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Smaken verschillen. In mensen, in huizen en in 
wensen. Net als bij mensen gaat het bij huizen 
niet alleen om de uitstraling, maar ook om de 
inhoud. Oviron makelaars & taxateurs vindt 
het belangrijk dat het karakter van een huis 
past bij de persoonlijke wensen. Of je nu je 
huis verkoopt of een droomhuis koopt. Wij 
willen mensen laten wonen in een fijne 
omgeving. Een omgeving die past. Een 
omgeving waar men zich kan ontplooien en 
zich echt thuis voelt. Wij denken dus niet in 
huizen, maar in mensen, onze klanten en 
opdrachtgevers. Zo matchen wij vraag en 
aanbod van ieders ultieme woongenot en zo 
onderscheiden wij ons van andere makelaars.  

“De juiste aan- en verkoopstrategie vraagt 
niet alleen om een makelaar met uitgebreide 
expertise van de lokale markt,” vertelt Yvo 
van Veen die met Ronald Schumacher in 2008 
Oviron makelaars & taxateurs startte. “We 
willen klanten ook verrassen met onze trans-
parante en servicegerichte werkwijze tegen 
heldere, scherpe tarieven. Vooraf weten mensen 
dus exact waar ze aan toe zijn. Niemand zit 
immers te wachten op financiële verrassingen. 
Daarnaast waardeert men het persoonlijke 
contact dat al begint bij de kennismaking op 
locatie bij een verkooptraject. Wat is de juiste 
strategie die aansluit bij jouw verwachtingen 
en wensen? Wil je snel verkopen of heb je meer 
tijd? Onze eigen fotografe verzorgt bijzondere 
fotopresentaties. We doen natuurlijk ons huis-
werk en presenteren een reële verkoopwaarde 
die we samen vaststellen. Goed luisteren is 
essentieel en resulteert in effectieve aan- en 
verkoopstrategieën.”

MEER MAKELAAR VOOR JE GELD
“Een vast contactpersoon, de makelaar waar-
mee je een klik hebt, creëert ook een goed 

gevoel. We hebben direct contact met onze 
klanten en kunnen sneller aan hun verwachtingen 
voldoen. Via bijvoorbeeld WhatsApp ontvangen 
we regelmatig vragen waar we adequaat op 
kunnen reageren,” vervolgt Ronald. Dat ervaren 
mensen als zeer prettig. Een kwestie van meer 
makelaar voor je geld. Zo maken wij het ver-
schil. Daarnaast willen we naast de informatie 
die we vanuit onze expertise over de lokale 
markt al bezitten, ook specifieke informatie 
over de woning van de verkoper, zodat we 
potentiële kopers goed kunnen informeren. 
Wat zijn bijvoorbeeld de energielasten? Hoe 
functioneert de VVE bij aankoop van een 
appartement en is er een onderhoudsplan? 

Is er recht van overpad? Hoe zit het met de 
duurzaamheid en isolatie van het huis? Voor 
beide partijen voorkomt een compleet plaatje 
mogelijke juridische conflicten.”   

AANKOOPTRAJECT MET GEZOND 
VERSTAND
“Bij de zoektocht naar je droomhuis, kunnen wij 
als VBO-makelaars en NRVT gecertificeerde 
taxateurs een belangrijke rol spelen. Na de 
eerste bezichtiging loopt men vaak al met het 
hoofd in de wolken. Verstand van zaken gaat 
echter voor liefde op het eerste gezicht. Niemand 
zit te wachten op een kat in de zak.  Zijn er 
bijvoorbeeld nog juridische vraagstukken en 
wat zijn de financieringsmogelijkheden? Is een 
bouwtechnische keuring noodzakelijk en is de 
vraagprijs wel reëel? Naast de aan- en verkoop-
trajecten verzorgen wij ook taxatierapporten. 
Liever je huis zelf verkopen met onze onder-
steuning? Neem vrijblijvend contact op en 
ontdek wat onze persoonlijke werkwijze voor 
jou kan betekenen.”

OVIRON MAKELAARS & TAXATEURS

Willem Dreeslaan 186
T 079 - 260 00 04
E info@oviron.nl
W www.oviron.nl

ONZE “24/7 MENTALITEIT” RESULTEERT IN 
EFFECTIEVE AAN- EN VERKOOPSTRATEGIEËN!

PAGINA 3 
SCHOENMAKERĲ  
DE UITKOMST: 
SCHOENEN 
LATEN VERVEN? 
JA, HET KAN ECHT!

PAGINA 9 
PATERNOTTE 

UITVAARTZORG:
HET KAN GEEN 

KWAAD OM EENS 
STIL TE STAAN 

BĲ  HET AFSCHEID 
VAN JE LEVEN!

PAGINA 2 
JOBHULPMAATJE 
ZOETERMEER 
BEGELEIDT 
KWETSBARE 
WERKLOZEN BĲ  
ZOEKTOCHT 
NAAR WERK!



JOBHULPMAATJE ZOETERMEER BEGELEIDT KWETSBARE 
WERKLOZEN BĲ  ZOEKTOCHT NAAR WERK!

Het gaat economisch goed in 
Nederland. Er zijn veel banen 
bijgekomen. Deze zijn echter 
voorbijgegaan aan groepen die 
zich op de arbeidsmarkt in een 
knelpositie bevinden. Recent heeft 
het Sociaal en Cultureel Planbureau 
deze constatering bevestigd in de 
Evaluatie van de Participatiewet. 
JobHulpMaatje biedt perspectief 
aan de werkzoekenden die hulp 
zoeken bij het vinden van werk. 
JobHulpMaatje wordt gesteund 
door de Gemeente, het Oranje-
fonds, het Kansfonds, Instituut 
GAK, burgers en kerken.

ZOETERMEER

“Werkloos zijn is geen pretje. Je verliest lang-
zamerhand status, inkomen, zelfvertrouwen, 
sociale contacten en/of zingeving,” vertelt Flip 
Bakker die samen met Marius Cusell verant-
woordelijk is voor de coördinatie van JobHulp-
Maatje Zoetermeer. “Onze doelgroep bestaat 
voornamelijk uit moeilijk plaatsbare werklozen 
die aanvullende begeleiding willen. Zij hebben 
gewoon hulp nodig bij hun zoektocht naar 
nieuw werk. Soms gaat het om stille armoede 
van mensen die niet in beeld zijn bij de over-
heidsinstanties. In die uitzichtloze situatie is het 
van grote meerwaarde dat er een maatje naast 
je staat die je motiveert, aanmoedigt en onder-
steunt. Voor JobHulpMaatje (JHM) is ieder 
persoon uniek en van waarde voor onze samen-
leving. Een kwestie van respect voor kwetsbare 
mensen.” 

