SADC’s Jeanet
van Antwerpen:

‘Digitalisering
verandert alles,
maar mensen
blijven de spil’
Amsterdam Internet
Exchange:
minstens zo sexy als
Facebook of Google
Al je vervoer regelen
met één app
het succesverhaal van
Tranzer

Digitalise

ring

Neumo
Waar: C-Beta, Schiphol Trade Park
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Erik-Jan van der Linden en Martin
Zanders, oprichters
Interviewer: Isaac Roeterink, SADC
www.emobilityservices.nl

Erik-Jan
van der Linden

Ondertussen, op C-Bèta...
Paradepaardje van Schiphol Trade Park: C-Bèta,
de circulaire hotspot waar creatieve ondernemers
met innovatieve ideeën zich thuis voelen. Ieder
nummer van Faces nemen we poolshoogte bij een
van de duurzame pioniers op deze bruisende
verzamelplek. Deze keer: Erik-Jan van der Linden en
Martin Zanders van Neumo.
1 Neumo

Martin: ‘Staat voor New Urban
Mobility. En dat is wat we gaan
aanbieden: mobiliteitsdiensten.
Laadpalen bijvoorbeeld, deelauto’s,
maar ook werkplekken en horeca,
gekoppeld aan een mobiliteitshub.
Zo’n hub is een goed bereikbare
locatie waar je je auto kunt opladen
terwijl je werkt en vergadert met een
goede kop koffie erbij en een lekkere
lunch binnen handbereik. De hubs
liggen op knooppunten van wegen en
openbaar vervoer. Een app verbindt
de mobiliteitshubs en hun faciliteiten
aan de gebruikers. Via de app
kun je alles regelen en ook betalen.’

2 C-Bèta

Martin: ‘Ik heb niks met bedrijventerreinen, maar Schiphol Trade Park,
waar C-Bèta zit, is een uitzondering.
C-Bèta zit in een oude boerderij,
in een groene omgeving en dit werkt

c-beta.nl

rustgevend. Het contrast tussen de
oude boerderij en het innovatieve
en circulaire karakter van alles wat
binnen gebeurt, is speels en dat
stimuleert de creativiteit. En we
zitten hier met like minded mensen,
dat is heel waardevol.’
Erik-Jan: ‘En dat vernieuwende van
C-Bèta trekken we door naar onze
plannen. De eerste mobiliteitshub
die we gaan bedienen komt in
deze omgeving. Dit wordt de locatie
waar we steeds vooroplopen qua
innovatieve mobiliteitsdiensten.’
3 Circulair

Martin: ‘Duurzaamheid is de basis,
dat staat vet bovenaan op ons
totaalconcept. Onze diensten zijn
bedacht vanuit een duurzame drive:
dus die laadpalen leveren duurzame
energie en de deelauto’s zijn
elektrisch. Daar is een markt voor,
dat weten we zeker.’

Martin
Zanders

Digitalisering
verandert alles,
maar mensen
blijven de spil
Jeanet van Antwerpen,
directeur SADC

4 Apps

Martin:

Foto: Michel ter Wolbeek

Erik-Jan:

f

5 Trendwatchers

Erik-Jan: ‘Wat ik voor digitale
ontwikkeling verwacht? Praten
tegen je telefoon, die vervolgens
alles voor je regelt.’
Martin: ‘Ik wacht op het moment
dat je reisgedrag communiceert met
je domotica.’

Voor u ligt het tweede nummer van Faces, waarin
medewerkers van SADC de mensen interviewen die op
onze bedrijventerreinen werken. Mensen met passie voor
hun werk, en mensen die meer zijn dan alleen werk.
Een american football-coach, een trotse opa die met
z’n kleinkind naar zwemles gaat, een kunstliefhebber,
een reisfanaat, een fervent luisteraar van luisterboeken.
Het is zo mooi om te zien hoe verschillend deze mensen
zijn. Eigenlijk zijn de ‘gemeenschappen’ op onze werklocaties mini-afspiegelingen van de maatschappij. Niet
helemaal natuurlijk: we missen de mensen die te jong of
te oud zijn om te werken, die geen werk hebben of niet
kunnen werken. In mijn ideale wereld zijn deze mensen

bezoekers van onze bedrijventerreinen. Gewoon, als ze
een rondje willen fietsen of wandelen met de hond.
Als stagiair of herintreder, of bezoekers van een
evenement. Laatst deden we met onze innovatieve hotspot
C-Bèta mee aan Ontdek Hoofddorp. Het was een mooie
middag waarop ouderen, gezinnen en jongeren de
circulaire bedrijven in die mooie oude hoeve bezochten.
Ze leerden onder andere hoe ze zelf op koffiedrab paddenstoelen kunnen kweken.
Digitalisering, de rode draad van deze editie van Faces,
heeft de manier waarop wij werken, communiceren en
leven fundamenteel veranderd. We kunnen overal ‘zijn’.
Facetimen met je oudtante in Nieuw-Zeeland, een deal sluiten met een bedrijf in Tokio, snoep bestellen in York,
je hoeft er de deur niet eens voor uit. We staan meer dan
ooit ‘aan’. Nog even ’s avonds een mailtje aan je collega
sturen, in een appgroep een afspraak maken voor na je
vakantie, checken of je vlucht van morgen vertraging heeft...
En we kunnen grotere processen aan dan ooit. Goed voorbeeld is de logistieke sector, waar alles gericht is op snel,
veel en efficiënt. En toch, ondanks die alomtegenwoordige
digitalisering, is de mens nog steeds nodig. De mens, met al
zijn drijfveren, passies, nieuwsgierigheid, kennis en kunde
blijft de spil. Veel leesplezier!

6 Buiten werktijd

Martin: skiën en watersport
Erik-Jan: veel reizen, lezen en
musea bezoeken

Ruimte voor circulaire ontwikkeling
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Chain
Waar: Business Park Amsterdam Osdorp
Gemeente: Amsterdam
Wie: Paul Chamalaun, commercieel manager
Interviewer: Arnoud van der Wijk, SADC
www.chain.tv

				
Het lijkt
geneuzel, maar
bij belichting
				 draait alles
om details
3

Chain is gespecialiseerd in licht,
audio en video. Commercieel
manager Paul Chamalaun (34) geeft
een tour door het enorme warehouse
dat tot het dak vol staat met kisten,
kabels en lampen. De heftruck rijdt
af en aan en mannen testen
verlichtingsopstellingen. Alles is getagd,
van het kleinste kabeltje tot de duurste
lamp. Uit de speakers klinken goeie
beats. Leuke werkplek! ‘Boven op
kantoor is het rustiger hoor, anders
wordt er te weinig gewerkt.’

Van Mysteryland tot de EO
Jongerendag: Chain regelt licht,
audio en video. Commercieel
manager Paul Chamalaun gedijt
uitstekend bij uitersten. ‘Mijn
werk? Creatief, een beetje gek
doen en altijd vernieuwend.’

En inderdaad, geen housebeats in
het kantoor, wel overal foto’s van
tv-programma’s en evenementen.
‘Chain is betrokken bij tachtig
procent van de tv-programma’s
die in Nederland in een studio zijn
opgenomen. Talkshows zoals De
wereld draait door, RTL Boulevard
en Buitenhof, grote producties zoals
The Voice en EO Jongerendag.
En evenementen, zo zijn we partner
van TEDx Amsterdam. Die afwisseling houdt me scherp, ik kan er
mijn creatieve ei in kwijt. Ik vergelijk
mijn werk met mijn favoriete
rapformatie De jeugd van
tegenwoordig: creatief, een beetje
gek doen en altijd vernieuwend.’

