SADC's Jeanet
van Antwerpen:
‘Gamechangers
zijn disrupties
om gebruik van
te maken’
C-Creators:
‘Circulariteit? Daar is
geen ontkomen aan!’
Port of Amsterdam
omarmt de
energietransitie
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De loods bij C-Bèta
Waar: Schiphol Trade Park
Gemeente: Haarlemmermeer
www.c-beta.nl

------>

Nét opgeleverd: de compleet verbouwde loods bij C-Bèta.
Dé plek voor innovatieve bedrijven die deel willen uitmaken
van een inspirerende circulaire community.

Van ----> loods
------------> naar
----> circulaire
----> community
Outside the box-denken, de ambitie
hebben om het samen voor elkaar te
boksen, maar ook heel veel creatief
en op maat werken, dat zijn sleutelwoorden voor circulair bouwen.
En het was de filosofie achter de
circulaire renovatie van de voormalige
landbouwloods op het terrein
van C-Bèta, de circulaire hotspot
midden op Schiphol Trade Park in
Hoofddorp.
C-Bèta was ooit een boerderij
(anno 1855) en is nu een duurzaam
gerenoveerde evenementen- en
expositielocatie, geëxploiteerd door
Buildings that Matter. Ook vind je
er werkruimte: units en een aantal flexplekken. In C-Bèta hebben
circulair georiënteerde bedrijven de
ruimte om te experimenteren. Van
meet af aan was het plan de voormalige landbouwloods uit 1973 op
het terrein van C-Bèta toe te voegen
aan de hotspot. Eind 2020 was het
zover: de duurzaam gerenoveerde
loods werd opgeleverd. Dit is dé
plek voor innovatieve bedrijven die
zich bezighouden met de circulaire
ontwikkeling van gebouw en gebied.
Bijvoorbeeld met bouwmaterialen,
energie of mobiliteit.
Ook in de ‘nieuwe’ loods is vanuit het
principe van re-use zo veel mogelijk
gebruik gemaakt van circulaire en
bestaande bouwmaterialen. Alle

Weet je
waar je
naartoe
wilt?
Jeanet van Antwerpen,
directeur SADC
Foto: Michel ter Wolbeek

betrokken partijen dachten mee over
manieren om écht circulair te werken. Het resultaat? Een gebouw met
een verhaal. Zo maakte Heembouw
(zie pagina 18) een tussenwand uit
verdiepingsvloeren van een loods op
Schiphol, is de pantry afkomstig uit
het Centre Court-gebouw in
Den Haag en vonden ruim tachtig
kozijnen uit het Arsenaal in Leiden
hun weg naar de Rijnlanderweg
waar ze nu fungeren als oogstrelende
‘nieuwe’ gevel.
De loods is een unieke werkomgeving,
van alle gemakken voorzien.
Met flexwerkplekken en units, twee
uitstekend uitgeruste vergaderruimtes,
gratis koffie en thee en comfortabel,
ergonomisch én circulair meubilair.
De ontmoetingstafel in de gezamenlijke ruimte is bijvoorbeeld gemaakt

van plastic dat uit de Amsterdamse
grachten is gevist. Eén van de voorbeelden waarop in de loods te zien is
dat het anders kan.
Ondernemers hebben hun eigen
unit of werkplek, maar door de open
structuur ontstaat er een inspirerende
community met gelijkgestemden, die
ongetwijfeld nieuwe samenwerkingen
en ontwikkelingen stimuleert.
SADC’s Eelco Kienhuis: “De eerste
ondernemers zijn er al ingetrokken.
Een interessante mix van ondernemers, precies wat we beoogden.
We hebben nog plek voor een paar
bedrijven die een mooie aanvulling
op de community zijn. Zodat
we samen kunnen werken aan de
transitie naar een circulair gebouwde
omgeving.”

Disrupties die in één klap de regels van het spel veranderen.
Gamechangers! We hadden er de laatste jaren de mond vol
van. Managementboeken over ‘lean’, ‘agile’ en ‘futureproof ’
vlogen over de (digitale) toonbank, er waren trainingen en
seminars. De grote waarschuwende ondertoon bij alles: hoe
bespaar je jouw bedrijf een Kodakmomentje? U weet wel,
dat goed draaiende bedrijf, bekend van de fotorolletjes, dat
jammer genoeg geen brood zag in digitale fotografie?
Bij SADC actualiseerden we in 2015 onze langetermijnstrategie. Inspiratie haalden we bij Alice in Wonderland en
haar gesprek met de mysterieuze Cheshire Cat: “Kunt u
mij vertellen welk pad ik vanaf hier moet nemen?”. “Dat
hangt helemaal af van waar u naar toe wilt”, zei de kat.
“Het maakt me niet zo veel uit waar naartoe”, zei Alice.
“Dan maakt het niet uit welk pad je neemt” zei de kat.
Het maakte ons wel uit waar we naartoe gingen. We zagen
ontwikkelingen in economie en maatschappij, die het spel
konden veranderen. Als eerste de transitie naar een
circulaire economie. Die hebben we van harte omarmd.

We hebben het pad gekozen van het circulair ontwikkelen
van onze business parks. Daarbij zagen we de digitalisering,
die hoe we wonen, werken en leven verandert. We maakten
ons bedrijf ‘digital fit’ en zijn het onderzoekspad op
gegaan. Hoe gebruiken we digitalisering als middel om
onze business parks meer toekomstbestendig te maken?
En tot slot de vorming van en samenwerking binnen
bedrijvenecosystemen. Niemand kan het meer alleen.
Om concurrerend en van betekenis te blijven, werk je
samen met andere bedrijven, groot en klein en met andere
expertise dan je zelf hebt.
Stroomverleggers noemen we deze drie ontwikkelingen,
vanuit de metafoor van de snelstromende rivier, waarin zo
nu en dan een rotsblok de stroom verlegt. De kunst is om
mee te bewegen met stroomversnellingen en vastliggende
rotsblokken te mijden. Dan voorkom je omslaan en lukt het
om door te gaan, de bocht om, steeds verder de rivier op.
Deze editie van Faces staat vol met verhalen van stoere
peddelaars, die uiterst behendig gevaarlijke watervallen
weten te vermijden. Sterker nog, die er soms juist gebruik
van maken. Dat lukt alleen als je heel snel kunt bijsturen én
weet waar je naartoe wilt. Veel leesplezier!
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Gedrukt op 100%
gerecycled papier
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Windparken op zee
leveren groene stroom
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Met deze stroom wordt
groene waterstof (H₂)
geproduceerd.
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Bedrijven in Port of Amsterdam
maken biobrandstoffen (zoals
synthetische kerosine) van die
waterstof

TATA STEEL
IJMUIDEN

PORT OF
AMSTERDAM
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Als enige haven ter wereld heeft
Port of Amsterdam besloten om
vanaf 2030 niet langer actief te
zijn in steenkolen. Rigoureuze stap
voor de tweede kolenhaven van
Nederland en Europa. Strategische
stap, vindt Eduard de Visser, hoofd
Strategie en Innovatie.
‘Hiermee inspireren we bedrijven
die zich richten op schone energie
om zich hier te vestigen.’

Port of Amsterdam
Waar: de haven van Amsterdam
Gemeente: Amsterdam
Wie: Eduard de Visser, hoofd
Strategie en Innovatie
Interviewer: Jozien van der Wal,
SADC
www.portofamsterdam.com

‘De energietransitie
verandert bijna alles in
de haven’

Via een leiding gaat de
groene waterstof naar
Port of Amsterdam

Gamechanger: de energietransitie
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Groene waterstof wordt ook gebruikt
voor verwarming en transport in de
stad Amsterdam en in de haven

AMSTERDAM

SCHIPHOL
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Vanaf 2024 gebruikt het
vliegverkeer op Schiphol
synthetische kerosine

Wat betekent de energietransitie
voor Port of Amsterdam?
“Overgaan op alternatieve energiebronnen die niet schadelijk zijn,
is veel meer dan alleen een energietransitie. Doordat onze focus naar
andere energiedragers verschuift,
verandert bijna alles in de haven.
Bedrijven zullen zich aanpassen en
meegaan in de transitie, maar er
komen ook bedrijven bij die hier
nog niet waren. Uit andere branches:
recycling, circulaire chemie en synthetische brandstoffen bijvoorbeeld.”
Hoe is de haven veranderd door
die transitie naar duurzame
energie?
“De haven blijft een doorgeefluik
voor goederen van en naar de EU en
Nederland, zoals aluminium, papier,

hout en roll-on, roll-off (voertuigen,
red.). Daarnaast zijn we groot in de
opslag en handel van energiedragers.
Daarin zal het meest veranderen.
Kolencentrales gaan dicht, er rijden
steeds meer elektrische auto’s rond,
nieuwe, schonere brandstoffen doen
hun intrede, transport wordt steeds
efficiënter, waardoor brandstof
efficiënter gebruikt wordt. Dit zijn
allemaal factoren die van invloed zijn
op de vraag naar die brandstoffen
waar de haven zo groot in is.”
Betekent dat dat een deel van de
handel van de haven verdwijnt?
“De handel verandert, maar dat
gebeurt al vanaf het begin van de
haven, 750 jaar geleden. Handel
verdwijnt, maar daar komt nieuwe
handel voor terug en dat is een heel

positieve ontwikkeling. We zijn
in Port of Amsterdam al een tijd
bezig met de energietransitie. Een
paar jaar geleden maakten we de
keuze om per 2030 niet langer actief
te zijn in steenkolen. Als eerste en
nog steeds enige haven ter wereld.
Dat was een strategische stap, want
hiermee inspireerden we bedrijven
die zich richten op schone energie
om zich hier te vestigen. Een
toename van die bedrijven vergroot
de kansen voor energietransitie in
de metropoolregio. Het kan zelfs
de CO₂-reductie in heel Nederland
versnellen. Daarvoor is namelijk
gespecialiseerde expertise nodig
en die hoeven we nu niet meer van
ver te halen. Ook met de nieuwe
generatie energiedragers willen we als
haven een hoofdrol blijven spelen.”
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‘Wij lopen
niet achter
ontwikkelingen
aan, we
ontwikkelen
liever zelf’

GAMECHANGER:
SMART TECHNOLOGY

Wat is groene waterstof?
Waterstof is een gas. Hoewel het
op zichzelf duurzaam is, is de productie ervan niet altijd duurzaam.
Grijze waterstof wordt op grote
schaal gebruikt. Bij de productie
ervan reageert stoom met aardgas,
met als resultaat waterstof. De
CO₂ die hierbij vrijkomt, wordt
vrijgelaten in de atmosfeer. Blauwe
waterstof wordt op dezelfde manier geproduceerd, alleen wordt
daarbij de vrijgekomen CO₂
afgevangen en onder de grond
opgeslagen. Bij de productie van
groene waterstof wordt geen
aardgas gebruikt, maar groene
stroom. Elektrolyse splitst water
in waterstof en zuurstof.