WAT ZIJN JOUW TALENTEN?
“Sinds de start in 2018 hebben 30 mensen een 
baan gevonden via JHM. Anderen gingen aan 
de slag als zzp’er, startten een opleiding of hiel-
den zich bezig met vrijwilligerswerk. We zijn 
een vrijwilligersorganisatie met vijftien Maatjes 
en drie JobGroup-leiders die getraind en ge-

certificeerd zijn. Onze hulpverlening  bestaat 
voornamelijk uit aandacht. Aandacht geeft 
mensen zelfvertrouwen en dat is uiteindelijk de 
basis voor succesvol solliciteren,” vervolgt Ma-
rius. “In een JobGroup ontdek je in zeven bij-
eenkomsten wie je bent. Je ontdekt welke ta-
lenten je bezit en welk werk daarbij het best 
past. Is de groepsaanpak niet geschikt of onvol-
doende voor jou? Dan volgt een individueel 
traject. Je wordt dan gekoppeld aan een 
maatje die samen met jou op ontdekkingstocht 
gaat. Zelf werk je actief mee met thuisopdrach-
ten en door te solliciteren. Elke week is er een 
Workshop Netwerken-SolliciterenNU waarin 
werkzoekenden tijdens het solliciteren begeleid 
worden en ook met elkaar ervaringen kunnen 
uitwisselen.”      

OUD-BURGEMEESTER JAN WAAIJER 
IN BESTUUR 
Oud-burgemeester van Zoetermeer Jan Waaij-
er is onlangs toegetreden tot het bestuur van 
JobHulpMaatje. Waarom eigenlijk? “Veel werk-
lozen hebben moeite met solliciteren. Ze mis-
sen zelfvertrouwen en hebben een steuntje in 
de rug nodig. JobHulpMaatje biedt deze kans 
via een groepstraject of door individuele bege-
leiding. Zo vergroten we de kans op werk voor 
deze kwetsbare doelgroep werkzoekenden. 
Ieder mens heeft behoefte aan zingeving en 

werk biedt zin in en aan het leven. Participeren 
in de samenleving is voor iedereen essentieel. 
Deelname is laagdrempelig. Werkzoekenden 
moeten wel zelf het initiatief nemen om zich 
aan te melden. Elke donderdag van 14.00 – 
20.00 uur is JHM-Zoetermeer aanwezig in het 
Stadhuis-Forum, op het plein “Gezond en Wel-
zijn”. Je bent van harte welkom!”

JOBHULPMAATJE ZOETERMEER

Stadhuisplein 1
2711 EC Zoetermeer
T 06 - 4157 2157
E info@jhm-zoetermeer.nl
W www.jhm-zoetermeer.nl

 jobhulpmaatjezoetermeer/
Nieuwsbrief: abonneren via 
www.jhm-zoetermeer.nl

JobHulpMaatje werkt mensgericht 
om werkzoekenden doelgericht te helpen 

te accepteren wie ze zijn en 
te ontdekken wat bij ze past om beter

bemiddelbaar te worden op de arbeidsmarkt 

Meer informatie?
E-mailadres: info@JobHulpMaatje.nl
Website: JobHulpMaatje.nl

JAN WAAIJER

FLIP EN MARIUS

Schoenen laten verven? Ja, het kan echt!

Schoenmakerij De Uitkomst blijft 
vernieuwen én verrassen. Want nu 
kunt u zelfs voor het laten verven 
van uw schoenen terecht bij de 
schoenmakerij in Winkelcentrum 
Rokkeveen. Maar ook voor al uw 
slijpwerk moet u bij De Uitkomst 
zijn. Kortom, De Uitkomst biedt 
veel meer dan alleen schoenen 
repareren en sleutels bijmaken.

ZOETERMEER

Thuis in zijn werkplaats brengt Pascal Govaars, 
nadat hij de deur heeft dichtgedaan bij Schoen-
makerij De Uitkomst, vaak nog even wat tijd 
door. “Ik ben thuis altijd aan het hobbyen”, 
zegt Pascal, die een Tormek slijpmachine heeft 
aangeschaft voor De Uitkomst. “Kennissen en 
vrienden weten vaak niet waar zij met botten 
messen en scharen naartoe moeten.” Naar De 
Uitkomst dus! Vaste klanten denken waarschijn-
lijk: dat deden ze toch al? Klopt, maar dat ge-
beurde in de winkel in Zeist en kostte daardoor 
meer tijd. Nu is het slijpwerk binnen enkele da-
gen klaar! Niet alleen messen en scharen kan 
Pascal slijpen, maar onder meer ook schaatsen, 
tuingereedschap, beitels en gutsen. Alles wat 
scherper moet worden, denk aan het kerst-
bestek, kan dankzij Pascal weer als vanouds 
worden. “De reclame van Sire vind ik erg 
goed: Waardeer het. Repareer het.”

VERFBARE SCHOEN
Nog iets nieuws bij De Uitkomst is de verfbare 
schoen van het Nederlandse merk Barone. U 
leest het goed: een verfbare schoen, volledig 
van leer en doorgestikt. Ideaal voor als u een 
keer net even iets ander wil. “Een onbehandeld 
laag of hoog basismodel kunnen we in verschil-
lende kleuren verven. Daarna worden de kleur- 

en schaduwaccenten met een kwast of airbrush 
aangebracht. Eenmaal droog, wordt de schoen 
gepatineerd. Ook dan kunnen we nog kleur- en 
schaduwaccenten aanbrengen. Dankzij Barone, 
dat goed te repareren is, kunnen we voor elk 
pak bijpassende schoenen zorgen.”

GILDEMEESTER
De Uitkomst is gildemeester en gebruikt bij 
schoenen de originele materialen en reparaties 
van Van Lier, Van Bommel, Greve en Santoni. 
Ditzelfde geldt voor Engelse topmerken als 
Crockett & Jones en Church’s. Vooral een 
langzool reparatie wordt vaak door Pascal 
gedaan. De schoenen krijgen van de hak tot 
aan de teen een volledig nieuwe onderkant, 
met origineel stikwerk en materialen. “Ze zijn 
weer als nieuw, met het voordeel dat ze al zijn 
ingelopen”, zegt Pascal met een glimlach.

