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Vakmannen zijn het. En van hout 
met een buitentoepassing weten 
ze álles. Het team van Van Dorp 
Hout bestaat uit de meest precieze 
houtmeesters van Zoetermeer. 
Maar wist je ook dat Van Dorp 
Hout studenten in dienst heeft? 
En leerwerktrajecten aanbiedt? 
Vakmannen-in-opleiding noemen ze 
hen. Wij noemen het een dreamteam.

begeleiding nodig hebben om hun werk te 
kunnen doen, krijgen via deze weg de kans om 
een volwaardige werkplek te verwerven. Zo 
hebben we alweer een aantal jaar een 
timmerman in dienst via Kentalis Onderwijs. 
Omdat deze collega slechthorend is, krijgen we 
hulp van een jobcoach en gebruiken we pen, 
papier en WhatsApp voor de communicatie. Híj 
heeft hier het vak geleerd, wíj hebben er een 
hele fijne collega in het team bij.”

VAN HOUTEN DEUREN TOT 
VERVOERSMIDDELEN
Wie een kijkje op de werkplaats neemt, ziet dat 
er hard gewerkt wordt. Houten deuren, palen 
voor in de tuin, schuttingen, planken op maat: 
de vraag is groot en het werktempo ligt hoog. 
Maar er is altijd tijd voor een geintje. Met de 
komst van een speciale CNC-zaag, die een 
tuinontwerp in een handomdraai verandert in 
een kant-en-klaar bouwpakket, zag de chef van 
de werkplaats meer mogelijkheden. Af en toe 
komt er nu een keurig op maat gezaagd vracht-
wagentje uit de metershoge machine. En dat is 
weer een skill die de vakmannen-in-opleiding 
nog kunnen leren van de houtmeesters!

Bij de houtleverancier loopt zo’n 25 man rond. 
“Op zaterdag en in de vakantieperiode krijgen 
we bovendien hulp van studenten die wat bij 
willen verdienen”, vertelt Ard-Jan Hoogland. 
Zelf is hij een paar jaar geleden als stagiair 
in de verkoop bij Van Dorp Hout gekomen. 
Inmiddels is hij verantwoordelijk voor de 
marketing, nadat hij had aangegeven meer 
voor het bedrijf te willen doen. “En ik ben niet 
de enige die een opleiding naast het werk 
volgt; we hebben mensen in ons team die zijn 
begonnen als verkoper en nu als technisch 
tekenaar aan de slag zijn. Of hun papieren voor 
vrachtwagenchauffeur hebben gehaald. Zo 
werkt het hier, als je je verder wilt ontwikkelen, 
krijg je alle kansen.”

DIENSTVERLENER IN HOUT
Het bedrijf begon ooit als lokale houthandel. 
Palen, balken en planken leveren aan boeren 

uit de buurt van Zoetermeer. Inmiddels heeft 
de familie Van Dorp de zaak uitgebouwd tot 
volwassen leverancier van hout voor buiten-
toepassingen. Met een terrein vol voorraad-
loodsen en vaklui in dienst worden klanten 
vakkundig geadviseerd en van hout voorzien. 
En de dienstverlener in hout groeit nog steeds.

INVESTEREN IN HET TEAM
Dat betekent dat het team wordt 
uitgebreid. Vorig jaar is er zelfs een aparte 
website opgericht om mensen te werven: 
www.werkenbijvandorphout.nl. Maar Van Dorp 
Hout kijkt ook verder. “We willen graag iets 
voor onze omgeving betekenen. Daarom doen 
we mee met verschillende projecten in en rond 
Zoetermeer. Zo bieden we snuffelstages aan 
en werken we samen met de gemeente en 
scholen voor praktijk- en voortgezet onderwijs. 
Jongeren die, om welke reden dan ook, meer 
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ALTĲ D IETS NIEUWS BĲ  
GAMECITY ZOETERMEER

ZOETERMEER

Thrill seekers, opgelet! Er is iets 
nieuws te doen in de stad: Urban 
Midgetgolf met een twist. Wie in 
maffia-stijl een balletje wil slaan, rijdt 
met de hele familie naar Gamecity 
Zoetermeer. Het bedrijf heeft het 
opnieuw voor elkaar met deze 
allernieuwste activiteit. “We staan 
nooit stil, er zijn nog zo veel leuke 
dingen te verzinnen”, vertelt 
bedrijfsleider Fred Buisman.

