
het hoofdkantoor van de Rabobank 

in Hoofddorp technisch te mogen 

renoveren maar ik gun het Elsenga 

Installatietechniek oprecht dat dit 

bedrijf de klus mag uitvoeren. Ik 

heb het denk ik op prijs verloren 

en niet op kwaliteit want alleen 

de beste bedrijven in Haarlemmer-

meer waren uitgenodigd om een 

offerte te maken. Overigens gaat 

het met mijn bedrijf prima. Ik ben 

weer full swing als eindverantwoor-

delijke aan de slag." 

Account manager Artur Slabicki van 

Elsenga Installatietechniek stond er 

vergenoegd bij te kijken: "De volle-

dige Rabobank elektrotechnische 

installatie gaan we daar renoveren. 

Een mooie opdracht voor ons bedrijf 

dat inmiddels 92 jaar bestaat. Hoe-

veel concurrenten er hebben inge-

tekend? Volgens onze informatie 

waren dat er vijf. Dan is het mooi 

dat wij de order gegund hebben 

gekregen."

Multicatering-directeur Huub de Pag-

ter moest voortijdig weg omdat hij 

nog andere verplichtingen had: "Wij 

doen namelijk de winteropvang 

voor thuis- en daklozen in Amster-

dam en die krijgen vanavond weer 

een mooie warme maaltijd. Elke 

dag 225 personen. Dat doen we 

vanaf december tot en met eind 

maart. En in mei verzorgen wij weer 

de maaltijden voor de deelnemers 

aan Lions Meerkamp 2015 aan de 

Toolenburgerplas."

Starterswoningen
Ik zag alleen VVD-raadsleden rond-

lopen zoals Henk Kuipers en Pieter-Jan 

de Baat maar ontdekte ook Anneke 

van der Helm van de CDVP die hun 

ondernemersachterban een succes-

vol nieuw jaar toewensten. Maar 

ook de voormalige Forza-raadsleden 

Kees van der Linden en Anneke van der 

Veer waren er en zeiden mij dat bin-

nenkort de naam van hun nieuwe 

politieke partij wordt bekendge-

maakt. Ik ben benieuwd! Ervaren 

ondernemer Jos van Klaveren werkt 

inmiddels ook mee tussen de coulis-

sen van de nieuwe partij.

Bouwondernemer en dorpsraad-

voorzitter Peter Bokhorst gaf aan 

dat hij blij is dat Nieuw-Vennep 

definitief geen coffeeshop krijgt 

maar hoopt wel dat de gaten in het 

dorpscentrum nu eindelijk eens 

worden ingevuld met bebouwing: 

"Maar ik pleit ook voor betaalbare 

starterswoningen. Leuk is ook dat 

kinderboerderij Dierenvreugd dit 

jaar 40 jaar bestaat."

Sinds 1 januari is Bart Schuitenmaker 

directeur MeerBusiness Amstelland: 

"Daar vallen Amstelveen, Ouder-

kerk, Ouder-Amstel en Uithoorn 

onder plus de Zuid-As. We hebben 

650 leden. Op 28 januari spreekt 

premier Mark Rutte in TV Studio 

Aalsmeer. Dus een mooiere start 

kan ik niet maken maar ik ben al 

sinds oktober achter de schermen 

hiermee bezig."

Van AMADECI grafische vormge-

ving sprak ik Andries Smit: "Sinds 

2008 zijn mijn vrouw Audrey en ik 

hiermee actief. Wij geven marke-

ting adviezen inzake multimedia 

maar zijn vooral gespecialiseerd in 

vormgeving". x
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hoofddorp - De nieuwjaarsreceptie 
van ondernemersplatform Meer-
Business in het stampvolle Hoofd-
vaartkerkrestaurant afgelopen vrij-
dagavond, zorgde ervoor dat de 
aanwezige ondernemers met elkaar 
swingend het nieuwe jaar in konden 
klinken. Oprichter René Jansen was er 
ondanks zijn ernstige ziekte toch bij, 
weliswaar kaal vanwege de behande-
lingen, maar positief als altijd verwel-
komde hij de talrijke leden.

