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jaargang 2, nummer 2, 
april 2009

À la Carte verschijnt 4 keer 

per jaar en is een uitgave van 

‘Rotterdam europoort Businesstafels”

 

Oplage: 5.000

eindredactie: Jan Fähmel

Teksten: Martin Marcus, Cees Vinger-

ling, Antoine van esch, Frits Swinkels, 

Rob Cloosterman, Jan J. Krediet, 

Karen Auer

Vormgeving: Bureau Groen Gras

Fotografi e: Vakfotografi e Jan Fähmel

Druk: Drukkerij Corns Broekzitter

Ridderkerk

uw persberichten kunt u sturen naar: 

bericht@alacartemagazine.nl

Aanmeldingen en wijzigingen:

Aanmeldingen, adreswijzigingen, veran-

dering van contactpersoon of afmeldin-

gen kunt u per e-mail doorgeven aan 

contact@alacartemagazine.nl

Niets van deze uitgave mag worden 

verveelvuldigd en/of overgenomen 

zonder schriftelijke toestemming van 

de uitgever.

wie leidt nu eigenlijk 
uw bedrijf?

Ik heb het altijd erg druk, afspraak na afspraak zowel 

in het hotel als erbuiten. en dan nog al die sociale 

verplichtingen, netwerkactiviteiten én niet te vergeten: 

budgetten en alles wat daarmee samenhangt.

Soms bij binnenkomst, meld ik dat er een afspraak zit 

te wachten en informeer ik iedereen op kantoor dat ze 

me maar moeten aanspreken tussen de afspraken door 

als er vragen zijn. Ik heb niet echt een secretaresse 

maar meer een offi cemanager. Die wordt overladen 

met telefoonopdrachten en andere zaken. Als ik 

terugkom staan er alweer nieuwe afspraken in mijn 

agenda. en ondertussen draait het hotel door. 

Het is bijna secretaressedag: een mooi moment 

om eens even stil te staan bij die stevige rots in de 

stormachtige branding. Die vijf dagen per week op 

haar plek is en als een vaste waarde alles over zich 

heen krijgt wat eigenlijk voor mij bestemd is. Die 

afspraken maakt en brandjes blust. en toch: ik wordt 

steeds uitgenodigd als het gaat om netwerken, voor 

een borrel, een leuk diner of rondvaart.

Daarom ben ik blij dat wij dit jaar de secretaressen 

weer eens uitnodigen om op die éne dag in het jaar 

‘dank je wel’ te kunnen zeggen. een leuke en lekkere 

lunchuitnodiging, nu eens niet voor de directeur maar 

voor de enige echte voortrekker in veel van onze 

bedrijven. Dames en heren secretaressen: CHAPeAu!!

Antoine van esch

PS&O 

(Van der Pluijm 

Sponsoring & 

Organisatie)

Beurs - WTC

Beursplein 37

3011 AA Rotterdam

010 - 205 39 20
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Wie kent de gezegdes niet en volledig toepasbaar in deze  

krediet-crisis. Jan Krediet is dood, Jan Krediet woon hier niet en het 

betekent ‘boter bij de vis’ of te wel er wordt niet gepoft, kontant betalen. 

Geen krediet, geen vertrouwen, dan wordt het tijd om al je zintuigen als 

ondernemer m/v te gebruiken en te luisteren naar wat ik in uw oor fluister.

Nog tot 31-12-09 is de OOR-subsidie van de Gem. R’dam van kracht!  

OOR staat voor Ondersteuning Ondernemers Rotterdam en is aan te 

wenden voor advieskosten, maar ook om een nieuwe site te laten maken.  

Informatie: www.ondernemerswinkel.rotterdam.nl en handel snel, want 

laat u dit ‘oortje’ niet afsnoepen. De Gemeente de vraag de OOR ook te 

continueren voor 2010, want ja zo’n krediet-crisis kost tijd, omdat herstel  

van vertrouwen altijd meer tijd kost.

Om met m’n familie-naam te eindigen: Jan Krediet leeft, woont en werkt  

als ondernemersadviseur en als u wilt weten hoe zijn tafel gedekt is,  

kijk op www.janjkrediet.eu!!

Contact: janj@janjkrediet.eu, 010 21 31 455 (Nora Gouw, office manager)

OOR

Voorbeeld

Advies € 80,00

Begeleiding € 400,00

Website € 1300,00

Cursus € 200,00 

Totaal kosten € 1980,00

U ontvangt € 990,00

De subsidie bedraagt 50%

van de totale kosten met een 

maximum van € 1000,00

Ondersteuning Ondernemers Rotterdam 

Aan tafel met Jan Krediet

Zo stralend als de samenstelster Andrea 

Maertzdorff overkomt, zo ook haar PortGuide 

Rotterdam 2009. Glanzend, handzaam en 

informatief met een door het Havenbedrijf 

Rotterdam, beschikbaar gestelde plattegrond 

van het havengebied van Rotterdam tot 

en met de Moerdijk, met alle 

grote bedrijven op alfabetisch 

volgorde. Als u uw bedrijf nog 

niet terugvindt neem dan kontakt 

op met Andrea, die met haar 

uitgeverij ‘Maertzdorff Consult’  

10 jaar bestaat. 

