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Welk bedrijf wil nou niet altijd 
bekend zijn? Altijd bekend bij de 
doelgroep en altijd bekend bij 
potentiële medewerkers. Dat 
gebeurt niet zomaar. Daar is 
uiteraard een sterk staaltje 
marketing voor nodig. Als 
ondernemer ben je het liefst de 
hele dag bezig met je corebusiness 
en wil je je helemaal geen zorgen 
maken over het feit of je genoeg aan 
marketing doet. En dat is precies 
waar het marketingbureau Altijd 
Bekend om de hoek komt kijken!

ALTIJD BEKEND 

Het marketingbureau van Lars Blommers en 
Dennis Kleijn is voor MKB-ondernemers hét 
aanspreekpunt op marketinggebied, zowel 
online als offline. 

Gaardedreef 187
2723 AZ Zoetermeer
T 079 333 30 30
E welkom@altijdbekend.nl
W www.altijdbekend.nl

ZOETERMEERDERS, HOE GAAT 
HET MET JULLIE MARKETING?

Socialmediamarketing, contentmarketing, 
Google optimalisatie (SEO), Google adverten-
ties (SEA). Noem het allemaal maar op. De 
gemiddelde MKB’er heeft niet de tijd of de 
kennis om het allemaal zelf te regelen. Altijd 
Bekend van mede-oprichters Lars Blommers en 
Dennis Kleijn heeft dat wél. Het team bestaat 
uit 8 marketeers en is samen met zusterbedrijf 
Fluxility gevestigd in Zoetermeer. Fluxility is de 
afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot een geves-
tigde naam. Hét adres voor de ontwikkeling 
van onder meer mobielvriendelijke websites, 
mobiele apps, registers, platformen en andere 
maatwerkapplicaties.

HET VOLLEDIGE PLAATJE
“Door Fluxility hebben we affiniteit met online 
marketing, maar we kijken veel breder”, geeft 
Lars aan. “Offline marketing kan ook een be-
langrijke rol spelen. Het gaat om het doel dat 
je als bedrijf voor ogen hebt, hoe gaan we dat 

realiseren? Dan kan bijvoorbeeld flyeren op 
straat of bijvoorbeeld voetbalclubs DSO en 
FC Zoetermeer sponsoren de oplossing zijn. 
Het is belangrijk om te weten wie de doelgroep 
is, welke informatie zij nodig hebben en via 
welk middel zij te bereiken zijn. Wij presenteren 
vervolgens het plan. Soms worden we dan 
aangekeken en denken ondernemers: maar wie 
gaat dit doen? Altijd Bekend kan het voor je 
invullen, want onze marketeers overzien het 
volledige plaatje.”

“Altijd Bekend is jouw 
marketingafdeling op afstand”

POTJE SPARREN?
Lars en Dennis hebben, niet geheel onbelang-
rijk, oprecht plezier in hun werk. “Als ik op 
vakantie bij het zwembad lig, denk ik na over 
het verdienmodel van het all-inclusive hotel. 

Welke uitdagingen heeft het bedrijf? Wij 
verdiepen ons daar graag in. Daar krijgen wij 
energie van”, aldus Dennis, die als directeur 
marketing en sales een ex-werkgever hielp 
groeien van 10 naar 300 medewerkers. “Alle 
uitdagingen van een MKB-ondernemer heb ik al 
overwonnen.” Lars vult aan: “De professionele 
MKB is onze doelgroep, maar we zijn er eigen-
lijk voor elk bedrijf dat ondersteuning nodig 
heeft op marketinggebied. We zijn er voor 
ondernemingen zonder marketingmedewerker 
en bedrijven die wel voorzien zijn, maar graag 
een keer willen sparren.” Dennis vat het mooi 
samen: “Altijd Bekend is jouw marketingafdeling 
op afstand.”

SOCIAL MEDIA PILOT 

Speciaal voor de lezer van Mijn Zaak 
Zoetermeer heeft Altijd Bekend een 
mooie actie. Een pilot waarbij Altijd 
Bekend in een strategische sessie van 
twee uur de contentstrategie voor jouw 
organisatie opstelt. Hierna wordt in een 
pilot van drie maanden elke week content 
geplaatst op de gekozen socialmedia-
kanalen om jouw bekendheid in de doel-
groep te vergroten. De eenmalige kosten 
hiervan zijn slechts €1.250 euro (excl. BTW). 

Kijk voor meer informatie op: 
www.altijdbekend.nl/pilot
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WANNEER CREËER JĲ  EEN 
GELUKSMOMENT VOOR JEZELF?

“Hoe gaat het met jou? Druk, druk, 
druk! Een herkenbaar antwoord op 
een simpele vraag. Je leven wordt 
beheerst door je agenda. Je energie 
verdwijnt langzaam uit je lichaam en 
je lontje wordt steeds korter. Tijd 
voor geluksmoment! In Thailand, het 
land van de glimlach, introduceerden 
Boeddhistische monniken 2.500 jaar 
geleden de Thaise massage. Het is 
net als acupunctuur een methode om 
de balans tussen lichaam en geest te 
herstellen. Gelukkig hoef je niet 
helemaal naar Thailand om je 
energiebanen weer een boost te 
geven,” vertelt Noy van Well-Chaisri 
van Sunantha Beauty & Wellness. 