Bij die begroeting aan de voorma-

lige kerkdeur vervulden zoon Hugo 

en dochter Willemijn Jansen een rol 

want beiden treden schoorvoetend 

in de sporen van hun vader als het 

gaat om representatieve taken van 

MeerBusiness: "Voor ons best een 

eer want we mochten van onze 

vader ook al bij het Kerstgala in 

december de gasten verwelkomen. 

We helpen inmiddels ook met de 

input voor de sociale media en de 

nieuwsbrieven." Beiden studeren 

nog, respectievelijk Bestuurskunde 

( Amsterdam) en Communicatie 

(Utrecht). Raad van Advieslid Frans 

van der Riet hield een vaderlijk oogje 

in het zeil. Bravo!   

Bedrijfsanalyses
Van Reddwijn Business Improvers 

sprak ik er Lounas Aliouche, Frans-

man maar al 17 jaar wonend in 

Hoofddorp: "Ik heb jarenlange 

internationale ervaring bij grote 

bedrijven en ben sinds enige tijd 

als consultant actief om onderne-

mers te adviseren bij hun bedrijfs-

voering. Er zijn veel bedrijven die 

onder hun potentieel scoren en ik 

kan hen helpen om hun omzetten 

en winstbijdragen te verhogen. Het 

gaat altijd primair om effectiviteit 

en betere communicatie tussen 

afdelingen en werknemers binnen 

een organisatie."

Salesmanager Jan Groot van NL-

Digitaal zei mij dat zijn bedrijf 

duurzaamheid bij bedrijven contro-

leert: "Daarbij staat vooral centraal 

het verantwoord duurzaam onder-

nemen. Wij hebben een aantal soci-

ale projecten waaronder een ICT 

project waarbij wij oude ict produc-

ten ophalen en hergebruiken voor 

mensen met een arbeidshandicap 

en wij zorgen dat ook goede doe-

len over deze apparatuur kunnen 

beschikken."

Onderneemster Marion Schaap ver-

klapte mij dat zij vanuit haar bedrijf 

ManuMission een nieuw project 

heeft: Mijn Bedrijfsanalist: "Hier-

mee kunnen ondernemers zelf 

hun eigen bedrijfsanalyses maken 

en krijgen ze een beter inzicht in 

hun bedrijfsvoering. Het is gericht 

op omzetverbetering, kostenver-

mindering en een betere efficiën-

tere organisatie. Dan hebben ze 

geen dure consultants meer nodig 

want ze kunnen het nu zelf doen. 

Wie een abonnement neemt kan 

de start maken." Wie dat wil: www.

mijnbedrijfsanalist.nl. 

Elektrotechniek
Dat concurrenten elkaar ook best 

een opdracht gunnen bleek uit de 

reactie van Gert Kroon van Kroon 

Techniek: "Ik ben een goed verlie-

zer want ons bedrijf heeft dan welis-

waar niet de opdracht gekregen om 

MeerBusiness gaat
swingend 2015 in

Hugo en Willemijn Jansen met adviseur Frans van der Riet (r): "Swingend Meer-
Business!"

Grafisch onderonsje met vormgever Andries en Audrey Smit (r): "Wel erg druk 
hier!". x

Huub de Pagter, Jos van Klaveren en Kees van der Linden (v.l.n.r.) praten over 
catering en lokale politiek. x

Gert Kroon feliciteert Artur Slabicki (r) 
met nieuwe elektrotechniek opdracht 
van Rabobank. x

Marion Schaap vertelt Frank Okhuij-
sen (Lexpoint) over Mijnbedrijfsana-
list.nl. x

Jan Groot en Lounas Aliouche (r): "ICT 
hergebruik en effectiviteit in bedrijfs-
leven". x

Bart Schuitenmaker tegen Crysthell Paez: "Ik run vanaf 1 januari MeerBusiness 
Amstelland". x

Alexander van der Pijl (Dunweg) heeft 
er zo te zien schik in. x

Ton van der Horst en Dick Hulsebosch 
(r) denken alvast aan de onderne-
mersreceptie op 26 januari. x

René Jansen en Peter Bokhorst: "Te 
veel gaten in dorpscentrum Nieuw-
Vennep". x

Foto's: Advance Photography. x