4

‘Digitalisering is net
als de zelfrijdende
auto: soms moet je
wel even het stuur
kunnen vasthouden’
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Paul Chamalaun
Aalsmeer
Hilversum

Richting
Ronde Hoep
Afstand
Beweegtijd

Mijdrecht

103,15 km
3:19:52

Mooie wielrenroute langs Business
Park Amsterdam Osdorp.
Heerlijk om er even uit te zijn!

Arnoud van der Wijk

We hebben een gemeenschappelijke
liefhebberij: wielrennen. Paul fietst
drie keer per week. Het draait bij
hem om de snelheid, een terrasje
pikken tussendoor is er niet bij. ‘Ik
ben begonnen om het welbekende
kantoorbuikje in toom te houden.
Inmiddels is het mijn vaste bezigheid
om tot rust te komen en fit te blijven.
Ik ga ieder jaar een paar keer in het
buitenland fietsen. Deze zomer was
ik bij een van mijn favoriete
tv-programma’s: Tour du jour. Niet
dat ik iets meekreeg hoor, ik heb
alles opgenomen en later teruggekeken. Tijdens de opnames focus
je toch mee op de techniek. Voordat
ik elf jaar geleden bij Chain kwam,
werkte ik als geluidstechnicus in
theaters. Daardoor ken ik de basics.
Speakers die je niet ziet, hoor je niet
en als je de lamp niet ziet, sta je in
de schaduw, zulke dingen. Altijd
handig om te weten.’

In zijn woonplaats Hilversum zitten
veel klanten om de hoek en het is
een ideale wieleruitvalsbasis. ‘Het
liefst maak ik een rondje langs de
Loosdrechtse Plassen en de Rondehoep. En als het waait ga ik naar de
bossen richting Amerongen. Nederland is het mooist vanaf de fiets.’

Meer met minder

Digitalisering verandert zijn werk.
‘Er komen steeds meer online kanalen
en die hebben kleinere studio’s nodig
dan de tv. Wij hebben bijvoorbeeld
de studio van Telegraaf Online
gebouwd. Grote, beursgenoteerde
bedrijven hebben steeds vaker
een inhousestudio, die richten wij
ook in. Zodat de directeur de
medewerkers kan toespreken. Als
directeur moet je er wel goed uit
zien: staan de ogen er goed op, is
de neus goed belicht of lijkt hij erg
groot? Het lijkt geneuzel, maar in
een studio draait alles om de details.

Veel techniek is gericht op meer
doen met minder mensen. Vijftien
jaar terug manageden vier geluidsmensen de door elkaar kakelende
menigte bij Het Lagerhuis. Vorig
jaar was het programma voor de
verkiezingen even terug op tv en
toen regelde één persoon het geluid.
Het mengpaneel schakelt zichzelf in
en uit. Het is net als de zelfrijdende
auto: af en toe moet je nog wel het
stuur kunnen vasthouden.’

Business Park
Amsterdam Osdorp

Amsterdam

Hoofddorp

Rondje Ringdijk
met collega’s
Afstand
Beweegtijd

69,6 km
2:33:00

Demarreren met SADC
Onmisbaar op de fiets

‘Mijn powermeter met Garmin.
Fietsen is ontspanning, maar een belangrijk ander aspect is je resultaten
meten via Strava. Voor jezelf en om
met vrienden te delen.’



Tour du jour

Haarlem

Juni 2019 vindt hij voor het eerst plaats: de aankomende
wielerklassieker Rondje Haarlemmermeer. Een initiatief
van SADC, met als drijvende kracht Harm de Boer, die
dit samen met Arnoud van Wijk organiseert. Houd sadc.nl
in de gaten voor meer info over de route én meedoen.
Hierboven alvast een voorproefje van de route.
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Vroeger loste
de chef
het op,
nu doe
je alles
zelf
Peter van Veen werkt ruim
veertig jaar als elektricien
bij Bosman Van Zaal.
In die tijd heeft hij de
digitalisering met eigen
ogen aanschouwd. ‘Maar
uiteindelijk zetten we nog
steeds alles zelf in elkaar.’
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Hij is een digital van het eerste uur,
elektricien Peter van Veen. Want elektriciteit
maakt processen en handelingen makkelijker,
de essentie van digitalisering. ‘Ik zit 41 jaar
in het vak, ik was zestien toen ik ging werken
bij Burggraaf, een onderdeel van Bosman
Van Zaal.’
Het leukste van zijn werk vindt hij de
uitvoering van een heel project. ‘Eerst is er
niks en daarna alles. Met een ploegje
ervaren monteurs beginnen met de basis:
trafo’s aansluiten, kabels trekken, en aan het
eind de oplevering. Dat verveelt nooit!’
De digitalisering heeft zijn vak veranderd.
‘Vroeger ging je naar je chef als je iets niet
wist, tegenwoordig los je zelf storingen op.
Tekeningen, technische specificaties, achtergrondinformatie, alles is online beschikbaar.
Het productieproces is sneller en nauwkeuriger. Alles wordt in de fabriek opgebouwd
en daarna lean gemonteerd. Maar, en dat
vind ik het mooie van mijn vak, uiteindelijk
zetten we nog steeds alles zelf in elkaar.’
Minpunten van digitalisering zijn er ook.
‘Vroeger vulde je je uren in op een papiertje
en dan was je klaar. Nu moet je inloggen en
gedetailleerd verantwoorden waar welke uren
aan zijn besteed. Heel efficiënt voor het
bedrijf, maar niet altijd voor de medewerker.’

Bosman Van Zaal is een grote speler in de glas- en tuinbouw,
met vestigingen in Polen, de Verenigde Staten en Kenia. Het
levert turnkey-projecten op, waterhuishoudingssystemen, elektra,
verwarming en koeling. ‘Er wordt nu volop gebouwd aan ons
nieuwe pand op Green Park. Het verrijzen van de nieuwbouw
geeft een enorme kick. Het is wel spannend, maar gelukkig heb
ik een zeskoppig topteam. Ik vind het leuk om klussen zo voor te
doen dat mensen meteen vooruit kunnen.’

Bosman Van Zaal
Waar: Green Park Aalsmeer
Gemeente: Aalsmeer
Wie: Peter van Veen, elektricien
Interviewer: Boy Verhoef, SADC
www.bosmanvanzaal.com/nl/

Thuiswedstrijd ‘Werken is
voor mij meestal een thuiswedstrijd, ik woon hier dichtbij. Ik laat mijn hond zelfs uit
in het parkgedeelte van Green
Park. Ik snap dat op een
bedrijventerrein de meters
goed besteed moeten worden,
maar gelukkig is er bij Green
Park ook aan de mensen
gedacht. Het enige wat ik mis
is een terras aan het water,
voor een bakkie koffie.’

De route van ...
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Medewerkers willen
flexibiliteit en vrijheid
Al je vervoer regelen met één app,
dat is Tranzer. Paul Rooijmans
vertelt waarom de app een eigen
auto overbodig maakt.
Paul: ‘Met Tranzer plan en koop je
in een keer je hele reis. De mobiele
tickets worden overal geaccepteerd:
in het ov, bij de toegangspoortjes op
stations en in de taxi. Het gevolg:
gemak, eenvoud en de kans te
genieten van je reis. Bedrijven willen
vanwege de bereikbaarheid steeds
meer bij grote hubs en knooppunten
zitten. Hubs zoals Schiphol zijn
te bereiken via verschillende vervoersaanbieders. Tranzer is ideaal
om de mobiliteit rondom Schiphol
te bevorderen.’
‘Mobiliteit kost altijd energie, groen
of niet. Ik vind het belangrijk om
steeds af te wegen of een reis nodig
is. Contracten, zoals ov-jaarkaarten
en leaseauto’s dragen niet bij aan
duurzaam reizen. En niet aan flexibiliteit, en dat is wat mensen willen:
flexibel zijn. Betalen voor het daadwerkelijke gebruik van mobiliteit is de
toekomst. Files bestrijd je niet door
nieuwe wegen aan te leggen. Dat kost
veel tijd en nieuw aanbod creëert
nieuwe vraag, dus gaan er nog meer
mensen de weg op.