ZOETERMEER

Oorspronkelijk komt Noy uit een dorpje dat 
vlakbij bij de hoofdstad Bangkok ligt. Je kunt 
dus gerust stellen dat de passie voor de eeuwen-
oude Thaise medische en spirituele traditie in 
haar bloed zit. In 1980 kwam zij naar Nederland 
en vond zij de liefde van haar leven in Zoeter-
meer. Jarenlang werkte zij met veel voldoening 
in het verzorgingstehuis Seghwaert. In 1995 
gooide zij echter het roer om en volgde zij bij 
het College de Paris in Den Haag de opleiding 
schoonheidsspecialiste. Vervolgens verdiepte zij 
zich in diverse Thaise, Hawaïaanse en westerse 
massages. Sinds 2017 creëert gediplomeerd 
schoonheidsspecialiste Noy heerlijke geluks-
momenten in haar gloednieuwe, oosters 
ingerichte schoonheidssalon. 

TOE AAN COMPLETE ONTSPANNING?
“De Thaise massage zorgt voor complete 
ontspanning en verlicht fysieke en geestelijke 
spanning. Pijnklachten als nek-, rug- en hoofd-
pijn kunnen na enkele sessies als sneeuw voor 
de zon verdwijnen. Er zijn zelfs speciale tech-
nieken om vrouwen van buik- en menstruatie-
pijnen af te helpen. Kortom, de Thaise massage 

resulteert in een optimale bloedcirculatie en 
vertraagt ook het verouderingsproces. Eigenlijk 
is het een mix van normale massage, acupres-
suur, yogatechnieken en stretchen. Na de 
massage voel je je als herboren en bruis je 
weer van de energie. Veel mensen beginnen 
met een Thaise voetmassage als kennismaking. 
Naast de oosterse massages beheers ik ook 
diverse westerse massages zoals de zwanger-
schapsmassage en de Hotstone massage. 
Voor iedere klacht bestaat er een specifieke 
massagetechniek.” 

GEZICHT- EN LICHAAMSBEHANDELINGEN
“Echte schoonheid komt van binnen, maar 
je uiterlijk is natuurlijk wel de eerste indruk. 
Een goed verzorgd uiterlijk is immers jouw 
visitekaartje. Als schoonheidsspecialiste verzorg 
ik diverse gezicht- en lichaamsbehandelingen. 
Een standaard gezichtsbehandeling bestaat 

SUNANTHA WELLNESS

Boekweitakker 21
2723 VW Zoetermeer
T 079 - 346 02 06
T 06 - 402 76 210
E noy@sunanthawellness.nl
W www.sunanthawellness.nl

WINTERACTIE
Tegen inlevering van deze bon ontvang 

je 10% KORTING op alle beauty- 
en wellness behandelingen van 

Sunanthawellness in 2020

uit reiniging en peeling. Na de huidanalyse 
verwijder ik onzuiverheden zoals mee-eters 
en epileer ik de wenkbrauwen. Vervolgens 
breng ik een masker aan na een ontspannende 
gezichtsmassage. Een huidverzorgende crème 
is de finishing touch. Last van rimpels, kraaien-
pootjes of littekens? Dan is een bindweefsel 
massagekuur dé oplossing. Tot slot kun je 
ook voor pedicure, manicure en harsen bij mij 
terecht. Wanneer kies jij een geluksmoment 
voor jezelf?” besluit Noy.
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ORTHOPEDISCH CENTRUM 

Het Orthopedisch Centrum van de Reinier 
Haga Groep biedt de meest complete en 
veilige orthopedische zorg. Maximale aandacht 
voor, tijdens en na de behandeling. De poli-
klinieken in het Reinier de Graaf Ziekenhuis en 
HagaZiekenhuis blijven wel beschikbaar voor 
het eerste consult. Daarna wordt verwezen 
naar het Orthopedisch Centrum. Kinderen 
blijven welkom in het Juliana Ziekenhuis en 
het Reinier de Graaf. Ook de orthopedische 
traumazorg blijft bij de drie samenwerkende 
ziekenhuizen.

W www.reinierhaga.nl/orthopedie

Gevelimpressie Orthopedisch Centrum Zoetermeer LangeLand Ziekenhuis.  Impressie: EGM architecten

Orthopedisch 
Centrum, het 
pareltje van 
Zoetermeer

Een ICT’er bekijkt met een collega 
de bedrading in de meterkast, even 
verderop tillen twee bouwvakkers 
stalen platen op de schouders. Waar 
je ook kijkt, iedereen is druk bezig 
in het  Orthopedisch Centrum 
Reinier Haga Groep, dat tegen het 
LangeLand Ziekenhuis wordt 
aangebouwd. Het wordt dé plek 
voor behandelingen van het steun- 
en bewegingsapparaat.

29 juni. Dat is de dag waarop het Orthopedisch 
Centrum volledig operationeel is. Door 
tegenslagen, met name op het gebied van 
vergunningen, liep de bouw vertraging op. 
“Ik ben door de tegenslagen juist dankbaarder 
geworden. Als het te gemakkelijk gaat, is het 
ook niet leuk”, zegt Patricia Jaeger, algemeen 
directeur Orthopedisch Centrum, terwijl zij 
trots een rondleiding geeft door de grote hal, 
genaamd Atrium. Als je de bouwwerkzaam-
heden wegdenkt, zie je dat er alles aan wordt 
gedaan om geen ‘ziekenhuisgevoel’ op te 
roepen. Grote ramen met fraaie uitzichten 
en warme kleuren. Het 7.500m² grote specialis-
tisch centrum is verdeeld over 3 verdiepingen 
en beschikt onder meer over 4 operatiekamers, 
1 poliklinische operatiekamer, 24 spreek- en 
onderzoekskamers en 44 bedden. 