Hoe vertaalt zich die focus
van Port of Amsterdam op
duurzaamheid?
“Ten eerste met een focus op groene
elektriciteit: windmolens in zee en
zonneparken. Voor de kust van
IJmuiden komt een van de grootste
offshore windparken van Nederland.
De tweede focus is het opschalen
van de productie van groene brandstof. Op het terrein van Tata Steel
bouwen we samen met Nouryon een
groene waterstoffabriek. De fabriek
gebruikt groene stroom van het
offshore windpark. De waterstof uit
de fabriek gaat naar de haven van
Amsterdam, door een pijp die we
samen met de Gasunie aanleggen.

‘Wat we in de
haven beslissen,
kan de CO₂-reductie
in heel Nederland
versnellen’

Deze groene waterstof gaat
onder andere naar een bedrijf dat
synthetische kerosine produceert. Dat
is kerosine die niet gemaakt is van
aardolie, maar met groene waterstof.
Dat bedrijf is een initiatief van Port
of Amsterdam, in samenwerking
met Schiphol. In 2024 is de eerste
synthetische kerosine beschikbaar.
Een duurzaam alternatief voor
reguliere kerosine, dé brandstof in
de burgerluchtvaart.”
Dan een andere gamechanger:
covid-19. Wat heeft corona voor
effect op het Havenbedrijf?
“Het maakte duidelijk dat de haven
een belangrijke functie heeft in de
bevoorrading van vitale goederen en
diensten van Nederland, om maar
met iets positiefs te beginnen.
Het grootste effect heeft corona op
de overslag van kolen, die daalde
met tientallen procenten in 2020.
De vraag vanuit de staalverwerkende
industrie uit Duitsland lag ineens stil.
Gelukkig is er ook herstel, door de
focus op andere sectoren als duurzame energie en de containermarkt.”

‘Een deel van de
handel verdwijnt,
maar daar komt
nieuwe handel
voor terug’

Het thuiswerken heeft een
enorme vlucht genomen.
Een positieve ontwikkeling?
“Voordeel daarvan voor mij is dat
ik vaak een mooie wandeling maak
tijdens vergaderingen. Maar het heeft
ook nadelen. Het is bijvoorbeeld
lastiger geworden om nieuwe
samenwerkingen aan te gaan omdat
je elkaar niet kunt zien. Bij zoiets
groots als de energietransitie is het
noodzakelijk om allianties aan te
gaan die sectoren – de luchtvaart, de
haven – overstijgen. Dat blijft
mensenwerk: het gaat het best met
face-to-facecontact. Mensen maken
het verschil, dat blijft zo.”

Zijn passie voor marketing
kan Joey Simmerman goed
uitleven bij Somfy, waar
hij verantwoordelijk is voor
de marketing in NoordEuropa. Het Franse bedrijf,
dat groot werd met elektrisch
bedienbare rolluiken, loopt
nu voorop in de smart
control-markt.
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Beginnen we met een korte
omschrijving van je dagelijkse
werk. Wat doe jij bij Somfy?
“Sinds juli 2020 werk ik bij Somfy als
marketing director Noord-Europa.
Precies de baan voor mij: ik ben een
gepassioneerd marketeer. Samen
met mijn teamleden werk ik aan
het optimale assortiment en de
merkbeleving van het merk Somfy.
Uitgangspunt hierbij is het leven van
mensen makkelijker maken door het
bieden van de juiste oplossingen.
Onze innovatieve en technische
producten regelen alles rond zon- en
kunstlicht voor mensen in huizen en
gebouwen. Denk aan automatische
zonwering, raamdecoratie en
rolluiken. Daarnaast bieden we een
reeks aan beveiligingsproducten en
alarmsystemen aan.”
Dus Somfy maakt producten die
ons klusjes uit handen nemen?
“Precies! Het leven van mensen
makkelijker maken zit in ons DNA.
Somfy is in 1969 opgericht in
Cluses, in de Franse Alpen. We
begonnen als toeleverancier van
de Zwitserse horloge-industrie.
De daarvoor benodigde technische
precisie ligt ten grondslag aan de
ontwikkeling van de eerste buismotor.
Zo’n elektrische motor in een
buisvormige behuizing is ideaal om
rolluiken mee te bedienen, dus hij
sloeg meteen aan in de markt.
Na die innovatie ging het zo goed
met Somfy dat we kantoren in
het buitenland konden openen.
In snel tempo groeiden we uit
tot de multinational die we vandaag
de dag zijn.”
En dat allemaal dankzij een
buismotor! Kun je zeggen dat
Somfy een neus heeft voor de

vraag van de markt, vóórdat
die vraag er is?
“Somfy is eigenlijk altijd bezig
geweest met smart homes. Die eerste
buismotor werd ook al gemaakt om
iets makkelijker te maken, namelijk
het bedienen van rolluiken. Met elke
innovatie gaan we een stap verder in
het vereenvoudigen van het bedienen
en automatiseren van motoren. Toen
de smart technology opkwam, waren
wij dus al in deze ontwikkeling
meegegaan. Wij waren al smart
voordat smart technology bestond.
Daardoor hebben we enorm veel
kennis in huis. Wij lopen nooit achter
ontwikkelingen aan. We ontwikkelen
liever zelf.”
Een gamechanger avant
la lettre dus! Met welke
gamechangers hebben jullie
nu te maken?
“Wij bedienen Scandinavië, Benelux
en Engeland in Noord-Europa. Deze
regio heeft een van de snelst groeiende
smart home-markten. Komt mede
doordat de internetpenetratie hier zo
hoog is. Zodra we weer meer uit huis
zijn, zal beveiliging belangrijker
worden. Door die sterke groei van
smart homes, krijgen wij meer en
meer te maken met de behoefte van
eindgebruikers aan één manier om
alles in huis te regelen. De smart
home-markt heeft zich de afgelopen
tien jaar snel ontwikkeld en er zijn veel
spelers bijgekomen. Alle spelers
hebben een eigen specialisme. Maar
daar is de consument niet mee bezig,
die wil één oplossing. Daarom vinden
wij het belangrijk om door middel van
partnerships alle producten te laten
samensmelten tot één oplossing die
voor iedereen toegankelijk is. Een
mooi voorbeeld hiervan is de Apple
Homekit-certificering van onze smart

Somfy
Waar: De President, Hoofddorp
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Joey Simmerman, marketing
director Noord-Europa
Interviewer: Isaac Roeterink,
SADC
www.somfy.nl

home-oplossingen. Daarmee kun je
alle smart home-apparaten in huis met
elkaar laten communiceren, ongeacht
het merk, via je iPhone, iPad of Apple
Watch. Alles gaat via één app. Goede
onderlinge samenwerking leidt tot één
groot ecosysteem.”
Met welke innovaties of nieuwe
producten is Somfy op dit
moment bezig?
“We zijn altijd bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten die een
huis slimmer en veiliger maken, op
basis van de behoefte in de markt en
met gebruik van de laatste trends.
Wat je zeker kunt verwachten in de
nabije toekomst zijn manieren om
met een druk op de knop óf met het
geven van een spraakcommando het
hele huis in beweging te brengen.”
Heeft de coronacrisis, met in
jullie regio ook lockdown op

lockdown, nog een bepaalde
invloed op Somfy?
“Het is een heel drukke tijd voor ons.
Doordat mensen veel meer tijd thuis
doorbrengen, focussen ze ook meer
op het leven in en rond het huis. Juist
daar bieden wij veel oplossingen, dus
de vraag naar onze producten is sterk
toegenomen. Door deze toenemende
vraag en tegelijkertijd de minder
stabiele toeleverantie van onderdelen,
hebben we besloten om meer
voorraden in het Noord-Europese
magazijn in Hoofddorp op te slaan.
Daarnaast investeren wij in nieuwe
productielijnen op onze diverse
productielocaties in de wereld.

Onze productontwikkeling in
Frankrijk heeft geen onderbreking
gehad door de pandemie. En hier
gaat het werk ook gewoon door. Waar
dat kan, werken medewerkers thuis.
Voor mensen die alleen op de locaties
kunnen werken, zijn maatregelen
getroffen om verspreiding van het
virus tegen te gaan.
Ik werk zelf vanaf kantoor als het
nodig is. Als medewerkers thuis niet
kunnen werken, bieden we de
mogelijkheid om in een veilige
omgeving op kantoor te werken.
Denk aan mensen die niet thuis
konden werken omdat hun kinderen
niet naar school gingen of mensen
die thuis niet genoeg ruimte hebben
om te werken.”
Somfy is gevestigd op het
bedrijventerrein De President in
Hoofddorp. Wat bevalt je het
meest aan jullie pand en de

locatie? En is het pand op z’n
Somfy’s uitgerust?
“De President is makkelijk te bereiken,
vanuit ons kantoor hebben we een
mooi uitzicht met veel groen. Ons
kantoor is uiteraard uitgerust met
Somfy’s nieuwste gebouwbeheersystemen. De verhouding tussen
dag- en kunstlicht wordt volledig
automatisch gestuurd. Uit recente
studies blijkt dat de productiviteit
van de medewerkers in een kantoorgebouw significant toeneemt bij
optimaal daglichtmanagement.
Dat én het zelf energieopwekkende
klimaatbeheersingssysteem, leidt
tot een optimaal werkklimaat. Zelfs
bij de extreme temperaturen van
vorig jaar zomer was het mogelijk
een constante temperatuur van
22 graden te realiseren. Dat
optimale werkklimaat, mijn collega’s
om me heen, ik kijk er echt naar uit
weer op kantoor te werken!”





‘Deze regio is
een van de
snelst groeiende
markten voor
smart technology’

10
Shining star op Schiphol Logistics
Park is Rapid Logistics. Het bedrijf
bestaat sinds 1989 en directeur
Michiel Rodermond is er vanaf het
begin bij. “Toen al heel belangrijk
en nu nog steeds: nee bestaat niet.”
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‘Ik denk in
oplossingen’
AIR
PAR MAI
AV L
ION

Rapid Logistics B.V.
Waar: Schiphol Logistics Park
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Michiel Rodermond,
eigenaar-directeur
Interviewer: Joep Schroeders,
SADC
www.rapidlogistics.nl

Gamechanger: groot denken

“Op mijn zestiende ben ik van school
gegaan en ik belandde meteen in de
logistiek. Oké: we noemden het toen
niet zo en de manier waarop was heel
erg basic vergeleken met nu, maar ik
bracht spullen van A naar B, en dat
doen we nog steeds. Air courier, zo
heette het wat ik deed in de jaren
tachtig. Ik vloog dagelijks de wereld
over, van hot naar her, met koerierzendingen. Zonde dat airmiles toen
nog niet bestonden, want ik heb
flinke afstanden afgelegd. Dit deed ik
lange tijd, met een tussenpoos van
een aantal jaar, aan het begin van de
jaren negentig. Toen belandde ik op
Bali, waar ik een handel in strandstoelen en parasols begon. Ik heb
daar mijn vrouw leren kennen en ons
eerste kind is daar geboren. Maar in
1995 begon het weer te kriebelen.
Ik ging met mijn gezin terug naar
Nederland om weer vrolijk verder te
gaan in de logistiek.”
Complete service
“Rapid was toen een klein kantoortje,
we waren met z’n drieën. Maar we
dachten meteen groot: we verkochten
niet alleen vervoer, we verkochten
een complete service. Dus waren we
24/7 telefonisch bereikbaar en
stonden we stand-by om binnen no
time spullen te vervoeren naar het
buitenland. We hadden zelfs een pool
van mensen die binnen 45 minuten
bepakt en bezakt op Schiphol klaar
konden staan om het eerste het beste
vliegtuig te pakken naar bijvoorbeeld
Karachi, om aldaar een computeronderdeel af te leveren. Die complete
service werkte, er werd gretig
gebruikgemaakt van de eindeloze en
creatieve oplossingen die wij boden.
Een ding was toen en is nu nog steeds
voor mij heel belangrijk: nee bestaat
niet! Alles kan, maar men moet er
wel wat voor overhebben!”