Tranzer
Wie: Paul Rooijmans, co-founder
Interviewer: Frans van der Beek, SADC
www.tranzer.com

Door reizen duurder te maken op
bepaalde momenten, wordt het
aantal reizigers beter verdeeld. Als
je echt wilt of moet doorrijden, dan
betaal je extra.’
‘De ov-chipkaart is prima als je elke
dag van A naar B reist. Maar bij een
onregelmatiger reispatroon is Tranzer
een veel beter alternatief. Mensen
gebruiken allerlei apps voor onderweg,
zoals de NS-app en Google Maps.

Sanneke Mulderink,
co-founder van Tranzer

Het is praktisch om alle reisinformatie
met vervoersmiddelen, prijzen en
alternatieven in slechts een app
beschikbaar te hebben. Ik gebruik
Tranzer steeds vaker omdat er meer
aanbod komt. Twee weken geleden
nog, toen ik een taxi nam van het
vliegveld in Barcelona, heel cool!’
Millennials hechten minder waarde
aan een auto. ‘Mensen hoeven niet
zo nodig een leaseauto, ze willen
een baan met veel flexibiliteit en
ontwikkelmogelijkheden, zoals een
opleiding aan een goede universiteit.
Wij hebben veertig mensen in dienst
en niemand heeft een auto. Als je
op vakantie wilt, huur je een auto.
Of je deelt er een met collega’s,
buren of vrienden. We zijn nu aan
het uitzoeken of we leaserijders meer
flexibiliteit kunnen bieden op het
gebied van vervoer. Door ze bijvoorbeeld te laten kennismaken met het
ov door op maat gemaakte concepten
aan te bieden via de mobiele telefoon.
Als werkgevers zulke alternatieven
aanbieden, voelen veel werknemers
zich wellicht niet meer verplicht in de
(lease)auto te stappen. Mensen willen
hun mobiliteit zelf invullen, dat heb
ik ook: als ik veel moet bellen neem
ik de auto of de taxi, wil ik Netflix
kijken, dan neem ik de trein, heerlijk!’
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Tevreden over Tranzer
Steven Alexander (50) werkt bij
Japans koffiebedrijf UCC. Hij
woont in Amersfoort en reist
bijna wekelijks naar Schiphol.

Tranzer
Wie: Sanneke Mulderink, co-founder
www.tranzer.com

Sanneke Mulderink is samen met
Paul Rooijmans oprichter van Tranzer
en enthousiast gebruiker van de app.
Ook voor woon-werkverkeer.
‘Ons bureau Lynxx biedt onder andere data-analyses
aan voor ov-bedrijven. De verdeling tussen Paul en mij is
duidelijk: hij wil een vlag op Mars neerzetten, ik kijk wat we
morgen al kunnen doen om dat te bereiken. Daarom werkt
onze samenwerking zo goed.’

Thuis (start route)
Dit is de makkelijkste, snelste
en efficiëntste route. Met de
auto zou ik vast staan en in
de trein kan ik ook werken.

Station Vleuten
(fiets 10 min.)

Alle reismogelijkheden
‘Met Google Maps kun je zien waar je naartoe kunt, maar
je kunt niet je reis plannen. Onhandig als je op een buitenlands vliegveld staat en verder wilt reizen. Zo ontstond ons
idee voor Tranzer: een app met alle reismogelijkheden, van
vertrekpunt A naar eindbestemming Z. Met trein, bus, tram,
taxi, fiets en lopend. We startten op een vrijdagmiddag
met een propositie, zochten de juiste mensen en zijn gaan
bouwen.’ Tranzer is een soort Uber. Je selecteert in de app
je bestemming en krijgt meerdere opties met de kosten.
Transparant, van A tot Z. Je kiest de route die het best bij
jou past en je krijgt een barcode waarmee je bij al je
vervoermiddelen kunt inchecken. Plannen kan een paar
minuten voor vertrek maar ook een dag van tevoren.
Tranzer speelt flexibel in op de verkeerssituatie. Waardoor
reizigers bewustere keuzes kunnen maken voor gemak.
Thuis werken totdat de file opgelost is bijvoorbeeld, of een
half uur later de trein pakken, als er minder reizigers zijn.’

Van Schiphol naar Australië
‘Lijn 197 van Connexxion, van Schiphol naar
Amsterdam, was onze pilot. We promootten
Tranzer in de bus, reizigers konden het meteen
gebruiken. Veel efficiënter dan een kaartje
kopen en contant afrekenen. Connexxion was
over de brug, alle tickets zijn geïntegreerd in
Tranzer. Daarna volgden NS en andere vervoersbedrijven, zoals RET.’
‘Wereldwijd hebben we 50.000 gebruikers, ook in
België, Spanje, Engeland en Frankrijk. Hoe we het
aanpakken? We starten op één lijn en breiden
vanuit daar uit. Binnenkort gaan we in Australië
aan de slag, supergaaf!’

Ga ik naar een klant die
minder goed bereikbaar
is, dan neem ik de auto. Zo
naar je reis kijken verandert
je manier van denken.



Station Utrecht
centraal (trein 10 min.)

Station Amersfoort
(trein 13 min.)

Waarom een eigen auto als ik
’m toch niet vaak nodig heb?
En waarom niet gewoon een fiets
pakken die onderweg naar mijn
bestemming beschikbaar is?
Of later reizen als het nu net heel
druk is op de weg?’

Tranzer (lopen 2 min)
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Sanquin
Waar: Business Park Amsterdam Osdorp
Gemeente: Amsterdam
Wie: Marjan Amama, senior analist en
lab-coördinator
Interviewer: Sanne van Veelen
www.sanquin.nl

‘Ik ben heel blij dat ik op Business Park
Amsterdam Osdorp werk en niet op onze
vestiging aan de Plesmanlaan. Hier is het
ideaal: veel daglicht, een zee aan ruimte en
ik kan de auto kwijt voor de deur. Ik wil hier
echt niet weg. Ik zou wel meer naar buiten
kunnen gaan. Af en toe een wandeling
maken. Als er nou wat picknickbanken
zouden staan...’

‘Op de afdeling zijn we bezig met ‘paperless
stream’, met digitale handtekeningen.
Digitalisering heeft ook nadelen. Dat mensen
in de pauze alleen maar op hun telefoon
zitten, daar heb ik wel een mening over…
Niet dat ik anti-telefoon ben hoor. Privé
gebruik ik WhatsApp en ik maak mijn boodschappenlijstje erop. Winkelen en reizen
boeken doe ik online. Scheelt zo veel tijd!’
‘Ik vind het heerlijk om mijn kinderen en
kleinkinderen en ‘kleinhonden’ te zien. Ook
vrienden zijn heel belangrijk. En ik ga graag
weekendjes weg met mijn man. Het liefst
naar Parijs, lekker slenteren langs de Seine.
Ook heb ik een enorme interesse voor oude
culturen. Bijvoorbeeld het oude Egypte, ik
vind de piramides fascinerend. Mensen
wisten toen over sommige onderwerpen veel
meer dan wij nu.’