EIGENWIJS
Maandelijks vergaderen 20 orthopeden van 
de Reinier Haga Groep, HagaZiekenhuis (Den 

Haag), Reinier de Graaf (Delft en Voorburg) en 
LangeLand Ziekenhuis (Zoetermeer) bij Dekker 
Zoetermeer. In het Orthopedisch Centrum gaat 
de gefuseerde vakgroep van 20 orthopeden 
in verschillende aandachtsgebieden, zoals 
knieën, schouders of heupen, samenwerken. 
“De verbondenheid in de vakgroep is waar 
onze grote kracht ligt”, vindt medisch directeur 
Rolf Bloem. De orthopeden gaan de krachten 
bundelen met onder meer huisartsen, fysio-

therapeuten en thuiszorgorganisaties. Patricia: 
“We gaan niet alleen verhuizen, maar willen ons 
werk ook beter doen. Onze onderzoeksgroep 
kan elk proces analyseren, ook op wetenschap-
pelijk niveau. Met de uitkomsten kunnen we 
snel schakelen en zodoende de kwaliteit en effi-

ciëntie van zorg verbeteren.” De kwaliteitszorg 
is op elk vlak volledig gericht op de patiënt. 

IEDEREEN IS WELKOM
Het Orthopedisch Centrum is verbonden aan 
het LangeLand Ziekenhuis en kan zodoende 
volwassen patiënten aanvullende medische 
voorzieningen bieden wanneer zij aanverwante 
ziekten hebben. “Wij hebben de flexibiliteit van 
een zelfstandig behandelcentrum, maar met 
de voordelen van een algemeen ziekenhuis. 
Hierdoor kunnen wij alle soorten patiënten 
behandelen.”

MAATSCHAPPELIJK DOEL
Ook preventieve zorg en voorlichting spelen 
een belangrijke rol. “Wij willen onze expertise 
ook gebruiken om mensen gezonder te houden. 
Denk aan valpreventie of voorkomen van 
verlies van spiermassa bij ouderen. Wij hebben 
een maatschappelijk doel en dat is zorgen 
dat wij zo min mogelijk patiënten behandelen. 
Maar als het moet, dan zijn ze hier in goede 
handen”, aldus Patricia. Rolf tot slot: “Wij 
gaan het beste Orthopedisch Centrum van 
Nederland worden. Maar zullen ook een 
voorbeeld zijn in de samenwerking tussen 
drie ziekenhuizen. Iedereen gelooft hierin. 
Dit wordt het pareltje van Zoetermeer.”

Op elk vlak volledig 
gericht op de patiënt

Patricia Jaeger, algemeen directeur Orthopedisch Centrum Rolf Bloem, medisch directeur Orthopedisch Centrum
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KLANTEN WORDEN 
KENNISSEN BĲ  
FAMILIEBEDRĲ F ÉN 
GROOTHANDEL BPG

Links is de ingang van BPG, enkele 
meters naar rechts vind je de entree 
van de Bouwhof. Aan de linkerzijde 
stappen voornamelijk zzp’ers en aan-
nemers naar binnen, aan de rechter-
kant is de ingang voor particulieren. 
Wat het verschil is? BPG is de 1800m² 
groothandel van de 18.000m² bouw- 
en woonwinkel Bouwhof.

ZOETERMEER

EEN FAMILIEBEDRIJF
BPG is als onderdeel van de Bouwhof een fami-
liebedrijf. Dat merk je in alles. De persoonlijke 
benadering, uitstekende service en deskundig 
advies. Slechts enkele voorbeelden van de vele 
voordelen, naast een sterk eigen merk, ruim 
assortiment, hoge kwaliteit en scherpe prijzen. 
Bij BPG vind je alles voor de afbouw. Bouw-
materialen, gereedschappen, ijzerwaren, elektra, 
deuren, koper, pvc, maar ook voor kant-en-klare 
mortel uit de silo en het mengen van verfkleuren 
kan je bij BPG terecht. “Als het huis al staat, kun 
je hier de rest halen om klusjes in huis af te ma-
ken”, vertelt bedrijfsleider Lakbir Ben Mhamed 
van BPG. “Als we iets niet hebben in de groot-
handel, dan hebben we het wel bij de Bouwhof. 
En als het echt niet in huis is, kunnen we het al-
tijd bestellen.” Bovendien kunnen klanten online 
via het klantenportaal een bestelling plaatsen. 
Daarnaast is de huur van materialen mogelijk.

VASTE BOUWPARTNER
BPG wil een vaste bouwpartner worden voor 
professionals in de omgeving. “Onze centrale 
ligging vanaf de snelweg is ideaal”, vertelt 
Lakbir. “We hebben veel ondernemers uit 

Zoetermeer, Benthuizen en Den Haag als 
klanten. Wij hebben van dichtbij de groei van 
Oosterheem meegemaakt en merken dat de 
eerste bewoners nu alweer gaan verhuizen of 
opknappen. Veel klanten komen hier al jaren, 
omdat ze ook houden van de gemoedelijke 
sfeer. Zij zijn eigenlijk geen klanten meer maar 
kennissen geworden. Wij luisteren echt naar 
hun behoeften en spelen daarop in”, zegt 

Lakbir, die elke week op pad gaat om klanten 
te bezoeken. “Dat werpt zijn vruchten af. Ik 
kom langs om te informeren, maar op locatie 
zien wij nog beter hoe we kunnen helpen. Wij 
doen ook onderzoek via enquêtes en stemmen 
ons assortiment daarop af.”

GROEIEN
Het is niet vreemd dat de persoonlijke en 
servicegerichte aanpak van BPG aanslaat. De 
beste materialen koopt de groothandel zelf in, 

zodat zzp’ers en aannemers altijd de beste prijs 
krijgen. Dat geldt zowel voor onze A-merken 
als de goedkopere alternatieven voor een 
kleiner budget. “We krijgen elke week nieuwe 
aanmeldingen, dus we blijven groeien. In 
Zoetermeer wordt gelukkig ook veel gebouwd. 
En veel zzp’ers worden allround en nemen ook 
andere soorten klusjes in huis aan. Daarvoor 
komen ze dan ook bij ons uit.”