 

De gids is engelstalig en ook  

op internet te vinden onder 

www.portguide.nl.  Andrea Maertzdorff is te 

bereiken via haar sites en de praktische gids is 

te koop voor € 5,00 per ex. Andrea laat zich 

graag uitnodigen om met u te bewerkstelligen, 

dat ook uw bedrijf nog meer traceerbaar is via 

de PortGuide Rotterdam 2010.

PORT GuIDe

www.portguide.nl

Contactpersoon:

Andrea Maertzdorff

010 456 63 05

06 2633 4040

info@portguide.nl

Portguide
Rotterdam 
is populair!!

À la Carte 

Het kantoor van Peter van der Pluijm staat nu op de 

goede plek. Sinds enige tijd is dat gevestigd in het 

World Trade Centre (WTC) aan het Beursplein in 

Rotterdam.  

Zijn onderneming; Van der Pluijm Sponsoring & 

Organisatie (PS&O) begon in Spijkenisse. Hij biedt 

deskundig advies, ondersteuning en begeleiding 

op het gebied van sponsoring en aan sponsoring 

gerelateerde zaken. Het kantoor adviseert en begeleidt 

bedrijven bij de inzet van sponsoring als onderdeel  

van een te voeren marketingcommunicatiebeleid.  

De kracht ligt in de combinatie van een groot netwerk, 

ruime ervaring en een persoonlijke benadering. In het 

voor- en najaar organiseert PS&O wekelijks workshops 

op het gebied van sponsoring, fondsenwerving, 

subsidies, communicatie, media en marketing.  

Ze vinden plaats in het Beurs - World Trade Center 

(WTC) te Rotterdam. Hiernaast organiseert PS&O 

gedurende het voor- en najaar één keer per maand 

een seminar.  PS&O is gevestigd aan het Beursplein 37, 

kantoor 412 op de 4e etage. Telefoon 010 – 2053920. 

Meer informatie op www.sponsoring-advies.nl

3

Op de 
goede 

plek

PS&O  

(Van der Pluijm 

Sponsoring &  

Organisatie)

Beurs - WTC

Beursplein 37

3011 AA Rotterdam

010 - 205 39 20
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gisteren was ik op stap met een succesvolle 

ondernemer. meerijden in een mooie mercedes is voor 

mij nooit een straf en onderweg spraken we over de 

gevolgen van de kredietcrisis voor ondernemers. hoe 

kan het ook anders. deze ondernemer vertelde mij, 

helemaal niet met de kredietcrisis bezig te zijn, maar 

al met de tijd daarna. daar wil hij op anticiperen en 

zijn ondernemingen verder laten groeien. de sfeer in 

de auto was goed en we spraken elkaars taal.

eenmaal aangekomen bij één van zijn activiteiten 

werd ik positief verrast. het was ongetwijfeld de 

modernste wasstraat van nederland! vooraf had 

ik bij mezelf gedacht: “moet ik nu mee naar een 

wasstraat?!”. toen we kwamen aanrijden vond ik de 

buitenkant van het pand niet erg spectaculair. maar 

toen ik eenmaal binnen was en de zaak bekeek werd 

ik helemaal enthousiast.

het was niet zomaar een wasstraat, maar dé 

professionele wasstraat van de toekomst. auto’s 

werden binnengereden en gekoppeld aan een 

loopband. op deze manier ‘reden’ ze de wasstraat 

door. de velgen van de auto waren niet halfschoon, 

maar geweldig schoon. en de auto kwam er niet 

droog uit met hier en daar druppels en strepen, 

maar superdroog. voorwaar een belevenis! eenmaal 

bij de techniek aangeland wist ik niet wat ik zag. 

er werd geen leidingwater gebruikt, maar er wordt 

grondwater opgepompt van meer dan 100 meter 

diepte. dat grondwater wordt vervolgens weer 

gereinigd en hergebruikt. voordeel: duurzaam, 

goedkoper, schonere auto’s en helemaal op de 

toekomst voorbereid. de wasstraat zag er superstrak 

uit met de beste hightech apparatuur. aparte 

velgenreiniger, mattenreiniger en gratis stofzuigen. 

alles perfect.

