwoners spontaan fietsen brengen, 
een mooi gebaar!’ 

Vrijwilligers maken ‘t verschil 
Sinds mei zijn er via de gemeente  
uitzendkrachten aangenomen die als 

locatiehoofd werken bij de opvang. Zij 
zijn verantwoordelijk voor de dagelijk
se gang van zaken en overleggen met 
De Driemaster wanneer dit nodig is. 
Vrijwilligers van De Driemaster  
organiseren met name activiteiten, uit
stapjes of zijn taalmaatje van één van 
de bewoners. Ook zijn zij beschikbaar 
voor hand en spandiensten. Denk 
hierbij aan het repareren van fietsen, 
boodschappen doen en bewoners naar 
een dokter of tandarts brengen.

Kinderkamer ingericht
Andrea: ‘Onlangs heeft de groep  
vrijwilligers samen met hulp van  
Unicef een kinderkamer gerealiseerd 
in de opvang. Deze kinderkamer is 
speciaal ingericht voor de kinderen 
in verschillende leeftijdsgroepen. Ze 
kunnen hier ongestoord spelen en 
meedoen met activiteiten die geor

In gesprek met:  
Andrea van De Driemaster  
Kaag en Braassem
Sinds maart 2022 vangen we  
Oekraïense vluchtelingen op in 
onze gemeente. Naast veel  
mooie particuliere initiatieven  
organiseert de gemeente  
opvang in Het Oog in  
Roelof arendsveen. In het  
voormalige Rabobank gebouw 
zijn onder andere kamers,  
douchegelegenheden  
en een speelruimte voor de  
kinderen ingericht.
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BLIJF OP DE HOOGTE!
Weten wat er speelt in de gemeente? 
Dat kan op meerdere manieren:
•  Kijk op onze website 
www.kaagenbraassem.nl voor actueel 
nieuws en voor informatie over bijvoor-
beeld projecten, het aanvragen van een 
paspoort, raadsinformatie en het maken 
van een melding.
•  Check onze berichten op Twitter, 

Facebook en Instagram. 
•  Lees onze gemeentepagina in ‘Hier! in 

de regio’. 
Meld u aan bij 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt; 
u ontvangt dan informatie over beslui-
ten die direct invloed hebben op de om-
geving, zoals vergunningen, plannen en 
plaatselijke regelgeving.  

EEN ECOLUMN VOOR 
BIODIVERSITEIT

Heb je deze houten torens al gezien in 
onze gemeente? Deze torens, genaamd 
ECOlumns, bieden diverse diersoorten 
een verblijfplaats aan en dragen op deze 
manier bij aan de biodiversiteit. Ze staan 
al of komen te staan op verschillende 
plekken in onze gemeente. FIXI

Steeds meer inwoners doen hun mel-
ding via Fixi. Heel fi jn! Zo houden we met 
elkaar de gemeente netjes en veilig. Wilt u 
ook een melding doen? Dat kan via de Fixi 
app of fi xi.nl/kaag-en-braassem
Tip: voeg meerdere foto’s toe bij uw mel-
ding, waaruit blijkt waar de locatie is en 
wat er aan de hand is. Zo kunnen wij uw 
melder nog beter oppakken.

ganiseerd worden. Hierbij houden we 
rekening met het welzijn van de kinde-
ren en de omstandigheden waarin ze 
nu leven. Unicef heeft daar handvatten 
voor gegeven.’ 
De groep vrijwilligers is inmiddels, 
na bijna zeven maanden, een hechte 
groep. Naast hun werk, drukke gezins-
leven en andere bezigheden vinden 
zij altijd tijd om te helpen. Ook zijn er 
onder de groep vrijwilligers een aantal 
tolken. Zij staan altijd klaar voor ver-
taalklussen. 
Andrea: ‘Wij hebben ook regelmatig 
contact met de andere particuliere 
opvanglocaties zoals bij Heembouw, 
in Woubrugge en de gezinnen die in de 
pastorie worden opgevangen. Bewo-
ners van deze opvanglocaties sluiten 
ook regelmatig aan bij onze activi-
teiten. We hebben allemaal hetzelfde 
gevoel voor empathie, dezelfde betrok-
kenheid en hetzelfde doel. Dat is heel 
mooi om te zien!’

Intens verdriet
‘Naast al deze mooie initiatieven is ook 
verdriet een onderdeel waar wij he-
laas regelmatig mee te maken hebben. 
Onlangs is de zoon en broer van enkele 
bewoners tijdens de oorlog omgeko-
men. Dat intense verdriet raakt ieder-
een diep in het hart. Dit is voor velen 
ook het besef waarom we zo betrokken 
waren en nog steeds blijven.
Wij hopen dat de bewoners weer spoe-
dig hun geliefden veilig in de armen 
kunnen sluiten en tot die tijd hopen 
onze vrijwilligers nog veel voor hen te 
mogen betekenen. De betrokkenheid 
van alle vrijwilligers van De Driemas-
ter is nu al een herinnering voor het 
leven.’ 