DRIVE-IN
In de toekomst droomt BPG van een grotere 
vestiging, met een heuse drive-in. Dan kan de 
zzp’er of aannemer met een aanhangwagen 
naar binnenrijden en zijn benodigdheden direct 
inladen. Lakbir: “We willen graag drie keer zo 
groot worden. Dat is natuurlijk wel iets voor de 
lange termijn, maar dromen mag altijd.”

“Wij luisteren echt naar de 
behoeften van onze klanten 

en spelen daarop in”

BPG ZOETERMEER 

BPG, onderdeel van Bouwhof, is al tien jaar 
gevestigd in Zoetermeer. De franchiseformule 
bestaat uit 40 vestigingen, veelal familie-
bedrijven, in heel Nederland. De openingstijden 
van BPG in Zoetermeer zijn van maandag tot 
en met vrijdag van 7.00-17.00 uur en zaterdag 
van 8.00-12.00 uur.

Edisonstraat 115
2723 RT Zoetermeer
T 079 - 331 96 14
E groothandel@bouwhof.com

Bart de Boer. Ondernemen 
zit in zijn dna. Zo bracht hij 
als freelance projectmanager 
bij Glasnet Zoetermeer hen 
in contact met professionals 
uit zijn netwerken. Het 
kwartje viel, dit was zijn 
passie: ondernemers helpen. 
De basis voor de start van 
zijn eigen onderneming 
Qhundred in 2016, een 
creatief bureau, was gelegd.

ZOETERMEER

Vanaf 1 januari 2020 bevindt Qhundred zich 
in het Crown Business Center in Zoetermeer 
direct grenzend aan de Mandelabrug. 
“Ondernemers moeten doen waar ze goed 
in zijn. Dat wordt vaak gezegd, maar toch zie 
je dat het niet altijd gebeurt. Ondernemers 
denken vaak, wat kost het mij? In plaats van 
wat levert het mij op? Sommige zaken kun je 
nu eenmaal beter aan professionals overlaten. 
Met Qhundred zoeken we niet alleen de juiste 
krachten in ons netwerk, maar we begeleiden 
ook het complete proces. Dat is onze kracht.” 
vertelt Bart. “We gaan dus verder dan alleen 
het koppelen van vraag en aanbod. We 
fungeren als een spin in het web voor projecten 
die we van A tot Z begeleiden. Alleen zo kunnen 
we unieke eindproducten voor ondernemers, 
die hun verhaal willen vertellen, creëren én 
doen waar we goed in zijn.”  

HOE WIL JE JOUW VERHAAL VERTELLEN? 
“We verzorgen bijna alle marketing- en 
communicatiefacetten die het verhaal van de 
ondernemer kunnen vertellen. In beeld, online 
en drukwerk. Zo begint het bouwen van een 
website met het stellen van essentiële vragen. 
Wat zijn je doelstellingen en hoe zorg je voor 
online bezoekers? Het is een zoektocht waarbij 
we vanuit onze ervaring de ideale partner zijn. 
Het ontwerpen en ontwikkelen van websites 

vereist namelijk 100 % maatwerk. Potentiële 
klanten starten vaak eerst online. In het fysieke 
contact zoeken klanten vaak alleen nog maar 

de bevestiging die ze online hebben verkregen. 
Die eerste online indruk is jouw visitekaartje 
waarmee je je dus kunt profileren. Maar een 
website is het begin. Het plan daarna is vele 
malen belangrijker. Je moet namelijk wel zelf 
zorgen voor bezoekers. Dat vergt creativiteit en 
geduld. Met data kunnen we je daarmee hel-
pen, door je inzicht te geven in wat er op je 
website gebeurt en je daardoor sturing kan 
geven. Verder verzorgen we alle technische 
zaken voor je website zoals hosting, het 
bijhouden van statistieken, het up-to-date 
houden van je website inclusief hulp bij 
technische problemen.” 

SNEL, CREATIEF EN BETAALBARE 
VIDEO’S OP MAAT? 
“Voor onze dienst video hebben we vorig 
jaar Camerabuddy gelanceerd. We verzorgen 
de productie van video’s, de montage en 
denken mee over jouw boodschap. Van 
bedrijfs-, event-, promotie-, review-, vast-
goed- tot en met trouwvideo’s. Voor onder-
nemers én particulieren. Zo hebben we vorig 
jaar voor Stichting ALS de “Tour Du ALS” in 
Frankrijk op de Mont Ventoux op video 
vastgelegd ter ondersteuning van hun missie 
om ALS de wereld uit te krijgen. 

NIEUWSGIERIG NAAR HET VERTALEN VAN 
JOUW VERHAAL? 
Vrijblijvend en kosteloos bespreken we graag 
diverse opties!”

QHUNDRED

Boerhavelaan 40 
2713 HX Zoetermeer
T 079 - 203 30 99
E info@qhundred.com
W www.qhundred.com
E info@camerabuddy.nl
W www.camerabuddy.nl

MAAK KANS 
OP EEN GRATIS 
TROUWVIDEO!
VANWEGE ONS NIEUWE 
KANTOOR GEVEN WE EEN 
GRATIS DIAMOND TROUW-
VIDEO T.W.V. € 1195,- WEG! 

Wil je weten hoe je kans maakt 
om te winnen? Surf dan naar 
www.camerabuddy.nl/winactie. 

De winactie is van 1 februari t/m 
29 februari 2020. De winnaar 
maken we op maandag 2 maart 2020 
bekend. Succes!