Sanquin kennen de meesten als
de bloedbank. Maar het bedrijf
doet meer dan dat. Senior analist
en lab-coördinator Marjan Amama
maakt ons wegwijs. ‘Ik vind het
mooi dat hier medicijnen worden
gemaakt waarmee patiënten
kunnen blijven leven en een beter
leven krijgen.’

Haar werkruimte hangt vol met sticky
notes, Marjan Amama houdt van
alles in de gaten. De senior analist en
lab-coördinator op de afdeling QC
(kwaliteitscontrole) coördineert planningen en is ervoor verantwoordelijk
dat targets gehaald worden. ‘Bij QC
komt alles binnen, van spatels, handschoenen en verpakkingsmaterialen
tot grondstoffen voor medicijnen.
Alles wordt gekeurd en na goedkeuring ingezet in het productieproces.’
Ze werkt al veertig jaar bij Sanquin
en heeft drie verschillende banen
gehad. ‘Deze baan heb ik vanaf mijn
57ste. Ik zag een interne vacature
en daarop heb ik gereageerd. Drie
dagen later had ik de baan.’
Op de vraag wat haar het meest
aanspreekt aan Sanquin, kijkt Marjan
even omhoog. ‘Best een moeilijke
vraag. Wat ik vooral mooi vind, is
dat hier medicijnen worden gemaakt
waarmee patiënten kunnen blijven
leven en een beter leven krijgen.
Unieke medicijnen uit plasma. Zoals
immunoglobulinen om patiënten met

afweerstoornissen te helpen, of om
specifieke aandoeningen, zoals
hepatitis, te bestrijden. Of een
plasmageneesmiddel dat voorkomt
dat het bloed van een baby wordt
afgebroken door de afweer van de
moeder, omdat de bloedgroepen niet
met elkaar overeen komen.
Wat wij doen betekent iets voor de
maatschappij. Ik ben echt trots op
dit bedrijf en op mijn werk. Sanquin
doet nog meer: bloedonderzoek,
wetenschappelijk onderzoek,
ontwikkeling van geneesmiddelen,
onderwijs… Het leuke aan mijn
functie is dat ik de hele dag bezig
ben. Ik moet veel schakelen en
brandjes blussen. Een voorbeeld?
Als een grondstof voor een medicijn
niet aan de specificaties voldoet,
moet ik in actie komen. Wat is er
mis? Waarom voldoet het niet?
Dat is belangrijk, omdat we anders
niet goed of niet voldoende kunnen
leveren. Alles wat de stroom
onderbreekt, daar moet ik een
oplossing voor vinden, samen met
mijn geweldige team.’
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Ik

doe

zaken in
China met
WeChat ...

Bonded Services
Waar: Schiphol Logistics Park
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Gerrie Hendriksma,
logistiek manager
Interviewer: Olav Steffers, SADC
www.bonded.com/nl

Groei

Beginnen in een magazijn, op je
zeventiende, om 22 jaar later
logistiek expert te zijn van een
bedrijf dat maar blijft groeien. Dat
is in een notendop de carrière van
Gerrie Hendriksma (39). Gerrie kent
de logistiek op zijn duimpje. ‘Op de
middelbare school had ik al een bijbaantje bij een wegtransportbedrijf.
Vanaf mijn achttiende werk ik op
Schiphol, de afgelopen drieënhalf
jaar voor Bonded Services. Hier heb
ik de e-commerce goed leren kennen. In die sector heb ik mijn draai
gevonden.’

Stress en hectiek

‘Wat er zo leuk is aan werken op
Schiphol? De hectiek en de stress:
iedere dag is weer spannend. Het is

De hele wereld bestelt op Ali
Express en aanverwanten en al
die producten moeten uit China
vervoerd worden naar het
buitenland. Bonded Services is
gespecialiseerd in e-commerce
uit China. SADC’s Olav Steffers
bezoekt de Volksrepubliek
geregeld. De aangewezen
persoon dus voor een diepteinterview met logistiek manager
Gerrie Hendriksma.

keihard werken en de concurrentie
is moordend. Doe je het niet goed
genoeg, dan stapt je klant morgen
naar een concurrent. Dat de klant
dat niet doet en bij ons wil blijven,
dat is de dagelijkse uitdaging. Bij
stress functioneer ik op mijn best!’

Grote stromen

‘Bij Bonded Services zijn we
professioneel ingericht op de grote
stromen, zoals dat heet. Grote
hoeveelheden vracht, die tussentijds
opgeslagen moet worden. Wij zijn
daar klaar voor, Azië staat te
popelen. Het wachten is nu op
Schiphol. Die grote stromen komen
sowieso. Schiphol moet dus wel meegroeien, anders wordt steeds meer
vracht per schip vervoerd. Of, erger
nog, via een andere luchthaven.’

Enorme handelaars

Gerrie houdt van reizen. Over een
paar dagen vertrekt hij naar Ecuador
voor een avontuurlijke vakantie.
China is ook favoriet. ‘Vanuit China
worden de meeste e-commercegoederen verstuurd, daar moet ik zo
nu en dan eens poolshoogte nemen.
En als ik er dan toch ben, plak ik er
vaak een vakantie aan vast.
Bij onze zakelijke partners in
China kan ik mezelf goed verstaanbaar maken via de app WeChat,
WhatsApp voor Chinezen. Iedereen
in China gebruikt het en het mooie
is dat-ie direct vertaalt. Dus ik hoef
geen Chinees te leren! Bovendien
zijn de Chinezen enorme handelaars,
dus wat er ook is, we komen er altijd
wel uit, haha!’
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Digitalisering
maakt mijn
werk een stuk
efficiënter

Ook mensenmensen vinden het
handig als bepaalde processen
gedigitaliseerd worden. Personal
assistant Mascha Reumer
bijvoorbeeld, is erg content met de
recente innovaties bij Kuehne +
Nagel. ‘In het smoelenboek in onze
app zijn alle collega’s te vinden.’
‘Na mijn studie Economie begon ik
een kunstgalerie. Maar daar miste
ik het contact met mensen, ik ben
echt een mensenmens. Ik ben met
de galerie gestopt en meldde me bij
Manpower voor uitzendwerk, maar
daar wilden ze graag dat ik daar
kwam werken. Mijn volgende stap
was HR-medewerker bij Van de Put
Fresh Cargo, waar ik als intercedente
al vaak over de vloer kwam. Na twee
jaar vroeg de directeur of ik zijn
personal assistant wilde worden en
dat bleef ik nadat Kuehne + Nagel
Van de Put in 2011 overnam.’

Compliment

‘Deze week was hier de Global
aerospace meeting van Kuehne +
Nagel. Ik heb ’m van a tot z geregeld.
Achteraf zei de global directeur
dat het de beste meeting in lange
tijd was. Mooi hè? Echt iets om te
onthouden. Kuehne + Nagel wil
continu verbeteren en innoveren om
voorop te blijven lopen in de markt.
Aandacht voor onze klant en onze
collega’s is daarbij heel belangrijk.
Voor medewerkers is er in dit kader
een programma met een focus op
onze servicegerichte cultuur: Care.
Elke week is er een brainstormsessie
met steeds een ander thema.’