VLAG EN WIMPEL
Onlangs werd De Uitkomst wederom gecertifi-
ceerd als Meester Schoenmaker. Op een onver-
wacht moment werd door een keurmeester 
van Van Bommel en Van Lier de werkwijze van 
Pascal gekeurd. “Dat is toch een spannend 
moment”, laat Pascal weten. “Het voelt als een 
soort examen. Ondanks dat je weet dat je met 
hart en ziel je werk doet. Gelukkig zijn we weer 
met vlag en wimpel geslaagd.” 

SCHOENMAKERIJ DE UITKOMST 

De schoenmakerij en sleutelspeciaalzaak in 
Winkelcentrum Rokkeveen is hét adres voor 
het repareren van (orthopedisch) schoeisel, 
paardrijlaarzen en tassen. Maar ook voor de 
verkoop van sloffen, lederwaren en onderhouds-
middelen. Daarnaast is het bijmaken van sleutels 
en slijpwerk mogelijk. De openingstijden zijn 
dinsdag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur en 
zaterdag van 9.00-16.00 uur. 

Samanthagang 66 
2719CK Zoetermeer
T 079 362 81 47
E info@schoenmakerijdeuitkomstzoetermeer.nl 
W www.schoenmakerijdeuitkomstzoetermeer.nl  

Slijpwerk is binnen 
enkele dagen klaar

DECEMBERACTIE
Nog op zoek naar een cadeau voor de feestdagen? De verfbare schoenen van Barone 
én een gekleurde leren riem zijn nu samen 250 euro, dat scheelt liefst 25 euro korting! 
Deze actie geldt alleen in de maand december 2019. Let op: zolang de voorraad strekt.
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Het alarm gaat af. Het eerste wat je 
doet wanneer je wakker wordt, is naar 
je Theo-bril grijpen. Hij opent echt je 
ogen voor deze nieuwe dag en helpt je 
bij je zoektocht naar het koffiezetappa-
raat. Maar na je eerste koffie en een blik 
in de tuin, toont hij je de schoonheid 
van de wereld en de mogelijkheden van 
de dag. Eens de deur uit, draaien de 
mensen in je buurt het hoofd bij het zien 
van je Theo-bril. Hij opent hun ogen voor 
iets prachtigs en voor de mogelijkheid 
dat ook zij een blikvanger kunnen dragen 
en ervan genieten. Theo opent ogen.

Theo-brillen is hét eigenwijze merk uit 
België, het mooiste brillenmerk ter 
wereld vindt Casper. Kwalitatief top, 
design technisch onovertroffen. Eerst 
29 jaar bij Rembrandt Optiek (het optiek-
bedrijf van Casper zijn vader en oom) en 
nu alweer 4 jaar bij Casper Optometrie 
te verkrijgen.

DE HELE MAAND 
DECEMBER X TRA-CLEAN 
COATING T.W.V. € 50 
ZONDER KOSTEN

*  Langdurig kristalhelder zicht
*   Snel en makkelijk schoon te 

maken zonder achterblijvende 
strepen en restanten

*   Vuilwater- en stofafstotende 
eigenschappen

Openingstijden:

Dinsdag 09.30 - 18.00 uur
Woensdag  09.30 - 18.00 uur
Donderdag  09.30 - 18.00 uur
Vrijdag  09.30 - 20.00 uur
Zaterdag  09.30 - 17.00 uur

Winkelcentrum Seghwaert
Petuniatuin 26
2724 NA Zoetermeer
079 - 360 69 37
www.casperoptometrie.nl

Casper Optometrie is dé optiekwinkel in Zoetermeer voor alles op het gebied van oogzorg, 
brillen, zonnebrillen en contactlenzen. Als opticiens en optometristen zorgen wij er altijd 
voor dat de klant centraal staat, maar begrijpen wij ook dat deze zorg individueel en op 
maat gemaakt moet zijn. Bij Casper Optometrie in de optiekwinkel vindt u volledig 
gediplomeerde en gespecialiseerde opticiens en optometristen. Wij staan dan ook met 
veel enthousiasme voor u klaar!

Ruim aanbod brillen en 
zonnebrillen van topmerken

SALE
IN JANUARI
25% TOT 50%
KORTING OP
MONTUREN

ZOETERMEER

PATERNOTTE UITVAARTZORG

Koraalrood 153
2718 SB Zoetermeer
T 079 - 303 22 03 (24/7)
E karen@paternotteuitvaart.nl
W www.paternotteuitvaart.nl

Natuurlijk, als we afscheid moeten nemen van 
een dierbare staat ons eigen leven een beetje 
stil. Karen Paternotte van Paternotte Uitvaart-
zorg ziet vaak dat de periode tussen overlijden 
en de uitvaartplechtigheid overschaduwd wordt 
door de vraag ‘wat de overledenen zélf zou 
hebben gewild?’. “En dat is jammer. Want 
daardoor gunt men zich geen tijd om toch 
even bij het verlies stil te staan.”
Karen merkt wel dat steeds meer ouderen hun 
uitvaartwensen in een wilsbeschikking vastleg-
gen. “Zij willen hun kinderen niet met lastige 
keuzes belasten. Het zou goed zijn als ook de 
jongere generatie het normaal vindt om een 
wilsbeschikking in te vullen en te bewaren.”

In een wilsbeschikking zet je de meest essen-
tiële gegevens voor de nabestaanden op een 
rijtje. Karen: “Waar wil je begraven of gecre-
meerd worden? Wil je een massief houten kist 
of een ecologisch verantwoord alternatief zoals 
riet of bamboe? Hoe moet de samenkomst 
gaan? Koffie met cake of een borrel met heer-
lijke hapjes? Er is ook ruimte voor het noteren 
van zakelijke gegevens en wachtwoorden van 
bijvoorbeeld banken, computer en sociale 
media. Uiteraard kan iedereen zo’n wilsbeschik-
king zelf invullen maar ik help daar graag bij. 
En”, voegt ze er aan toe, “het is niet in beton 
gegoten. Als de wensen wijzigen kan de wils-
beschikking makkelijk worden aangepast.”
Als uitvaartverzorger weet zij als geen ander 

dat een waardig afscheid de pijn verzacht en 
helpt bij de verwerking van het verlies. “Veel 
uitvaarten verlopen over het algemeen vrij 
traditioneel. Vaak kan ik er vanuit mijn hart 
iets persoonlijks aan toevoegen maar de wens 
van de overledenen is het vertrekpunt.”