we zijn gelijk maar even doorgereden naar een 

perceel in deze regio. want ondernemers gaan 

gewoon door! u ook?
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april 
4 Fortis Marathon Rotterdam

 www.fortismarathonrotterdam.nl

7 Water voor Afrika

 Congres in Ahoy

 www.wataf.org 

11 Cruiseschip eurodam

 Aankomst: 07.00, Vetrek: 17.00

12 Race of The Classics 2009

 t/m 13 april in de Veerhaven  

 www.rotc.nl 

15 eSBS congres

 t/m 18 april in de Doelen 

 www.esbs2009.eu

16 Secretaressedag

 Lunch in Hotel de Beer   

 www.hoteldebeer.nl

17 Het zwanenmeer

 t/m 19 april, Nieuwe Luxor   

 Theater, www.luxortheater.nl 

21 BTW binnen de europese unie

 Seminar KvK Rotterdam

 www.kvk.nl

22 Ondernemen in zwaar weer

 Bijeenkomst KvK Rotterdam  

 www.kvk.nl

30 Koninginnedag Rotterdam

 Diverse locaties in het centrum

mei 
5 Bevrijdingsfestival

 evenement op het Willemsplein

 www.bevrijdingsfestivalzh.nl  

6 Vakbeurs Jonge Ondernemers

 t/m 7 mei, WTC Rotterdam

 www.vjo-09.nl

13 Cruiseschip emerald Princess

 Aankomst: 08.00, Vetrek: 18.00

14 Wet Ketenaansprakelijkheid

 Seminar KvK Rotterdam  

 www.kvk.nl

16 Cruiseschip Norwegian Jade

 Aankomst: 07.00, Vetrek: 18.00

17 Tour De Rijke

 Internationale wielrenklassieker

 www.tourderijke.nl

24 Muzikale High Tea

 Live muziek in Hotel de Beer

 www.hoteldebeer.nl  

25 Overtuigend presenteren

 Seminar KvK Rotterdam  

 www.kvk.nl

31 Cruiseschip Rotterdam

 Aankomst: 07.00, Vetrek: 17.00

31 Ortel Dunya Festival

 Park bij de euromast 

 www.dunya.nl 

juni 
1 Roparun

 Van Parijs naar Rotterdam

 www.roparun.nl

7 ZomerZondagen

 t/m 12 juli, Park bij de euromast

 www.zomerzondagen.nl

12 Ahoy Job event

 t/m 13 juni, Ahoy Rotterdam 

 www.jobevent.nl 

14 europese Winddag

 Start Nationale Winddebat

 www.het-portaal.net

14 Don Quichot in Holland.

 t/m 11 juli, Maasvlakte  

 www.donquichot.eu

23 Overtuigend presenteren

 Seminar KvK Rotterdam  

 www.kvk.nl

24 Cruiseschip Rotterdam

 Aankomst: 07.00, Vetrek: 17.00

25 Voordelen van de fl exibile bv

 Bijeenkomst KvK Rotterdam  

 www.kvk.nl

30 SeFI Congres

 t/m 5 juli. Beurs/WTC, Stadhuis, 

 Hilton, Westin, NH Atlanta en 

 Tulip Inn. www.sefi .be

Gewoon doorgaan met ondernemen!

Cees
Vingerling

Directeur Bedrijven
Rabobank 

Voorne-Putten 
Rozenburg

www.rabobank.nl/vpr 
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À la Carte 

laten we maar meteen met de deur 
in huis vallen. iedereen heeft de mond   
vol over de kredietcrisis. 
Van der Vegt: “Ja, de crisis houdt natuurlijk ook de Kamer bezig. Om de 

gevolgen van de kredietcrisis te kunnen monitoren zijn de Kamers van 

Koophandel samen met andere partijen in het vierde kwartaal van 2008 

met de Conjunctuurenquête Nederland (COeN) gestart. Vier keer per 

jaar worden de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het 

Nederlandse bedrijfsleven in kaart gebracht. De enquête over het eerste 

kwartaal 2009 laat zien dat de gevolgen van de economische recessie 

voor de verschillende bedrijfssectoren in het kamergebied Rotterdam 

sterk uiteenlopen. Ondernemers in de horeca, bouw en dienstverlening 

zijn bijvoorbeeld pessimistischer, dan die in de industrie en transport.”

biedt de kamer ook hulp aan ondernemers 
die het moeilijk hebben?
Van der Vegt:”Het is een kerntaak van de Kamer om ondernemers te 

ondersteunen. Dat betekent dat wij hen ook de helpende hand bieden 

als het minder gaat. De Kamer heeft speciaal een seminar opgezet voor 

ondernemers in zwaar weer. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondernemers 

met een continuïteitsprobleem die een stagnerende omzet ervaren en 

een betalingsachterstand van meer dan 45 dagen en een huurachter-

stand van meer dan twee maanden hebben. Zo´n ondernemer kan met 

financiële ondersteuning eventueel voortbestaan. Zij kunnen bij ons 

aankloppen voor een gratis maatwerkgesprek. De kamer is ook betrokken 

bij het Meldpunt Mobiliteit 010 waar ondernemers hun overtollig 

personeel kunnen doorsluizen naar collega-ondernemers met een 

personeelstekort. Dit zijn slechts twee voorbeelden. Op www.kvk.nl staan 

meer tips waar ondernemers hun voordeel mee kunnen doen.”