Op het dak

‘Kuehne + Nagel staat hier pas vier
jaar, we behoorden tot de eersten op
dit deel van Schiphol Logistics Park.
Om het pand heen lag alleen maar
weiland. Nu niet meer, het ligt heel
centraal, omringd door snelwegen

Kuehne + Nagel N.V.
Waar: Schiphol Logistics Park
Gemeente: Schiphol
Wie: Mascha Reumer, personal assistent
Interviewer: Masha de Wekker en
Sanne van Veelen, SADC
https://nl.kuehne-nagel.com/nl_nl/

en ov. Duurzaam zijn we ook: het
hele dak ligt vol met zonnepanelen
en achter hebben we nog een kavel
om dit uit te breiden. Dit is zo’n fijne
plek om te werken: goed bereikbaar,
een mooi gebouw. Wat ik nog mis
zijn een leuke groene wandelroute en
een horecagelegenheid. Zeker in de
zomer zouden picknickbanken waar
we onze lunch kunnen eten echt
een aanwinst zijn. Net als een tentje
waar we een broodje en goede koffie
kunnen halen. Ik woon in de buurt,
ik ben in zeven minuten op m’n
werk. Ik reis met de auto, omdat ik
mijn kinderen ophaal van school.
En mocht er iets met mijn meiden
gebeuren, dan wil ik op elk moment
kunnen schakelen.’

Innovatie op innovatie

‘MyKN Community, dat is het
digitale systeem waarin notulen
en agenda’s worden opgeslagen en
gedeeld, maakt mijn werk een stuk
makkelijker en efficiënter. Daarnaast
hebben de medewerkers van Kuehne
+ Nagel een app op hun telefoon met
een smoelenboek, zoals dat heet, waarin ook sportactiviteiten en enquêtes
worden geüpload en de gegevens van
collega’s te vinden zijn. Ons nieuwe
wereldwijd gebruikte operationele
systeem Airlog is twee weken geleden
gelanceerd. Voorheen waren de processen heel ouderwets, met papieren
dossiers, wat veel vertraging opleverde.
Nu hebben we E-airwaybills en
klanten hebben zelfs een app waarmee zij de zending kunnen tracken.
Een enorme vooruitgang!’

Kuehne + Nagel Nederland verzorgt
zeevracht, luchtvracht, overland en
contract logistics met een duidelijke
focus op diensten met een hoge toegevoegde waarde, zoals IT-gebaseerde
geïntegreerde logistieke oplossingen.
Kuehne + Nagel heeft 22 vestigingen in
Nederland, de vestiging op Schiphol,
op de Pudongweg, focust op airfreight.
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De tas van ...

‘De sfeer op kantoor is heel open. Dit is een
sociaal bedrijf, echt op de mens gericht.
En daarom past het zo goed bij mij.’

17
‘De enige periode waarin ik mijn
telefoon laat voor wat-ie is, is
tijdens de vakantie.

‘De toekomst is
paperless, ik wil dat
en ik zie het voor me.
Hoewel ik zelf het vasthouden van een boek
wel een beetje mis, sinds
ik een halfjaar geleden
ben begonnen met lezen
op een e-reader.’

Personal assistant
Mascha Reumer van
Kuehne + Nagel

‘Wij hebben
geen standaard
kantoor, het is
overal heel licht
en ruimtelijk.
Het heeft vooral
een open uitstraling
waardoor we
ons met alle
110 collega’s één
groot team voelen.’

‘Vraagbaak zijn, dat vind ik heel
leuk. Ik ben er als ondersteuning van
het management en voornamelijk
voor de directie. Het is mijn tweede
natuur om alles een stap voor te zijn.’

Verder kan ik niet zonder, als ik merk
dat ik mijn telefoon niet bij me heb
dan rijd ik terug naar huis om ’m op
te halen, erg hè?’

‘Ik sport veel en ik heb heel
veel tassen, dus ik ben een
ideale kandidaat voor deze
rubriek, haha.’
‘Doordat ik zeer
verschillende
taken heb, is mijn
werk erg hectisch
en dus leuk.’
‘Ik vind het fijn dat Kuehne + Nagel een
internationaal bedrijf is: ik heb contact met
mensen van over de hele wereld.’

‘Met sporten kan ik mijn hoofd leegmaken. Onder
begeleiding van een personal trainer bootcamp/crossfit
ik drie keer per week, ik vind het superleuk om te doen!
Ik leg de lat wel hoog voor mezelf. Als ik een week niet
gesport heb, dan voel ik dat meteen.’

‘Kuehne + Nagel heeft een sportprogramma
waarvoor je je kunt aanmelden. Lekker actief
bezig zijn met je collega’s.’

‘WhatsApp is mijn favoriete app. En ik ben
ook eeuwig dankbaar voor de navigatieapp,
die vind ik echt fantastisch.’

‘Kunst is mijn passie, ik bezoek regelmatig galerieën en
musea, ook met mijn kinderen. Ik vind in allerlei stijlen wel
iets, maar het modernisme vind ik het mooist.’

Wij tillen
transparantie
in de supply
chain naar
een hoger
level
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Management van grote vrachtstromen is
ingewikkelde materie, wordt duidelijk uit het
gesprek met Remco Weevers, die al meer dan
twintig jaar in de logistiek werkt, waarvan
negen jaar bij de logistieke dienstverlener
C.H. Robinson. Het bedrijf ontwikkelde een
ingenieus systeem om de complete supply
chain te managen. ‘De juiste voorspellingen
doen op basis van heel veel complexe data,
dat is waar het om gaat.’
C.H. Robinson is een van ’s werelds
grootste logistieke dienstverleners
met het hoofdkantoor in Minnesota
in de VS. Het bedrijf heeft meer dan
15.000 medewerkers en is opgericht
in 1905. Drie van de driehonderd
kantoren staan in de Metropoolregio
Amsterdam, waarvan een op
Schiphol. Het kantoor heeft een
aangename sfeer en is ruim.
Remco Weevers vertelt dat een
prettige werkomgeving voorop staat.
‘Alle vestigingen wereldwijd zijn
‘gerobinsoneerd’. Zelfs in de VS zie
je bij ons geen cubicals.’
Hij is trots dat digitalisering ver is
doorgevoerd binnen het bedrijf.
‘Er is veel veranderd: in 1997 had ik
nog niet eens een eigen computer en
voor iedere expediteur hadden we
een dossier van een meter. Inmiddels zijn alle documenten rond de
zendingen bij ons digitaal. Ik heb een
aantal jaar geleden mijn kast eruit
gegooid om een paperless statement
te maken! Nu is er bijna geen papier
meer in het gebouw.’

Eigen platform

C.H. Robinson
Waar: Schiphol-Rijk
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Remco Weevers, product
development manager transatlantic
Interviewer: Olav Steffers, SADC
www.chrobinson.nl

C.H. Robinson zet al jaren in op
meer transparantie in de supply
chain, dat zijn de schakels tussen een
grondstof of materiaal tot aan het
eindproduct. De focus ligt op het
transport, van begin tot eind. ‘Door
snel opvolgende ontwikkelingen in
de wereld neemt de complexiteit van
wereldwijde supply chain-netwerken
toe. Dit kan leiden tot grotere onzekerheid, met onverwachte en vaak

onvermijdelijke risico’s. Daarom
bouwen steeds meer bedrijven
geïntegreerde supply chains waarbij
samenwerking wordt gezocht met
partners die bij alle fases zijn betrokken.
C.H. Robinson ontwikkelde een eigen
technologieplatform, Navisphere®,
dat supply chains op het gebied
van vracht verder optimaliseert en
beheersbaar maakt. Transparantie en
marktkennis staan centraal. Het lijkt
misschien abstract, maar het is een
hulpmiddel om de groei van
internationaal opererende bedrijven
te faciliteren. Met Navisphere® is er
permanente controle van de vrachtstroom, precies wat onze klanten
waarderen. Ons personeel krijgt
trainingen om het systeem te
begrijpen en toe te passen en op hun
beurt trainen zij onze klanten die
het ook gebruiken. Klanten hebben
namelijk ook toegang tot ons platform
en kunnen op elk gewenst moment
hun eigen managementrapportages
inzien. Zo kunnen we samen naar
eventuele verbeteringen zoeken.’
De mobiele app voor vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld, die
C.H. Robinson dit jaar in Europa
introduceerde. ‘Hiermee kunnen
chauffeurs zelf informatie over hun
vracht bekijken en updaten terwijl ze
onderweg zijn. Het systeem verstuurt
real-time laadupdates en kan ook
papierwerk scannen en uploaden.’