DEMENTIEVRIENDELIJKE 
UITVAARTVERZORGER
Onlangs heeft Karen een extra dimensie aan 
haar dienstenpakket toegevoegd. Zo mag zij 
zichzelf nu ook Dementievriendelijke uitvaart-
verzorger noemen. De reden dat ze de inten-
sieve opleiding is gaan volgen komt door een 
persoonlijke ervaring. “Mijn opa had vasculaire 
dementie. Ik heb dus ervaren wat deze vrese-
lijke ziekte voor mijn opa, voor mij en mijn 
familie betekende. De uitvaartbegeleiding van 
mensen met dementie en de betrokkenen 

vereist kennis van zaken en een zorgvuldige 
aanpak in de begeleiding.” Inmiddels is Karen 
officieel geregistreerd en kan zij nabestaanden 
met dementie veel beter betrekken bij het 
afscheid nemen en de uitvaart.

IEDEREEN MAG BIJ MIJ!
“Mag ik mijn uitvaart wel door u laten rege-
len?” Als zelfstandig uitvaartverzorger krijgt 
Karen Paternotte deze vraag nog wel eens 
voorgelegd. “Natuurlijk”, zegt ze, “iedereen 
kan bij mij terecht, ongeacht de verzekerings-
maatschappij en de verzekeringsvorm zoals 
geld, natura of deposito. In een kosteloos, 
oriënterend gesprek nemen we samen de 
polisvoorwaarden en wensen door. Afscheid 
nemen wil je voor jezelf en voor de ander 
natuurlijk zo goed mogelijk doen.” Neem 
vrijblijvend contact op voor meer informatie!

‘HET IS GOED OM EENS STIL TE STAAN
BĲ  UW AFSCHEID VAN HET LEVEN’

De dood. We denken er liever niet 
aan en praten er nog minder over. 
Vreemd eigenlijk, want diep in ons 
hart weten we dat het einde ooit 
nadert. Alleen de gedachte eraan, 
doet sommigen van ons een beetje 
huiveren. Toch is het verstandig om 
eens over uw eigen uitvaart na te 
denken. Hoe wilt u dat uw uitvaart 
eruit ziet? Wilt u begraven worden 
of juist gecremeerd? Welke muziek 
zou u wensen? En wie gaat uw 
uitvaart straks regelen? Met een 
wilsbeschikking legt u uw wensen 
exact vast en creëert u rust en tijd 
voor uw nabestaanden om te 
rouwen.



ZOETERMEER

PATERNOTTE UITVAARTZORG

Koraalrood 153
2718 SB Zoetermeer
T 079 - 303 22 03 (24/7)
E karen@paternotteuitvaart.nl
W www.paternotteuitvaart.nl
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helpt bij de verwerking van het verlies. “Veel 
uitvaarten verlopen over het algemeen vrij 
traditioneel. Vaak kan ik er vanuit mijn hart 
iets persoonlijks aan toevoegen maar de wens 
van de overledenen is het vertrekpunt.”

DEMENTIEVRIENDELIJKE 
UITVAARTVERZORGER
Onlangs heeft Karen een extra dimensie aan 
haar dienstenpakket toegevoegd. Zo mag zij 
zichzelf nu ook Dementievriendelijke uitvaart-
verzorger noemen. De reden dat ze de inten-
sieve opleiding is gaan volgen komt door een 
persoonlijke ervaring. “Mijn opa had vasculaire 
dementie. Ik heb dus ervaren wat deze vrese-
lijke ziekte voor mijn opa, voor mij en mijn 
familie betekende. De uitvaartbegeleiding van 
mensen met dementie en de betrokkenen 

vereist kennis van zaken en een zorgvuldige 
aanpak in de begeleiding.” Inmiddels is Karen 
officieel geregistreerd en kan zij nabestaanden 
met dementie veel beter betrekken bij het 
afscheid nemen en de uitvaart.

IEDEREEN MAG BIJ MIJ!
“Mag ik mijn uitvaart wel door u laten rege-
len?” Als zelfstandig uitvaartverzorger krijgt 
Karen Paternotte deze vraag nog wel eens 
voorgelegd. “Natuurlijk”, zegt ze, “iedereen 
kan bij mij terecht, ongeacht de verzekerings-
maatschappij en de verzekeringsvorm zoals 
geld, natura of deposito. In een kosteloos, 
oriënterend gesprek nemen we samen de 
polisvoorwaarden en wensen door. Afscheid 
nemen wil je voor jezelf en voor de ander 
natuurlijk zo goed mogelijk doen.” Neem 
vrijblijvend contact op voor meer informatie!
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JACOB DE BOER

THE NEXT STEP ZORGT VOOR GOEDE 
AANSLUITING NAAR PASSENDE WERKPLEKKEN!

Na een opleiding aan het werk gaan, is 
vaak een grote overgang. Natuurlijk 
worden leerlingen op school aan het 
denken gezet. Ze volgen lessen 
arbeidsoriëntatie, arbeidstraining en 
lopen zelfs stage. Vanaf 18 jaar mogen 
ze officieel werken. Sommige jongeren 
hebben al vroeg een duidelijk 
toekomstbeeld, maar andere hebben 
een duwtje in de rug nodig. Daarom 
vond op 14 november 2019 de vierde 
editie van The Next Step in The Dutch 
Innovation Factory plaats. Ongeveer 
driehonderd leerlingen van het 
praktijk- en voortgezet speciaal 
onderwijs uit Zoetermeer konden in 
een beschutte omgeving kennismaken 
met potentiële werkgevers. 