‘In de jaren tachtig
bracht ik al spullen
rond door de
hele wereld’

Springplank
“Met alles bedoel ik ook alles, niets
was te gek. We hebben binnen vijftien
uur 150.000 ruitenwissers van GE
met spoed opgehaald in Frankrijk en
direct met een koerier naar Detroit
gevlogen. We vlogen babyolifanten
vanuit Tanzania naar dierentuinen
over de hele wereld. Hoe gekker, hoe
beter. Maar die gekheid ging niet om
dat uitzonderlijke vervoer, het ging
ons erom een springplank te creëren
waardoor we andere, minder urgente
zendingen binnen konden harken,
per lucht- en per zeevracht. Minder
spectaculaire zendingen, maar wel
noodzakelijke zendingen, waarmee
we massa, of beter gezegd: volume
konden creëren.”

‘Niets is te gek en
alles kan, maar men
moet er wel wat
voor overhebben’
Partners
“In 2007 konden wij onze naam
Rapid Air Couriers veranderen in
Rapid Logistics. In dat jaar mochten
we namelijk de logistiek gaan verzorgen voor een grote techreus.
We kenden die klant al, hij kwam al
bij ons voor urgent spoedtransport.
En nu mochten we dus ook de
lucht- en zeevracht verzorgen. Dat
springplankeffect waar ik het over
had! De klant had andere gedachten
over het uitvoeren van de operatie en
processen dan z’n vorige vervoerder
en was toe aan iets ‘Rapids’. Door die
samenwerking hebben we heel veel
geleerd. De relatie met deze klant,
eigenlijk met al onze klanten, is veel
meer een partnerschap dan een
ouderwetse klant-leverancierrelatie.
En we zijn er als bedrijf flink door
gegroeid. Hadden we in 2007 nog
een kleine hal van 4000 vierkante
meter, vandaag de dag hebben we
ruim 35.000 vierkante meter.”

Deelstepjes
“Bij toeval belandde Rapid in de
e-mobility, elektrische bikes en steps
en marktpartijen wisten ons snel te
vinden. Mijn zakenpartner René
Hendriks is al een tijd in gesprek met
Uber en Lime, die in Europese steden
deelstepjes willen uitrollen. Als dat
eenmaal rond is, zullen wij de steps
naar de verschillende locaties
brengen en ons ontfermen over de
retourlogistiek. We onderhouden de
steps en bikes dan op Schiphol.”
Oplossingen
“Verder denken we aan oplossingen
voor stadsdistributie met e-voertuigen.
Daar ligt een enorme groei, mede
door de groei van e-commerce.
Rondom de stad moeten centrale
magazijnen komen, waar alle
vervoerders goederen kunnen
afleveren en retourgoederen kunnen
afhalen. Rapid verzorgt de final
mile en kamt de stad uit voor
alle retourzendingen.
Wij denken in oplossingen. In de
Schipholregio is er een stroomprobleem, dat weet iedereen die met
Schiphol te maken heeft. Ik denk
creatief na over hoe we dit kunnen
oplossen en er liggen al plannen op
tafel om dit probleem voor eens en
voor altijd achter ons te laten.”

Van 4.000 vierkante
meter in 2007 naar
35.000 vierkante
meter in 2020
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Gamechanger: FloriWorld zelf, wereldwijd de eerste
attractie waar mensen het hele jaar rond de magie
van bloemen en planten kunnen beleven.

FloriWorld
Waar: Green Park Aalsmeer
Gemeente: Aalsmeer
Wie: Jet Brinkman, manager B2B
en Silvia van den Aardweg, manager
marketing & sales B2C
Interviewer: Aleida Bos, SADC
www.floriworld.nl

Jet en Silvia

‘Zoietsoals
iFloriWorld
vind je nergensdop
ede wereld’
Op 11 mei 2020 zou FloriWorld zijn deuren
openen: een interactieve toeristische
indoorattractie, gericht op bloemen en
planten. En toen kwam corona en werd
alles uitgesteld. MT-leden Jet Brinkman en
Silvia van den Aardweg laten zich niet kisten.
“Dit is zo’n goed concept, alles klopt!”

Wat is FloriWorld?
Jet: “Een interactieve indoorattractie,
gericht op bloemen en planten.
De eerste wereldwijd. Voor toeristen,
maar ook een plek waar de branche
relaties uit de hele wereld op een
heel nieuwe manier dit belangrijke
Nederlandse exportproduct kan laten
zien. Naast een toeristische attractie
is FloriWorld ook een evenementenlocatie en een restaurant. Je kunt
hier werken, lunchen, koffiedrinken
met een collega. Het zit niet voor
niets op een bedrijventerrein. Maar
de attractie is de hoofdmoot.”
Ja, dat bedrijventerrein en
het pand van FloriWorld, wat
kunnen jullie daarover vertellen?
Silvia: “Het gebouw van FloriWorld
maakt heel Green Park Aalsmeer
leuk. Het is een kleurrijk pand: de
felgekleurde stroken aan de buitenkant staan voor de bloembollenvelden
in Nederland. FloriWorld is echt
de eyecatcher in de omgeving.
Het gebouw valt alvast op, nu de
bezoekers nog!”

De keuze voor Green Park
Aalsmeer ligt voor de hand
Silvia: “Ja, in Aalsmeer gebeurt het,
op het gebied van bloemen. Hier is
het hart van de sierteeltsector. Het
bezoekerscentrum van Royal FloraHolland zit om de hoek, waardoor
internationale bezoekers goed een
combinatie kunnen maken met een
bezoek aan FloriWorld. We focussen
op verschillende bezoekers en we
bieden ook combitickets aan met
andere regionale attracties, zoals
het Flower Art Museum en andere
bezienswaardigheden in Aalsmeer.”

Op wat voor manier is FloriWorld
een gamechanger?
Silvia: “Het is met niets anders
te vergelijken, het is iets compleet
nieuws, wat je nergens op de wereld
vindt. Er zijn veertien experienceruimten, met elk een heel ander
karakter. En je ziet hier echte bloemen
en planten, maar de belevenis is ook
virtueel. Het is voor alle leeftijden
interessant. Kinderen kunnen
zich uitleven met de projecties in
de zalen, maar ook door te knutselen
en te spelen.

Wie bedacht FloriWorld en
hoe ging het verder?
Jet: “FloriWorld is oorspronkelijk
een idee van Waterdrinker, de groene
groothandel in Aalsmeer. Het werd
op een gegeven moment te groot
voor Waterdrinker alleen, daarom
werd het een initiatief van de hele
sector. FloriWorld zoals het er nu
staat is van Royal FloraHolland,
Bloemenbureau Holland en Dutch
Experience Group. Die laatste regelt
ook de exploitatie, die heeft ervoor
gezorgd dat FloriWorld er zo uitziet
en heeft de invulling bedacht. Daar
zijn ze goed in: het is ook de naam
achter de Heineken Experience en
Afsluitdijk Wadden Center.”
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‘Wij zien het
resultaat
van ons werk
meteen: blije
bezoekers!’

‘Ons gebouw is
de eyecatcher
van Green
Park Aalsmeer’

Jongeren kunnen zich vergapen aan
de speciale effecten én zich uitleven
in de selfiespotrijke attractie. En voor
volwassenen is het niet alleen visueel
fantastisch, ze krijgen ook veel informatie en een inkijkje in aspecten van
bloemen en planten waar ze in de
meeste gevallen nog niets van wisten.
Mensen gaan blij naar buiten en daar
word ik ook blij van. We hoeven niet
maanden te wachten om het resultaat
van ons werk te zien, we zien het
meteen: blije bezoekers!”
Jet: “Het gebouw is 3000 vierkante
meter groot. De attractie beslaat
het grootste deel, maar daarnaast is
FloriWorld een evenementenlocatie
en is er ruimte voor vergaderen,
workshops, presentaties, maar ook
private dining, bruiloften, recepties
en congressen. Leuk hieraan is
dat een bijeenkomst kan worden
gecombineerd met een bezoek aan
de attractie.”

Grote en zeer ongewenste
gamechanger voor FloriWorld
was corona.
Silvia: “Wij werken hier allebei sinds
februari 2020 en waren keihard aan
de slag voor de opening op 11 mei
2020. Door corona kon die niet doorgaan, we konden pas op 1 juli open.
Maar er kwamen zo weinig mensen,
het concept kwam niet tot zijn recht.
Daarom zijn we in november weer
dichtgegaan, maar er komt een
fantastische opening aan, in 2021.
En zodra de reisbeperkingen
worden opgeheven staan de bussen
met bezoekers weer voor de deur.”
Jet: “Doordat het aantal bezoekers
veel lager was dan verwacht, konden
we de attractie heel goed testen. Het
heette aan het begin van 2020 nog
niet zo, maar onze werkwijze was al
grotendeels corona-proof. Bezoekers
kopen een kaartje online of aan
de kassa, met pin, we werkten met
tijdslots. Ze bedienen de attractie zelf
met een RFID-armbandje of een
touchpennetje. In de attractie wordt
alles continu schoongemaakt en er
zijn volop desinfectiepunten.”
Silvia: “Het is hier zo ruim en groots
opgezet, dat bezoekers niet dicht bij
elkaar hoeven komen.”
Wat is jullie favoriete bloem?
Jet: “Ik vind een gloriosa altijd leuk,
vanwege de mooie vorm.”

Silvia: “Een lathyrus, omdat hij zo
lekker ruikt. Maar dan wel een grote
bos graag.”
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C-Creators
Waar: C-Bèta
Wie: Merel Stolker,
bouwspecialist en
architect
Interviewer: Eelco
Kienhuis, SADC
www.c-creators.org

Een betere plek voor C-Creators dan
C-Bèta is er niet. Het doel van de stichting
is het opschalen van de circulaire economie
binnen de bouw in de Metropoolregio
Amsterdam. En circulariteit is precies waar
het om draait aan de Rijnlanderweg. Een
prettig gesprek met bouwspecialist Merel
Stolker over de circulaire noodzaak.