DOWNLOAD DE BOUWAPP EN 
VOLG WERKZAAMHEDEN

Zijn er vanuit de gemeente of uitvoeren-
de partners (grote) werkzaamheden in 
uw dorp of wijk? Volg het project dan op 
de voet via de De BouwApp. Een ideale 
manier om actuele updates te ontvangen, 
de voortgang te zien en snel vragen te 
stellen. De BouwApp is beschikbaar voor 
zowel iOS als Android.
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AFVALAPP

Gebruikt u de Cyclus afvalapp al?  
In deze app kunt u uw postcode en 
huisnummer invoeren. U ziet dan in de 
digitale afvalkalender alle informatie 
over het scheiden en aanbieden van 
uw huishoudelijk afval. Ook wordt in de  
afvalwijzer aangegeven welk afval 
waar hoort. Als u de meldingen in de 
app aan zet dan krijgt u bericht over  
afval ophalen en ander nieuws.

Nieuw in Kaag en 
Braassem? 

Welkom!
U gaat binnenkort verhuizen naar 
Kaag en Braassem of u bent net  
in onze gemeente komen wonen? 
Kijk dan eens op 
www.kaagenbraassem.nl/welkom 
voor handige informatie.

Het college van burgemeester en wethouders
Sinds eind juni is het nieuwe college van  
burgemeester en wethouders actief. In de  
vorige uitgave vertelden wij al over de rol van 
het college. In deze uitgave stellen we twee  
wethouders aan u voor: Nick van Egmond en 
Dolf Kistemaker..

Nick van Egmond 
Nick komt uit Roelofarends
veen en woont tegenwoordig 
in Oude Wetering. Een mooie 
jonge vertegenwoordiger in 
ons college! Nick is al een 
bekend gezicht in de lokale 
politiek; in de afgelopen jaren 
was hij al fractievoorzitter 
van D66 en raadslid namens 

D66 in onze gemeenteraad. Een mooi stap om nu het  
wethouderschap in te vullen.
Voordat Nick wethouder werd, werkte hij bij Achmea op het 
gebied van public affairs, met vooral focus op de relatie met 
de landelijke politiek. In zijn nieuwe rol wil hij graag bijdra
gen aan zijn eigen leefomgeving en inwoners betrekken bij 
de zaken die daarin verbeterd kunnen worden. Denk aan 
recreatieve projecten die onze gemeente al mooi maken en 
nog mooier kunnen maken. Ook onderwijs en financiën zijn 
belangrijke onderwerpen in zijn portefeuille.
Naast het werk is Nick vaak te vinden op het hockeyveld. 

Met vrienden een lokaal terras bezoeken, levert hem ook 
veel energie en ontspanning op. 

Meer weten over de onderwerpen waar Nick verantwoorde
lijk voor is? www.kaagenbraassem.nl/college 

Dolf Kistemaker 
Dolf woont sinds anderhalf 
jaar met veel plezier in het 
mooie Woubrugge. Hij heeft 
al een lange loopbaan bij  
gemeenten achter de rug. 
En dat altijd in het fysieke  
domein. Zowel als beleids
maker als in managementrol
len heeft hij veel ervaring. Het 
wethouderschap is wel nieuw 

voor hem. Tot zijn aanstelling was Dolf raadslid namens Pro 
Kaag en Braassem.
In het wethouderschap gaat hij voor plezier en persoonlijke 
uitdaging. Met de maatschappelijke meerwaarde van het 
werk steeds weer in het vizier. De komende periode? Die 
staat vooral in het teken van het vertalen van het raads
akkoord naar een goed uitvoeringsprogramma. En daarbij 
gaan de andere zaken die spelen natuurlijk gewoon door. 
Onderwerpen uit Dolfs portefeuille zijn onder andere open
bare ruimte, duurzaamheid, wonen en de omgevingswet.
Naast het werk is Dolf graag bezig met koken, theater, reizen 
en een heerlijk rondje varen in onze gemeente. 

Meer weten over de onderwerpen waar Dolf verantwoorde
lijk voor is? Kijk op www.kaagenbraassem.nl/college
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Patrick Deters, digitaal geïnteresseerd, weet veel te googelen en  
weinig zinnigs te vertellen. In bezit van een online nieuwsgierig-
heid, toetsenbord, muis en stopcontact.