ZOETERMEER

The Next Step is een samenwerking tussen het 
Atrium, De Keerkring, Kentalis en de gemeente 
Zoetermeer. Eén keer per jaar organiseren ze 
samen de informatiemarkt voor ouders en de 
oriëntatiebeurs voor leerlingen. Het Werk-
geversServicepunt Zuid-Holland Centraal (WSP 
ZHC) staat garant voor deskundige begeleiding 
en ondersteuning bij de plaatsing van een 
werkzoekende. Zij werven ook ondernemers 
voor de oriëntatiebeurs. Lokale ondernemers 
verstrekken daar informatie over hun onder-
neming. Naast ondernemers uit Zoetermeer 
waren er de afgelopen editie ook ondernemers 
uit Pijnacker-Nootdorp uitgenodigd. Hoe zien 
de werkzaamheden er nu concreet uit en welke 
competenties zijn belangrijk? Een kijkje in de 
keuken kan duidelijkheid scheppen en leiden 
tot betere keuzes. Een handicap of ziekte hoeft 
geen belemmering te zijn voor deelname aan 
de arbeidsmarkt. Verschillende vormen van 
dagbesteding kunnen dan uitkomst bieden, 
zoals het werken bij een kringloopwinkel of 
zorgboerderij.  

IEDEREEN VERDIENT EEN KANS
Veel ondernemers kampen door de bloeiende 
economie met een personeelstekort. Samen-
werking met het WSP ZHC lijkt een logische 
optie. “We zijn SEBO gecertificeerd en via 
mijn betrokkenheid met Zoetermeer On Stage 
ben ik in contact gekomen met The Next 
Step,” vertelt directeur Henk-Arie Schra van 
Van Dorp Hout. “Onze expertise is hout voor 
buitentoepassingen. We hebben maar liefst 

15.000 m2 hout op voorraad. Voor ieder tuin-
project hebben we dus de juiste houtsoort in 
huis. Tijdens de oriëntatiebeurs willen we leer-
lingen vooral enthousiast maken voor ons be-
drijf. Ze kunnen bij ons stage lopen, een interne 
opleiding volgen en eventueel een arbeidscon-
tract krijgen. Via The Next Step werken er twee 
jongens bij ons in het bedrijf. Niet iedereen is 
hetzelfde, maar iedereen verdient een kans!” 

ORIËNTATIE SCHEPT DUIDELIJKHEID
“Voor ons is afval een manier van denken, een 
kans. Het opgehaalde afval geven we een 
nieuw leven. Voor onze klanten verwerken we 
dus een breed scala van afgedankte materialen 
in bruikbare producten en grondstoffen zoals 
gerecycled papier, metaal, plastic, glas, hout-
snippers, compost, energie en brandstof,” ver-
telt sitemanager Lars van Buijtene van Renewi 
Zoetermeer-Pijnacker, een toonaangevend 
waste-to-product bedrijf. 
“In het kader van onze SEBO-certificering zijn 
we in contact gekomen met het Werkgevers-
Servicepunt en The Next Step. Tijdens de laat-
ste oriëntatiebeurs hebben we de geïnteres-
seerde studenten geïnformeerd over onze 
werkzaamheden en welke rol zij daarin zouden 
kunnen spelen. Zelf leiden we al heel veel 
jonge mensen op. Ze starten bijvoorbeeld 
als bijrijder en uiteindelijk kunnen ze hun 
chauffeursdiploma behalen. Het idee dat 
iedereen een kans verdient, spreekt ons aan. 
We hopen dan ook dat we iets kunnen betekenen 
voor deze doelgroep.”

VAN DORP HOUT

RENEWI

WSP ZUID-HOLLAND CENTRAAL

Voorweg 153, 2712 AD Zoetermeer
T 079 - 351 25 78
E info@vandorphout.nl
W www.vandorphout.nl

Radonstraat 2312718 SV Zoetermeer
T 088 - 700 30 30
E info.milieuexpress@renewi.com
W www.renewi.com

Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer
T 079 - 346 97 00
E info@zhcwerkt.nl
W www.zhcwerkt.nl

LARS VAN BUIJTENE HENK-ARIE SCHRA

RENEWI

VAN DORP HOUT
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De Zoetermeerse VVD wenst u een ondernemend 2020!

Fijne Kerstdagen en  
een geweldig nieuwjaar

ook in 2020  
staan wij voor  
iedereen klaar!

F I J N E 
F E E S T D A G E N

Dorpsstraat 93 • 2712 AE Zoetermeer
Tel: 079 316 45 75 • www.optiquerene.nl

bezoekadres Markt 3, 2711 CZ  Zoetermeer
postbus 15, 2700 AA  Zoetermeer

tel. (079) 346 97 00
e-mail info@tzho.nl
www.tzho.nl

Ontmoeten,
kennis delen,
samenwerken
en zaken doen
16 mei  - Let’s Talk Legal: When legal meets business
21 mei  -  Kennissessie “Durf te Vragen”
19 juni  -  Zoetermeerse Zakenvrouwen: 
  “Alles over online zichtbaarheid”

  Kijk op www.tzho.nl/agenda

Woensdag 11 december Zoetermeerse Zakenvrouwen, ondernemersbijeenkomst  

Donderdag 12 december Meer Puur Netwerken, ondernemersbijeenkomst

Donderdag 9  januari Workshop Jennifer Delano: “7 redenen waarom
  de concurrent wel in de media komt en jij niet”
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Tico dankt 
inwoners 
van Zoetermeer

‘Ik ben 
trots op 
deze stad’

Hij hoeft het niet te doen. 
Toch doet Tico Roozendal 
het graag. Niet voor 
zichzelf, maar voor de 
inwoners van Zoetermeer. 
De Meesterschoenmaker 
steunt, op eigen initiatief 
en zonder subsidie, 
veel goede doelen.

ZOETERMEER

“Ik ben trots op Zoetermeer. Ik wil graag de 
bewoners bedanken, want dankzij hen kan ik 
doorgaan met mijn goede doelen”, zegt Tico 
over zijn steun aan de Voedselbank, Stichting 
DaDa en zijn eigen jongeren- en ouderen-
project. “Dankzij mijn trouwe klanten uit 
Zoetermeer heb ik de mogelijkheden om iets 
terug te doen voor de maatschappij.”

KERMIS EN STORMBAAN FESTIVAL
In oktober kwam de op Curaçao geboren 
Meester Schoenmaker nog in het nieuws door 
veertig kinderen, die het niet breed hebben, 
te trakteren op een middagje kermis.
Juli jl. heeft Tico nog 50 jongeren meegenomen 
voor een onvergetelijk dagje Stormbaan 
Festival bij GameCity dankzij Van der Kooij 
Vastgoed. Het zorgde voor blije gezichten bij 
zowel de kids als ouders. Tico is waarschijnlijk 
de enige schoenmaker in Nederland die zich 
zo inzet voor goede doelen. “Ik doe het vanuit 
mijn hart. Het ligt in mijn karakter.”

