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Mumesen

Communicatie ondersteuning van advies tot coórdinatie,

N-white

N-white; het bureau voor projectmanagement, communicatietrajecten en zakelijke evenemen-ten, speelt in op de vraag naar flexibel inzetbare communicatie professionals. N-white vult aanf\íaar u de werkzaamheden wilt loslaten.

r.s bedrijf, gericht op de core business, leg je het
rrnmunicatietraject in handen van N-white. Als ma_
-aEer houd je de aandacht brl de dageÍijkse werk-
=amheden en laat je de coórdinatie van de commu_- catie of organisatie van het evenement over aanlr-rhite. Zo vul len we elkaar aan. N-white borduurt
.!ort op de bestaande bedrijfsstrategie en is op pro_
,e€tmatige basis het ,verlengstuk, 

van de organisatie.
.an de totaÍe begeleiding en productie uan .án ,aq._
l-e tot een innovatieve productcampagne. N_wh-ite
.êat voor u aan de slag. Uiteraard met een netwerk
,an freelancers en leveranciers die hun vak verstaan.

Interim of freelance-. er tijdelfk een communicatiefunctie binnen de or_
3nisatie ontstaan, dan kan N-white deze opvullen.
:e periodes zijn flexibel af te stemmen op de ontstane
;:uatie en de specifieke behoeften. De invulling van
:e functie en de bijbehorende werkzaamheden wor_
:en vooraf met elkaar besproken. Van een week tot
::s maanden. N-white zorgt voor de continuïteit en
.eoziet in de adhoc ondersteuning.

8ij N-white kun je terecht voor:
. de begeleiding van tijdelijke

comm unicatieprojecten en _trajecten.
. 0e conceptontwikkeling en inzet van

communicatiemiddelen met betrekkino
tot branding en (nieuwe) huisst i j l .

. de ontwikkeling en uitvoering van
campagnes en productintroducties.

. het begeleiden en opmaken van drukwerk.

. de (eind)redactie en productie van onder
andere brochures, jaarverslagen,
advertorials en websites.

. de begeleiding en organisatie van
(vak)beuzen, beursdeelname,
congressen en seminars.

N-white is dé partner op het gebied van
c0mmunicatietrajecten en zakelijke evenementen.
Projectmatig, persoonlijk en professioneel.

Interesse? Een oriënterend gesprek plannen?
Brainstormen? Voor meer informatie vraaq naar
Nienke van der Heijden.
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"No t ime to get f i t? Get f i t  in no t ime!"

Een totaal  n ieuw, revolut ionair  f i tness- en
ontspanningsconcept dat na een hal f  jaar
ruim 3000 leden kan verwelkomen; het l i jk t
te mooi om waar te z i jn.  "We werden inder-
daad ook enigszins overrompeld door de
enoÍme toeloop,"  erkent Marc de Vr ies rui-
ter l i jk .  "Heel  arbeidsintensief ,  maar natuur-
l i jk  wel  de ideale manier om een totaal
nieuw concept in recordt i jd f ine te tunen."
Dat resul teerde in een ui tgebalanceerde,
zeer t i jdseff ic iënte methode die intensieve
inspanning combineert  met opt imale ont-
spanning: Fast Fi t  L i festy le.  Met een slogan
die de formule oerfect  karakter iseert :  'No
t ime to get f i t? Get f i t  in no t ime! '

Wetenschappel i jk  onderzoek
Aan de basis van het concept staat de
ROM-machine (Range of  Mot ion),  een ge-
avanceerd f i tnessapparaat dat werd ontwik-
keld in de Verenigde Staten. Marc
de Vr ies:  "de Amerikaanse producenten

z;;;;;;;.",*"",
'Betere conditie, sterker en slanker in acht mínuten per training'

Succesvol fitnessconcept Fast Fit:
ook bedrijven profiteren
Fast Fit Lifestyle Center, gevestigd aan de Rilnstraat in Amsterdam, creëerde een kleine revolutie in de fitness-

branche. Logisch, als je belooft dat sporters in tweemaal vier minuten per dag, driemaal per week, spectaculaire

resultaten boeken. En dat wetenschappeli jk kunt ondersteunen met een onderzoeksrapport van TNO. Directeur

Marc deVries: "de mensen die zeiden dat het onmogeli jk was, zijn inmiddels overtuigd: wat we beloven maken

we waarí

claimden in tweemaal v ier  minuten per
dag. dr iemaal per week, f i tnessresul taten
die gel i jk  stonden aan uren tradi t ionele t ra i -
n ing. Met bi jvoorbeeld f i tness,  aerobics.
krachttraining, enzovoorts.  Onzin,  denk je
dan als nuchtere Hol lander.  Maar toen we
eenmaal écht kennis hadden gemaakt met
het apparaat,  door zel f  een paar sessies te
doen, maakte die scepsis plaats voor en-
thousiasme. Je merkt  namel i jk  a l  heel  snel
het ef fect .  Ook de deskundigen die we in-
schakelden, van sportartsen tot  inspan-
ningsfysiologen en topsporters,  raakten
overtuigd. Di t  was heel  b i jzonder.  Er waren
al  onderzoeken gedaan naar het meetbare
effect  in de VS die zeer posi t ief  waren, maar
dat is natuur l i jk  ver weg. We benaderden
TNO; de onderzoekers gingen ook zel f
'Rommen' en raakten sterk geÏnteresseerd.
Om kort  te z i jn:TNO zag ui te indel i jk  de we-
tenschappel i jke relevant ie en was bereid
een object ief  onderzoek ui t  te voeren."

Totaalconcept
De resul taten bevest igden de vermoedens:
in die acht minuten per dag, dr ie dagen per
week verbeterde de condi t ie opmerkel i jk ,
werden proefpersonen sterker,  ver loren zi j
vetweefsel  en verbeterde hun houding en
f iguur.  De inspanning op de ROM-machine
werd gekoppeld aan ontspanningsmogel i jk-
heden: een infraroodsauna, hydromassage-
bank en vert icale zonnebank, al lemaal hy-
permodern. Het strak gest i leerde Fast Fi t
L i festy le Center aan de Ri jnstraat was het
resul taat .  "De combinat ie is doordacht,"
l icht  Marc de Vr ies toe.  " lnfraroodsaunage-
bruik na de ROM-machine jaagt bi jvoor-
beeld de stofwissel ing op waardoor ge-
wichtsver l ies wordt  bevorderd.  Hydromas-
sage ontspant enorm, in korte t i jd;  door de
zonnebank kr i jg je een l ichtbad en word je
lekker bruin.  En al les is ui tstekend te com-
bineren en zeer t i jdseff ic iënt .  Want als je
het hele c i rcui t  volgt ,  ben je maximaal een
uur bezig.  Dus hebben wi j  een totaalcon-
cept gemaakt:  voor één vast bedrag per
maand kun je al le faci l i te i ten onbeperkt  ge-
bruiken."

Fast Fi t  Business
Naast een grote toeloop van part icul ieren
neemt ook de interesse van het bedr i j fs le
ven steeds meer toe.  Er bestaan natuur l i ik



z

zeer aantrekkel i jke f iscale regel ingen en
f i t te(re) werknemers leveren sowieso geld
op, maar er zí jn meer redenen om bedr i j fs-
sport  te promoten. Bl i jk t  u i t  de prakt i jk ,
maar ook ui t  ta l  van onderzoeken. Verzuim
neemt af ,  de prestat ies verbeteren en werk-
nemers beschouwen de mogel i jkheid om
via het bedr i j f  te sporten ook vaak als een

=*==$1

incent ive.  Toch lopen de inspanningen om
werknemers aan het bewegen te kr i jgen
vaak stuk op de t i jdsfactor.  Te lange sessies
om resul taat  te bereiken.