WE VERTELLEN 
HET VERHAAL VAN 
DE ONDERNEMER
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ZOETERMEER
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LAAT DIT HET JAAR ZĲ N WAARIN 
JĲ  EINDELĲ K JOUW IDEALE 
GEWICHT BEREIKT ÉN BEHOUDT

Afvallen staat elk jaar bovenaan het 
lijstje met goede voornemens. Is 
afvallen ook jouw doel? En heb je 
het al geprobeerd, maar lukt het 
niet alleen? Schakel dan de hulp 
in van Iris Vogelezang van The Slim 
Company. Nog tijd genoeg om de 
rest van het jaar lekker in je vel te 
zitten. En nog belangrijker: jouw 
ideale gewicht de rest van het jaar 
vast te houden!

ZOETERMEER

Crackers, soja rijst, pasta, muesli, repen, maar 
ook pannenkoeken, chips en zelfs cheesecake. 
De winkel van The Slim Company aan de 
Dorpsstraat 122 ligt vol met de eiwitrijke en 
koolhydraatarme producten van PowerSlim, een 
door diëtisten ontwikkeld afslankprogramma. 
Alle heerlijke verse producten die je tijdens het 
dieet gebruikt, zijn verkrijgbaar bij de winkel in 
de Dorpsstraat. 

BEHOUD SPIERMASSA, WEL AFVALLEN
“Ben je afgevallen? Waar ben je tegenaan 
gelopen? En verwacht je evenementen die 
voor prikkelingen zorgen, waardoor je denkt je 
dieet niet vol te kunnen houden?” geeft Iris als 
voorbeelden van vragen die zij aan jou stelt 
tijdens de wekelijks consulten. Daarnaast 
word je gemeten en gewogen. “Ik adviseer 
de producten die je nodig hebt en geef bij-
behorende recepten. Je eet zes keer per dag. 
Tijdens die momenten vervang je gangbare 
voedingsmiddelen door PowerSlim-producten, 
maar eet je ook diverse vlees- en vissoorten, 
eieren en veel groenten.” 

MEDISCHE KLACHTEN
Ook als je kampt met diabetes mellitus of een 
glutenintolerantie kan je bij The Slim Company 
terecht. Minder koolhydraten, minder suikers 
en afvallen kunnen diabetes mellitus-patiënten 
enorm helpen. Iris is gewichtsconsulent en van 
huis uit verpleegkundige (BIG-geregistreerd). 

Hierdoor kan zij uitstekend mensen met 
medische aandoeningen adviseren. “Wij bieden 
zorg op maat. Ook voor mensen met medische 
klachten”, zegt Iris, die over jarenlange ervaring 
beschikt. 

VERANDER JE LEVENSSTIJL
“We kijken niet alleen naar de voeding, want je 
beter gaan voelen bestaat uit meer dan dat. 
Het draait ook om regelmatig bewegen. Het is 

een verandering van levensstijl. Als het ideale 
gewicht is bereikt, moet er weer normaal 
worden gegeten. Natuurlijk zijn er soms emo-
tionele blokkades, maar door onze persoonlijke 
gesprekken kom ik er achter wat er bij iemand 
speelt. Sommigen denken dat ze niets lekkers 
mogen om op gewicht te blijven. Na het dieet 
gaan we juist kijken naar de balans tussen 
gezond eten en genieten.  Zo is de verjaardag 
van je kind wel een taartje bij De Bakkerswinkel 
waard. Je mag best een keer iets vieren! Ook 
jezelf verwennen met een lekker stukje vlees 
van Meat and Daily’s en daarbij een glaasje wijn 
van Helders’ Drankenspeciaalzaak. Allemaal 
natuurlijk te vinden in de Dorpsstraat.” Wie 
weet kan jij dit jaar ook iets vieren door een 
van jouw goede voornemens uit laten komen. 
Maak hiervoor een afspraak met Iris. Zij laat je op 
een gezonde manier afvallen. Zonder te lijden!

THE SLIM COMPANY

Dorpsstraat 122
2712 AN Zoetermeer
T 079 - 500 12 65
T 06 - 300 116 83
E info@slimcompany.nl 
W www.slimcompany.nl

ALLES MAG JE WORDEN. BEHALVE ONGELUKKIG. BELOOFD?

De combinatie van praktijk en 
theorie binnen het VMBO-onderwijs 
is uniek en een belangrijke positieve 
voorwaarde om goed terecht te 
komen in de samenleving. VMBO-
leerlingen moeten echter al op 
jonge leeftijd een sector kiezen. 
De juiste beroepskeuze maken is 
een zoekproces. Want wat weten 
leerlingen uit het 2e en 3e leerjaar 
over hun droomberoep? Verkeerde 
beeldvorming ligt op de loer. De 
lessen Loopbaanoriëntatie zetten 
leerlingen ongetwijfeld aan het 
denken maar hoe ziet een werkdag 
er daadwerkelijk uit? Zoetermeer On 
Stage (ZOS) is inmiddels uitgegroeid 
tot hét podium waar ondernemers 
uit alle sectoren hun passie delen 
met hun potentiële opvolgers.

ZOETERMEER

Donderdag 12 maart 2020 vindt al weer de 
zevende editie van Zoetermeer On Stage plaats 
met de aftrap van het VMBO Beroepenfeest in 
de Dutch Innovation Factory van 13.00 - 16.00 
uur en aansluitend een netwerkborrel! Als 
projectleider is Nicole Hofland verantwoordelijk 
voor het concept. “Gedurende het schooljaar 
worden ongeveer 1000 leerlingen van het 
Oranje Nassau College Clauslaan en Parkdreef, 
het Beroepscollege Zoetermeer, MAVO 
Zoetermeer,  het Picasso Lyceum en het 
Pleysier College voorbereid op het VMBO 
Beroepenfeest. On Stage is een examenwaardig 
deel van het Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding 
(LOB)-dossier. Bewustwording is essentieel. 
Wie ben ik, wat kan ik en welk werk past bij 
mij en wie en wat heb ik daarvoor nodig? De 
leerlingen volgen de Junior Networktraining 
met de thema’s: Hoe presenteer ik mezelf op 
het Beroepenfeest en hoe onderhoud ik een 
netwerk? Het nabootsen van praktijksituaties 
door rollenspelen maakt deze training zeer 
effectief. Tijdens het Beroepenfeest kunnen 
ze de geleerde technieken toepassen bij hun 
zoektocht naar de juiste match. Doen, beleven 
en verbinden staan centraal!”