GAMECITY ZOETERMEER

Wattstraat 20
2723 RC Zoetermeer
T 079 - 342 62 26
E sales@gamecity.nl
W www.gamecity.nl

Zodra de burgemeester van Zoetermeer op 
14 mei het eerste balletje heeft geslagen, is 
de nieuwste activiteit van Gamecity officieel 
geopend: Urban Midgetgolf. “We hebben 
maandenlang aan de baan gewerkt om ervoor 
te zorgen dat het echt een belevenis wordt om 
´m te spelen. Bij elke hole gebeurt er wel iets! 
Je komt al golfend door een stadje - waarbij je 
moet oppassen voor de maffia - je wordt 
verrast door glow-in-the-dark effecten, ziet je 
bal verdwijnen naar een andere verdieping en 
er is een bijzondere barrière achtergelaten 
door de bouwers …”

ALTIJD IETS NIEUWS
Je kent Gamecity waarschijnlijk al van de 
uitdagende kartbaan over 2 verdiepingen of 
van het laser gamen in blacklight. Nog maar 
een paar jaar geleden is er een gangenstelsel 
onder Gamecity gebouwd voor Prison Island: 
een real life game die bestaat uit een 
gevangenis met 24 cellen, waarin je samen 
codes kraakt, raadsels oplost en fysieke 
uitdagingen aangaat. “Een supertoffe ervaring Soccer, waar je voetbal aan een elastiek speelt. 

“Tijdens Corona hebben we niet stilgezeten om 
het allemaal nog mooier te maken. We 
investeren veel in de zaak en dat zorgt voor 
continue vernieuwingen. Zo hebben we tijdens 
de laatste lockdown de hele kartbaan zwart 
geschilderd en race je in de nieuwe Sodi SR5 
karts nog strakker door de hairpin. En het stopt 
hiermee niet, we blijven doorgaan met nieuwe 
dingen verzinnen, dus kom kijken en boek je 
eigen avontuur bij Gamecity via de website!”

om samen of met een groep te spelen. In 
iedere cel wacht een nieuwe uitdaging. Voor 
kleinere kinderen hebben we speciale hints 
verstopt, zodat iedereen kan meewerken om 
uit de cel te ontsnappen. En nu is Urban 
Midgetgolf erbij gekomen.” 

IEDEREEN IS WELKOM
Met de nieuwste activiteit is Gamecity weer 
een stukje toegankelijker geworden. Waar het 
karten of laser gamen voor sommigen net iets 
te intensief kan zijn, stapt iedereen met gemak 
de Urban Midgetgolfbaan op. En als je je een 
weg uit de maffia-bar hebt gespeeld, kun je in 
stijl relaxen in het restaurant. Of lekker gamen 
in de Arcade. “Door heel Gamecity hebben we 
verschillende thema’s die in elkaar overlopen, 
zodat je je echt een dag uit voelt. Perfect voor 
familie-uitjes, teambuilding of kinderfeestjes.”

DOE EEN COMBI!
Die thema’s zie je vanzelf terug als je het karten 
met een rondje door Prison Island combineert. 
Of Urban Midgetgolf met het hilarische Bungee 

Fred Buisman

De kartbaan over 2 verdiepingen

Ons gezellige restaurant

Laser gamen De Arcade

Prison Island Prison Island
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WERKBEDRIJF DE BINNENBAAN

Einsteinlaan 10
2719 EP Zoetermeer
T 079 - 363 34 00
E info@debinnenbaan.nl
W www.debinnenbaan.nl “Werk is zoveel meer 

dan alleen inkomen”
“Een inclusieve arbeidsmarkt 
bereiken we samen”

Gregor Goedhart, manager 
WerkgeversServicepunt: 

Joost Clarenbeek, manager 
Afdeling Ontwikkeling: 

Gregor Goedhart en Joost Clarenbeek

Werk doet iets met mensen. Iemand 
maakt onderdeel uit van een team, doet 
nieuwe sociale contacten op en krijgt 
voldoening van een steentje bij kunnen 
dragen aan de maatschappij. Werk is zo 
veel meer dan inkomen. Maar lang niet 
iedereen is klaar voor de arbeidsmarkt. 
Werkbedrijf De Binnenbaan helpt 
mensen aan een passende werkplek. 
Door juist dát steuntje in de rug te 
geven dat iemand nodig heeft.