In de prakt i jk  b l i jk t  dan ook dat zowel voor
part icul ieren als werknemers -  en managers
en direct ie -  de drempel om te gaan sporten
een stuk lager is als het om een kortdu-
rende inspanning gaat.  Marc de Vr ies:
"geen t i jd!  is  toch al t i jd het grote excuus
om niet  aan je condi t ie te werken. Dat heeft
Fast Fi t  geël imineerd.  Ons l idmaatschaps-
pasje heet dan ook de No Excuse Card.
Mede omdat wi j  ru ime openingst i jden han-
teren -  van zeven uur 's ochtends tot  e l f  uur
's avonds -  kan vr i jwel  iedereen wel een
gaat je v inden om. let ter l i jk ,  even te sporten.
Maar cruciaal  b l i j f t  natuur l i jk ,  dat  de Fast
Fi t ters aantoonbaar gezonder worden, z ich
goed voelen en er beter gaan ui tz ien.  Dat is
de beste market ing die je kunt wensen."
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'NRGize your goals and NRGize your business'

NRG Office

Jong, energiek en resultaatgericht. Op verfrissende wijze draagt NRG Office bij aan het opti-
maliseren van bedrijfsresultaten. *Wij leveren zowel kennis als capaciteit," aldus commercieel
directeur Rob Horst, "en dragen daarmee bij aan maximale efficiency." Met NRG Subsidy is de
dynamische onderneming ook nog eens in staat f iscaal en subsidiair  voordeel te behalen in
een woud van regelgeving,

procesoptimalisaties vast doordat het - ondersteu-
nende - computersysteem 'niet past' bij het busi-
ness Droces. Onze consultants hebben veel kennis
van ERP-systemenr, zodat de optimalisatie niet
ophoudt bij de operationele processen. Wij onder-
steunen organisaties de systemen dusdanig te
gebruiken dat ze optimaal aansluiten bij het proces.
Daarbij zorgen wij er altijd voor dat we de mensen
die met het systeem moeten werken de handvatten
geven om dit goed te kunnen doen." "Wat onze
klanten daarnaast aanspreekt is onze flexibiliteit,"
stelt Horst, "wij sluiten altijd aan bij de wens van de
klant, of het nu gaat om capaciteit of kennis, voor
een lange of juist voor een korte termijn. Doeners
die denken of denkers die oewoon doen."

Ben ji j  een eNeRGieke professional met
kennis van logist iek of  f inance en veel
ervar ing binnen ERP-systemen? NRG-
Office is alt i jd op zoek naar enthousiaste
medewerkers om ons consultancv-team te
versterken.

"Wij leveren een boost om bedrijfsprocessen
efficiënter te doen verlooen."

In een markt die schreeuwt om expertise in logis-
tiek en finance, besloten Rob Horst en Norbert Be-
Uen in 2006 NRG Office op te richten. "De Norbert
Rob Groep," aldus Horst, "maar ook samentrekking
van het woord voor eNeRGie; wij leveren een boost
om bedrijfsprocessen efficiënter te doen verlopen."
"En daarvoor zijn onze medewerkers - in een grote
diversiteit aan bedrijven - inzetbaar om te onder-
steunen in de'daily business'. Hooggekwalif iceerde
professionals brengen expeftise op het financièle en
logistieke vlak. Met de natuurlijke drive om altijd de
verwachting van de opdrachtgever te overtreffen.
Werknemers die verder kijken dan hun neus lang is
en meedenken

Juiste combinatie
"NRG-Office springt in op de behoefte die er binnen
ondernemingen bestaat," aldus NRG-consultant
Karen van Dam, "een belangrijk onderdeel daarin
vormen onze consultants, die de vetaalslag maken
van bedrijfsmatige doelstellingen naar efficiènte be-
drijfsprocessen." Beijen valt haar bij: "vaak lopen

NRG Subsidy
ln 2007 breidde NRG zich onder de naam NRG
Subsidy uit  met een subsidieadviesbureau. Noodza-
kelijke dienstverlening in het doolhof van regelge-
ving dat in Nederland is ontstaan. "NRG Subsidy
begeleidt organisaties bij het verwerven van subsi-
dies en fiscale stimuleringsregelingen voor innova-
tie," aldus Chris de Ruijter, directeur/adviseur en
voorheen werkzaam bij de subsidieadviespraktijk
van Ernst & Young. "Persoonlijke betrokkenheid,
een proactieve houding en creativiteit zijn kern-
woorden in de dienstverlening van NRG Office en
NRG Subsidy. NRG Subsidy werkt op'no cure, no
paylbasis, maar houdt zich nadrukkelijk bezig met
voortdurende begeleiding en advisering. Een subsi-
diebeschikking binnenhalen is één, begeleiding bi j
de uitvoering van een project en realisatie van een
toegekende subsidie is een tweede." NRG Subsidy
garandeeft al le subsidiemogeli jkheden voor haar
klanten te benutten. Met de innovatieve ontwikke-
lingen in een bedrijf als basis, wordt passend gead-
viseerd; "optimaal rendement voor onze klanten
staat vooroo."

1 Enterprise Resource Planning-systemen (oftewel: ERP-
systemen) zijn computerprogramma's waarmee de
resources zoals geld, voorraden, mensen en machines
van een organisatie gepland (beheerd) kunnen worden.
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'Betrakkenheid de klant het key-word'

Dàska Consultants BV

De inrichting van een organisatie optimaliseren vanuit de bedriifuprocessen. Dáska Consultants BV bouwt hier een uiBtekende reputa-

tie mee op. Grootaandeelhouders Gerrit Vetdman en Witfiied Toeter hameren op het contact met de klant '\ve ziin serieus betrokken

bii de hete organisatie. Klanten moeten het gevoet hebben dat ze aan Dàska ook echt wat hebben. Pas dan is er de basis voor een

optimaal resultaat."

"Het goede gevoel moet er z i in,  don ol leen kan gewerkt

worden aan een moximale winstverbeter ing."

Verstandhouding
Belangrijkste uitgangspunt voor Dáska is de verstand-
houding met de klant. Als deze niet goed is, ziet Dáska

weinig heit in een samenwerking. Wilfried: "het goede

gevoel moet er zijn, dan alleen kan gewerkt worden aan

een maximale winstverbetering. De continuiteit van de

zakenrelatie heeft bii ons hoge prioriteit. Gedrag valt im-
mers niet van de één op de andere dag te veranderen"'
Een strategie die volgens Gerrit resultaat oplevert' "ln

ons klantenbestand bevinden zich nog steeds bedriiven

die we vanaf de start bliivend mogen adviseren. We be-
geleiden hen van proces tot proces, proiect tot proiect en

adviseren vanuit onze expertise, enthousiasme en vanuit

ons hart. Vaak vragen bedrijven: wat zou ie zelf doen als
ondernemer? En daarin ziin we sterk; in de huid van on-

dernemers kruipen en problemen vanuit hun perspectief

zien en ook ons eigen idee duideliik metden."