VOEDSELBANK
Eind november ging Tico weer aan de slag voor 
de Voedselbank. In dit geval een project met 
een speciaal tintje, want ongeveer tien jongeren
die hij steunt helpen hem met deze actie. Zij 
helpen Tico bijna elke dag in de winkels, maar 
steken nu ook de handen uit de mouwen voor 
de Voedselbank. “Zij helpen mij met het gratis 
repareren van schoenen voor mensen die zijn 
aangewezen tot de Voedselbank”, vertelt Tico. 
“Zo kunnen de jongeren ook zien hoe zwaar 
het leven kan zijn. Ik kan het niet in mijn eentje 
en ben blij dat de jongeren mij willen helpen.” 

JONGEREN
Tico leert enkele Zoetermeerse hangjongeren 
wekelijks het vak schoenmaken. Hij bezorgt ze 
een stageplek of zelfs werk bij een van zijn 

vestigingen. Deze tieners heeft hij van de straat 
geplukt of bezorgde ouders komen naar hem 
met de vraag of hij kan helpen. “Dat doe ik 
graag”, reageert Tico. “Sommige jongens 
zitten in een moeilijke situatie en ik wil ze daar 
graag uit helpen. Ik heb het druk genoeg in 
de winkels, maar ik vind dit heel leuk om te 
doen. Ik houd ervan om anderen te helpen.” 

STEUN 2020
In maart vertoont Tico met zijn crew weer hun 
kunsten tijdens de internationale vakwedstrijd 
in Duitsland. Eerder won hij al brons, zilver én 
goud. “Daarna gaan we weer langs de verzor-
gingshuizen om schoenen te herstellen, maar 
ook om een Bingoavond te houden. Ook blijf 
ik Stichting Dada steunen, dat zich inzet voor 
zieke kinderen in het LangeLand Ziekenhuis. 
Ja, ik blijf voorlopig wel zoet met mijn goede 
doelen. Maar ik kan het alleen met de steun 
van Zoetermeer. Om die reden wens ik iedereen 
fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.”

Tico geeft Zoetermeerse 
hangjongeren een kans

SCHOENMAKERIJ TICO

Naast zijn steun aan goede doelen heeft Tico 
natuurlijk ook nog zijn eigen schoenmakerij. Bij 
de vestigingen in het Stadhart, Oosterheem en 
Meerzicht kunt u terecht voor het ambachtelijk 
herstellen van (wandel)schoenen. Ook van ori-
ginele materialen van bekende merken als Van 
Bommel, Van Lier en Greve. De openingstijden 
in het Stadhart zijn op maandag van 12.00-
17.30 uur, op dinsdag, woensdag, donderdag 
en zaterdag van 9.30-17.30 uur, vrijdag van 
9.30-21.00 uur en zondag van 12.00-17.00 uur.

Luxemburglaan 150
2711 EH  Zoetermeer
T 079 - 360 80 96
W www.meesterschoenmakertico.nl

Schoenmaker Tico tijdens een onderhoud met minister-president Mark Rutte in het Torentje 
op de Ondernemersdag 15 november jl. (foto Rolf van Koppen/ MKB-Nederland).
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Schoenmaker Tico tijdens een onderhoud met minister-president Mark Rutte in het Torentje 
op de Ondernemersdag 15 november jl. (foto Rolf van Koppen/ MKB-Nederland).
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TIM DEN HOLLANDER EN RONALD BAAK 

WANNEER KIES JĲ  VOOR EEN 
GELUKSMOMENT VOOR JEZELF?

Iedereen heeft het druk. Verwachtingen en verplichtingen beheersen onze 
agenda. Lichamelijke klachten, stress en chronische hoofdpijn liggen op de 
loer. Als een sluipmoordenaar verdwijnt de energie uit je lichaam en je lontje 
wordt steeds korter. Ingrijpen is essentieel. Voorkomen is nog altijd beter dan 
genezen. Tijd voor een geluksmoment voor jezelf in de vorm van een heerlijke, 
ontspannen massage. Het is dé methode om de balans tussen lichaam en geest 
weer te herstellen.  

Bij ons ben je letterlijk en figuurlijk in goede 
handen,” vertelt Ellen Straver. Ruim tien jaar 
was zij werkzaam bij politie, justitie, de jeugd-
hulpverlening en diverse commerciële organisa-
ties. In 2004 gooide zij, na een burn-out, het 
roer radicaal om en volgde zij de opleiding tot 
integraal massagetherapeute. “Door de dage-
lijkse druk luisteren veel mensen niet meer naar 
hun lichaam en dat resulteert in o.a. verhoogde 
spierspanningen en vermoeidheidsklachten. 
Je lichaam liegt niet. De eerste massage start 
daarom altijd met een gratis intake, zodat 
we een goed beeld van spiergerelateerde of 
andere lichamelijke klachten en wensen in 
kaart kunnen brengen.” 

WELKE MASSAGETECHNIEK PAST BIJ JOU?
“Samen beheersen onze zeer ervaren en gedi-
plomeerde masseurs meer dan achttien verschil-
lende massagetechnieken. Voor iedere wens be-
staat dus een specifieke massagetechniek. Met 
de burn-outmassage kom je bijvoorbeeld weer 
helemaal tot jezelf eventueel in combinatie met 
coaching, mindfulness en ontspanningstechnie-
ken. Door de bindweefselmassage krijg je meer 
energie, voel je je geestelijk fitter en zit je strak-
ker in je vel. Ook bieden we pure ontspannings-, 
sport- en zwangerschapsmassages aan. Ontdek 
op onze website welke massagetechniek bij jou 
past en boek eenvoudig een verwenmoment 
voor jezelf bij Ellen, Esther of Marianne!”

KLEIN SPECIALIST IN MASSAGE

Zegwaartseweg 4
2712 PM Zoetermeer
M 06 - 408 55 324
E info@kleinmassage.nl
W www.kleinmassage.nl

ACTIEBON Ontvang €7,50 korting op een massage van 45 minuten en €10 korting op een 
burn-outmassage van 90 minuten tegen inlevering van deze actiebon bij Klein specialist in massage, 
locatie Zoetermeer. Geldig tot maart 2020. Boek eenvoudig en snel via: www.kleinmassage.nl!