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND
Twee enthousiaste ondernemers met het 
Zoetermeerse SEBO-keurmerk, dat staat voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
onderstrepen het belang van ZOS. Marc Orth 
is directeur van Climpex, een landelijk charitatief 
ingestelde kledinginzamelaar. Dennis Dorst, 
werkzaam bij Climpex: “In overleg met de 
gemeente Zoetermeer steunen wij ook lokale 

goede doelen en instanties zoals zorgboerderijen, 
opvangtehuizen en schoolprojecten. Onbekend 
maakt onbemind. Veel leerlingen hebben name-
lijk geen idee wat we doen en welke rol zij in 
onze organisatie zouden kunnen spelen. Tijdens 
de Doe-Dag maken de leerlingen o.a. kennis 
met het verwerkingstraject van de ingezamelde 
kleding. We willen ze vooral laten ruiken aan 
de praktijk van een “onbekende” sector.” 

CREATIEF INGESTELD?
GivingBrandsEnergy is een creatief reclame-
bureau met de focus op het leveren van unieke 
campagnes voor maatschappelijke organisaties 
en commerciële partijen. “We verlenen al drie 
jaar met veel enthousiasme onze medewerking 
aan ZOS,” vertelt senior consultant Ghuislaine 
Janzen. “Leerlingen hebben vaak geen idee 
wat ze later willen worden. Er zijn ook zo veel 
mogelijkheden. De juiste keuze maken, wordt 
eigenlijk steeds lastiger. Creatief ingestelde 
leerlingen zijn bij ons van harte welkom. 
Maar wat vinden ze nou echt leuk? Tijdens 
de Doe-Dag maken ze bijvoorbeeld een flyer 

of poster en dan zie je sommige leerlingen 
gewoon opbloeien. Een beter beeld over 
jouw droombaan resulteert in betere keuzes!”

VAN VISITEKAARTJE NAAR DROOMMATCH
De rode loper is uitgerold en onder daverend 
applaus worden de leerlingen ontvangen. De 
zaal is overzichtelijk ingedeeld in vier sectoren. 
Jo Weerts praat het Beroepenfeest weer ludiek 
aan elkaar. Matchmakers begeleiden de leerlingen 
per ronde naar hun droommatch. De Zoeter-
meerse wethouders Margreet van Driel en Jan 
Iedema openen een ronde. Het Beroepenfeest 
draait om persoonlijke ontmoetingen en het 
opbouwen van netwerken. Is er een match? 
Dan worden er visitekaartjes uitgewisseld en 
afspraken gemaakt voor de Doe-dag op 26 
maart 2020. Tot slot wordt er per ronde een 
prijs uitgereikt voor het mooiste visitekaartje.

ZOETERMEER ON STAGE 

Gezocht! Professionals & matchmakers. 
Ondernemers, zzp’ers, ouders, bedrijven en 
organisaties uit alle sectoren nodigen we uit om 
hun bijdrage te leveren aan ZOS 2020. Interesse? 
Neem dan contact op met Nicole Hofland.

E mail@zoetermeeronstage.nl
W www.zoetermeeronstage.nl

 @ZmeerOnStage

Zoetermeer On Stage

Foto: Justin Bos (van Zeijl Photodesign)Foto: Justin Bos (van Zeijl Photodesign)

V.l.n.r. Ghuislaine Janzen (Givingbrandsenergy), Nicole Hofland (Zoetermeer On Stage) en Dennis Dorst (Climpex).

Jo Weerts (presentator) en Jan Iedema (wethouder).
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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

2020 is een nieuw jaar en voelt voor sommigen 
echt als een nieuw begin. Goede voornemens 
zijn slechts een onderdeel, merkt Stefan Koot 
van SPARK. “Klanten nemen hun gezondheid 
serieuzer”, zegt Stefan. “De afgelopen weken 
hadden we vooral inschrijvingen van mensen 
die al jaren lichamelijke klachten hebben en 
zich niet gehoord voelen door medisch specialis-
ten. Zij willen van hun klachten af, maar ook 
doelgericht trainen met een personal trainer of 
fysiotherapeut met een op maat gemaakt plan. 
Wij gaan je namelijk eerst screenen en dieper in 
op jouw persoonlijke situatie en behoeften. Jij 
belooft je vervolgens volledig in te zetten om 
jouw doel te bereiken en heel de club leeft met 
je mee.”

SPARK 

SPARK is dé plek om jouw fitnessdoelstellingen 
te behalen. SPARK is meer dan een sportschool 
en is beter te omschrijven als een medisch 
trainingscentrum. Een plek waar jij samen met 
jouw personal trainer doelgericht bezig bent 
om beter, sterker en fitter te worden. De 
openingstijden zijn van maandag tot en met 
vrijdag van 7.00-22.00 uur en zaterdag en 
zondag van 9.00-15.00 uur.

Koraalrood 17, 2718 SB Zoetermeer
E info@sparkpt.nl / hallo@sparkfysiotherapie.nl
T 06 - 39 79 89 99
W www.sparkpt.nl

2020 is het jaar waarin SPARK 
alweer vier jaar bestaat en 
inmiddels al een jaar aan het 
Koraalrood 17 in Rokkeveen. 
SPARK heeft hier alle expertise 
onder één dak om jouw doelen 
te behalen: personal training, 
fysiotherapie, diëtetiek en zelfs 
psychologie.