Diversiteit
In de avonduren verzorgt Dáska workshops en trainingen
voor opleidingen. 0p biivoorbeeld Windesheim en Uni-
versiteit Twente. Dat is een bewuste keus. Gerrit: "als ie
in een goed verhaal je kennis kunt overdragen en in dis'

cussie kunt met groepen, ben ie waarschiintiik ook een
geschikt consultant." Waar Dàska ziin consultancy activi-

teiten richt op processen, richt zusteronderneming Stet'

ler Controlling & Consulting uit Groningen haar piilen op

de financiën. "Bedrijven geven regelmatig aan dat sa-
menwerking met accountants veelal gebaseerd is op ge-

schiedenis. Stetter kiikt uiteraard ook achteruit, alleen
veet belangrijker is vooruitkiiken, en hier biedt Stetter at

of niet in combinatie met Dáska dan ook een oplossing.
Doelgroep is voornamelilk het midden- en kleinbedriif.
En ik durf wel te stelten dat wii met veet ondernemingen
meer winst kun.nen maken," atdus Wilfried.

Participatie
Dàska voorziet voor de toekomst een nieuwe vorm van

betrokkenheid bii de ktant. Volgens Wilfried is participa-

tie in projecten slechts een kwestie van tiid. "Hoe kan ie
beter tonen dat ie vertrouwen hebt in een bepaatde
koers dan zelf ook deels getd in bepaalde bedriiven te

steken? Een ontwikketing waar Dáska niet altiid voor zal
weglopen."

Dàska - een samentrekking van de uitdrukking'Dat
is Kwaliteit' - begeeft zich vanaf 1989 op de markt
van consultancy. In organisaties tot zoo man treedt
Dáska op als'huisadviseur'; van profit - tot non-pro-
fit organisaties en van grote - tot middelgrote bedrii-
ven. Gerrit Veldman en Witfried ïoeter zien een uit-
daging in de integrale aanpakvan bedriifsprobtema-
tiek. Gerrit: "we brengen de ontwikkelingen in de

samenleving en de strategie van een bedriif in kaart.
Van daaruit maken we de vertaalslag naar de inrich-
ting van de organisatie. Hoe optimaliseren we een
marktgericht arbeidsproces?" Witfried vult aan:

"Dáska doet dit alt i id vanuit de bedriifsprocessen,
meestal in de rol van projectleider, Een plan maken
is één, maar de uitvoering is minstens zo betangriik.
Daarom denken we graag mee met het management
en de medewerkers om de gewenste doelstell ingen
te realiseren."
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'Unieke setting voor zakelijke bijeenkomsten'

Zeilschip Hollandsch Diep

In een voortdurend wisselende setting zaken doen of aan relatiebeheer werken, Daarvoor is een dagtocht op
zeilschip Hollandsch Diep een verrassende en uiterst geschikte uitkomst. "De rust op het water gecombineerd

met de luxe van het zeilschip - ook op culinair gebied - is een bron van inspiratie," aldus schipper Leo Vogel.

2"
Moerdijk

Na vi j f t ien jaren ervaring in zowel de horeca als de
nternationale cruisevaart, besloot Leo Vogel deze
lwee ' l iefdes' te combineren als schipper /  gastheer
van het zei lschip Hollandsch Diep. "Vanuit het pit to-
reske Wil lemstad varen we vol ledig verzorgde dag-
tochten voor gezelschappen tot veertig personen,"
zegt Leo. "Dus inclusief de lunch, hapje en drankje
en eventueel uitgebreid diner." Op de site www.Zeil-
schipHollandschDiep.nl zi jn arrangementen met al l- in
tarieven te vinden; zo voorkom ie f inanciële verras-
singen achteraf. "

Gevarieerde doeleinden
Op het wijde water van Hollands Diep en Haringvliet
is er voldoende ti jd om relaxed met elkaar te conver-
seren, genietend van een boeiend uitzicht dat alt i jd
wisselt. En opvarenden kunnen - indien gewenst -
zelf de handen uit de mouwen steken en het schip
besturen. Daarom leent een dagtocht op Hollandsch
Diep zich voor een grote variëteit aan doeleinden.
Personeelsuitjes, teambuilding, relatiebeheer, direc-
tievergaderingen, trarningssessies en allerlei gelegen-
heden waarbij er iets te vieren is. "Vandaar dat naast
bedrijven ook particulieren uitstekend op Hollandsch
Diep terecht kunnen," stelt Leo Vogel. "Het schip is
een trouwlocatie van de gemeente Moerdijk en dus
voor een complete trouwerij - inclusief bruiloftsfeest
- een originele optie. Maar ook voor familiedagen,
vriendenuitjes, verjaardagen en zo meer is een tocht
met het Hollandsch Diep een onvergeteli jke erva-
r ing.  "

Nostalgisch
De Hollandsch Diep is een speciaal voor de passagier-
vaart gebouwde kl ipper met nostalgische uitstral ing.

"De ideale locatie om relaxed met
elkaar te converseren, genietend van

een boeiend uitzicht dat alt i jd wisselt."

Van alle gemakken voorzien, uitstekende zeileigen-
schappen en natuurli jk goedgekeurd door de rele-
vante keurende instanties. Op de website wwwZeil-
schipHollandschDiep.nl krrjgt u een uitstekend beeld
van het luxueuze karakter van het schip en alle mo-
geli jkheden. Leo: "ik adviseer wel vroegtijdig te re-
serveren, want de agenda zit alweer behoorli jk vol. "



Je Haarlemmermeerse ondernemersclub wordt
;etypeerd door een trouwe, hechte kern. Leden
: e al vanaf het begin. in 1993, l id zi jn. "En dan
:raten we over het gros van de ruim vi j fenveert ig
edenj '  aldus secretaris René van Schaik. "Om dat
:3ntal f luctueert het ledental constant. Daardoor
s de groep een echte eenheid, waar zelfs goede
, r isndschappen uit  ontstaan j '

:ttijd wat te beleven
rraast een 'winter- en zomerstop' organiseeft de
3CH om de zes weken een activiteit. Bestuurslid
:,rrnmunicatie Judy Sakes: "die al len gekenmerkt
:  n door een hoog fun- leer gehal te.  Zoals
,",orkshops schi lderen, drummen, koken, noem
-aar op. Maar ook boottochtjes (Westeinder,
Sei l) ,  of een r i t je met de Museumstoomtram in
!rkhuizen. Reuze gezel l ig en informat ief
:  emaal i '

l -r l inaire voorkeur
.:n oudsher laat de BCH haar bi jeenkomsten bi j
. :orkeur vergezeld gaan van een cul inair t int je.
'Zo maakten we begin van het jaar onze eigen
:--apes, een groot succes! Dit jaar staat onder
:rdere een cursus bierbrouwen - op locatie - op
-€t programma. Daar wordt nu al door veel leden
-ear uitgekekenj '  weet Judy.

lrarm welkom
rr êuW€ leden zi jn van hafte welkom bi j  het
- 'crmele gezelschap, dat restaurant De Ouwe
l,teerpaal in Vi j fhuizen (tevens BCH-l id) als
:- r isbasis koos. Met een zeer gevarieerd
Èienbestand is de BCH van grote toegevoegde
.,,a a rde met de aa ntrekkel i j ke netwerkmomenten.
r*,:arbi j  een ieder alt i jd vr i jstaat om wel of niet
:eel te nemen en zelfs introducés welkom zi jn.