Intervieuw Jos van der Vegt

Gewoon doorgaan met ondernemen!

5

KVK lanceert zakelijk 
netwerk Hallo!
Nieuw online platform voor  
ondernemers, www.kvk.nl/hallo

De eco  
etalage 
staat nu 
online
Niets is aan het toeval overgelaten om  

de vermelding van uw ‘groene’ bedrijf  

zo gebruiksvriendelijk te laten verlopen.

Als er een geschikte tijd is, dan is het nu!  

De krediet-crisis, die van ons als 

ondernemers en consumenten verlangd 

creatief, innovatief, maatschappelijk 

verantwoord maar bovenal duurzaam om te 

gaan met produkten van mens en natuur.

ecolage.nl is een nieuw interactief platform 

van en voor duurzame ondernemers en 

consumenten. Hier vinden groene bedrijven 

en groene afnemers elkaar. Bovendien is  

het platform volledig gratis, binnen  

2 minuten bent u aangemeld en krijgt u 

volledige toegang en beheer over uw eigen 

gegevens. Informatie wordt gepresenteerd 

aan de hand van productgroepen, foto’s, 

omschrijving en relevante informatie.

In het economisch verkeer lijkt het stoplicht  

lang op rood te blijven staan, maar daar 

gaan eco-bedrijven verandering in brengen

Het stoplicht gaat op groen en het verkeer 

komt weer in beweging, rijdt u mee, meldt 

u aan.

ecolage.nl

Hommelstraat 6a

3061 VB Rotterdam

010 842 65 56

www.ecolage.nl
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geluk!

De Secretaressedag is een jaarlijks terugkerende dag, in Europa gehouden op de 

derde donderdag in april. Deze dag vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten. 

Daar vindt het al plaats sinds de zestiger jaren. 

Op 20 april 1989 werd de dag in Nederland geïntroduceerd door Secretaresse 

Magazine (het huidige Management Support Magazine), StarJob Secretaresse 

uitzendbureau (het huidige StarJob the secretary network), Schoevers, Fleurop en 

Bloemenbureau Holland. Het heette toen ‘Secretary’s Day’. De bedoeling van het 

jaarlijkse evenement was om de secretaresse in het zonnetje te zetten, stil te staan 

bij haar toegevoegde waarde voor de organisatie en om het imago van het secreta-

ressevak te verbeteren. Daarbij richtten de organisatoren zich op de managers en op 

secretaresse zelf. Ook in andere landen bestaat een jaarlijkse secretaressedag (onder 

andere in België en de Scandinavische landen).

In de Verenigde Staten is ‘Secretary’s Day’ inmiddels omgedoopt tot ‘Administrative 

Professionals’ Day’. Daar wordt de dag jaarlijks gehouden op de woensdag van de 

laatste volle week van april. In Nederland krijgt bijna tweederde van de secretaresses 

een attentie: 90% ‘zegt’ het met bloemen.

Volgens een onderzoek van de Nederlandse vakbond is 99% van de secretaresses 

vrouw. een ‘mannelijke’ secretaresse krijgt vaak de titel ‘administratief medewerker’ 

of ‘klerk’. In Vlaanderen ligt volgens dat onderzoek het percentage iets hoger. 

Tenminste wanneer je afgaat op het aantal mannelijke studenten dat een TSO-

opleiding ‘Secretariaattalen’ of de Bacheloropleiding ‘Office management’ volgt. 

Volgens Wikipedia is een secretaresse een werknemer die het secretariaatswerk 

opneemt voor een persoon of een instantie. Die persoon is meestal iemand die zelf 

geen tijd heeft om zich daarmee bezig te houden en genoeg verdient om zich een 

secretaresse te kunnen veroorloven, zoals bijvoorbeeld directeuren en artsen. 

Het digitale woordenboek onderschat het beroep daarmee. Want wie runt het 

bedrijf als de directeur er niet is? een reden temeer om je af te vragen wie nu 

eigenlijk de baas is: de secretaresse of haar directeur. Ze bepaalt zijn agenda, 

onderhoudt zijn contacten, bereidt vergaderingen voor, organiseert bijeenkomsten 

en blust branden. Kortom een duizendpoot met een niet te schatten waarde voor 

een bedrijf. Terecht dat ze één dag in het jaar in de schijnwerpers staat.
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Voor de vierde keer in successie organiseert hotel 

De Beer op de nationale secretaressedag een 

secretaresselunch. 