Column Patrick Deters 

Terwijl het buiten langzaam licht wordt, gaat mijn mobiel af. Het is de 
Android-wekker, die ik de avond ervoor heb ingesteld. Ik word meestal twee 
tot drie minuten voor mijn wekker wakker, maar deze ochtend schrik er toch 
van. Ik tik even op mijn Polar-horloge om aan te geven dat mijn slaap erop 
zit. Ik zie staan dat ik rustig heb geslapen, mijn hartslag mooi stabiel is 
geweest, ik lees hoeveel procent ik echt geslapen heb, hoe onrustig ik ben 
geweest en hoeveel tijd ik in REM-slaap heb doorgebracht. Terwijl ik mezelf 
omdraai, pak ik mijn mobiel op en check ik even welke mailtjes er binnen zijn 
gekomen in Gmail (hopelijk een Witte Weekmail), wat het laatste nieuws is 
volgens nu.nl en of er nog whatsappjes zijn. Dan (snel is het streven, maar 
meestal rustig) eruit, tandenpoetsen (waarbij de tandenborstel me laat 
weten of ik dertig seconden voor een hoekje gebit erop heb zitten), gezicht 
wassen, aankleden, eten, even de fi les controleren bij de ANWB en 
richting werk. Daar klok ik digitaal in bij de ingang, zoek een werkplek, klik 
mijn scherm open en werk de mails weg in Outlook. Ik bereid fysieke en 
digitale lessen voor, vergader digitaal in MS Teams en heb vervolgens 
nog wat lessen die ik mag geven. Terug de fi le in naar huis, om daar 
aan te sluiten in de digitale fi le van gesprekken op Teams, Zoom en 
Discord en ondertussen een column te schrijven voor ‘Hier!’ in Google Docs. 
In de avond reserveer ik online kaartjes voor een cabaretvoorstelling die 
ik heb gevonden via Cabagenda en meteen ook maar een plekje in een 
leuk restaurant via TheFork. Gelukkig is er Google Maps, die mij naar de 
juiste bestemming brengt en een FlitsMeister om mij alert te houden op 
trajectcontroles en fl itspalen. Na afl oop in TheFork nog even laten weten 
hoe het restaurant was en op mijn eigen blog vertellen wat ik van de voor-
stelling vond. Thuis nog even ontspannen met een podcast, gevolgd door 
een online meditatieoefening in Headspace voor mijn drukke hoofd. Voor 
het slapengaan nog wat lezen op het Follow the Money-platform en De 
Correspondent, nog even YouTube kijken, de Google Calendar voor morgen 
controleren en natuurlijk de wekker instellen. 

Nou ja, een digitale wereld? Het is ook maar een term natuurlijk, zelf zie ik 
het niet zo.

Concept en art direction
Miranda Castelein
Eindredactie
Jeannette van Haastert
Vormgeving en fotografi e
Miranda Castelein
Medewerkers redactioneel
Alice Bakker, Niko van Brussel, 
Patrick Deters, Jeannette van Haastert, 
Yvette Hoogenboom, Tristen Muller, 
Gijs Korevaar. 
Drukkerij
Senefelder Misset, Doetinchem
Uitgever
Hier! in de regio v.o.f. 

Adverteren in Hier! in de regio 
magazine: Vraag het onze account-
manager Elsbeth Haasdijk naar de 
mogelijkheden op het gebied van 
redactionele samenwerkingen en 
(personeels) advertenties. Het Hier! in de 
regio magazine verschijnt zes keer per 
jaar in de gemeente Kaag en Braassem 
Bel: 071 33 111 19 of mail naar
Elsbeth@hierinderegio.nl

Hier! in de regio
Postbus 19, 2370 AA Roelofarendsveen
Hier! in de regio wordt GRATIS huis aan 
huis verspreid door All-Inn Verspreidingen. 

Niets uit deze uitgave mag geheel of 
gedeeltelijk worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar worden 
gemaakt, op welke wijze dan ook, 
zonder schriftelijke toestemming van 
de uit gever. De uitgever sluit iedere 
aansprakelijkheid voor schade als 
gevolg van druk- en zetfouten uit.

Hier! in de regio niet ontvangen? 
Het magazine is ook af te halen bij:
Hoogmade: COOP
Leimuiden: Boon’s Markt, Veters 
Flowers, Rick’s Kaas en Delicatessen, 
Gemakswinkel, Van Veen Mode, Bakkerij 
van Leeuwen, DIO Drogist
Oude Wetering: Primera, De Fietsshop.
Rijpwetering: Landwinkel Castelijn
Roelofarendsveen: gemeentehuis, 
Veenerick Boek & Kantoor, Plus, 
De Kaaswereld, De Veense Bukker.
Woubrugge: SPAR
En in de rijdende winkels van Poel (Kaag)
en Uw melkboer Ivo Spruit (Rijpwetering, 
Oud Ade)
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Stijlvol wonen
Ben je gericht op zoek? Of wil je 
gewoon eens rondkijken? In onze 
showroom in Aalsmeer kom je zeker 
op ideeën. Bij Carpentier Keukens & 
Wonen vind je de mooiste topmerken 
op het gebied van keukens en wonen.

Nieuw in onze showroom inloopkasten 
van het italiaanse merk Sangiacomo. 
Maak een afspraak met een van onze 
adviseurs om jouw woonwensen te 
bespreken.

www.carpentier.nl

Inspiratie 
opdoen 
voor thuis

Carpentier Keukens & Wonen / Oosteinderweg 91 / 1432 AG  Aalsmeer / 0297 - 383280

Goed eten is een goede keuze.
Ook nog eens laag geprijsd!

Kijk in de winkel of de PLUS app voor het complete assortiment of bestel op plus.nl/laagblijvers

Van Dijk / Noordplein 25 // Roelofarendsveen // T: 071 3312139

Openingstijden: ma-za 7.30-21.00 // zo 9.00-19.00                                                                                                 Plusrveen
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