DE BINNENBAAN ORGANISEERT 
WERK VOOR MENSEN

Dat steuntje kan een training in sociale 
vaardigheden zijn, een jobcoach, een 
sollicitatiecursus of een leerwerkplek. Bij De 
Binnenbaan geloven ze namelijk dat iedereen 
- met wat begeleiding - op zijn of haar niveau 
kan werken. Daarom helpen ze kandidaten met 
een afstand tot de arbeidsmarkt zich te 
ontwikkelen en zoeken ze een match met 
werkgevers voor een passende werkplek.

VOOR WIE?
Mensen die bij De Binnenbaan aankloppen, 
hebben uiteenlopende achtergronden. 
Sommigen hebben werkervaring maar zijn hun 
baan - bijvoorbeeld administratief werk - 
kwijtgeraakt door automatiseringsprocessen. 
Anderen hebben een licht verstandelijke 
beperking en zijn op zoek naar een passende, 
betaalde baan. Niet iedereen weet goed wat 
zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt zijn. De 
Binnenbaan helpt deze werkzoekenden in hun 
ontwikkeling op weg naar werk. 

MET BEGELEIDING LEREN WERKEN
Elk traject start met een goed gesprek. De 
werkregisseurs van De Binnenbaan kijken naar 
de mens die tegenover hen zit en wat het beste 

werkgever, bijvoorbeeld bij een hovenier als 
een kandidaat heeft aangegeven graag buiten 
te willen werken. Als kandidaat én werkgever 
enthousiast zijn, kan er gestart worden. 
Recentelijk is De Binnenbaan gestart met 
‘Direct werk’. Dat is een aanpak waarbij 
kandidaten aan de slag gaan bij een werkgever 
zonder te solliciteren en zonder cv. Zo wordt er 
niet naar het verleden van een kandidaat 
gekeken, of naar een papiertje, maar wordt er 
praktisch ingezet op wat een kandidaat wél 
kan. De Binnenbaan kent immers de talenten 
van de werkzoekenden en kent de werkgevers 
door en door.

ADVISEREN
De Binnenbaan werkt vanuit het team 
accountmanagers van het WerkgeversServicepunt 
intensief samen met werkgevers. Om werk te 
vinden voor de kandidaten, maar ook om 
werkgevers te adviseren over inclusief 
ondernemen. Kandidaten van De Binnenbaan 
kunnen een prima oplossing zijn voor personele 
uitdagingen die een werkgever heeft. Daarbij 
gaat De Binnenbaan creatief te werk. Zo kon 
onlangs een kandidaat met een taalachterstand 
aan de slag bij een fastfoodrestaurant door een 
simpele aanpassing in het werkproces. In samen-
spraak met de werkgever zijn de geschreven 
werkinstructies vervangen door stickers met 
een kleurtje. Als er een hamburger met kaas 
moet worden gemaakt, dan wordt dat duidelijk 
via een gele sticker die correspondeert met de 
gele sticker op de bak met kaas. Een goede 
oplossing voor werkgever én kandidaat.
De toegevoegde waarde van De Binnenbaan 
zit ‘m in het feit dat wij door ontwikkeling van 
mensen en het inzetten op talenten het beste 
in mensen naar boven kunnen halen. Iemand 
een kans geven is mooi, maar iemand zien 
groeien en zien dat hij het ook kan, is prachtig.

bij hen past. Ze vragen door naar wat iemand 
kan en bovenal wíl. Zeker als iemand langere 
tijd niet heeft gewerkt, kan de drempel naar 
werk of ‘meedoen’ heel hoog zijn. De veiligheid 
van een uitkering en van je eigen sociale 
netwerk vallen weg, opeens moet je hele 
dagen naar het werk en omgaan met mensen 
die je niet kent. De werkregisseurs halen die 
druk eraf, laten kandidaten bijvoorbeeld eerst 
wennen via een werk-ervaringsplek. In fases 
wordt gekeken of iemand klaar is voor werk. En 
daarbij zetten ze in wat nodig is om iemand 
weer onafhankelijk te maken: een 
empowerment training om het zelfvertrouwen 
op te bouwen, hulpverlening vanuit de 
gemeente bij schulden of een jobcoach die je 
eraan herinnert dat op tijd komen belangrijk is 
als je een baan hebt.