Gamechanger: circulariteit

‘Wat afval is
voor de een,
is een grondstof
voor de ander’

Als bouwspecialist en architect combineer jij je
werk voor C-Creators met je eigen bedrijf. Eerst
dat bedrijf: vertel! “Samen met Mirjam Schmull heb ik
een eigen architectenbureau, TransforMEER. Een project
waar we erg trots op zijn is UCo, wat staat voor Utrecht
Community. We transformeerden een oude loods van NS
tot een hippe, inspirerende en vooral duurzame werklocatie.
Van zulke projecten krijg ik enorm veel energie.” Dan
C-Creators: waar staat die C voor? “Voor circulair,
maar hij zou net zo goed kunnen staan voor change. Want
een focus op circulariteit vraagt om verandering. Bouwend
Nederland zou nog beter kunnen nadenken over hoe iets
kan worden gebouwd, uit elkaar kan worden gehaald en
op een andere plek weer opnieuw kan worden gebruikt.
C-Creators is als spinner betrokken bij de verschillende
Cirkelsteden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
Cirkelsteden zijn het platform voor koplopers in de circulaire
en inclusieve bouw. Spinners initiëren veranderingen en jagen
ze aan. Met ons Bouwprogramma MRA focussen we op
begeleiding en uitvoering van grote, circulair iconische en/of
opschaalbare projecten. Een van de doelen: de hierbij
opgedane kennis delen.”

Patronen

Cirkelstad Amsterdam bestaat nu twee jaar,
C-Creators ook. Kunnen we al spreken van een
verandering in het landschap? “Ja en nee. Patronen
veranderen is lastig, zeker voor bedrijven. Het begint bij
kennis en bewustwording. Bij de individuele mens, zeker de
jongere generatie, zie je wel verandering en bewustwording,
maar het duurt even voordat dat resulteert in ander gedrag.
We zijn bijvoorbeeld met z’n allen bewuster gaan leven,
ondanks dat zijn we meer vlees gaan eten. Bewust worden
en handelen zijn twee verschillende dingen.” Niet alle
vooruitgang is per se een verbetering. Welke
veranderingen hadden niet gehoeven? “Innoveren is
niet per definitie beter. En goedkoper produceren betekent
niet altijd beter of sneller. Machinaal werk scheelt tijd en
misschien ook geld, maar het ambacht gaat erdoor verloren.

Vaak kunnen machinaal gemaakte producten of materialen
niet meer worden aangepast. Sneller en goedkoper levert
niet altijd een topproduct op. Er is veel winst te behalen
met iets simpels als onderhoud. Waarom spullen die kapot
zijn – een broodrooster, je telefoon – meteen weggooien,
terwijl we ze kunnen hergebruiken, onderhouden en
repareren? Beter en makkelijker onderhoud betekent een
langere levensduur en daar moet bij het ontwerp al over
worden nagedacht. Ook bij gebouwen!”

Doelen

Terug naar het thema van deze Faces. Waarom
is circulariteit een gamechanger? “Omdat er geen
ontkomen aan is. Grondstoffen worden schaars, dus we
zullen wel terug moeten naar de basis. Moeten, dat is het
kernwoord. We zullen moeten vernauwen, vertragen en
sluiten. Met vernauwen bedoel ik preventie, zo min mogelijk
gebruik maken van grondstoffen en energie. Met vertragen
bedoel ik zo lang mogelijk gebruiken, dus de levensduur
verlengen. En met sluiten bedoel ik recycling of biologische
afbreekbaarheid, dus zorgen dat alle componenten of
onderdelen van een gebouw die aan het einde van hun
gebruiksduur zijn, terug worden gebracht naar de voorkant
van de productieketen. Waar we naar streven is dat wat afval
is voor de een, een grondstof is voor de ander.” Prima
doelen, lijkt mij, ik zou bijna zeggen: waar wachten
we nog op? Heb je op het persoonlijk vlak ook van
die duidelijk omschreven doelen? “Beter en bewuster
nadenken: waarom wil ik dat kopen? Kan ik dat ook op een
andere manier bereiken? Bijvoorbeeld kleding of speelgoed,
ik wil daar beter over nadenken voordat ik het aanschaf.
En ik ben bezig met ontspullen. Het zou heel handig en
nuttig zijn als alle producten een footprint zouden hebben,
zodat het voor iedereen duidelijk is waarvan iets is gemaakt
en wat dat betekent.”Tot slot, heb je nog een stichtelijke
boodschap voor de lezers? “Dat je altijd nog kunt
veranderen en op een positieve manier ergens aan kunt
bijdragen, ook al zijn het kleine stapjes. Dat het altijd beter
kan, maakt het juist leuk. Daar doe je het voor, toch?”
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Gabbiano lokt de
klant, de winkels
zorgen voor de
beleving. Dat is
de filosofie van
het modemerk.
Directeur
Mansur Aksu:
“Wij moeten de
klant verleiden.”

Gabbiano
Waar: Business Park Amsterdam
Osdorp
Gemeente: Amsterdam
Wie: Mansur Aksu, directeur
Interviewer: Eelco Kienhuis,
SADC
www.gabbianodenim.com
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‘Geen grotere kick
dan wanneer ik
iemand op straat
zie lopen in kleding
van ons’

‘Alles
draait
om
beleving’

Gamechanger: van voorraad
naar pre-ordered opereren

Beleving is een ding bij Gabbiano.
Dat begint zodra je de showroom in
het hoofdkantoor betreedt. Het is de
ultieme mancave, alsof je op een
filmset bent. Midden in de ruimte
staat een koffiecorner annex bar, een
wand uit driehoog opgetrokken
afgeschreven zeecontainers, die deels
fungeren als vergaderruimtes en
anderzijds slim bij het magazijn zijn
getrokken. Er pronkt een motor, type
caféracer, en veel andere attributen
van ruige materialen. Blank staal,
hout en steen vormen het decor voor
diverse intieme zitjes, omringd door
de nieuwste collecties. Dit is de plek
waar Gabbiano de kleding aan zijn
partners toont. Dé plek om directeur
Mansur Aksu te interviewen.
Over de gamechanger hoeft
Mansur geen seconde na te
denken. “Twee jaar geleden
hebben we ons businessmodel
radicaal omgegooid, the biggest
gamechanger so far! Waar we
voorheen uit voorraad verkochten,
zijn we toen overgestapt op een
pre-ordered systeem. Dat was nodig
om uit te kunnen breiden naar het

buitenland. Omdat we toch bezig
waren, hebben we tegelijkertijd
alle bedrijfsprocessen optimaal
geautomatiseerd. Eén druk op de
knop en alles is duidelijk!”
Geen voorraad? Hoe verkopen
winkels jullie kleding dan?
“Winkels zullen altijd blijven
bestaan, maar hun rol verandert.
Consumenten gaan naar winkels
om de beleving te ervaren. Om de
consumenten naar winkels te lokken,
moeten wij als merk in rechtstreeks
contact staan met de eindgebruikers.
We moeten hen verleiden om bij een
van onze partners – de winkels – te
komen kijken. Het lijkt raar,
maar dat doen we via de webshop.
Online kunnen we de complete
collectie laten zien, dat kan niet in
de meeste winkels.
Al onze partners, 250 retailers,
beschikken over een eigen web-based
B2B-portaal, dat zo is ingericht dat
de retailer zo min mogelijk risico
loopt. Onder andere door een
kleinere voorraad. Als een consument
bij een winkel komt om te ‘beleven’
en een item is niet op voorraad, dan

gaat de winkelier naar dat portaal.
Een paar keer klikken en wij
versturen het naar de winkel.”
Zagen retailers dat voordeel
meteen? “Nee, helemaal niet. Toen
we zes jaar geleden onze website
voor de consument lanceerden,
stuitte dat op veel weerstand bij de
retailers. Zij zagen dit als directe
concurrentie. Dat was het niet, het
was onderdeel van onze strategie om
dichter op de consument te zitten.
Het creëren van beleving versterkt,
naast het merk, ook de positie van
de retailers.”
Gabbiano lijkt meer een lifestyle
dan een kledingmerk. “Precies!
En dat willen we overal uitstralen.
Naast de website zijn social media
heel belangrijk: via Facebook en
Instagram kunnen we onze lifestyle
supergoed presenteren. Ook spelen
influencers een steeds belangrijkere
rol. Consumenten identificeren zich
met hen en daar houden wij rekening
mee. Wat ook helpt, is dat er BN’ers
te spotten zijn in Gabbiano-jeans.
En niet de minste!”

Heeft het thuiswerken effect
op de kledingmarkt?
“We gaan op een informelere manier
met elkaar om en dat zien we terug
in de kleding. Het pak met das heeft
plaatsgemaakt voor de jeans met een
hemd of sportief jasje. De zakenman
heeft plaatsgemaakt voor de urban
man. Prins Claus gaf in 1998 al
het goede voorbeeld en sprak de
woorden: ‘Bevrijd uzelf en waag de
reis naar ’t paradijs van de open
kraag.’ Eigenlijk zijn we allemaal
volgers, al zijn de verschillen groot.
Elk land heeft zo zijn eigen stijl of
behoefte. Alleen al in een relatief
klein land als Nederland zijn de
verschillen groot. In het noorden is
de consument conservatiever, houdt
hij vast aan traditionele modellen.
In het zuiden is de consument hipper
en volgt hij meer moderne trends.”
Binnenkort voegen jullie vier
nieuwe landen aan jullie afzetgebied toe. Wat zit er verder in
de pijplijn? “Er komt inderdaad
verdere expansie naar het buitenland
aan. Alles staat daarvoor zo goed als
in de startblokken. Daarnaast

Samen met zijn vader Durmus en
broer Ebu zwaait Mansur Aksu de
scepter bij modemerk Gabbiano.
Mansur is geboren en getogen in
Amsterdam-West en werkt al sinds
zijn zestiende in het familiebedrijf.
Hij heeft een dochter en zoon.
Aksu senior kwam omstreeks 1990
als Turkse immigrant naar Nederland.
Hij werkte in de textielindustrie.
In 2004 begon hij zijn eigen bedrijf,
hij produceerde kleding voor (grote)
ketens vanuit het World Fashion
Center. Zijn zoons kwamen ook in
het bedrijf werken. Ze droomden
alle drie van een eigen kledingmerk,
eigen designs, een complete
belevenis. Dit mondde uit in de
oprichting van Gabbiano in 2011.
Ze begonnen met vijf man personeel,
anno 2020 heeft het bedrijf
25 medewerkers en is het actief in
vijf landen. De productie vindt voor
95% plaats in Turkije en voor 5% in
China. Bijna alle producten worden
uit het duurzame BCI-cotton
vervaardigd. De filosofie van het
familiebedrijf? The urban way of life:
de stadsmens die constant op zoek is
naar nieuwe uitdagingen.