ZOETERMEER

Goede 
voornemens? 
SPARK gaat 
véél verder

Passie voor het vak: Dé Dierenboetiek! Het 
team is zeer klantvriendelijk, betrokken, gezel-
lig, eerlijk en deskundig. Uniek assortiment 
huisdiervoer. Dé specialist in natuurlijke (vlees)
voeding voor hond en kat. Alles in huis voor 
huisdieren: van voeding, verzorging, medicij-
nen, slaapaccessoires, krabpalen, halsbanden 

t/m speeltjes. Ook een uitgebreid assortiment 
voor konijnen en knaagdieren. Zeven dagen 
per week geopend: maandag t/m vrijdag van 
9.00-19.00 uur, zaterdag van 9.00-17.00 uur en 
zondag van 12.00-17.00 uur. Gratis bezorgen 
op maandag, woensdag en vrijdag tussen 
17.00 en 19.00 uur. Bel en bestel of kom langs!

DIERENBOETIEK ROKKEVEEN

Winkelcentrum Rokkeveen
Quirinegang 69A, 2519 CG Zoetermeer
T 079 - 342 14 14
E info@dedierenboetiek.nl
W www.dedierenboetiek.nl

 dedierenboetiek

Dierenboetiek Reinken
Reinkenstraat 16, 2517 CV Den Haag
T 070 - 346 84 36
E info@dierenboetiekreinken.nl
W www.dedierenboetiek.nl

 Dierenboetiek

Gratis thuisbezorgen
DÉ DIERENBOETIEK!

STEUN OOK STICHTING VRIENDEN 
VAN HET LANGELAND ZIEKENHUIS!

Speelgoed voor de kinderafdeling, 
gerenoveerde chemokamers, 
vernieuwde wachtruimtes en 
verloskamers, een wolkenplafond 
bij radiologie en iPads om tijdens 
de bevalling in andere talen te 
communiceren. Het zijn slechts 
enkele voorbeelden van projecten 
van Stichting Vrienden van het 
LangeLand Ziekenhuis. Zij doen 
er alles aan om het verblijf in het 
Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis 
zo prettig mogelijk te maken.

ZOETERMEER

“Gelukkig steunen veel Zoetermeerse bedrijven 
ons door een vriend te worden”, vertelt Hilbrand 
Nawijn, voorzitter van de stichting. “Hoe meer 
er wordt bijgedragen des te meer bedrijven 
ervoor terug krijgen in de vorm van publiciteit.” 
Elk jaar is er een donateursdag met een lezing 
van een specialist en krijgen donateurs een 
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Neem geen 
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een standaard 
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GA VOOR 
EEN PERFECT 
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maakt. De prijzen liggen een stuk lager dan 
gebruikelijk in de markt. Dit is uniek in Neder-
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STUUR EEN APPJE
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in de avond en in het weekeinde. Hij is boven-

dien via WhatsApp 
uitstekend te bereiken. 
Jongeren en slecht-
horende klanten er-
varen het als ideaal!

“Klanten 
moeten vrij zijn om 
een keuze te kunnen maken”

MAX HOORTECHNIEK
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VERZWEGEN (BUITENLANDS) 
VERMOGEN, ERFGENAMEN LET OP... 
INKEREN IS NOODZAKELIJK!

Vrijwillig aangeven van verzwegen inkomsten en box 3 vermogen is nog steeds de betere optie ten 
opzichte van onjuist aangifte (blijven) doen. Niet alleen omdat het doen van een onjuiste aangifte een 
misdrijf is, dat zich herhaalt bij iedere volgende onjuiste aangifte, maar ook omdat verzwegen vermogen 
anderen met problemen kan opzadelen.

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.

Zo kunnen erfgenamen en executeurs 
behoorlijk in de nesten raken en de relatie met 
banken, boekhouders, notaris en dergelijken 
kunnen flink en soms onherstelbaar worden 
belast, met alle gevolgen van dien. Het net 
sluit zich steeds verder, de informatie-uitwisse-
ling tussen de belastingdiensten is inmiddels 
zo volwassen dat hopen de dans te ontspringen 
niet erg realistisch is. Plotseling opduikende 
bedragen in contanten leveren fikse proble-
men op, al was het maar omdat met stukken 
onderbouwd verklaard moet worden wat de 
herkomst van dat geld is, ook al is dit door 
rechtsvoorgangers in een zeer ver verleden 
vergaard. Let op, een erfenis moet u in de 
vorm van vermogen na verkrijging voor de IB 
opgeven in uw eigen aangifte. Vaak moet ook 
voor de overledene na diens overlijden een 
aangifte IB over het overlijdensjaar worden 
opgesteld. Geeft u vermogen niet op, onjuist 
op, dan bent u zelf strafbaar. 

Wordt u dus als erfgenaam of executeur met 
niet aangegeven vermogen geconfronteerd, ga 
dan niet zelf aan de gang, maar laat u door een 
advocaat-belastingadviseur bijstaan. Het laatste 
dat u moet willen, is zelf verantwoordelijk en 
aansprakelijk worden voor een onjuiste aangifte 
erfbelasting of inkomstenbelasting. 

INKEERREGELING, BESTAAT NOG STEEDS 
MAAR WORDT PER 1 JANUARI 2020 
WEDEROM BEPERKT 
Per 2018 was de vrijwillige regeling voor 
verzwegen buitenlands inkomen uit sparen 
en beleggen (box 3-inkomen) al afgeschaft, 
althans voor zover het betreft dat zonder 
boete werd nagevorderd. Voor overige in-
komsten is de regeling blijven bestaan. 
Het gaat om vrijwillige verbeteringen, 
uiterlijk binnen twee jaar nadat opzettelijk 
of met aan opzet grenzende verwijtbaarheid 
een onjuiste aangifte is gedaan of 
aangifte had moeten worden 
gedaan. Er is een overgangs-
regeling, een belastingplichtige 
kan voor aangiften, die vóór 
1 januari 2018 zijn ingediend, of 
ingediend hadden moeten wor-
den, alsnog een beroep doen 
op de oude inkeerregeling.