Lidmaatschapkosten zi jn driehonderd euro per
jaar en er zi jn geen beperkingen wat betreft regio
of branche. "Kortom: netwerken op een
aangename manier met een ondernemend
gezelschapi '  aldus penningmeester Peter Vos.
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Gezellíg zaken doen'

Business Glub Haarlemmermeer

Een hechte groep ondernemers die regelmatig bijeenkomt om kennis en ervaringen uit te wisselen. "En als

daar business uit voortvloeit, is dat extra winst," weet Jan van Gaalen, voorzitter van de Business

Club Haarlemmermeer (BCH). "Even de gedachten verzetten met geliikgestemden; dat is ons belangriikste

uitgangspuntí

"Netwerken op een aangename manier
met een ondernemend gezelschap."
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. . :omplete scala aan beveil igingsdiensten'

RA Security

: :n betrouwbare naam in de Ni jmeegse bevei l ig ingswereld. Dat het totale pakket aan

:evei l ig ingsdiensten beheerst.  RA Securi ty koppelt  al  ruim vi j f  jaar persoonl i jke betrokkenheid

:3n vergaande expert ise.  "Al les op bevei l ig ingsgebied l igt  b innen onze mogel i jkheden,"  a ldus

: genaar Riny Albers, "waarbi j  we als bevei l iger graag het gezicht van uw bedri j f  zt in l"

-  = r i t ia len van Riny Albers stonden aan de
::  van de naamvoering RA Secur i ty,  act ief

,  - :s 2003. "Samen met mi jn vrouw El les
- =: l  ik  port ierwerk bi j  dr ie horecabedr i jven,"

' : -s de Ni jmegenaar.  " Inmiddels is onze re-
:  - : r t ie l i js t  pagina's groot en putten we ui t
: :^  netwerk van tacht ig mannen en vrouwen
: :  a l le aspecten van bevei l ig ing beheersen.
:-  object- ,  evenementen- en persoonsbevei-

= -g tot  verschi l lende soorten survei l lances
:-  larkeerbeheer.  Het accent l igt  daarbi j  op
: '=.ent ie van zaken als inbraak en vanda-
.-e.  Die kunnen bedr i jven erg veel  schade

:=-:kkenen, wat voorkomen kan worden door

= :ede survei l lance, objectbevei l ig ing en snel le
=: 'mopvolging. RA Secur i ty heeft  bewezen
-:r  een ui tstekende partner in te z i jn en
::dr i jven te behoeden voor onnodige schade."

G a stheer
- : i  beeld van de bevei l iger als een op sensa-
:  =!eluste bodybui lder is volgens Albers al
r^g achterhaald.  "Tegenwoordig ben je

- : lent ig procent gastheer en t ien procent

- : t ier .  Je moet in het bezi t  z i jn van een
-: , ,eÍ l igerspas en met de huidige regelgeving
.-st  ongepast gedrag direct  je baan. Ik eis
:.  mijn personeel een professionele uitstra-
- ; ,  goede sociale vaardigheden en natuur l i jk
: 's tand van zaken. Voor mi j  is  dat  naast de

,:  e id ing tot  bevei l iger ook het bezi t  van een
:-3O-diploma en de cursus tot  bedr i j fshulp-

--  
ener.  Extra services die ervoor zorgen dat

= te al len t i jde adequaat kan handelen. RA
!: :ur i ty heeft  door de jaren zi jn naam als
-  - : fessioneel  bevei l iger meer dan waarge-
- . :akt ;  ik  wi l  dat  mi jn personeel  dat

-^r--^ i+ / ,
-  _>LtddtL.

Ê rkend leerbedr i j f
:  :  Secur i tv staat te boek als erkend ECABO-
=='oedr i j f .  "Wat er op neerkomt dat just i t ie
,-s de bevoegdheid geeft  tot  prakt i jkbegelei-

-  ^9,"  zegt El les.  " Ik noem het wel  de kraam-
.: 'ner van de bevei l iger.  We weten hoe last ig
- : :  is  geschikt  personeel  te v inden, op deze
-anier le iden we mensen op volgens onze
-: 'men en waarden. Met als doel  er  ons toe-
. , , rTst ig personeel  u i t  te halen. Een win-win
. : rat ie dus."  Zwaartepunt in die opleiding is
.  :  gens Riny Albers r is icobeheersing. "Dat

- :  rgt  voor vei l igheid en cont inuï te i t .  Voor
--st ,  regelmaat en zekerheid.  Onze diensten

"RA Security heeft bewezen bedrijven

te behoeden voor onnodiqe schade."

zi jn er dan ook op ger icht  om door verant-
woordel i jk  en deskundig optreden daadwerke-
l i jk  r is ico's te beheersen."

Flexibi l i te i t
Een sterk punt van RA Secur i ty is f lexibi l i te i t .
"Als de klant nu bel t ,  dan kunnen wi j  b innen
één uur bevei l ig ingsbeambten leveren. We
beschikken over een luxe Mercedes voor
persoonsbevei l ig ing en twee auto's r i jden
bi jna cont inu survei l lancerondes op bedr i jven-
terreinen. Maar ook in winkels dragen onze
survei l lanten bi j  aan veÍ l igheid."  Act iv i te i ten
waarvoor nauw contact  met pol i t ie,  just i t ie en
brandweer onontbeer l i jk  is .  Reden voor Riny
Albers om structureel  met de 'arm der wet '
om tafel  te z i t ten.  "Bi j  grote evenementen eis
ik dat al le betrokken bevei l igers bi j  het  over-
leg aanwezig z i jn.  Of het nu gaat om de
Ni jmeegse Vierdaagse, de Lingewaardse
Meifeesten of  een optreden van Kane; goede
onder l inqe communicat ie is het halve werk."
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irmdige expertise in krachtige en degelijke metaal-
:anstructies. Daaryoor staat Bizon Metaaltechniek.
4G jonge bedrijf wordt gekenmerkt door vakman-
Eïap en flexibiliteit. "Want geen brug gaat Bizon te
d!t? '

-t'r: Rssg[66rn en Jeroen van de Kamp staan ga-
r3-[ .'oor tientallen jaren ervaring in de metaalindu-
me Eind 2006 startten ze met Bizon Metaaltech-
res -En voor elk bedrijf zijn we een betrouwbare

'Uw betrouwbare partner in metaal '

Bizon
Metaaltechniek

partner in metaal," zegt Jeroen, "in drukke tijden
kunnen wij  werk uit  handen nemen." De jarenlange
expertise leidde ertoe dat geen klus te gek is voor
Bizon Metaaltechniek. Gert:  "als wij  een tekening
onder ogen krijgen, zorgen wij voor de perfecte uit-
voering. In alle soorten staal, al heeft RVS wel
onze voorkeur - dat is mooier en special ist ischer
materiaal." Gert en Jeroen hopen op langere ter-
mijn zelf totaalklussen aan te nemen of zelfs een
productlijn te ontwikkelen. "Maatwerk en daad-
krachtig, zoals onze klanten van ons gewend zi jn."