Paradepaardje

De basisversie van Navisphere® is voor
alle klanten gratis. ‘Voor klanten met
een zeer complexe logistieke stroom is
er de uitgebreide versie, Navisphere®
Vision, ons paradepaardje van
digitalisering. Hiermee kunnen
goederen die de wereld rondgaan
met nog meer precisie, efficiëntie en
samenwerking met teams en klanten
vervoerd worden. Grote hoeveelheden
data worden hiervoor ondergebracht
in zogenaamde control towers, die
beheerd worden door onze
4PL-divisie, TMC. De afkorting 4PL
staat voor Fourth Party Logistics. Deze
divisie is eigenlijk de regisseur van het
logistieke proces, die voor de supply
chain van de klant de beste oplossing
zoekt. TMC heeft als missie constant
de supply chain van grote, wereldwijd
opererende klanten te optimaliseren.
Door bijvoorbeeld in te springen
op veranderde omstandigheden, veroorzaakt door de constante dynamiek
in het weer of het verkeer. Bij de
recente extreme weersomstandigheden
tijdens de tyfoon in Japan bewees
het systeem zijn waarde door direct
alternatieve routes te bereken.
Er zijn inmiddels TMC control towers
in Shanghai, Sao Paulo, Wroclaw,
Chicago en in Amsterdam.
De juiste voorspellingen doen op
basis van heel veel data is waar het
om draait bij complexe supply chains.
Logisch dan ook dat Navisphere®
Vision altijd een maatwerkproduct is,
dat samen met de klant ontwikkeld
wordt. Goed voorbeeld is Microsoft,
dat klant is vanaf de lancering van
Navisphere Vision, in 2016.
Gezamenlijk hebben we een uniek
product ontwikkeld, dat met behulp
van de laatste IT-toepassingen
transparantie in de supply chain naar
een hoger level heeft gebracht.’
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Ik maak er
een sport
van

PostNL
Waar: PolanenPark
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: André Meure, pakketchauffeur
Interviewer: Raisa Knibbe, SADC
www.postnl.nl

om dat
pakketje af
te geven
Pakketchauffeur André Meure is één
brok positiviteit. Logisch dat PostNL
hem ook inzet om nieuwe collega’s
in te werken. ‘Het leukst van mijn
werk? Het contact met mensen.’

Kijkje in de keuken

‘Ik ben al negentien jaar pakketchauffeur en daarvoor was ik twaalf
jaar postbode. En ik neem nieuwe
chauffeurs en baliemedewerkers op
sleeptouw. Ik geef ze een kijkje in de
keuken. Dan zet ik ze echt aan het
werk, aan het eind zijn ze helemaal
bekaf. Maar ik hoor wel vaak dat ze
echt een leuke dag hebben gehad.’

Pas getrouwd

‘By the way: ik ben pas getrouwd, we
hadden een bohemian bruiloft. Door
mijn vrouw heb ik alles in de schoot
geworpen gekregen: een heerlijke
familie, kinderen en mijn kleinkinderen Jens en Fleur. Op maandagavond
ga ik altijd met Fleur naar zwemles.
Ik vind het helemaal geweldig!’

Mensenmens

‘Ik maak er een sport van om dat
pakketje af te geven, al moet ik bij
zes buren aanbellen. Pas was een
dame bij wie ik vaker kom niet thuis.
Er moest voor ontvangst getekend
worden, dus zou ik de volgende dag
teruggaan. Na mijn rondje reed ik
toch nog even langs en toen was ze
thuis. Ze zei: “Wat ben jij een lieve
schat!” Dat vind ik zo leuk aan mijn
werk: het contact met mensen.’

Werkdag

‘In de ochtend kom ik aan. Dan
haal ik mijn bus, ik loop een rondje
eromheen om te checken op schade
en daarna laad ik met een scanner

in een half uur, drie kwartier alle
pakketten in. Alle buurtjes bij elkaar,
zodat ik precies weet wat ik waar
moet afgeven. Als alles in de bus ligt,
ga ik op pad en dan ben ik de rest
van de dag eigen baas. Heerlijk!’

een pakketje, terwijl ze me niet hoorden aankomen. Ik kan mijn rondje
rijden in Haarlem en als ik terugkom
heb ik nog ruim tachtig kilometer
over, ik zou ook nog naar Amsterdam
kunnen. Het laadvermogen is wel
minder, namelijk drieënhalve kuub in
plaats van zes.’

PolanenPark

‘Ik woon drieënhalve kilometer van
PolanenPark vandaan, perfect dus.
Het is hier goed bereikbaar. Helemaal geweldig zou het zijn als we een
directe afslag op de A200 krijgen.
Weet je wat ik me nou afvraag? Waar
die naam PolanenPark vandaan komt.’
PolanenPark komt van het ambacht
(wat we nu gemeente zouden noemen)
Houtrijk en Polanen. Zo heette dit gebied
in vroegere tijden. Eind negentiende eeuw
werd het bij het ambacht Haarlemmerliede
gevoegd. Tegenwoordig is dit gemeente
Haarlemmermeer.

Elektrisch rijden

‘PostNL test een elektrische bus. We
zijn met vijf chauffeurs en één keer in
de vijf weken mogen we er een week
in rijden. Daarnaast pak ik hem altijd
op maandag, want dan is hij vrij. Ik
denk dat binnen een aantal jaar alle
bussen elektrisch zijn. Ik ben met die
bus echt een bezienswaardigheid in
mijn wijk. Dan sta ik daar ineens met

Fotograferen

‘Fotograferen is mijn hobby. Het
leukst vind ik het om foto’s te maken
van mijn cadeauzoon van 21 in actie
op het voetbalveld. Hier op kantoor
hangen ook foto’s van mij. Van de
bouw van het bedrijfspand.’