WANNEER KIEST U VOOR PERSOONLĲ KE 
BOEKHOUDING ÉN ADVISERING?

“Boekhouden is een vak apart,“ aldus Henk Verhoek. “Zo bepaalt 
de kwaliteit van uw boekhouding in hoge mate de juistheid van uw 
belastingaangiften, om maar iets te noemen.” Henk beschikt over 
alle boekhoud- en accountantsdiploma’s en heeft meer dan 25 jaar 
werkervaring o.a. als registeraccountant bij PWC op het gebied 
van boekhouden, jaarrekeningen en financiële advisering. 

Iedereen kan gebruik maken van deze nuttige 
diensten: eenmanszaken, bv’s, maar ook stich-
tingen en verenigingen. “Een goede boekhou-
ding is dus een must voor iedere onderneming, 
niet alleen om te voldoen aan de wet- en regel-
geving, maar ook voor essentiële informatie-
voorziening. Door advisering op maat kan uw 
bedrijf zich immers nog beter ontwikkelen.”

MEER DAN EEN ADMINISTRATIEKANTOOR!
“We doen meer dan een administratiekantoor. 
Door financiële coaching willen we onze klanten 
persoonlijk en vertrouwelijk verder helpen. Een 
no-nonsense aanpak met oog voor kwaliteit. 
Naast de boekhouding zijn we in staat onze 
klanten op een breed terrein te adviseren zoals 
startersbegeleiding, persoonlijke financiële plan-
ning, oudedagsvoorziening enz. We zijn geen 
boekhoudkantoor met een 9-tot-5-mentaliteit, 
waarbij ieder kwartier werk in rekening wordt 
gebracht. We leveren maatwerk tegen een 
concurrerende prijs.” 

WAAROM KIEZEN VOOR 
BOEKHOUDDIENST VERHOEK?
-   één aanspreekpunt voor uw 

boekhouding en advisering;
-   geen verrassingen in de kosten, 

maar vaste prijzen;
-  u bent verzekerd van kwaliteit.

BOEKHOUDDIENST VERHOEK

Niemeyerruimte 17
2728 NA Zoetermeer
T 06 - 250 17 358
E info@boekhouddienst.nl
W www.boekhouddienst.nl
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DIRK SR, EWOUT, DIRK JR. EN JAN-BART HUURMAN

PASCAL GOVAARS

COLUMN WIL KEULERS

W.P. Keulers
Wijnkamp & Keulers Fiscaal Juristen Zoetermeer B.V.

BTW EN ONDERNEMERS IN HET 
KLEINBEDRIJF, MAKKELIJKER 
KUNNEN WE HET NIET MAKEN... 

Het Ministerie van Financiën lijkt in te zetten op een kritischer benadering van het fiscale ondernemerschap. 
De stimulering van ondernemerschap door generieke fiscale faciliteiten wordt steeds meer vervangen door 
sturing via subsidies of fiscale kortingen voor nauwkeurig bepaalde activiteiten.

De dienstverlening omvat fiscale- en juridische dienstverlening. Tax-planning op het gebied van inkomstenbelasting 
vennootschapsbelasting, successierecht, btw en overdrachtsbelasting is een belangrijk onderdeel. Verder wordt 
deze dienstverlening geïntegreerd met adviezen op juridisch en financieel gebied. Waar nodig kunnen zowel op 
gebied van belastingrecht en bestuursrecht alle juridische procedures gevoerd worden tot in hoogste instantie.

Wijnkamp & Keulers
Baron de Coubertinlaan 6, 2719 EL Zoetermeer
079 - 342 85 55 • wijnkamp@keulers.nl • www.keulers.nl

Wij zijn verhuisd naar de Baron de Coubertinlaan 6 
te Zoetermeer. Correspondentieadres: 
Postbus 289, 2700 AG Zoetermeer. 
Het telefoonnummer is ongewijzigd. 
Het telefoonnummer van de advocatenlijn 
is gewijzigd in 06 - 124 125 93.

Voor ondernemers is er sprake van sluipende 
lastenverzwaringen op tal van terreinen. Welis-
waar is de IB druk aan het zakken en leidt dat 
tot voordeel voor de laagste en de hoogste 
inkomens, niettemin zijn de middengroepen en 
vooral de gepensioneerden en ondernemers in 
het kleinbedrijf degenen die hun inkomen en 
koopkracht niet zien stijgen. Dat komt vooral 
door sluipende lastenverhogingen, die op zich-
zelf bezien gering lijken, maar tezamen flink 
drukken.  

FISCALE TRANSITIE  
Een voorbeeld van dit beleid, het afschaffen 
van een faciliteit die voor alle ondernemers 
geldt en niet gedrag beïnvloedt, is het afschaf-
fen van de KOR (klein ondernemersregeling) en 
het invoeren van een BTW-vrijstelling. De facto 
betekent dit voor sommige ondernemers € 
1.345 meer BTW betalen. Dat is natuurlijk niet 
zoveel, niettemin voor kleine ondernemers/
ZZP’ers met een laag inkomen telt het allemaal 
wel op. 

ACHTERGROND 
In het algemeen geldt dat BTW-ondernemer-
schap al gauw aan de orde is, ook al ben je 
geen ondernemer voor IB of VpB (vennoot-
schapsbelasting). In beginsel ben je al onderne-
mer voor de BTW als je een goed exploiteert 
met het oogmerk daar duurzaam opbrengst uit 
te krijgen. Niet alle “ondernemers” krijgen ech-
ter met BTW aangifte- en afdrachtplicht te ma-
ken. Sommige prestaties zijn vrijgesteld, zoals 
de verhuur van onroerende zaken, waardoor 
veel van dit soort ondernemers feitelijk niet 
met de BTW te maken krijgen. Ze hoeven geen 
BTW in rekening te brengen, maar kunnen 
ook niet BTW terugvorderen. In veel ge-
vallen is het aantrekkelijker “in de BTW 
te zitten”, dan geen BTW-verplichtingen 
te hebben. Bij grote investeringen kan 
de in rekening gebrachte BTW wor-
den afgetrokken en leiden tot BTW-
teruggave van de fiscus, dat scheelt 
behoorlijk in de financiering. 