openen we winkels op A-locaties,
winkels die volledig in het teken
staan van de beleving van Gabbiano
Denim. En van in contact blijven
met de consument. Er is geen grotere
kick dan wanneer ik iemand op
straat zie lopen in kleding van ons!”
Als je mij vraagt wat het succes
is van Gabbiano, dan zeg ik:
maximale toewijding, gedreven
door passie. “Klopt! Wij zijn altijd
in discussie, geen proces blijft
onbesproken. Thuis is het onderwerp
inmiddels verboden en als we het wel
over de zaak hebben, dan grijpt mijn
zoon in. Hij is zo grappig, in no time
heeft hij de lachers op zijn hand!”
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‘De sloper
wordt straks
de leverancier’

‘Duurzaam
bouwen is
een speerpunt voor
Heembouw’

GAMECHANGER: BEWUST LEVEN

Trotse (ver)bouwer van het circulaire
paviljoen bij C-Bèta (zie pagina 2) is
Heembouw. De focus op duurzaamheid
ziet commercieel manager Martijn Icke
terug in de hele branche. “In C-Bèta
laten we zien hoe wij denken dat bouwen
er in de toekomst uit gaat zien.”
Welke gamechangers zien
jullie en wat is de impact van
covid-19 hierop?
“Het thema gezondheid krijgt een
steeds grotere rol, covid-19 heeft dat
verder aangejaagd. In mijn beleving
raakt dit thema andere zaken, zoals
duurzaamheid en circulariteit. Het is
allemaal te herleiden naar een van
de grootste gamechangers: bewust
leven. Duurzaamheid is iets waar

wij als bouwers veel mee kunnen.
Voor Heembouw is dit dan ook
een speerpunt.”
Wat betekent dat voor
Heembouw in de toekomst?
“Die bewustwording gaat alleen
maar groeien. Ik zie het nu al terug
bij onze eigen bedrijfsvoering. Begin
2020 zijn we verhuisd naar onze
nieuwe locatie, die we helemaal

duurzaam hebben gerealiseerd, met
energielabel A+. Ons wagenpark
wordt helemaal geëlektrificeerd.
En vanuit de directie gedragen zetten
we overal in op duurzaamheid.
Zo hebben we afgesproken om op
alle projecten waar mogelijk te gaan
werken met Freement, circulair
beton. De keuze voor duurzaamheid
is daarom niet meer vrijblijvend.
Wij kiezen op alle vlakken voor
duurzaam en dat breidt zich als een
olievlek uit. De uitdaging zit hem
erin om te proberen iedereen mee te
krijgen. Daar heb je sleutelfiguren
voor nodig.
Die switch naar duurzaamheid is
snel gegaan, een jaar of vijf geleden
was het voor veel bouwbedrijven nog
een secundair thema. Een gezonde
bedrijfsvoering gaat prima samen
met die nieuwe focus, het is en-en.
Kiezen voor duurzaamheid is een
way of doing, dat merk ik ook in de

keten. Sommige takken van sport
gaan snel, sommige wat langzamer,
de installatietechniek bijvoorbeeld.”
Maar op het gebied van
installatietechniek kunnen
toch juist veel duurzame
stappen gezet worden?
“Dat klopt. Er zijn wel voortrekkers
hoor, maar er zijn ook nog genoeg
kansen als je bijvoorbeeld gaat sturen
op zo min mogelijk installaties of
juist op hergebruik van bestaande
installatie. De afgelopen jaren dagen
we onze ketenpartners steeds meer
uit om na te denken over hun rol in
de verduurzaming van projecten.
Dit vraagt om een aanpassing van
het verdienmodel, zeker als het gaat
over hergebruik en eigenaarschap
van materialen. Dit is de grootste
hobbel die nog genomen moet
worden. Ik schat namelijk in dat, op
termijn, het produceren van nieuwe

materialen steeds meer overbodig
wordt. Daardoor verandert de hele
sector. De sloper wordt straks de
leverancier. Dit heeft verregaande
gevolgen voor de keten.”
Welke innovaties zie je in de bouw
en wat hebben die voor effecten?
“Doordat de keten gaat veranderen,
moeten wij, als onderdeel van die
keten, ook gaan veranderen. Wij
blijven bouwen en ontwerpen, maar
we moeten creatiever omgaan met
ons ontwerpproces. De focus moet
veel meer komen te liggen op zaken
als losmaakbaarheid.
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Bij het bouwen zelf komt veel meer
ruimte voor vakmanschap, dat zagen
we ook bij de verbouwing van de
loods op C-Bèta. Materiaalkennis en
kwaliteitscontroles zijn jarenlang
meer op de achtergrond geraakt,
maar die maken een comeback. Wij
zien dat er een nieuwe rol ontstaat,
namelijk die van materialenscout.
Lange tijd was de gedachte: als
ergens een NEN-certificaat aan
hangt, dan is een product goed.
Maar hergebruikte materialen
zijn niet te certificeren volgens de
NEN-voorschriften. Het gevolg
daarvan is dat mensen opnieuw
moeten leren zelf kwaliteit te
herkennen en op waarde te schatten.
Dat vraagt om vakmanschap en
nieuwe competenties. Denk aan
creativiteit, open minded zijn, verder
kunnen kijken dan de oplevering,
ontwerpen met losmaakbaarheid in
het achterhoofd…
Van een aantal van onze recente
projecten, zoals C-Bèta en onze
eigen kantoren in Roelofarendsveen
en Berkel en Rodenrijs, leren we
ontzettend veel en dat delen we.
Ook wat niet goed is gegaan, of waar
we over twijfelen. Dat vind ik heel
goed, het delen van lessons learned.
Tenslotte verwacht ik dat wij als
bouwer veel meer gaan nadenken
over onderhoud, al voorafgaand
aan het bouwen. Dat we onze
klanten op voorhand al duidelijk
maken wat de exploitatiekosten
zullen zijn van een te bouwen pand.
Door al die ontwikkelingen gaat de
bouwsector de komende jaren meer
integreren, verwacht ik. Ik hoop dat
we met alle vakidioten bij elkaar
weer sámen gaan bouwen.”
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Hoe gaan duurzaamheidscertificaten om met circulariteit?
“BREEAM en WELL zijn dé
duurzaamheidsscertificeringen
als het om bouwen gaat. Hoewel
BREEAM een goed doordachte
methode is, met veel goede punten,
beloont-ie het hergebruik van
materialen helemaal niet. Dat is
vreemd. Hetzelfde geldt voor
WELL. Een verbeterpunt, vind ik,
misschien moeten we wel een
categorie superexcellent opnemen,
BREEAM met vijf sterren plus.
De MilieuPrestatie Gebouwen
(MPG), die verplicht is bij elke
aanvraag voor een omgevingsvergunning, houdt gelukkig wel
rekening met hergebruik. De MPG
geeft aan wat de milieubelasting van
de gebruikte materialen is. Daarin
scoort hergebruik goed.”
Certificering, doelstellingen,
eisen: de bouwsector heeft te
maken met enorm veel regels.
“En we passen die regels ook steeds
aan. We lopen eigenlijk continu
tegen nieuwe wetgeving aan. In de
basis sta ik daar helemaal achter.
Echter is het door die wetgeving
soms goedkoper om gebouwen te
slopen en nieuwe neer te zetten.
Helemaal niet duurzaam, maar de
enige manier waarop ze aan de
labels voldoen. Eigenlijk wil je nu iets
bouwen waarvan je zeker weet dat
het minimaal vijftig jaar kan blijven
staan. Of waarvan je weet dat je
gedurende de levensduur het gebruik
ervan kunt aanpassen. Dat is pas
echt duurzaam. Er staat dus heel
wat te gebeuren, en daar moeten
we zorgvuldige en innovatieve

‘Ik hoop dat
we met alle
vakidioten
bij elkaar
weer sámen
gaan bouwen’

concepten voor uitwerken. Met een
constante blik op de toekomst.”
Met welke nieuwe concepten zijn
jullie momenteel bezig?
“Onder andere met een circulair
distributiecentrum. Toen we ons
kantoor circulair gingen bouwen,
dachten we: waarom doen we dat
ook niet met een distributiecentrum?
Genoeg potentiële klanten. Als
ontwerpende én duurzame bouwer
hebben we alle kennis in huis om
daarmee aan de slag te gaan.
Inmiddels hebben we een proof of
concept en zijn we in gesprek met
verschillende partijen.

Daarnaast zijn we bezig met een
volledig houten kantoor. Duurzaam,
losmaakbaar én met een goede
restwaarde. Minpunt is de aanschafprijs aan de voorkant, die is nog zo
veel hoger dan van reguliere bouw,
het is nog niet concurrerend.”
Als betrokken verbouwer van
C-Bèta: wat verwachten jullie van
het circulaire paviljoen?
“Een plek om interessante start-ups
en scale-ups te ontmoeten, die zich
bezighouden met de gebouwde
omgeving. Wij willen leren van die
partijen, inspiratie opdoen en
hopelijk ook onze ervaringen delen.
Daarnaast is het paviljoen natuurlijk
ons eigen project, dus een uitgelezen
kans om anderen mee naartoe te
nemen en de kwaliteit te laten zien
waar Heembouw voor staat. We
willen iedereen meenemen in onze
transitie en laten zien hoe wij denken
dat bouwen er in de toekomst uit
gaat zien. Ik hoop overigens dat die
toekomst ook nog horeca naar
C-Bèta brengt, dat zou de plek wat
mij betreft nóg mooier maken.”