Muziek

‘In de bus luister ik altijd naar de
radio. 100% NL, Sky Radio, radio
Noord-Holland... Mijn lievelingslied
is ‘Trots op jou’ van Wesley
Bronkhorst. Je moet het een keer
googelen, de tekst slaat heel erg op
mijn vrouw. Ik ben zo trots op haar!’
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In Marokko
gebruikte
ik Google Maps
in de woestijn

Intel
Waar: Schiphol-Rijk
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Henk Heusdens, EMEA supply chain
manager IoT applications
Interviewer: Rosemarijn Verdoorn, SADC
www.intel.com




Over digitalisering
praten met iemand
die al achttien jaar
bij Intel werkt, tricky.
Gelukkig houdt
Intels Henk Heusdens
het concreet en
interessant.
‘Verbeteren, ik krijg
er geen genoeg van.’
Digitalisering ‘Daar ben ik de hele
dag mee bezig. Ik probeer onze
IoT-producten toe te passen binnen het
supply chain-vakgebied bij Intel en
bij onze leveranciers en klanten. Een
voorbeeld is RFID, waarmee we
producten volgen in een productieproces, met slimme labels. Ook maken we
trackers, die een doos volgen tot aan de
eindbestemming. 3D dimensioning gaat
nog een stapje verder, hiermee herkennen
hogesnelheidscamera’s op de transportbanden een verpakking aan de maten.
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A

‘Nieuwe dingen
mogelijk maken,
dat verveelt nooit’






25 nachtkastje van ...
Het
EMEA supply chain manager IoT applications
Henk Heusdens

De 100jarige man
die uit
het raam
klom en
verdween

The 7
habits of
highly
effective
people

Jonas Jonasson
‘vooral omdat
het hilarisch is’

Stephen R. Covey

B

Digitalisering heeft twee kanten,
enerzijds maakt het repeterende
werkzaamheden overbodig en
anderzijds geeft het toegang tot een
enorme hoeveelheid informatie.
Dat creëert nieuwe inzichten
waardoor je werk interessanter en
waardevoller wordt. Het ultieme
voorbeeld van digitalisering? De
smartphone. De verandering en het
gemak die daarmee ons leven zijn
binnengedrongen...’
Verbeteren ‘Wat betreft nieuwe
technologie ben ik een early adopter.
Dat helpt me bij het goed uitoefenen
van mijn functie. Processen verbeteren,
ik krijg er geen genoeg van. Nieuwe

dingen mogelijk maken door nieuwe
technologie en door het doorvoeren
van veranderprocessen, dat verveelt
nooit.’
Altijd digitaal ‘Mijn smartphone
en mijn laptop heb ik altijd bij me.
Dat kwam tijdens mijn recente
vakantie in Marokko weer goed van
pas, ik gebruikte Google Maps in
de woestijn. Wist ik in ieder geval
waar ik ongeveer was, en waar de
zon onderging. Lezen doe ik op mijn
telefoon of mijn computer. Verder
gebruik ik mijn telefoon als luisterboek in de auto, want ik rijd elke dag
45 minuten heen en weer terug. Zo
kan ik één boek in de week lezen.’

Spiekbriefje
EMEA: Europe, Middle East & Africa
IoT: internet of things: het (tijdelijk) verbinden
van apparaten met internet om gegevens te
kunnen uitwisselen. Voorbeeld: de slimme
thermostaat.
RFID: Radio frequency identification:
identificatie met radiogolven. Voorbeeld: de
identificatiechip voor huisdieren.
Supply chain management: toezicht op de
materialen, informatie en financiën wanneer
deze van plaats veranderen in het proces
‘leverancier - fabrikant - groothandel - retailer
- consument’. Het omvat de coördinatie en
integratie van deze stromen, zowel binnen
als tussen organisaties.

‘een aanrader
voor iedereen’

Oorsprong
Dan Brown
‘omdat het zijn
nieuwste boek is’

Weten wat Henk Heusdens ‘leest’ terwijl
hij onderweg is? Op de pagina hiernaast
deelt hij zijn 3 favoriete luisterboeken.

 Top 3 luisterboeken
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is minstens
zo sexy als
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Een wereld zonder internet kunnen
we ons niet meer voorstellen.
Belangrijkste knooppunt voor interneten dataverkeer in Nederland is
AMS-IX, dat ook een groot deel van
het internationale internetverkeer
verzorgt. Wat we ons daarbij
moeten voorstellen en wat voor
digitale ontwikkelingen we mogen
verwachten? AMS-IX’ Jesse Robbers
praat ons bij.
‘Als chief commercial officer ben ik
verantwoordelijk voor alle commerciële en strategische activiteiten van
AMS-IX. Ik heb 55 collega’s van 23
verschillende nationaliteiten, culturen
uit de hele wereld!’

Datacenter

‘AMS-IX is als het ware een grote
rotonde waar netwerken samenkomen en waar een belangrijk deel
van het internet- en dataverkeer
tussen deze netwerken uitgewisseld
wordt. We zijn ontstaan als neutraal
platform en non-profitorganisatie
voor informatie-uitwisseling tussen
internetserviceproviders en kabelmaatschappijen in Nederland.
Inmiddels koppelt AMS-IX meer
dan 900 netwerken aan elkaar.

Amsterdam Internet exchange (AMS-IX)
Wie: Jesse Robbers, CCO
Interviewer: Olav Steffers, SADC
www.ams-ix.net

Comment

Mensen willen 24 uur per dag contact met vrienden, familie, collega’s
of klanten. Deze connectiviteit wordt
bepaald door de interconnectiviteit
van de verschillende netwerken. Dat
is de core business van AMS-IX. Het
succes van AMS-IX komt door de
fantastische geografische ligging, centraal in Europa en natuurlijk de zeekabels die hier aan land komen. Van
onze klanten komt 60% tot 70% uit

het buitenland. Deze industrie raakt
alle sectoren. Alles leunt op digitale
platforms en daar is meer aandacht
voor nodig, ook vanuit de overheid.
SADC geeft als gebiedsontwikkelaar
het goede voorbeeld door op
Schiphol campus de datacentermarkt
te faciliteren.Geen core business,
wel belangrijk is de afhandeling van
het signalingverkeer tussen mobiele
providers. Dit is het uitwisselen van
authenticatie-informatie en mobiel
verbruik van telefoons die gebruik
maken van een mobiel netwerk in het
buitenland (roaming). Een groot deel
van dat verkeer behandelt AMS-IX.’

Meer diversiteit

‘De groei van datacenters zal de
komende tijd onverminderd
doorgaan en dus onze groei ook.
Veel bedrijven halen nu pas alle data
weg uit de kelder om het onder te
brengen in een professioneel, efficiënt
en veilig datacenter. Dat merken
we: er komen nu klanten die minder
kennis hebben van AMS-IX
producten, geen intern adres
(AS-nummer) hebben, maar wel
meer zaken via onder andere de
cloud willen laten lopen. De diversiteit
aan partijen die zijn aangesloten bij

AMS-IX, wordt steeds groter.
Partijen uit andere sectoren (onder
andere financiën, logistiek, energie
en zorg) hebben steeds vaker
interesse om onderdeel te worden
van ons ecosysteem en sluiten zich
aan bij AMS-IX.

Mainport

‘Naast Schiphol en de Rotterdamse
haven is de digitale infrastructuur
de derde mainport, waar AMS-IX
een belangrijk onderdeel van is.
De positionering van Amsterdam en
Nederland als digitale hub is voor
een groot deel te danken aan het
succes van de AMS-IX. Bedrijven
als Booking.com konden zo
explosief groeien in Amsterdam
omdat wij cruciale IT-faciliteiten
bieden. Door de goede digitale
internationale infrastructuur is
Nederland uitgegroeid tot het land
waar de meeste koppelingen worden
gemaakt tussen verschillende
internetnetwerken. Hierdoor is
Nederland het grootste internetconnect-land ter wereld. Wij zijn
wereldwijd een bekende naam, en
we zijn minstens zo sexy als Facebook
of Google.’
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Mijn doel? Dat het team
optimaal kan presteren

Afspraak bij het hightech bedrijf Hikvision met spin in
het web Laura, die zo’n beetje alle regeldingen voor haar
rekening neemt. ‘Ik heb één stand: vol gas! Daarvoor heb
ik hier alle ruimte.’
Breed glimlachend komt Laura me
tegemoet. Eerst krijg ik een rondleiding.
Hikvision is een innovatieve leverancier
van (video)beveiligingsproducten en
-oplossingen. Het Europese hoofdkwartier op bedrijventerrein De President is
voorzien van alle gemakken: trainingsfaciliteiten, een showroom, met een
niet van echt te onderscheiden winkel
en casino. Er staat een megadrone
voorzien van een dito camera, een
huzarenstukje is een hologram, een van
hun laatste coole gadgets. Een snoepwinkel voor eenieder die ook maar een
millimeter geïnteresseerd is in techniek
en veiligheid.