\ i  Bàrnevero

VLOEREN LEG SERVICE
NEDERLAND

M'

Robyright Graphic @obyright"
*srophic 

design

=F schitterende vloer op maat, vol ledig conform
c smaak van uw interieur; Vloeren Leg Service
l l lLS) Nederland voldoet aan de wensen van elke
ilaÍn.

r  r f  laren geleden besloot Henk Mouw onder
*, l :er vlag te begrnnen met het zwevend leggen
nar aminaat- en parketvloeren. "Soms word ik
mceruurd door grotere ondernemers, maar ik
,€{. (cop ook zelf aan zowel particulieren als be-
Írr ,en,"  a ldus de zel fstandig ondernemer.  Grote

'Uw special ist  in Iaminaat en parket '

Vloeren Leg Service
Nederland

kracht van VLS Nederland is de snelheid,  b in-
nen één dag legt Henk een schitterende nieuwe
vloer. "Van tevoren beki jk ik de situatie. De klant
kiest zelf  zi jn kleur en structuur en ik adviseer
daarin. lmmer met een scherpe pri jsstel l ing' '
Vele tevreden klanten zi jn het beste bewijs van
Henk's vakmanschap. Mond tot  mond reclame
leverde een klantenkring op door heel Neder-
land. "De persoonli jke benadering wordt ge-
waardeerd," weet Henk Mouw. "Advies, maatne-
ming en duidel i jke uit leg; bi1 VLS Nederland
kri jg je waar voor je geld."

it 1uíste identiGit ontwikkelen op het iuiste moment.
*$an logo's tot hele campagnes komt Robyright met
ffiende en opvallende concepten," aldus Robert Jan
$Es

Ër: 2000 koos Robert Jan Bos voor het zelf-
rE-dig ondernemerschap als Robyright Grap-
1rÊ Design. "De combinatie van copyright met
rr - naam". Robyright heeft al meerdere aan-
rcrekende projecten op zijn conto. Zoals de
p,-plete huissti j l  voor Het Nationale Park De

'Uw bedr i j f  voorzíen van een herkenbaar
gezicht '

Design
Hoge Veluwe, van logo tot entreebewiis en van
brochure tot jaarverslag. "ln Barneveld heb ik
de huisstijl ontworpen voor de campagne Stich-
ting Race Tegen Kanker. lk vind het een uitda-
ging om vernieuwende en opval lende concep-
ten te ontwikkelen, wel immer passend bii de
sfeer binnen een bedrijf natuurli jk. Robyright
r icht  z ich nu ook meer op aankleding van pan-
den en woningen, in samenwerking met Nico-
lien Fotografie in dezelfde (foto-)grafische fi lo-
sofie; 'passend in de sÍeer'. Kijk voor een port-
Ío l io op robyr ight .n l
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'De kern van Nysingh is: zorg uit handen nemen'

*-tt'.1*h advo c aten- n o ta ris s e n
J:

.,rÍt" 
:

.;:sDe kern van Nysingh is: zorg uit handen nemen. Dat doen we natuurlijk in de eerste plaats door ons vak te ver-

*rr" ,sta*nit aldus vestigingsvoorzitter Zutphen Herman Krans. Leo Kok - notaris - vult hem aan. ooMinstens zo
ut, :beldngrijk is dat we ons afvragen wat nu werketijk de grootste zorg van de klant is: wordt het recht niet belang-

rijker dan het probleem? Wegen de kosten wel op tegen de opbrengsten? Zorg uit handen nemen betekent voor

ons re4ifi49n dat een klant meer aan zijn hoofd heeft dan juristerij.,o
. ! r { . . -

l

advocaten kunnen samen alle iuridische

mr. Krans geven de tegeltjes nog steeds één van
de grootste zorgen van de klant weer: "een klant
heeft niets aan een gewonnen procedure als de
rekening van de advocaat de klant vervolgens
toch aan de bedelstaf brengt." Iedere advocaat
moet zich daarom constant realiseren dat hij of
zij voor de klant ook gewoon een kostenpost is.
Daarbij kan mr. Krans het niet laten om ook een
voorbeeld te geven van het omgekeerde: "een

advocaat die in een half uur een advies geeft dat
de klant bi jvoorbeeld € 100.000,- oplevert,  is ei-
genlijk onbegrijpelijk goedkoop, maar ook dat
heeft natuurlijk zijn charme."

Hulpmiddel

Bij het Nysingh-thema van 'zorg uit handen
nemen' hoort ook dat het recht niet belangrijker
mag worden dan het probleem. Mr. Kok ziet heÍ
zo: "het recht is fantastisch, maar als dienstverle-
ner in het recht moet je je altijd realiseren dat het
recht nooit meer is dan een hulpmiddel. Je bent
zelf als advocaat of notaris niet belangrijker dan
je klant en het recht is niet belangrijker dan het
probleem van de klant. En juist omdat het recht
geen doel op zichzelf is, zul je het als advocaten-
notarissenkantoor tot in de puntjes moeten be-
heersen. Al leen dan nameli jk kun je je jur idische

mond op het juiste moment open of dicht doen.
Bij Nysingh hebben we daarom heel bewust ge-
kozen voor special isat ie."

Specialisatie

En inderdaad, op nysingh.nl kan je zien dat Ny-
singh veel secties met gespecialiseerde advocaten
en notarissen heeft. "Bij specialisatie hoort", vol-
gens mr. Krans, "ook dat specialisten op een be-
paald rechtsgebied grondig samenwerken. Daarom
heeft onze Zutphense mr. Sietze Knoop als specia-
list ruimtelijke ordening en bestuursrecht ervoor
gekozen naar ons kantoor Zwolle te gaan. Daar
werkt mr. Knoop samen in een grote gespeciali-

seerde sectie. En ondertussen kan hij zijn klanten
- vooral gemeenten en projectontwikkelaars - ook
vanuit Zutphen prachtig blijven adviseren. Voor

de klant betekent dit dat hlj op éën adres
ht kan.

Geen luidspreker

"Wij willen btj Nysingh cliënten d,e zorg uit han-
den nemen", vervolgt mr. Krans. "Dit betekent
ook dat we niet de 'luidspreker' van de klant
kunnen zi jn. Een' luidspreker'  als advocaat zorgt
er namelijk alleen maar voor dat een zaak esca-
leert, dat de kosten daarmee de pan uit rijzen, en
dat de mensen door toedoen van de luidspre-
kende advocaat alleen maar een grotere hekel
aan elkaar krijgen. Dat werkt natuurlijk niet."

Kosten

Op de werkkamer van Herman Krans in het
Emerhuys hangen zes oude Makkummer tegel-
tjes, waarop te zien is hoe een advocaat een koe
melkt terwijl twee boeren aan de kop en aan de
staart van die koe trekken. 'Wie pleit om een
koe, geeft er een toe' staat eronder. Volgens
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mr. Bafi de Bruyn geldt net zoiets; samen met

mr. Hylke Brandsma van ons kantoor Apeldoorn

doet mr. De Bruyn grote faillissementen, zoals

Atag en Megapool. Mr. De Bruyn heeft daarom
gekozen voor special ist ische samenwerking in die

faillissementen op ons kantoor Apeldoorn."

Notar iaaÍ

Bi jzondere aandacht vraagt mr. Kok voor het

Zutphense notariaat van Nysingh. Met de komst,

een jaar of vi j f  geleden, van een Nysingh-notaris,

waren er in Zutphen weer vier notarissen. Dat

bleef niet zonder gevolgen, heeft mr. Kok gesig-

naleerd. "De pri jzen - in het bi jzonder bi j  onroe-

rend goed aktes - zi jn in Zutphen behoorl i jk ge-

daald. lk ben daar best trots op, vooral omdat het

nu juist de doelstel l ing was van de nieuwe Nota-

r iswet. Natuurl i jk rnoet je als dienstverleners (of
je nu advocaat of notaris bent) een goede pri js

voorje product vragen, maar zonder concurrentie

gaat dat te vaak mis".