Heembouw
Waar: C-Bèta
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Martijn Icke, commercieel
manager
Interviewer: Isaac Roeterink,
SADC
www.heembouw.nl

GAMECHANGER:
ANDERS DENKEN

‘De Metropoolregio
Amsterdam is een
uniek ecosysteem’
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Amsterdam inbusiness
koppelt meer en meer
buitenlandse bedrijven
aan de Metropoolregio
Amsterdam. Directeur
Hilde van der Meer
begrijpt het succes.
“Bedrijven willen daar
zijn waar het gebeurt,
want dáár trekken
ze talent aan.”
Amsterdam inbusiness is een samenwerkingsverband tussen
de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Almere en
Amstelveen. Het doel is dat buitenlandse bedrijven zich
vestigen in de Metropoolregio Amsterdam. Amsterdam
inbusiness helpt die bedrijven én hun medewerkers met het
vinden van de wegen, de kansen en de mogelijkheden.
Hilde van der Meer is directeur, ze werkt vanuit het
Amsterdamse gemeentekantoor. Ze houdt zich bezig met
alles wat met internationale economie te maken heeft en
met de internationale ontwikkelingen die de economie in de
regio beïnvloeden. Het team van Amsterdam inbusiness
lobbyt, verbindt, denkt mee over creatieve oplossingen en is
toekomstgericht.
Is de Metropoolregio Amsterdam in trek als
vestigingsplek? “Enorm, we zaten op ons hoogtepunt
toen de pandemie uitbrak. Tien, vijftien jaar terug stond de
regio minder hoog op de internationale lijstjes als het gaat
om aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. En nu
zijn we een globaliseringswinnaar! Behalve internationale
logistieke bedrijven en hoofdkantoren, is de regio ook in
trek bij start-ups en scale-ups. Na de Brexit en de komst van
de European Medicines Agency ook voor de life sciences.”
Kun je al iets zeggen over de gevolgen van de
pandemie voor de toekomst? “Een verandering in
denken was al aan de gang, denk alleen maar aan duurzaamheid. Ik merk dat mensen, en dus ook bedrijven, door
de crisis nog meer openstaan voor verandering. Bij mij zelf
leidt de crisis ook tot een grote ommekeer in denken. Eerst
was het: wat wil de wereld van ons? Nu is het: wat willen
wij van de wereld? Het lijkt misschien alsof ik denk dat alles
maakbaar is, maar dat klopt maar ten dele. Het is meer:
hoe geef je vorm aan wat je van buiten kunt krijgen?
Het mooie is dat Amsterdam een grote start-upcommunity
heeft, die een enorme aantrekkingskracht uitoefent op

amsterdam inbusiness
Waar: Amsterdam
Wie: Hilde van der Meer,
directeur
Interviewer: Jeanet van
Antwerpen, SADC
www.iamsterdam.com/
en/business

buitenlandse bedrijven die willen groeien. Die komen graag
naar Amsterdam. Kijk naar het Europese hoofdkantoor van
Netflix. Vijf jaar geleden werkten daar tien mensen, nu
honderden. Dat heeft een gunstig effect op de uitstraling
van Amsterdam wereldwijd. Hetzelfde geldt voor de
innovatieve status van Amsterdam. Daardoor staat de stad
en dus ook de regio hoog op de lijstjes van innovatieve
bedrijven wereldwijd die een vestiging in Europa willen.
Bedrijven willen daar zijn waar het gebeurt en waar ze snel
kunnen groeien. Daar trekken ze namelijk gemakkelijker
talent aan. Dat betekent dat we de regio zo aantrekkelijk
mogelijk moeten maken, op wereld- en op lokaal niveau.
Uitgangspunt in ons denken is de Metropoolregio als uniek
duurzaam en innovatief ecosysteem. We maken nu heel
gericht lijstjes met bedrijven die we graag in onze regio
zouden willen hebben. Een ideaalbeeld dus.”
Zijn die factoren voor de reeds in de regio
gevestigde bedrijven minder belangrijk? “Nee,
die zijn ook belangrijk, maar bij het aantrekkelijk houden
van de regio voor de bedrijven die er al zitten, spelen
ook andere aspecten een rol. Dat kan al gaan over hoe
makkelijk en prettig medewerkers in de pauze een ommetje
kunnen maken. Mijn collega’s en ik gebruiken inmiddels de
Ommetje-app. Met je hele team lopen en al wandelend
overleggen, dat werkt. Dat laatste heb ik ontdekt door het
thuiswerken. Ik was al gek op mijn tuin, die is midden in de
stad. Maar ik loop nu ook vaak door andere groene plekken
in de stad, tijdens overleggen. Heerlijk. Steden, maar ook
bedrijventerreinen moeten veel groener worden, zodat ze
ook een recreatieve functie krijgen. Ik las laatst een artikel
van een hersenchirurg die minimaal twintig minuten
wandelen per dag aanbeveelt. Dat is hartstikke goed.
Zelf heb ik door het thuiswerken een ander ritme, met
een betere afwisseling tussen het naar schermen staren
en andere dingen doen, zoals tuinieren en wandelen.
Structureel zou ik drie dagen op kantoor willen werken en
twee thuis. Het is belangrijk om alle aspecten die ertoe
doen in het leven met elkaar te verbinden. Dat geldt ook
voor de internationale economie in de Amsterdamse regio.
Het draait om het verbeteren van de kwaliteit van leven,
waarbij we economie en ecologie met elkaar verbinden.”

‘Veel innovatieve
bedrijven willen een
vestiging in Amsterdam’
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Nippon Express Global
Forwarding Nederland B.V.
Waar: Schiphol Trade Park
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Ruud Drijsen, Vice President
Interviewer: Olav Steffers, SADC
www.nipponexpress.com

‘Onze klanten eisen
continuïteit, kwaliteit
én flexibiliteit’

Gamechanger: flexibiliteit

Vice president Ruud Drijsen is trots: logistiek
dienstverlener Nippon Express hield ondanks
alles in 2020 zijn logistieke dienstverlening
op vertrouwd hoog niveau. De uitdaging van
2021 is de verhuizing, naar een nieuw, zeer
duurzaam pand op Schiphol Trade Park.

Al sinds de jaren zeventig is Nippon
Express vertegenwoordigd in
Nederland. De grote Japanse
logistieke dienstverlener verzorgt
zowel zeevracht als luchtvracht, dus
zijn er vestigingen op de mainports
in ons land: luchthaven Schiphol en
zeehaven Rotterdam. Ik spreek
Ruud online, noodgedwongen werkt
ook hij veel thuis.
Eerst maar de roze olifant, dan
hebben we die afgehandeld.
“Ook voor Nippon is het natuurlijk
een heel bijzondere tijd, door
covid-19. Het is voor een aantal
sectoren die wij tot onze clientèle
rekenen een zeer spannende tijd. Dat
heeft ook effect op ons, maar we
hebben gelukkig een brede spreiding
qua klantenkring. In een aantal
sectoren gaat het heel goed, hightech,
medicals en food bijvoorbeeld.
De stijging in werk voor die sectoren
vangt de afname uit andere sectoren,
zoals aerospace en automotive, op.
Per saldo gaat onze business dus
goed, maar de volumes zijn gedaald.
En we moesten in de afgelopen tijd
soms snel schakelen omdat de
beschikbare ruimtes bij de carriers op
Schiphol schaars en gewoon te duur
waren. Dan moesten we uitwijken,
naar Frankfurt bijvoorbeeld.”

‘Vroeger duurden
contracten tien jaar,
nu soms maar één
jaar’

Waar ben je trots op, als het
over 2020 gaat?
“Dat wij, ondanks de ontstane
situatie vanwege covid-19, in staat
zijn geweest de business voort te
zetten op een veilige manier. Mede
dankzij al onze medewerkers, die zich
ook in deze tijd verantwoordelijk
gedragen. Dat wij als bedrijf enorme
volumes in tijden van corona zonder
vertraging konden uitleveren, is iets
waar ik tevreden op terugkijk. Het
was soms best spannend, maar het is
steeds weer gelukt.”
En 2021 wordt het jaar van
de verhuizing!
“Klopt, vorig jaar augustus is de
bouw van ons nieuwe bedrijfspand
op Schiphol Trade Park begonnen.
Ondanks dat de bouw wat vertraging
heeft opgelopen, verwachten we toch
eind juni te verhuizen. Op Schiphol
Trade Park ligt de lat erg hoog wat
betreft duurzaamheid van de panden
die er gebouwd worden. Dat leidde
soms best tot discussie op het Japanse
hoofdkantoor, maar iedereen zal blij
zijn met het eindproduct. Het nieuwe
pand is echt van deze tijd: zeer
duurzaam, met zonnepanelen,
ledverlichting en een uniek luchtverversingsysteem. Het zou mij niet
verbazen als het als voorbeeld gaat
dienen voor andere ontwikkelingen
van Nippon wereldwijd. Naast het
accent op duurzaamheid onderzoeken
we waar processen geautomatiseerd
en gerobotiseerd kunnen worden.
Dat zijn onderwerpen waar Nippon
Express al lange tijd vertrouwd mee is.
De komende tijd gaan we nog meer
stappen zetten in het digitaliseren van

alle papierstromen. In forwarding
gaat namelijk nog veel papier rond,
dat kan echt minder. Daar werken wij
hard aan.”
Wat is de komende tijd jullie
grootste gamechanger?
“Onze klanten eisen continuïteit,
kwaliteit én steeds meer flexibiliteit.
Flexibel meeschakelen met klanten
wordt onze grote gamechanger.
Vroeger sloten we bijvoorbeeld
contracten af voor vijf tot tien jaar.
Nu zijn dat contracten voor drie jaar,
soms twee en bij een verlenging in
een enkel geval zelfs één jaar.

‘De toekomst?
Decentrale warehouses
die direct inspelen op
de klantvraag’
We zullen de hele organisatie meer
moeten inrichten op die grillige
flexibiliteit. Wat dat inhoudt voor de
toekomst? Ik denk dat we uiteindelijk
van centraal aangestuurde warehouses
naar decentrale, satelliet-achtige
warehouses gaan, die direct kunnen
inspelen op een klantvraag. Onder
de huidige marktomstandigheden
zouden wij voor maximale flexibiliteit
misschien eerder een nieuw pand
huren in plaats van een eigen pand
ontwikkelen.”
Hoe kijk je naar de toekomst, los
van alle onzekerheden?
Lachend: “Wij zijn ondernemend
en zien altijd nieuwe kansen.
Uiteraard zien wij de groei in de
life sciences-sector en daar spelen
we op Schiphol direct op in. Nu nog
voor doorvoer maar misschien op
korte termijn ook voor temperatuurgekoelde opslag. En verder houden
we de gevolgen van de Brexit
natuurlijk nauwlettend in de gaten.
Wij zien daar veel nieuwe kansen
doordat supplychains de komende
tijd echt anders georganiseerd zullen
moeten worden. Daar gaan wij een
rol in spelen.”
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De sporttas
van ...
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Dit zijn schuimpads. Als je een
opdrukstang vasthoudt en het gewicht
is heel zwaar, dan bieden die extra
demping en grip. Fijn voor je handen!

Ik train bij Basic Fit, een sportschool die door
het hele land vestigingen heeft. Handig: ik
kan overal terecht. Eigenlijk is het hetzelfde
concept als de flexkantoren van IWG.

Ewout Holst
van IWG

Ik heb gezwommen
op olympisch niveau.
Sport is onderdeel
van mijn leven,
vandaar dat ik vijf à
zes keer per week
train. Hoe fitter ik
fysiek ben, hoe fitter
ook mentaal. Ik ben
ongeveer een uur
bezig in de gym. In
dat uur ga ik all out.
Er vol voor gaan, dat
zit er gewoon in. Met
sporten, maar met
mijn werk ook.

‘Hoe fitter
ik fysiek ben,
hoe fitter
ook mentaal’

Dat tasje heb ik altijd
bij me. Wat erin zit?
Ibuprofen, paracetamol
en hooikoortsmedicijnen.
Erg belangrijk, vooral in
de lente heb ik die echt
nodig. Net als de ampullen
met ogentroost, die
helpen tegen branderige
en jeukende ogen.

Met Reuzel breng ik mijn baard in
model. Dat is geen echte reuzel, het
is wax van Schorem, een fantastische
barbier in Rotterdam.