Rondreizen

Laura werkt hier drieënhalf jaar.
Ze beschikt over één stand: vol gas!
Gelukkig biedt haar functie daarvoor
alle ruimte. ‘Ik ben bijna overal bij
betrokken, van het regelen van huisvesting voor nieuwe collega’s tot ons
duurzaamheidsproject
WEEE (Waste

Electrical & Electronic Equipment).’
Prettige bijkomstigheid is dat ze naar
alle vestigingen in Europa reist.
‘De Italiaanse vestiging in Vittorio
Veneto is tot nu toe mijn favoriet, wat
een prachtige omgeving!’

Sport

Laura was fanatiek beoefenaar van
MMA en kickboksen. ‘Maar door
blessures heb ik de handdoek in de
ring moeten gooien.’ Ze is nog wel
volop met sport bezig, op een heel
verrassende manier. Als teammanager
bij de Amsterdam Crusaders, een
American football-club. Minimaal twee
keer per week staat ze langs de lijnen.

HikVison
Waar: De President
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Laura Kerkhoff, general affairs coordinator
Interviewer: Eelco Kienhuis, SADC
www.hikvision.com/europe/

Als teammanager verzorgt Laura
alles tot in de puntjes zodat het team
optimaal kan presteren, eigenlijk net
als op haar werk. Dat de liefde voor het
spel ver gaat, blijkt uit de donatie van
Hikvision, waarvoor zij het initiatief
nam. Hikvision heeft een aantal
camera’s gedoneerd, waardoor de
trainingen en wedstrijden tot in de
kleinste details kunnen worden
bestudeerd. Dit komt de kwaliteit van
het spel van de Crusaders zeer ten
goede. Samen met andere clubleden
vervult Laura een maatschappelijke rol.
Zo organiseren de Crusaders voor de
jeugd huiswerkbegeleiding en bijlessen.
Daarnaast regelen ze onder andere
leermiddelen voor studenten en sporters
die het niet zo breed hebben. Laura
vertelt het alsof het de normaalste zaak
van de wereld is. Bij vertrek vraag ik
haar wat haar grootste wens is. ‘Naar de
Super Bowl!’

SADC's Rosemarijn Verdoorn
en Isaac Roeterink:

AREA
TECH

‘Ons streven is dat
onze bedrijventerreinen nu en in
de toekomst aan de
behoeften van de
gebruikers voldoen’

Area Tech is het innovatieve initiatief van
vier twintigers die bij SADC werken. Hun
doel? Technologie intelligent inzetten op
onze bedrijventerreinen. Isaac Roeterink en
Rosemarijn Verdoorn vertellen erover.
Area Tech, leg uit!

Rosemarijn: ‘Uit de vastgoedsector kennen we de trend
PropTech, het toepassen van innovatieve techniek zoals
the Internet of Things (IoT) om de gebruikservaring te
verbeteren. Goede voorbeelden zijn smart buildings:
gebouwen waarin camera’s analyseren hoeveel mensen er
op kantoor zijn, waarop de temperatuur en verlichting
worden aangepast. En waarin liften smartphones
herkennen en al onderweg zijn voordat de bezitter van
die smartphone op het liftknopje heeft gedrukt.’
Isaac: ‘SADC’s financieel manager Arno Jansen voelde al
langere tijd de urgentie om in ons werkgebied aan de
slag te gaan met digitalisering. Hij nam het initiatief tot
het opstarten van een Area Tech-team. In zijn idee
stond de jonge garde het dichtst bij de digitaliseringsontwikkelingen, dus vroeg hij de twintigers van SADC
hierover na te denken.’

Creatief proces

Rosemarijn: ‘Ons doel is toekomstbestendigheid van onze
werklocaties en inspelen op het verbeteren van bestaande
kwaliteiten. We zien de trends en innovaties niet als iets
engs maar als kansen! Ons product is waar het uiteindelijk
om gaat. we geven bedrijven de kans op een strategische
toplocatie te verblijven en te ondernemen. We willen onze
klanten faciliteren in plaats van alleen grond verkopen.
Grond zien we nu nog als ons product, maar we moeten
het in de toekomst gaan zien als een dienst. Oftewel
businessparks as a service.’
Isaac: Het streven is future proof zijn en blijven op onze
bedrijventerreinen. Dat kan als we met de tijd meegaan,
ook op het gebied van intelligente toepassingen van
technologie, gericht op de gebruikers van onze terreinen.
sadc.nl

Onze visie daarop hebben we in kaart gebracht aan de hand
van de stroomversnellers, zoals SADC ze heeft geformuleerd
in de Strategische Focus: circulaire ontwikkeling, digitalisering
en bedrijven ecosystemen.

Praktijk

Isaac: ‘Grenzen zijn er niet bij zo’n creatief proces. Er wordt
nagedacht en gediscussieerd over alles, daar komen de
beste ideeën van. Voorbeelden van innovatieve toepassingen
van technologie zijn:
©© Een drone die analyseert wanneer het groen
op het terrein moet worden onderhouden en
dit vervolgens uitvoert.
©© Afvalcontainers die een seintje geven wanneer
ze vol zitten en dus geleegd moeten worden.
©© Sensoren in het riool die de werking en eventuele
schade signaleren.
©© Toewerken naar zogenaamde datadriven
organisatie, een organisatie waar keuzes worden
gemaakt aan de hand van data-analyse.
Rosemarijn: ‘Dit is een innovatieve vorm van terreinen
ontwikkelen en onderhouden. Het gaat niet alleen over beheer,
maar ook over het treffen van de juiste voorbereidingen
om op flexibele wijze met de terreinen om te gaan. Voor
de eerste praktijkcases zijn de mogelijkheden het grootst op
Schiphol Trade Park. Dit is veruit het grootste terrein en
de ambities zijn daar het hoogst. Een van de onderwerpen
waar we over nadenken is veiligheid, bijvoorbeeld door het
monitoren van de verlichting in en rondom de panden en
op toegangswegen. Het doel is om hiermee uiteindelijk de
kwaliteit van onze terreinen te verbeteren.’

‘Area Tech maakt bedrijventerreinen
future proof’
PORT OF AMSTERDAM
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'

De juiste voorspellingen
doen op basis van heel
veel complexe data,
dat is waar het om gaat.'
Remco Weevers, C.H. Robinson (p.20)

Winnen!
Over SADC
SADC (Schiphol Area Development
Company) ontwikkelt een
samenhangend portfolio van
hoogwaardige, bereikbare, (inter)
nationaal concurrerende werkmilieus
in de Amsterdam Airport Regio.

Speciaal voor de lezers van Faces:
doe mee en win een e-book
Weet jij hoe lang Sanneke Mulderink
van Tranzer onderweg is naar haar werk?
Ga dan naar www.sadc.nl/faces en vul
het antwoord in. De eerste 25 lezers
ontvangen één van de 3 e-books uit
Het nachtkastje van...

SADC N.V.
The Outlook, gebouw C, 2e verdieping
Evert van de Beekstraat 356
1118 CZ Schiphol
The Netherlands
T: +31 (0)20 - 206 66 40
www.sadc.nl

linkedin.com/company/sadc-n-v
@SADC_NL

Inside SADC’s business parks…
and more to explore