Vakgenoten ontmoeten elkaar. De lunch is gratis  

en u kunt het zo uitgebreid maken als u zelf wilt.  

u maakt op deze manier kennis met de keuken van 

hotel De Beer. Het biedt u ook de gelegenheid om 

eens een kijkje te nemen in een vergaderaccom-

modatie of een hotelkamer. u kunt terecht vanaf 

12.15 uur. Voor deze lunch kunt u zich aanmelden via 

welkom@hoteldebeer.nl of telefonisch  

(0181 26 23 77) bij Jacqueline Vis.  

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging.
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Er is in Rotterdam zoveel trots op de stad dat je ook trots zou  

mogen zijn op de cultuur. Denk maar aan de haven en de architectuur.  

Bij cultuur denken we al snel zwart-wit. Maar cultuur is breed en  

heel divers. 

Cultuur is van iedereen en voor iedereen. Denk maar aan het wijktheater, het 

Rotterdams Phil, het Filmfestival, het Boijmans en de zomerfestivals. Wat doe je 

als je ondernemer bent en een mooi bedrijf hebt opgebouwd, en je zou in deze 

tijden iets goed willen doen voor de stad. Iets willen ondersteunen waar je hart 

ligt. Stel, je hebt een regionaal bekend transportbedrijf met je naam groot op 

de vrachtwagens. 

Dan zou je je naam kunnen verbinden aan iets monumentaals uit je eigen 

omgeving. Of je hebt een advieskantoor en wilt iets doen aan  

het 20-jarige bestaan. Dan kun je je naam verbinden aan jazzmuziek  

of popmuziek. 

Met het Cultuurfonds op Naam steunen bedrijven dat aspect van de cultuur 

waar hun belangstelling ligt. Cultuurfonds op Naam, goed voor  

het bedrijf én voor de cultuur, kijk op www.bedrijfsfondsopnaam.nl

Bent u op zoek naar een projectsecretaresse, een management-assistente, een 

officemanager of een administratief secretarieel medewerker, woonachtig in 

de regio Botlek/Europoort? Secretarion biedt u een flexibele oplossing

Maar Secretarion is meer dan een uitzendbureau: bij langlopende projecten 

kunnen onze medewerkers voor een bepaalde periode worden gedetacheerd. 

Secretarion heeft bovendien een vaste pool van 

medewerkers voor diverse opdrachtgevers en project-

organisaties opgericht. Zij kunnen uw organisatie 

ondersteunen bij onderhoudsstops of ziekte van 

eigen personeel. De opdrachtgevers voeren landelijk 

projecten uit in de sectoren industrie, petrochemie, 

scheepsbouw en dienstverlening. 

Secretarion test kandidaten op de kennis van de 

Nederlandse en engelse taal. Onze medewerkers 

hebben een basisdiploma Veiligheid (VCA) en de 

benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

SeCReTARION

www.secretarion.nl

Contactpersonen:

Diana van Nugteren

Tineke Noordermeer

Yolanda Visser 

Geuzenstaete  

Bedrijvencentrum

Krammer 8

3232 He Brielle

0181 47 04 63 

  Secretarion  
biedt u een flexibele oplossing

À la Carte 7
uw cultuurfonds op uw bedrijfsnaam
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Crisimanagement
‘het is mijn 

droom om mee 
te bouwen 

aan een 
wereldklasse 

haven 
rotterdam!’

Op haar verzoek wordt er gefotografeerd op een locatie die haar 

hart sneller doet kloppen. Mét haar eigen vintage Harley-Davidson. 

Heleen Weststrate (48) is bepaald geen doorsnee vrouw en dat 

geldt ook voor haar achtergrond. Vrouwelijk en elegant in haar 

voorkomen, maar met een brede werkervaring in van oudsher 

typische mannenberoepen. ‘Ik ben een echte bouwer. Met mijn 

laarzen in de modder als dat nodig is. Ik heb altijd naar oplossingen 

gezocht sámen met de mannen van de werkvloer, want daar zit 

immers de grootste kennis.’

Indrukwekkend CV

Afkomstig uit een ondernemersgezin begon Weststrate na haar 

studie als Trader in steenkolen. Ze was verantwoordelijk voor de 

inkoop van steenkolen voor afzet in de Nederlandse markt. Genoten 

heeft ze van die jaren: ‘Ik heb de hele wereld over gereisd en  

onderhandelen zit gewoon in mijn bloed.’ Na de geboorte van haar 

zoons switchte ze naar het ontroerend goed, werkte onder andere in 

de IT business en sloot recent een succesvolle periode van vijf jaar 

af als Projectmanager Logistiek bij een farmaceutische multinational.  

een indrukwekkend CV, dat Weststrate ook nog eens goed weet te 

‘verkopen’: zij overtuigt en verrast.