Uniek

Nysingh is in Zutphen het enige kantoor waar

notarissen en advocaten samenwerken. Mr. Kok

is niet bang dat daardoor de onpart i jdigheid van

de notaris of de advocaat gevaar loopt. Hi j  ziet

eigenl i jk al leen maar voordelen bi j  deze samen-

werking: "notaris en advocaat kunnen samen al le
juridische vragen aan. Voor de klant - of dat nu

een ondernemer of een part icul ier is - betekent

dit dat hij op één adres terecht kan. Daarbij leren

notarissen en advocaten ook nog eens heel veel

van elkaar. Ik denk dan vooral aan het grote ver-

schi l  tussen de juridisch adviseur die part i jdig is

- en dat ook moet zi jn - en de adviseur die juist

onpart i jdig moet zi jn. Zowel advocaten als nota-

r issen moeten het al lebei kunnen. Wild gezegd:

als een notaris als part i j -adviseur gevraagd

wordt, dan moet hi j  zich als een advocaat opstel-

len en als een advocaat als bindend adviseur ge-

vraagd wordt, dan past hem de notarisrol.  Dat je

dan tegel i jkert i jd over die rol volstrekt helder

moet zi jn spreekt hoop ik voor zichzelÍ-."

- '{?#j"'
rsFd * l"à*
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Mr. Hernqn Krans (/ínks.1 en ntr. Leo Kok tan Nvlsinglt advocqÍen-tlotqrissen 7,utphen. Herman

Kratr! ls 1'é,.ltlgirgrtnorzítter t,nt het kqnÍoor ZLnphen. Iil zijn dogelijk.se proktíik futudt híj zich

t,oorol bezíg net onderneming.srec ht en duteLo.\recht. Leo Kok is olltrtuntl ruilaris, meÍ als

\pecíqlítqtíes e.\tdtel)ldnníng, hedríjl.\oterdrac:hten en c:ontmerc ieel onroerend goed.

Nieulrkomers

Met zichtbaar plezier vertelt  Herman Krans nog

over een drietal nieuwkomers bi j  Nysingh Zut-

phen. "Dit jaar hebben we op de moeil i jke rnarkt

van goede advocaten drie gespecial iseerde rnede-

werkers kunnen aantrekken. Mr. Bavo Kónig

doet vooral ondernemingsrecht en fai l l issemen-

ten en is in Zutphen al een beetje bekend van-

wege het fai l l issement van Van Eldik Instal lat ie-

techniek waarin hi j  curator is. Mr. Jacqueline

Ligthart doet personen- en fan.r i l ierecht en heeft

als één van de weinige advocaten in Nederland

heel veel ervaring met erf iecht; ook weer een

mooie l i jn met ons notariaat. Mr. Hemke de

Weijs tot slot doet intel lectuele eigendom met

al les wat daarbi j  hoort.  Ik ben werkel i jk heel bl i j

dat deze drie jur idische special isten bi j  Nysingh

Zutphen zi in kornen werken."
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(weer) aan het werk'

Lelie Holla nder

i ' laximale participatie in de samenleving bewerkstelligen voor mensen zonder werk en een grote
afstand tot de arbeidsmarkt. Bii voorkeur in een betaalde baan! Sleutelgedachte voor Lelie Hollander,
re-integratiebedrijf, uitzendbureau en arbodienswerlener. "We koppelen enthousiaste en maatschap-
pelijke betrokkenheid aan resultaat," aldus compagnons René Lelie en Ruud Hollander. ',want het is
een misvatting dat bijvoorbeeld 4S-plussers, jong chronisch zieken en allochtonen niet van meer-
waarde kunnen zijn voor een bedrijf; Lelie Hollander is hiervan zelf een perfect voorbeeld.,'

-e ie Hol lander werd in 2001 opger icht  door
; .ene Lel Íe en Ruud Hol lander.  . 'Met als doel
-ensen te helpen die door een arbeidshan-
:  cap of  werkloosheid extra afstand tot  de
:-beidsmarkt  hebben,"  a ldus Lel ie.  . .45-plus-

:ers,  jong chronisch zieken en al lochtonen.
ien groep waar -  ondanks de nodige
. coroordelen -  enorm arbeidspotent ieel  in
: :  voor de krappe arbeidsmarkt ."  De veel-
: .1di9heid van Lel ie Hol lander,  namel i jk
-e- integrat iebedr i j f ,  arbodienstver lening en
- tzendbureau, bleek enorm aan te s laan.
* ' iaardoor naast de vest ig ing in Drachten
:ok f i l ia len in Almere, Bui tenpost,  Leeuwar-
:en, Amsterdam en Ni jmegen werden
;eopend. Hol lander:  " in 2005 vest igden we
ins op bedr i jventerrein Bi jsterhuizen, maar
s,nds 1 ju l i  2007 bezi t ten we di t  schi t terende
iand aan de St ie l t jesstraat.  Centraal  gele-

- :en en in het oog spr ingend. Kortom, een
Ceale locat ie om mensen weer aan het werk

:e helpen."

Kracht
-e l ie Hol lander stel t  z ich ondermeer ten doel
'nensen met een maatschappel i jke handicap
'bi jvoorbeeld 45-plus) een vast dienstver-
rand bi j  een werkgever te bezorgen. . .Deze

doelgroep staat vaak vol  enthousiasme in
run werk,"  verwoordt Ruud Hol lander z i jn
ervar ingen. "Als z i j  worden ingezet op hun
<wal i te i ten en af f in l te i ten en er voldoende
.ekening wordt gehouden met de balans
:ussen pr ivé en werk,  z i jn het minstens net
zulke harde werkers als jonge werknemers.
iVaarbi j  we desgewenst job-coaching -  on-
dersteuning op de werkvloer -  verzorgen. In
veel  geval len vol ledig vergoed door UWV en
clat kost het bedri j f  dus geen cent. ' ,  In eigen
bedr i j fsvoer ing bewi jst  Lel ie Hol lander de
kracht van de doelgroep. Veert ig procent
van de werknemers is 45-plus en twaal f
orocent arbeidsgehandicapt.  "Vaak zi jn er
vooroordelen over deze groepen, maar leer
.-e de kracht achter het indiv idu kennen, dan
rerdwi jnen die als sneeuw voor de zon., ,

Arbodienstver lener
Op het gebied van Arbo, verzuimbegeleiding
en re- integrat ie biedt Lel ie Hol lander een
'ul l -service pakket.  "Onze arbodienstver le-
r ing is natuur l i jk  een belangr i jke aanvul l ing
cp het ui tzendwerk,  maar kan ook separaat

I

"Lelie Hollander helpt mensen die door een arbeidshandicap
of werkloosheid extra afstand tot de arbeidsmarkt hebben.,'

ingeschakeld worden,"  legt  René Lel ie ui t .
"We wi l len aanslui ten op de behoefte die
binnen een bedr i j f  leef t  en aanvul len wat z i1
zel f  n iet  in huis hebben."  Verzuimbeheer bel
gint  b i j  Lel ie Hol lander met de inzet van een
arbeidsdeskundige. "Die inzicht  verschaft
over de exacte toedracht," vervolgt Ruud
Hol lander,  "en daardoor de ju iste professio-
nal  in kan schakelen. Ook zal  een mogel i jke
terugkeer in (aangepast)  werk op het ju iste
moment worden ingezet.  Maar z iekteverzuim
kan beter worden voorkomen door verzuim-
prevent ieve maatregelen. Breng kernkwal i -
te i ten en r is ico's van werknemers in kaart
en probeer gezamenl i jk  de arbeidssi tuat ie
aan de hand daarvan opt imaal in te r ichten.
Aangevuld met l i fe-sty le adviser in g en/of
t ra in ingen. Prevent ie is een verwaarloosd
aspect dat langdur ig z iekteverzuim kan
voorkomen; wij  zi jn voortreffelÍ jk in staat
dat aan te pakken en helpen bedr i jven zo
veel  geld ui t  te sparen."
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txctusteve tmporteur van de multifunctíonele AVANT mini-loader,

Gems B.V.