Die proteïnedrankjes
neem ik van tevoren,
op dagen waarop ik te
weinig energie heb.

Biltong heb ik overgehouden
aan mijn tijd in Zuid-Afrika.
Het is gedroogd rundvlees,
supergezond en vol proteïne.

Meestal doe ik aan high impact-krachttraining.
Die banden zijn wriststraps. Die zijn voor om je polsen:
als het gewicht zwaar is, kun je daarmee de druk van je
hand afhalen. Ze helpen je het gewicht vast te houden.

Gamechanger: covid-19
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dat het niet zo spannend was. Dan
leer je wel relativeren.”
Dat sporten, is dat heel solistisch?

“Nee, alleen sporten vind ik leuk,
maar samen met anderen is het nog
leuker. Ieder jaar ga ik met een paar
vrienden vijf dagen wielrennen in de
bergen, daar leef ik altijd erg naartoe.
Ik wil natuurlijk wel als eerste op de
berg aankomen, ik blijf prestatiegericht. Ik train het hele jaar door om
tijdens dit weekend de beste prestatie
van de groep te behalen. Maar als we
boven zijn, dan gaan we gezellig wijn
drinken, dan kan ik echt alles van me
afzetten. Dit jaar ging het fietsuitje
jammer genoeg niet door, vanwege
corona.”
En je trainingen dan, hoe moest het
daarmee?

Altijd 100 procent
Marco Pos werd op 1 september managing
director bij Focus Amsterdam en Chain op Business
Park Amsterdam Osdorp. Last van covid-19 heeft hij
vooral op persoonlijk vlak: zijn broodnodige
sportieve reizen gaan niet door. Gelukkig kan hij
goed omgaan met tegenslagen. “Ik pas gewoon het
doel aan, zodat ik het toch kan behalen.”
Hij begon zijn carrière in de golfkartonnen dozen, maar inmiddels
werkt hij al vijftien jaar in de verhuur
van apparatuur en elektronische
toepassingen voor evenementen.
Marco Pos woont met zijn vrouw en
twee kinderen (14) in Hilversum. Hij
is altijd op zoek naar iets nieuws en
wil continu zijn grenzen verleggen.

“Natuurlijk was het een domper dat
ons fietstripje niet kon doorgaan,
maar ik weet goed om te gaan met
tegenslagen. Ik pas me gewoon aan,
ik pas het doel aan en dan kan ik het
uiteindelijk toch behalen. Ik zet altijd
een stip op de horizon. Nu train ik
in de natuur, met als doel uiteindelijk
een hele marathon te lopen.”
Staan al je vakanties in het teken
van sport?

Voor hem was switchen van baan
tijdens de covid-19-crisis daarom
niet spannend, maar juist een gave
nieuwe uitdaging.
Ben jij van de uitdagingen?

“Dat kun je wel zeggen. Ik ben erg
prestatiegericht en ik neem geen
genoegen met een tweede plaats.
Of ik nou aan het wielrennen ben,
aan het hardlopen of deelneem aan
een triathlon. Ik heb altijd een doel
voor ogen, maar nu ik iets ouder ben,
kan ik wel beter relativeren. Dat had
ik ook toen ik voor het eerst directeur
werd. Dat was voor mij lange tijd het
hoogst haalbare, ik kreeg het van huis
uit mee, mijn moeder zei altijd dat
ik directeur moest worden. Tien jaar
geleden was het zo ver en toen bleek

“Als het kan wel. Met mijn gezin ga
ik ieder jaar op wintersport en sinds
een jaar of vijftien gaan we in de
kerstvakantie naar Lanzarote. Daar
wonen veel vrienden en ik kan daar
echt resetten. Lekker fietsen in de
bergen en genieten van het leven.
Ik laat het werk dan even helemaal
los. Die reis ging helaas ook niet door,
vlak ervoor werd het code oranje.
Hopelijk kan het dit jaar wel. Het
doel is om over een aantal jaar te
verhuizen naar Lanzarote en daar
fietsreizen te gaan begeleiden.”
Vind je het belangrijk om eens in de
zoveel tijd je hoofd leeg te maken?

“Ja, ik moet soms even afstand
nemen, even tot rust komen. In het
verleden heb ik een keer driekwart

jaar vrij genomen, tussen twee banen
in. In die tijd hebben we met het
gezin een reis door Europa gemaakt,
met de vouwwagen. Ik heb toen een
oude hobby weer opgepikt: het uit
elkaar halen en repareren van fietsen.
Daar haal ik veel voldoening uit. Soms
is het fijn op jezelf teruggeworpen te
zijn. Ik stop altijd honderd procent
van mijn energie in mijn werk. Door
even afstand te nemen, bouw ik weer
energie op. Die heb ik nodig, ik kan
niet halve kracht werken, ik geef de
volle aandacht aan mijn werk en aan
de mensen met wie ik werk.”
Hoe ging het er in lockdowntijden
aan toe in het pand van Chain
en Focus?

“Beter dan bij sommige andere
bedrijven. Ons pand op Business
Park Amsterdam Osdorp is ruim,
daardoor konden en kunnen de
meeste medewerkers gewoon naar
kantoor komen om te werken. Ideaal,
ik hecht veel waarde aan sociaal
contact. In een bedrijf moet een
soort familiegevoel heersen, dat is
belangrijk. Dat kun je op allerlei
manieren creëren, onder andere door
dingen samen te doen. Bij mijn
vorige werkgever heb ik bijvoorbeeld
een fietsclubje opgericht. Werk en
privé strikt gescheiden houden, dat
hoeft van mij niet. Ze kunnen juist
prima samengaan. We gaan als
bedrijf heel adaptief om met de
huidige situatie. We hoeven niet te
downscalen. We investeren juist in

‘Werk en privé
gescheiden
houden, dat
hoeft van
mij niet’

Chain en Focus Amsterdam
Waar: Business Park Amsterdam
Osdorp
Gemeente: Amsterdam
Wie: Marco Pos, managing director
Interviewer: Yasha Schadee en
Sheila van Vliet, SADC
www.focusamsterdam.com

noodlijdende bedrijven, Van der
Veen in Rijswijk bijvoorbeeld, dat
evenementen en beurzen verzorgt.
Dat was failliet en dat hebben we
gekocht. Vanaf 1 oktober zijn we
met een deel van het personeel
doorgestart.”
Bij jullie geen dalende omzetten
dit jaar?

“Bij Focus wel, omdat er geen
evenementen zijn, zoals Tomorrowland en Mysteryland. Chain regelt
voornamelijk licht en audio in
Hilversum, bij de omroepen. Daar is
het op dit moment heel druk. Veel
programma’s worden juist in de
studio’s gemaakt tegenwoordig. Beau,
Jinek, Veronica Inside, allemaal
programma’s waarvoor wij licht en
audio verzorgen. De omzet bij Chain
zorgt er dus deels voor dat we de rest
in gang kunnen houden. Daarnaast is
de holding, Rent-All, een gezond
bedrijf. Waar bij andere bedrijven
veel ontslagen volgen, investeren wij
juist in het behouden van mensen.
Sommige collega’s hebben het op dit
moment door covid-19 minder druk.
Met hen ga ik het gesprek aan, om te
kijken waar hun kwaliteiten en
interesses liggen, om ze vervolgens
tijdelijk voor andere werkzaamheden
in te zetten. Wie ik ook tegenover me
heb, ik probeer me altijd in diegene te
verplaatsen. De ander kan namelijk
altijd een andere interpretatie van
het gesprek hebben dan ik. Ik heb
economie gestudeerd, maar achteraf
gezien had ik liever psychologie
willen studeren. Ik vind het zo
interessant om te ontdekken wat
mensen beweegt en waar hun
kwaliteiten zitten.”
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GAMECHANGERS:
digitalisering,
de Brexit en
covid-19

Werkgeversservicepunt
Groot-Amsterdam
Waar: Amsterdam
Wie: Quinta van Boetzelaer,
manager en Tymen van Dijk,
adviseur werkgeversdiensten UWV
Interviewer: Joep Schroeders,
SADC
www.wspgrootamsterdam.nl

Een zesde zintuig
voor kansen
Werkgeversservicepunt
Groot-Amsterdam heeft
een doel: werkzoekenden
vanuit een uitkering weer
aan het werk helpen. Een
hele kluif, met drie grote
gamechangers op een rij.
Manager Quinta van
Boetzelaer en adviseur
Tymen van Dijk leggen
uit hoe zij dat aanpakken.

Tymen van Dijk was deze week nog
bij zo’n bedrijf op Schiphol: tot een
jaar geleden geen vuiltje aan de
lucht, maar door de pandemie
moeite het hoofd boven water te
houden. Dus moet het driekwart
van z’n personeel laten gaan.
Tymen van Dijk werkt als adviseur
voor werkgevers bij het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam
(WSP). Een initiatief van onder
andere de gemeente Amsterdam en
het UWV, dat werkzoekenden en
werkgevers uit de regio bij elkaar

brengt. Het doel: de werkzoekende
weer aan het werk te krijgen.
Daarvoor helpt hij bedrijven, onder
andere door uit te zoeken of er
subsidies mogelijk zijn.
Hoezo is digitalisering jullie
eerste gamechanger?
Tymen: “Door de vlucht die
het heeft genomen. Steeds meer
processen worden geautomatiseerd.
Was de lopende band ooit een
enorme vooruitgang, tegenwoordig
doen in veel bedrijven robots
de complete orderpicking. Daardoor
verandert de rol van het personeel:
medewerkers worden steeds
meer een operator in plaats van
een warehousemedewerker.
Dat vraagt andere vaardigheden
dan voorheen, meer IT-skills
bijvoorbeeld.”
En op wat voor manier is dat voor
WSP dan een gamechanger?
Quinta: “Wij hebben te maken met
de gevolgen van die digitalisering.
De vliegtuigafhandeling bijvoorbeeld,
wordt steeds verder geautomatiseerd.
De bagageband, het inklaren van
goederen, het gebeurt grotendeels
digitaal. Een deel van het personeel

kan niet mee met de ontwikkelingen.
Voor die mensen moeten nieuwe
kansen worden gecreëerd of
bestaande kansen worden benut.”
Tymen: “En daar komen wij kijken.
In bepaalde sectoren bestaat nog
altijd een krapte op de arbeidsmarkt.
Bedrijven willen investeren in
scholing om aan goed personeel te
komen. En de overheid wil die
bedrijven subsidies geven als ze
werkzoekenden in dienst nemen die
daardoor geen uitkering meer nodig
hebben. Die kansen zien wij voor de
werkzoekenden uit onze regio.”
Tweede gamechanger die jullie
noemen is de Brexit. Leg uit!
Tymen: “Er moeten meer goederen
door de douane, nu Groot-Brittannië
geen onderdeel meer is van de
Europese douane-unie. Daardoor
had de douane relatief snel veel
nieuwe mensen nodig. Daarin heeft
WSP een rol gespeeld, wij hebben
goede mensen aan de douane
voorgesteld, die de komende
maanden een opleiding krijgen.”
De pandemie, corona: ook zo’n
grote gamechanger?
Tymen: “Immens groot! Begin

maart 2020 organiseerde ik een
banenmarkt op Schiphol. Een nuttig
evenement: voor alle op Schiphol
vertegenwoordigde sectoren was er
een grote krapte op de arbeidsmarkt.
Er was dan ook een recordaantal
werkgevers aanwezig. Maar door de
lockdown op 15 maart was alles
compleet anders. Bedrijven in de
logistiek en de luchtvaart moesten
ineens medewerkers ontslaan. ”
Quinta: “De werkgelegenheid op
Schiphol heeft te lijden gehad van de
enorme daling in passagiersstromen.
Ook in de logistiek zijn klappen
gevallen, maar een deel van de
sector heeft juist veel meer werk.
Vanuit een uitkering is het lastig om
een baan te vinden, daarom is
afgelopen zomer het Regionaal
Werkcentrum Groot-Amsterdam
(RWC) van start gegaan. Deze
publiek-private netwerkorganisatie,
waar WSP partner in is, zet vooral in
op van werk naar werk begeleiden
van mensen voor wie baanverlies
dreigt door de coronamaatregelen.
Het overschot aan taxichauffeurs
kunnen we inzetten als koerier.
En grondpersoneel van KLM ging
bijvoorbeeld aan de slag in een
e-commercebedrijf.”