KOR (OUD)
Omdat de te betalen BTW het 
saldo is van terug te vorderen 
BTW, die in rekening gebracht is 

en te betalen BTW, die de ondernemer zelf in 
rekening brengt, kan met name bij weinig winst 
de per saldo te betalen BTW een laag bedrag 
zijn. Is per saldo minder dan € 1.345 (per jaar) 
te betalen, dan hoef je geen BTW af te dragen, 
bij minder dan € 1.843 was er een flinke kor-
ting. Wel BTW aftrek dus, niet betalen, dat was 
voor velen aantrekkelijk. De KOR wordt niette-
min per 1 januari 2020 gewijzigd. 

NIEUWE KLEINE ONDERNEMERSREGELING 
(KOR)
Niet langer is er een korting op de verschul-
digde omzetbelasting, maar er kan een vrijstel-
ling voor de omzetbelasting worden aange-
vraagd, waardoor er niet langer een aangifte 
voor de omzetbelasting hoeft te worden ge-
daan. Voorwaarde om van deze vrijstelling ge-
bruik te kunnen maken, is dat de omzet op 
jaarbasis niet hoger mag zijn dan € 20.000. Een 

dergelijk verzoek om vrijstelling geldt voor 
minimaal drie jaar.

NIET ZONDER MEER VOORDELIG
Deze vrijstelling heeft meer nadelen dan voor-
delen. Weliswaar hoeft er niet langer aangifte 
omzetbelasting te worden gedaan, de aan u in 
rekening gebrachte BTW kunt u niet meer te-
rug claimen bij de Belastingdienst. Dat bete-
kent dat producten inclusief BTW in uw voor-
raad terecht komen. U kunt de producten niet 
meer exclusief BTW leveren. Er is één bedrag, 
geen BTW, dus ook geen aftrekbare BTW voor 
de koper. Kleinere toeleveranciers worden dus 
duurder voor een BTW-ondernemer-inkoper, 
die moet vervolgens bij verkoop over de duur-
dere inkoop 21% in rekening brengen. 
Dat gaat natuurlijk niet werken, de BTW stapelt 
zich op, BTW over BTW dus.  En dus een veel 
duurder product. De uiteindelijke afnemer, 
consument gaat dat niet betalen, althans kan 
goedkoper terecht en zal dat dus doen. Het 
resultaat laat zich raden, de vrijgestelde onder-
nemer zal hetzij in de BTW moeten blijven (zon-
der KOR), hetzij lagere verkoopprijzen aan zijn 
afnemers moeten dulden. Die zal dus wel in de 
BTW moeten blijven, resultaat, geen KOR meer, 
dus meer lasten. 

Voor verenigingen en stichtingen, die BTW-
ondernemer waren, kan er wel een voordeel 
zijn, de administratieve last is minder. Niette-
min, dit lijkt toch niet meer dan een fopspeen. 
De boekhouding zal ook zonder BTW-aangiften 
op orde moeten zijn en de administratieve 
lasten zijn door “poortwachtende banken” en 
andere toezichthouders al toegenomen, dus 
of het niet hoeven doen van BTW-aangifte nu 
zoveel voordeel oplevert, is maar de vraag. 
Bovendien was voor verenigingen en stichtingen 
de combinatie wel BTW aftrekken en geen 
BTW betalen door de KOR voordelig, dat 
voordeel is nu weg. 

DOEN OF NIET? 
U moet zelf maar zien of het voordelig is om 
het verzoek te doen. Hebt u € 20.000 of minder 
omzet en schat u in dat dat 3 jaar zo blijft dan 
kunt u om vrijstelling verzoeken. Per 1 januari 
uit de BTW kan niet meer, nu is de eerste 
ingangsdatum in de meeste gevallen 1 april a.s.
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De boekhouding zal ook zonder BTW-aangiften 
op orde moeten zijn en de administratieve 
lasten zijn door “poortwachtende banken” en 
andere toezichthouders al toegenomen, dus 
of het niet hoeven doen van BTW-aangifte nu 
zoveel voordeel oplevert, is maar de vraag. 
Bovendien was voor verenigingen en stichtingen 
de combinatie wel BTW aftrekken en geen 
BTW betalen door de KOR voordelig, dat 
voordeel is nu weg. 

DOEN OF NIET? 
U moet zelf maar zien of het voordelig is om 
het verzoek te doen. Hebt u € 20.000 of minder 
omzet en schat u in dat dat 3 jaar zo blijft dan 
kunt u om vrijstelling verzoeken. Per 1 januari 
uit de BTW kan niet meer, nu is de eerste 
ingangsdatum in de meeste gevallen 1 april a.s.



Gezellige feestdagen 
en een voorspoedig 2020!

PEDRO DE OLIVEIRA COELHO, PASCAL MATLA EN PATRICK PASMAN
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MIEKE VISSERS, JELTJE GOET-HIEMSTRA EN SONJA ADRIAANSZ

WYTZE SLOOTARJAN VOOIJS

YVONNE SCHOUTEN XXXXXXXXXXXXRENÉ VAN DER LAAN (L) EN MAARTEN BISSCHOP

KEES EN WIM FRIS

GEZELLIGE 
FEESTDAGEN 
EN EEN 
GEZOND 2020!

WWW.YOGASTUDIOBALANS.NL

ESMERALDA, JANINNE, SANDER, PETRA EN MONIQUE
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De nieuwste 
apparatuur
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op maat!
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Heeft u ons in 2019 om advies of begeleiding gevraagd? Dan bedanken wij u voor 
het in ons gestelde vertrouwen. Ook in 2020 zijn wij u graag van dienst. Een goed 
notarieel of juridisch advies draagt bij aan geluk en voorspoed. Een notarieel 
document biedt ook houvast bij wat u gaat doen of wat u wellicht in de toekomst 
zal kunnen gebeuren. Een fi jne gedachte tijdens de feestdagen en het nieuwe jaar.

Fijne feestdagen 
en een gelukkig 
en voorspoedig 
2020

JUST | Notarissen
Bredewater 22
2715 CA Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Verkoper géén kosten doorhaling 
1e hypotheekrecht én volmacht bij 

aanlevering koopcontract nieuwe woning!

Levering en hypotheekakte voor € 755,-
voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen obv KIK-tarief, 

inclusief kadastraal recht,  recherchekosten en btw
(vraag naar onze voorwaarden)