ZONDER CV AAN DE SLAG!
De Binnenbaan probeert op een innovatieve 
manier mensen aan een passende baan te 
helpen. Als uit het intakegesprek blijkt dat 
kandidaten voldoende zelfredzaam zijn, kijken 
ze welk werk geschikt is voor de werkzoekende. 
De accountmanagers van het WerkgeversService-
punt organiseren dan een rondleiding bij een 
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KIND AAN HUIS BĲ  GASTOUDERBUREAU 
ZOETERMEER

De ene ouder wil haar kinderen 
zonder stress na een late vergadering 
op kunnen halen, de ander zoekt 
opvang waar de baby op verzoek 
wordt gevoed. Hét grote voordeel 
van kinderopvang via een gastouder 
is de persoonlijke aandacht voor 
je kind. Wil je een Engelstalige 
gastouder of iemand met een 
medische achtergrond? Gastouder-
bureau (GOB) Zoetermeer kent de 
gastouder die het beste bij jou en 
je kind past.

GASTOUDERBUREAU ZOETERMEER

M 06 - 431 675 28
E info@gobzoetermeer.nl
W www.gobzoetermeer.nl

KOM KENNISMAKEN
Op zaterdag 2 juli viert GOB Zoetermeer 
haar 15-jarig bestaan. De ideale gelegen-
heid om kennis te maken met het gastouder-
bureau. Als je op zoek bent naar kinder-
opvang of juist zelf geïnteresseerd bent om 
gastouder te worden, ben je van harte 
welkom. Laat de kindjes schminken of een 
foto van je gezin maken. En ondertussen 
ontmoet je verschillende gastouders.

INFORMATIE JUBILEUMFEEST 
GOB ZOETERMEER
WANNEER Zaterdag 2 juli
TIJD 10.00 tot 12.00 uur
WAAR Poffertjestuin 
 Meerpolder 27, Zoetermeer
VOOR WIE  Gastouders, vraagouders, 

kinderen en geïnteresseerden 
in gastouderopvang, oud 
gast- en vraagouders.

Vanessa Heirman

Vanessa Heirman is de drijvende kracht achter 
GOB Zoetermeer. Haar bureau werkt met meer 
dan 30 gastouders in en om Zoetermeer. “Ik ga 
vaak bij mijn gastouders langs, zodat ik altijd 
weet wat er speelt en zodat ik kan garanderen 
dat zij stuk voor stuk een veilige en gezellige 
thuisbasis bieden voor kinderen. Ook de 
ouders spreek ik geregeld. Hun waardevolste 
bezit brengt dagen bij ons door, dan wil ik alle 
ouders graag persoonlijk kennen. Daarom ben 
ik ook 24/7 bereikbaar. Als er iets is, kunnen we 
dat snel oplossen.”

KINDEROPVANG VIA EEN GASTOUDER
Een gastouder biedt opvang aan maximaal zes 
kinderen tegelijkertijd, inclusief de eigen 
kinderen onder de tien jaar. Alle kinderen zijn 
tussen nul en vier jaar oud, er is ook BSO-

opvang voor kinderen t/m twaalf jaar oud. 
Omdat het maar kleine groepen zijn, kan de 
gastouder elk kind veel individuele aandacht 
geven. Dat zorgt al snel voor een persoonlijke 
band. Heeft een peuter een terrible two 
momentje, dan is er ruimte om even helemaal 
niets te moeten. Er is geen strikt dagschema, 
dus een baaldag mág. Als daarna de zon weer 
schijnt, maakt een spontane wandeling naar de 
kinderboerderij de dag weer goed.