Wat zijn in de komende tijd
de grootste uitdagingen?
Tymen: “Flexibilisering: door de
snelheid van de digitalisering
kunnen medewerkers niet meer
op hun plek blijven zitten zonder
zich te ontwikkelen. Heel lange
dienstverbanden zien we niet zo snel
meer terugkomen. De focus ligt
meer en meer op een leven lang
ontwikkelen en op het begeleiden
van mensen naar nieuw werk als ze
werkloos dreigen te raken.”
Quinta: “WSP werkt veel met
‘werkgevers met een warm hart’:
bedrijven met oog voor inclusiviteit,
die eraan mee willen helpen dat
iedereen die mee kan doen, meedoet.
Jammer genoeg hebben ook die
bedrijven last van de pandemie, we
merken dat het moeilijker wordt de
talenten te benutten van mensen met
een afstand tot arbeidsmarkt. Daar
zie ik een uitdaging, nu nog meer dan
voor corona. Hallowerk is een online
matchingplatform van gemeentes in
de regio’s Rijnmond, Haaglanden,
Utrecht en Amsterdam. Mensen met
een uitkering die werk zoeken
kunnen daar, al dan niet met een
beetje hulp van de gemeente, precies
aangeven wat ze kunnen en wat ze

zoeken. Het stimuleert de eigen
regie van de werkzoekenden. En het
geeft werkgevers uit de regio’s de
mogelijkheid heel gericht op zoek te
gaan naar geschikte mensen.”
En waar zien jullie kansen?
Tymen: “Toch bij e-commerce.
Steeds meer mensen doen hun
boodschappen online. Grote online
supermarkten als Picnic en Albert
Heijn kiezen voor warehouses aan
rand van de stad en koeriers die de
boodschappen naar de klanten
brengen. Wij bedenken dan meteen
dat al die werkzoekenden die door de
pandemie hun baan in de horeca
verloren, daar aan de slag kunnen,
als bezorger. Voor zulke kansen
hebben wij een zesde zintuig.”

Op zoek naar personeel?
Neem dan contact op met
Werkgeversservicepunt
Groot-Amsterdam:
www.wspgrootamsterdam.nl
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International Workplace Group (IWG)
Waar: Schiphol en wereldwijd
Wie: Ewout Holst, Vice President Enterprise
en Sales EMEA en UK
Interviewer: Jozien van der Wal, SADC
www.iwgplc.com

‘De afgelopen
tien jaar heeft er een
enorme revolutie
plaatsgevonden op
het gebied van
flexibiliteit’

Gamechanger: flexibele kantoorruimte

Jaren vastzitten aan een huurcontract was vroeger
misschien gebruikelijk, tegenwoordig kan een bedrijf al
een kantoor voor een uur huren. Marktleider op het vlak
van flexibele kantoorruimte is IWG. Een gesprek met
Ewout Holst, die vanuit IWG nationale en internationale
bedrijven bedient. “Misschien kunnen we straks de
thuiswerkplek opnemen in ons product.”

‘Straks kan een medewerker overal
een werkplek huren, waar ook ter
wereld’
Ik spreek af met Ewout bij Spaces
Zuidas, een van de circa 130 locaties van International Workplace
Group (IWG) in Nederland. Ewout
werkt ruim twee jaar bij IWG als
Vice President Enterprise Sales voor
EMEA en het Verenigd Koninkrijk.
IWG biedt oplossingen voor bedrijven
met een grootschalige wereldwijde
vastgoedportefeuille. IWG biedt
dergelijke bedrijven verschillende
producten en diensten. Bekendste
diensten zijn flexibele kantoren,
vergaderruimtes en memberships.
Bekendste brands zijn Regus,
Signature by Regus, HQ , No18
en Spaces, met ieder een eigen
identiteit. Waar bijvoorbeeld Regus
vaker kantoren heeft met een
klassieke lay-out, biedt Spaces een
moderne, trendy lay-out, gefocust
op co-working.

Van langdurig huren naar een
kantoor voor een uur, wat is
er gebeurd?
“Alles is flexibeler geworden, de
afgelopen tien jaar heeft er een
revolutie plaatsgevonden op het
gebied van flexibiliteit. Ook binnen
kantoren: vroeger had de klant
weinig keuze en kantoorruimtes
moesten voor een bepaalde termijn
afgenomen worden. Dat is nu niet
meer, het is nu veel flexibeler. IWG
kijkt nu meer naar de snelheid
waarmee bedrijven veranderen en
groeien. Waar een multinational er
wel 75 jaar over kan hebben gedaan
om te groeien tot z’n huidige grootte,
zijn er tegenwoordig IT-bedrijven
die in enkele maanden groeien naar
miljoenen klanten. We onderscheiden
drie typen klanten: fast-growing
companies, die zijn vanaf de start

flexibel, national companies, dat
zijn bedrijven met een landelijke
vastgoedportefeuille en als derde de
multinationals. Die hebben een
internationale, gemixte portefeuille,
die is mede gegroeid door mergers
en acquisitions. Daardoor zijn dit
complexe klanten.”
Is door gamechanger covid-19
de vraag naar flexibiliteit
verder toegenomen?
“Het is nog te vroeg om dat nu al
te stellen, maar de signalen zijn er
zeker. Mede door de lockdown en
het thuiswerken hebben bedrijven
noodgedwongen ervaren dat het
ook anders kan. 2020 is een jaar
geweest van leren, analyseren en
voorbereidingen treffen voor herziene
werkplekbehoeften en vastgoedstrategieën. Veel bedrijven zitten in
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de oriëntatiefase. Wel begint er meer
bewustwording te ontstaan dat er ook
flexibele oplossingen zijn. En met
flexibel bedoel ik niet alleen tijdelijk,
flexibiliteit kan ook de langetermijnoplossing zijn. Als het om vastgoed
gaat, zullen bedrijven meer aandacht
moeten hebben voor het individu –
de medewerker. Daardoor komt er
meer keuze in werkplekoplossingen,
die per medewerker te personaliseren
zijn. IWG was al bezig met meer
keuzemogelijkheden, onder andere
vanwege de verschillende concepten
die we aanbieden. Daarnaast zijn we
bezig om bij traditionelere bedrijven
te onderzoeken welke werktypologieën
(zie kader) er zijn en wat daarvan de
behoeften zijn. Zo kunnen we een
product aanbieden dat aansluit bij de
medewerkers van het bedrijf. Ook
onderzoeken we of de thuiswerkplek
van medewerkers meegenomen kan
worden in ons product. Technologie
gaat hier een grote rol in spelen:
straks kan een medewerker te allen
tijde een on-demand werkplek of
vergaderruimte huren, waar ook
ter wereld.”

‘In Afrika heb ik
geleerd flexibel
te werken’

Welke werkplektypologie dicht
je jezelf toe?
“Ik zie mezelf als high-mobile
independent worker. Ik hou van de
flexibiliteit van thuis opstarten en
daarna afspraken buiten de deur
inplannen. In een vorige functie was
ik werkzaam in Afrika, daar was geen
goede infrastructuur, ook digitaal
niet. Daar heb ik geleerd om overal
te kunnen werken en om met

‘Vastgoed gaat
steeds meer om het
individu:
de medewerker’

Werktypologieën
IWG
Business
Traveller

Home
Worker
werkt meestal thuis, met
incidenteel een afspraak
elders.

Occasional
Office User
is onderweg, werkt thuis
en is twee dagen per week
op kantoor.

verschillende situaties om te gaan,
flexibel te zijn dus! Ik waardeer de
balans tussen privé en werk. Work- en
life-experience zijn met elkaar
vervlochten, tijd verliezen aan zoiets
als files heeft invloed op beide.”
Hoe bereik je die balans?
“Weer door flexibiliteit en ook door
doelbewust te werk te gaan. Ik vind
het belangrijk om mentaal en fysiek
fit te zijn. Daarom sport ik vijf à zes
keer per week, op momenten waarop
ik er tijd voor heb, of dat nou ’s
ochtends is, ’s middags of tussen twee
vergaderingen in. Ik ben lid van een
sportschool die dezelfde flexibiliteit
biedt als IWG, waardoor ik overal
in Nederland bij een vestiging kan
sporten. Daarom heb ik altijd mijn
sporttas bij me.”

Zie je nog meer gamechangers
voor de toekomst?
“Digitalisering vind ik een belangrijk
thema, dat is de grootste en snelste
revolutie die we hebben meegemaakt.
We leven in een choice-economy die
ook invloed zal gaan hebben op hoe
en waar we werken. Hier zullen de
grootste gamechangers uitkomen.
Ik hoop dat het de kwaliteit van
leven ten goede komt als we door
digitalisering steeds slimmer kunnen
werken. Samenwerkingen tussen
bedrijven zie ik ook als gamechanger.
Zo heeft Spaces op Schiphol een
samenwerking met een groot techbedrijf. Daardoor ontstaan kansen
waarin de partners van Spaces ook
interessant zijn voor het techbedrijf
en andersom. Zo kan er in en
rondom die locatie van Spaces
een campus of innovation district
ontstaan die de samenwerking tussen
bedrijven en mensen versterkt.”

werkt vanuit huis of een
centraal kantoor, maar is
meestal onderweg.

Office User
werkt meestal op kantoor,
is incidenteel onderweg of
heeft een afspraak elders.

Project
Team

heeft ruimte nodig om te
werken, samen te werken en
met cliënten af te spreken.

'Het is belangrijk om
alle aspecten die ertoe
doen in het leven met
elkaar te verbinden.'
Hilde van der Meer, Amsterdam inbusiness (p. 23)

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