De AVANT mini-loader is een uiterst compacte en functionele machine, geschikt voor een grote variatie aan klus-
sen' En in zestien verschil lende modellen verkri jgbaar, geschikt voor gemeenten, aannemers, hoveniers, straten-
makers, maneges, veehouders en vele andere productiebedrijven - en particulieren. Gems B.v. combineert sinds
begin jaren negentig het exclusieve importeurschap van de AVANT mini-loader met verregaande service en een
groot assortiment aan hulpstukken.

: et de Lint startte in 1982 als machine-importeur in Wil_
:"nstad als Gems B.V "Zo zag ik vele verschillende ma_
:- nes de revue passeren, maar toen ik na tien laren in
:arraking kwam met de AVANï mini-loade4 wist ik dat
^et de revolutie was waarop vooral hoveniers- en straten_
-akerbedrijven zaten te wachten.,, Niet vreemd dus dat
zrno 2007 ruim zeventig procent van de cliëntele van
3ems BV uit deze segmenten afkomstig is. ,,Van tuincen_
--'à en stratenmakers op de hoek tot gemeenten en grote
$elers als KWS, Volker Stevin, Dura Vermee4 Heras Hek_
.',erk, Jaarsveld Wegenbouw, GMB Aannemingsbedrr.lf,
;aieis' t  Loo - en meel" verklaart De Lint.  , ,Door heel Ne_
:erland zitten dealers waar bedriiven terecht kunnen voor
:e AVANT mini-loader. "

Multifunctioneel
3.ote kracht van de AVANT mini-loader zit vooral in zirn
:rgekende diversiteit, Doordat Gems B.V meer dan hon-
:erd hulpstukken levert, is de machine ongekend multi_
--'tctroneel. Blj bouwen, verbouwen, grondbewerking,
/.egen- en tuinonderhoud en meer - veel meer - doet de
:l.npacte duizendpoot voortreffelijk dienst. Maar de ma_
-- ne wordt ook gebruikt als sneeuwschuiver en de ge_
-eente Amsterdam kocht er zelfs eentje aan om honde_
:,c€p weg te halen. Functionaliteit ten top. ,,Waar vroeger
le mouwen opgestroopt moesten worden, biedt de
:,'ANT mini-loader duidelijke lastenverlichting,,, schets
le Lint het zoveelste voordeel. "De kleinste weegt 530
:. de grootste 930 kilogram en daarmee kunnen ze een
,rcNoud van hun eigen gewrcht verp\aatsen. Het appa-
'aat rs erg eenvoudig bedrenbaar, een rilbewijs is niet
nodig en accessoires ziln simpel te veruvisselen. Voor veel-
eisend werk is de AVANT mini-loader werkeliik 'too of the
bi l l ' !  !  "

Gems B.V.
Doordat Gems B.V al zo lanq actieÍ is in deze markt. is er

"Waar vroeger de mouwen opgestroopt
moesten worden, biedt de AVANT mini-

loader duidelijke lastenverlichting. "

veel ervaring dat het dynamische zevenkoppige bedrijf
graag dee\t met haar k\anten. "We kunnen immer pas-
send adviseren en zijn in staat snelle en betrouwbare ser-
vice te leveren," benadrukt De Lint. "En naast verkoop is
het bij ons mogelijk om één van de modellen - of be-
paalde hulpstukken - te huren. Een grote verhuurklant is
bijvoorbeeld BoRent, die bevestigen wat wij al lang wis-
ten; de AVANT mini-loader is voor veel bedriiven een
ware uitkomst."

GEMSTT
nt%NI|rcNE n

Gnercl E tqêoa Mo.inery Supbliet b.v
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' Relatiegeschenken, .fee,stpakketten en promotiekleding

Hedi International BV

Hedi International levert relatiegeschenken, feestpakketten en promotiekleding aan bedrijven. "Van eenmans-

zaak tot mu\tïnatïonaU' zegt diretteur Edviïn'V{o\ïhagen. \\ïi zïet zi)n produrten voora\ a\s een moge\khetd

voor ondernemers om te netwerken en als onderdeel van de uitstraling van een bedrijf.

"Onze klanten zitten in allerlei branches," aldus WolÍha-
gen. "Het zijn regionale en landelijke bedrijven. Enkele
klanten zijn zelfs in het buitenland gevestigd. Die komen
bij ons terecht door mond tot mond reclame. Op den duur
weten mensen je precies te vinden." De producten van
Hedi worden ingezet bij de opening van een bedrijf, de in-
troductie van een nieuw product, een naamsverandering,
jubilea, feest en ve{aardagen enzovoort. "Je ziet vaak dat
bedrijven een presentje weggeven ais er iemand langskomt,
gewoon op de zaak of op beurzen. Ook voor verjaardagen
van werknemers komen ze bij ons of als er bijvoorbeeld
een personeelsuitje is georganiseerd. Het zijn de kleine din-
gen die het doen, zeg ik altrld, ook al worden er soms hele
gote zaken gedaan." Eén van de sterke punten van Hedi is
dat ondememers een volledige begeleiding kijgen en in
principe alles mogelijk is. "We hebben veel merken in huis,
we controleren de spullen, helpen met bestellen en geven

natuurlijk voorlichting. Soms weten klanten niet goed wat
ze willen. Ze hebben dan meestal ook geen beeld van wat
er allemaal te krijgen is. Dan helpen wij ze een eindje op
weg."

Drie showrooms

In het opvaliende bedrijfspand op industrietenein De Re-
velhorst beschikt Hedi over niet minder dan drie show-
rooms: één voor tassen en paraplu's, één voor kleding en
één voor promotieartikelen. In de kersttijd wordt er boven-
dien nog een speciale showroom ingericht met kerstspul-
len. "Als mensen hier komen," vervolgt WolÍhagen, "pro-

beren wij in te schatten wat bij ze past. Wat willen ze? Voor
wie is het bedoeld? Hoe hoog is het budget?" Het aantal
producten dat een ondememer bestelt, blijkt van geval tot
geval te verschillen. "Je hoeft echt niet persé in grote getal-
Ien te denl<en. Het is een beetje aflrankelijk van het product.

"IIet zi.ln de kleine dingen die het cloen, zeg ik altijd, ook al
v,orden er soms hele grotc ;aken gedaan."

Pennen bestel je bijvoorbeeld al vanaf driehonderd stuks.
Maar je kunt er ook tien- of twintigduizend kijgen. Voor
kleding geldt hetzelfde: je kunt vijf sweaters bestellen,
maar ook duizend. Wat je maar wilt. We kunnen zelfs een
hele kledinglijn laten maken." Ook de feespakkefen zijn
er in alle soorten en maten. kant en klaar ofom zelfsamen
te stellen. "Je kunt het zo gek niet bedenken ofwe leveren
het. We denken graag mee met de ondememer. En samen
komen we er dan altijd wel uit."
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ffiumesen
i::-:<ken partner in taaltrainingen en vertalingen'

LTC/La ng uage Trai ni ng Centre@

isr tal ingen en taal trainingen op maat.  Met hoogwaardige expert ise en persoonl i jke
uetrokkenheid als kernbegrippen. Daarvoor staat LTC/Language Training Centreo.
-Taalvaardigheid van medewerkers is onontbeerl i jk bi j  de internat ional iser ing van steeds meer
i ,rrdernemingenr" aldus directeur Renée Pheif fer-Hekman. "Onze professionele werkwi jze
lr l jkt  al  ruim 25 jaar ui termate effect ief  te zi jn."