Leiden door daden

Weststrate lijkt het beste van mannelijke en vrouwelijke 

eigenschappen in zich verenigd te hebben. Het laatste blijkt 

niet alleen uit de gastvrijheid die zij toont, maar bovendien uit 

oprechte interesse en empathie. Toch geeft zij tussen de regels 

door ook blijk van doortastendheid en een ijzeren wil. Ze is 

opgegroeid in een mannenwereld en kan hier prima in functioneren. 

Haar motto is: ‘Leiden door daden; niet praten, maar doén.’Ze 

omschrijft haar werkstijl als volgt: ‘Ik ben doelgericht, veeleisend, 

maar rechtvaardig’, Weststraten benadrukt nooit over lijken te 

gaan: ‘Dat is ook niet nodig. Het is gewoon een kwestie van het 

juiste sleuteltje bij iemand vinden.’ 

Meebouwen aan de Rotterdamse haven

Bij Weststrate thuis wordt de inrichting gedomineerd door maritieme 

wandversieringen en accessoires. Zij is dan ook gek op water; zeilen 

en roeien zijn haar met de paplepel ingegoten. Ook haar liefde 

voor de haven is groot. ‘uren kan ik er rondvaren!’Het is dan ook 

een grote wens, zo niet een droom, om in de Rotterdamse haven 

aan een volgende opdracht te beginnen. ‘Ik wil meebouwen aan de 

Maasvlakte II. Sowieso ben ik geïnteresseerd in alles wat logistiek 

is, maar ik wil ook bouwen om de Rotterdamse haven op de kaart 

te houden. De haven is wereldwijd al gezakt van de eerste naar de 

achtste plaats en dat proces moeten we stoppen!’ Heleen Weststrate 

is heilig overtuigd van de toegevoegde waarden van vrouwen in 

het bedrijfsleven. Juist in een ‘mannenbolwerk’ zoals de haven. ‘De 

kracht van diversiteit is dat mogelijkheden en problemen vanuit 

verschillende perspectieven worden bekeken. Daardoor zijn besluiten 

daadkrachtiger en hebben zij een breder draagvlak in de organisatie.’ 

Ze besluit: ‘een evenwichtige combinatie van mannen en vrouwen in 

een samenwerking maken een winning team!’

Contact:

Heleen Weststrate-

Kapteijn

h.wk@xs4all.nl

06 292 966 33

magazine.indd   8 02-04-2009   22:21:52
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Promotion 
Gifts voor 
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juridisch tafelen met emiel de joode
Over recessie en ontslag

Recessie, kredietcrisis, reorganisaties en ontslag. Je hoeft de televisie 

of radio maar aan te zetten of je wordt overspoeld met berichten over 

de slechte economische situatie. Terecht dan ook dat u uw zinnen wilt 

verzetten en een bezoek brengt aan een restaurant, café of andere 

horeca gelegenheid. een goede mogelijkheid om het dagelijks leven te 

overdenken of te bespreken. Ongetwijfeld komt het gesprek dan toch 

weer op de slechte economie en de gevolgen daarvan. Kantonrechters-

formule, maximering van de ontslagvergoeding. Weet u wat deze veel 

gehoorde begrippen precies betekenen? 

Kantonrechtersformule

De methode die de kantonrechters in Nederland hebben ontwikkeld 

om de hoogte van de ontslagvergoeding te berekenen. De formule luidt: 

A x B x C = vergoeding. A staat voor het aantal gewogen dienstjaren. 

Ieder dienstjaar tot het 35e levensjaar telt voor 0,5, ieder dienstjaar tot 

het 45e levensjaar telt voor 1, ieder dienstjaar tot het 55e levensjaar telt 

voor 1,5 en ieder dienstjaar boven de 55 telt voor 2. B staat voor het bruto 

salaris inclusief vakantiebijslag en bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering. 

C is de correctiefactor, waarmee in bepaalde situaties de vergoeding 

omhoog of omlaag kan worden bijgesteld. Het uitgangspunt is C = 1.

Maximering ontslagvergoeding

Minister Donner heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend dat er voor 

moet zorgen dat ontslagvergoedingen voor werknemers met een jaarlijks 

inkomen boven de € 75.000,- niet hoger wordt dan één jaarsalaris. Ook 

al zou de vergoeding op basis van de kantonrechtersformule hoger 

uitvallen. er is veel kritiek op dit wetsvoorstel, alleen al vanwege het 

gebrek aan motivatie waarom de grens bij € 75.000,- wordt gelegd. 