Vrijwillig houdt in dat de belastingplichtige 
alsnog aangeeft, voordat hij of zij wist of rede-
lijkerwijs kon vermoeden dat de inspecteur 
met de onjuistheid bekend was of bekend zou 
worden. Bij vrijwillige inkeer voor inkomen in 
box 3 sparen wordt nu wel een boete verschul-
digd, echter door de vrijwilligheid zal er wel 
worden gematigd. Geen 300%, maar soms 
50% of minder. 

Let op, als er geen sprake is van opzet of aan 
opzet of grove schuld gelijk te stellen ernstige 
verwijtbaarheid, dan is er geen boete verschul-
digd. Het gaat niet alleen om opzet, maar ook 
om het willens en wetens de kans aanvaarden 
dat er te weinig belasting zal worden betaald. 
Aan overledenen kan in beginsel geen boete 
worden opgelegd. Uiteraard moet er wel belas-
ting met rente worden betaald, de erfgenamen 
zijn daarvoor aansprakelijk. Frauderende 
erfgenamen worden wel beboet. 

NIEUWE WIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2020
Naar aanleiding van de Panama Papers richt de 
regering zich niet alleen meer op buitenlandse 
bankrekeningen, maar ook op “ander” buiten-
lands inkomen, zoals uit aanmerkelijk belang of 
inkomens via “trust-achtige” vehikels. Het boe-
tevrij inkeren zal worden uitgesloten voor bui-
tenlands inkomen uit aanmerkelijk belang. Ook 
zal het onderscheid tussen inkomen uit sparen 

en beleggen, dat in het binnen-
land is opgekomen en inkomen 
uit sparen en beleggen, dat in 
het buitenland is opgekomen, 
worden weggenomen. Het 

wordt ‘gebruikers’ van verhul-
lende constructies, die in de risi-
cosfeer zitten, steeds lastiger 

gemaakt, niet in de laatste 
plaats omdat dienstverle-
ners, zoals adviseurs en 
banken in het kader van 
anti-witwas regelgeving 
steeds voorzichtiger 
worden. Zondaars staan 

er dus niet zelden, alleen voor, althans hun 
toenmalige adviseurs zijn veel meer het 
probleem dan een oplossing. 

MEDEPLICHTIGEN, MEDEPLEGERS, AAN 
DE SCHANDPAAL 
Beroepsbeoefenaars aan wie boetes zijn 
opgelegd op grond van medeplegen worden 
bekendgemaakt. Het doel van deze maatregel 
is dat belastingplichtigen het kaf van het koren 
kunnen scheiden. Het gaat niet alleen om 
belastingadviseurs, maar ook dienstverleners, 
zoals notarissen, accountants en advocaten. 
Een beetje adviseur zal dus screenen en 
fraudeurs weren. 

WELKE VRAGEN KRIJGT U ZOAL, ALS U 
ALSNOG NIET OPGEGEVEN VERMOGEN 
EN INKOMEN MELDT 
Voor bankrekeningen komen volgende vragen 
aan de orde: 
-  Welke rekeningen, dus naast effectenrekeningen 

ook rekening courant, spaarrekeningen etc.
-  Wie heeft op welke datum de rekening geopend 

en wie hadden toegang tot de rekening 
-  Waar komt het geld op de rekening vandaan 

en op welke wijze is er gestort
-  Alle opnamen en stortingen ook die in de 

90’er jaren, wat hebt u met het geld gedaan
-   Is er in de 90’er jaren en later aangegeven in 

Nederland. 
-   Als middelen uit erfenis afkomstig zijn en niet 

zijn aangegeven geldt een onbepaalde termijn. 
Alles moet met stukken worden onderbouwd. 
De Hoge Raad heeft in 2018 beslist dat 
bewijslast in beginsel op erfgenamen overgaat.

TOT SLOT, WITWASSEN 
Naast de fiscale problematiek speelt ook 
nog witwas problematiek. Bij verzwijgen of 
maskeren, al was het maar als erfgenaam of 
executeur, kunt u tezamen met adviseurs, die 
u behulpzaam zijn, in de problemen komen. 
Zelfs het doen van een belastingaangifte kan 
witwassen opleveren, zelfs al zou de aangifte 
op zich juist zijn. Hoe dan ook, niet- of onjuist 
doen van aangifte is geen aan te raden keuze. 
Verzwijgen en blijven verhullen is meer dan 
ooit ... geen optie!

mr W.P. Keulers
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mr W.P. Keulers



2020 een nieuw jaar, een nieuw pand!
JUST | Notarissen verhuist medio maart naar de nieuwe

locatie aan de Albert Einsteinlaan 50, Zoetermeer
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Verkoper géén kosten doorhaling 
1e hypotheekrecht en volmacht bij 

aanlevering koopcontract nieuwe woning!

Levering en hypotheekakte voor € 763,-
voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen obv KIK-tarief, 

inclusief kadastraal recht,  recherchekosten en btw
(vraag naar onze voorwaarden)
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NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD GEGEVENSBESTAND OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM, OF OP ENIGE WIJZE, HETZIJ ELEKTRONISCH, MECHANISCH, 
DOOR FOTOKOPIEËN, OPNAMEN OF ENIGE ANDERE MANIER, ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER. DE UITGEVER SLUIT IEDER AANSPRAKELIJKHEID VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN DRUK- EN ZETFOUTEN UIT.