- : i87 werd Renée Pheiffer-Hekman ful l t ime of-
" ' : :  -anager bi j  LTC/Language Training Centre@
.r- :ag het bedrijf sindsdien uitgroeien tot een
:e'::lwbare paftner voor vele bedrijven waar het
ï,:: cm vertaal- en taaltrainingstrajecten. Voor
;-: :e spelers als onder andere Stork, Phi l ips
r* r D) €o Intervet mag LTC zich preferred supplier

-, :Ê-en. "Het feit  dat onze klanten van toen zon-
:t- uitzondering nog steeds op LTC terugval len,
:: , : ' i  dat ons concept aanslaat," zegt Pheiffer-
-:(11an/ die de Nijmeegse vestiging in 1990
:' , :-nam. "Een concept waarin maatwerk, per-
; - :n l i jkheid en f lexibi l i te i t  doorslaggevende
q:arden zi jn." De behoefte van de klant wordt
:elaald in een kosteloos intakegesprek en ver-
=a d naar het te volgen traject. Dat kan zi jn een
-rividuele of een groepstraining. In-company of
: - i  onze locatie in Nijmegen. Overdag of 's
:,onds, gespreid over een aantal weken of enkele
:agen Íntensieve training. We ontwikkelen lesmo-
:ules op maat, zodat exact aan de - vaak speci-
'eke - vraag tegemoet kan worden gekomen. Na
lert ig trainingsuren volgt toetsing, een evaluatie
en wordt een eventueel vervolgtraject bespro-
<en."

Persoonlijke betrokkenheid
/oor de taaltrainingen werkt LTC hoofdzakelijk
rnet gekwalificeerde medewerkers die in vaste
dienst zi jn. Renée Pheiffer-Hekman: "daarmee
houden we opgebouwde kennis in huis. Boven-
dien kunnen we opdrachtgevers vaste trainers
geven. Binnen LïC zien ze steeds de vertrouwde
gezichten, ook door ons geringe personeelsver-
loop. Onze mensen zi jn hoogopgeleid, vol ledig
gekwali f iceerd en ze hebben meestal een mult i-
discipl inaire achtergrond. De taaltrainer heeft dus
aff ini teit  met het vakgebied van de cursisten." De
vertaa lwerkzaa mheden betreffen een g root aa nta I
talen. "Daartoe beschikken we over een breed
netwerk aan hoogopgeleide freelancers, die we
specif iek per vakgebied kunnen inzetten. Van-
wege de vereiste perfectie werken we uitsluitend
met per opdracht geselecteerde native speakers.
Uiteraard heeft iedere opdrachtgever binnen LTC
een vast aanspreekpunt. En er gaat geen vefta-
l ing de deur uit  zonder grondige, interne controle.
Het accent l igt op teksten voor de chemie en de
techniek, maar ook een aanzienl i jk deel van de
vertaalopdrachten is juridisch van aard." LTC/
Language Training Centreo is CEDEO-erkend,
CERTIKED gecertificeerd en aangesloten bij de
brancheorganisaties WN, NVO2 en ATA.

"Wij bieden een concept waarin maatwerk, persoonlijkheid
en flexibiliteit doorslaggevende waarden zijn."

Culture Awareness Courses
Een belangri jke meerwaarde van LTC l igt in het
meedenken met klanten en daaroo inhaken mid-
dels aanvullende cursussen. "Zoals de Culture
Awareness Courses," zegt Pheiffer-Hekman.
"Waarin we werknemers binnen twee of drie dag-
delen inzicht verschaffen in cultuurverschi l len.
Van eminent belang in internationale handelsbe-
trekkingen, maar ook bi j  overnames van en door
buitenlandse bedri jven. Een ander voorbeeld is
de workshop Nieuwe Spell ing. Iedereen heeft er
wel van gehoord, maar bi j  velen bl i jken de exacte
regels niet bekend." Ook de workshop Nederlands
voor Nederlanders bl i jkt een schot in de roos.
"Expert ise van hoogopgeleiden reikt vaak ver,
maar het venti leren daarvan is een hele andere
tak van sport," besluit  Pheiffer-Hekman. "WU
bieden de mogelijkheid de spreek- en schrijfuaar-
digheid op te vijzelen. Karakteristiek voor LTC;
pro-actief inspringen op behoeften die er leven."
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'Van concept naar creatie'

BizzieBee Creative Solutions

l'l
l l  

*ist u dat iedereen dageli iks bezig is met vormgeven? Zodra we onder de douche vandaan stappen, kiezeT

ll .nze kleding uit en 'gieten we ons in de vorm' voor de dag die komen gaat. In onze vri je t i jd storten we onr

I | "reatieve 
passies, zoals schilderen, fotograferen, filmen of het maken van een scrapboek met vakantiefoto,s

t l
il

t l

t t  informat ie wi l t  b ieden. Of voor e

ll "we zijn een no-n'nsense rectamebureau met ;:itá;:,:J::ï?:$JJ"ffi,jiál! Lï-ï
l l  de nadruk op creat iv i te i t ,  professional i te i t ,  u i te indel i jk  a l t i jd op de plek waar u s-a

l l  rervicegerichtheid en f texibi t i tei t ."  
; Ï :" : : :"
BizzieBee Creat ive Solut ions maakt r

rl- rets moois creëren is absoruut reuk en vaak y"ïï:ïJ":3 f$#?:ii:""Jj""ffÏfl"ï','J.:
niet  eenvoudig.  De druk en de publ ieksgroepen waar.  We zi jn een n
verantwoordel i jkheid voor het af leveren nonsense reclamebureau met de nadru<
van een fout loos product neemt toe,  zodra creat iv i te i t .  professional i te i t ,  ser\ , {
we voor ons bedr i j f  een mooie fo lder,  ger ichtheid en f lexibi l i te i t .  En wi j  doen t
brochure of  een internetsi te moeten samen met u:  onze klant,  ont"  p"r tn"r .

s o L u r  ro N s ontwikkelen. Hoe moet het erui t  z ien en
hoe slui t  het  aan op al le ui t ingen die het Ful l -service reclamebureau
bedr i j f  a l  kent? En bereik je dan ook de Wat t ien jaar geleden voorzicht ig begor i
mensen die je wi l t  bereiken? een eenmansbedr i j f  met een 

"ór-Ë 
oc*

De herpende band 3,iïïi;.iii'il:;J",i"Ï'.Ïi*i?1,i","i.
Steken deze vragen de kop op, dan is het fu l l -service reclamebureau. we weri
niet  nodig lang te twi j fe len.  BizzieBee samen met professionele partners.  zo.
Creat ive Solut ions biedt let ter l i jk  de we al t i jd die kennis in huis kunnen har
helpende hand en het denkende brein.  d ie voor het real iseren van u* *"À
BizzieBee Creat ive Solut ions begeleidt  nodig is.
reclameconcepten van A tot  Z.  Van advies
over het ju iste middel  voor de klanten- of
publ ieksgroep die u wi l t  bereiken, tot  het  De pc in de slaapkamer hebben r
daadwerkel i jk uitwerken van een ontwerp ingewisseld voor een professioneel kantq
h een brochure, fo(der, níeuwsbríef, bafíeÍ,  máar de ambít ie, topkwali teit  en Ue eàJi;f
f lyer, verslag of rapport.  Digitaal of in print.  pri izen hebben we gehouden. 
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