Waar een werknemer met een jaarlijks inkomen van € 75.000,- aanspraak 

kan maken op een maximaal van dit bedrag, zou de vergoeding voor een 

werknemer met een inkomen van € 74.999,- vele malen hoger kunnen 

liggen als je kijkt naar de kantonrechtersformule. Het ziet er nog niet 

naar uit dat het wetsvoorstel spoedig wet zal worden.

Heeft u vragen over de ontslagvergoeding of arbeidsrechtelijke zaken:

Emiel de Joode, CeNS Advocaten en Mediators B.V.

010-4403250/emieldejoode@censadvocaten.nl

www.censadvocaten.nl

Heeft u het relatiegeschenk, luxe cadeau-

artikel of geschenkpakket, dat u zoekt nog 

niet gevonden? Praat dan eens met Seaside 

Promotion Gifts in Hendrik Ido Ambacht: 

dat is beslist de moeite waard! 

Seaside Promotion Gifts heeft naast een 

breed assortiment relatiegeschenken en 

cadeau-artikelen, een indrukwekkende 

range aan thema-geschenkpakketten 

(kerst/ paas/zomer/sinterklaas en nog veel 

meer). Wij denken ook graag met u mee in 

het (bijna onmogelijke) geval dat uw wens 

niet in ons standaard assortiment zit.

Seaside Promotion Gifts is ook leverancier 

van het unieke, medische gekeurde 

massagematras: binnen 15 minuten 

reduceren de rugklachten. Het oscillerende 

massagematras met zeven motoren en 

infrarode dieptewarmte functioneert als 

een kleine compacte en professionele 

massagestudio. Praktijk is beter dan 

theorie: eventueel komen we bij u thuis 

om massagematras op een ‘Feel good’ 

bijeenkomst te demonstreren.

Seaside Promotion Gifts

Noordeinde 78

3341 LW Hendrik Ido Ambacht

www.seaside-pg.nl

078 682 3345

À la Carte 9
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Zomeravond aan de Maasvlakte. Zo rond 9 uur begint de zon 

te zakken en is hiermee, samen met het eigentijdse park met 

windmolens, een perfect en natuurlijk onderdeel van het decor 

van het toneelstuk Don Quichot. Naar het boek van Miquel de 

Cervantes uit 1605 heeft de wereld al menige vertoning van Don 

Quichot gekend. De man (van La Mancha) die ogenschijnlijk tegen 

windmolens vecht, omdat zijn idealen te vaak illusies leken. Maar zit 

de wereld van vandaag ook niet boordevol illusies.

Zeker geen illusie is de noodzakelijke oplossing van ons energie en 

milieuvraagstuk, waarbinnen windenergie één van de antwoorden 

van de toekomst is. en op de Maasvlakte is men al jaren bezig 

met windenergie, met het park met windmolens aan de rand van 

de Noordzee. een mooier decor voor een nieuwe, hedendaagse 

toneeluitvoering van Don Quichot is nauwelijks denkbaar. 

In juni en juli van dit jaar gaat het gebeuren. Op initiatief van 

de NWeA, de Nederlandse Wind energie Associatie, heeft 

regisseur Bert Barten een toneelproductie in voorbereiding, die 

eigenlijk niemand mag missen. Zeker niet de mensen in en rond 

het havengebied van Rotterdam. De première van Don Quichot 

in Holland staat gepland voor zondag 14 juni 2009. De eerste 

voortstelling voor het publiek vind een dag later plaats, niet 

toevallig op maandag 15 juni, de jaarlijkse europese Winddag. De 

voorstellingen vinden plaats tot 18 juli a.s.

de beer als partner
Hotel Restaurant De Beer europoort wordt partner van dit 

bijzondere project. Onder meer culinair partner. Want iedere dag, 

voorafgaand aan de voorstelling, verzorgt Catering De Beer een 

uitgebreid culinair buffet in een restauranttent op het evenemen-

tenterrein op de Maasvlakte. Hier wordt in een ambiance van het 

primitieve landschap waarin Don Quichote zich afspeelt, 

gezorgd voor het diner voor gasten, die meer dan alleen een 

toneelvoorstelling willen. Daarnaast worden diverse pre- of 

after-theater verwenpakketten aangeboden. Op de 

Maasvlaktelokatie is De Beer dus de culinaire gastheer. 

Ook Hotel De Beer speelt een rol, bijvoorbeeld 

door het aanbieden van een 

compleet pakket diner, 

toneelvoorstelling, 

overnachting en 

ontbijt al dan niet 

gebruikmakend van  

de shuttleservice. 

Meer nieuws over dit 

alles zal binnenkort op 

www.hoteldebeer.nl te zien zijn. 

Houdt de periode juni/juli dus in de gaten en laat 

Hotel Restaurant De Beer europoort de verwenner 

zijn rond de bijzonder toneelproductie Don Quichot.

De Beer 
zorgt 
voor  

culinair 
feest
Don  

Quichot
Tussen 
eigen-
tijdse 
wind-

molens
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Het is altijd een verassing wanneer asperges hun kop boven de aarde uitsteken en 

het steken kan beginnen. Asperge is een warmteminnend gewas. De plant groeit 

het beste in voldoende warmte en vocht. Daarom is niet exact te zeggen wanneer 

deze delicatesse bij De Beer op de kaart staat en van het arrangement (zie elders 

op deze pagina’s) kan worden genoten. Het seizoen loopt globaal van eind april 

tot 24 juni (Sint Jan). Daarna moet u een jaar wachten! Al jaren heeft hotel De Beer 

een bijzondere relatie met Hof Asperges uit Ouddorp. Door de invloed van de zilte 

zeelucht onderscheidt dit Ouddorpse witte goud zich door zijn pittige karakter. Om 

u met dit kwaliteitsproduct kennis te laten maken, staan Hof Asperges binnenkort 

bij De Beer op de kaart. Asperges zijn het lekkerst als ze vers zijn. Daarom geldt: 

vanmorgen op het veld, vanavond op uw bord! 

op het veld 
Wie denkt dat de koningin van de groente alleen uit Brabant en Limburg komt, 

vergist zich. In het Zuid-Hollandse Ouddorp worden namelijk al twintig jaar 

prachtige witte asperges gekweekt. De lunch met de eerste Hof asperges wordt dit 

jaar weer iets bijzonders want die wordt op locatie georganiseerd. Daar op het veld 

in Ouddorp bereidt chef-kok eugene Jansen de maaltijd voor degenen die zich 

hiervoor hebben ingeschreven. Verser heeft u nog nooit asperges gegeten! Om u 

aan te melden, stuurt u een mail naar welkom@hoteldebeer.nl met als onderwerp 

‘asperges’ en uw naam en telefoonnummer. Als het moment bekend is dat van de 

Hof Asperges kan worden genoten, wordt met u contact opgenomen met de vraag 

of u de feestelijke lunch wilt bijwonen. Het aantal plaatsen is beperkt, meldt u dus 

snel aan. Aan deelname zijn voor u geen kosten verbonden. Hof Asperges steken 

met kop (en schouders) boven hun soortgenoten uit. ervaar het zelf!

Lunch met  
Hof Asperges

Marktmenu
Tijdens de zomermaanden hanteert  

De Beer een zogenoemd marktmenu. Dit 

houdt in dat chef-kok eugene Jansen elke 

dag de meest verse seizoensgebonden 

ingrediënten inkoopt en daar heerlijke 

gerechten van bereidt. Dat betekent 

dagelijks een andere menukaart! Het 

panoramaterras is ook bijzonder geschikt 

voor een borrel, diner of (bedrijfs-)feest. 

Bij het plannen van zomeractiviteiten is 

het - privé of zakelijk - wellicht een goed 

idee om van de vele mogelijkheden bij De 

Beer gebruik te maken. Vraag eens om een 

voorstel voor bijvoorbeeld een sportdag, 

een fietstocht over Voorne-Putten of een 

heerlijk verwen-arrangement. Verras vrienden 

of collega’s en vier de zomer op bijzondere 

wijze bij De Beer! Bel voor meer informatie of 

reservering: 0181-262 377.

Vier de zomer op het  
panoramaterras! 
Nu het terras helemaal doorloopt naar 

het water, kunnen we terecht spreken 

van een panoramaterras. Je zit immers 

lekker hoog om tijdens drankje, lunch of 

diner uit te kijken over recreatiegebied 

Brielse Meer. een decor dat mede door het 

scheepvaartverkeer steeds wijzigt. er is een 

transparant windscherm geplaatst waardoor 

je er bijna altijd kunt zitten. Dankzij parasols 

kan iedereen een fijn plekje vinden mét 

mooi uitzicht èn lekker eten. een heerlijke 

combinatie! Vergadergasten krijgen hun 

lunch op het terras geserveerd met heerlijk 

gekoeld water en vers afgebakken brood 

of sluiten de dag daar af met een borrel. 

Het echte zomergevoel beleef je met een 

koele rosé, relaxte lounge banken en mooie 

tapas hapjes. De Beer serveert deze Spaans 

/ Mediterraanse gerechtjes met vlees, vis 

of vegetarisch. In juli en augustus kan er 

elke zaterdagavond onbeperkt worden 

gebarbecued voor maar € 25,- per persoon.  

In het volgende 
nummer:

Burgemeester  
ontmoet Europoort
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