STRENGE EISEN
GOB Zoetermeer is een door de overheid 
erkende organisatie en voldoet aan alle normen 
en eisen van een gastouderbureau. Vanessa 
vertelt dat er veel zaken meespelen als zij 
nieuwe gastouders selecteert. “Natuurlijk kijk ik 
naar de wettelijke eisen, zoals rookmelders en 
traphekjes, en ik kijk naar hygiëne en of er 
genoeg speelmateriaal is. Maar ik laat vooral 
mijn eigen moedergevoel spreken: heb ik hier 
een veilig gevoel bij? Daarnaast onderhoud ik 
goede contacten met de gemeente en de 
GGD, die toezicht houden op alle regels. 
Kwaliteit staat bij ons voorop.”

KLIK
“Onze gastouders zijn allemaal anders; de 
een heeft huisdieren, de ander is gelovig en 
weer een ander is een echt buitenmens. Het 
is belangrijk dat je als vraagouder een goed 
gevoel hebt bij de gastouder. Daarom heb ik 
ook uitgebreide verhalen over de gastouders 
op mijn site staan. Spreekt iemand je aan, 
dan regel ik een gesprek om te kijken of er 
een klik is.”

15 JAAR ERVARING IN ZOETERMEER
Dit jaar bestaat GOB Zoetermeer 15 jaar. 
Vanessa en haar bureau hebben een goede 
naam en dat blijkt ook, want veel gastouders 
zijn al 15 jaar bij het gastouderbureau 
aangesloten. “Het is een hechte club, die ik 
graag uitbreid. Wil je gastouder worden, neem 
dan contact met mij op. Mocht je de vereiste 
diploma’s nog niet hebben, dan begeleid ik je 
van A tot Z. Vanuit de overheid zijn er 
opleidingsbudgetten beschikbaar en de 
verdiensten zijn goed.”

STORK INTERIEURSPECIALIST IS LUXAFLEX 
INSPIRATION DEALER VAN HET JAAR 2021!

ZOETERMEER

STORK INTERIEURSPECIALIST

Dorpsstraat 43, 2712 AC Zoetermeer
079 – 316 67 307 of 06 – 513 82 976
E info@storkinterieurspecialist.nl
W www.storkinterieurspecialist.nl

CADEAUBON
Omdat Stork Interieurspecialist Luxaflex Inspiration Dealer 2021 is geworden, 
ontvangt u bij de aanschaf van een Luxaflex product een verrassend cadeau. 

De uitgeknipte cadeaubon kunt u t/m eind juni ’22 inleveren! Tot snel!

✁

“Luxaflex is de finishing touch van ieder 
interieur en onze uitgebreide up-to-date 
productkennis is essentieel voor het juiste 
raambekledingsadvies,” vertelt interieurstylist 
Monique Wondergem-Stork. “Ieder jaar reikt 
Luxaflex per provincie een titel uit aan de 
Luxaflex-dealer die opvalt door de manier 
waarop zij het merk Luxaflex en hun eigen zaak 
profileren op het gebied van service, marketing 
én klantgerichtheid. Zo zijn we beoordeeld op 
onze website, uitingen op social media en de 
nauwe samenwerking met Luxaflex. Het volgen 
van jaarlijkse trainingen op het gebied van 
productkennis, techniek- en reparatie behoort 
daar ook bij. De geschiedenis herhaalt zich. In 
2006 werden we namelijk ook Luxaflex Dealer 
van het jaar. Uiteraard zijn we bijzonder trots 
op het feit dat we nu de prestigieuze titel: 
Luxaflex Inspiration Dealer 2021 regio 
Zuid-Holland verdiend hebben. Naast deze 
erkenning hebben we ook een dinercheque 
ontvangen voor ons team dat bestaat uit zeven 
ervaren en gepassioneerde stoffeerders en 
interieurstylisten.”

MEEDENKEN MET ONZE KLANTEN
“Sommige mensen weten al globaal welke 
Luxaflex raambekleding gewenst is, terwijl 

Zowel voor draadloze als elektrische bedienings-
systemen biedt Luxaflex bekroonde opties voor 
verbeterde kindveiligheid. Daarnaast draagt 
Luxaflex bij aan een duurzame en gezondere 
leefomgeving met het zorgvuldig ontwerp van 
innovatieve producten en verantwoorde 
materialen. Luxaflex staat voor topkwaliteit en 
functioneert jarenlang probleemloos. Mocht 
er toch iets defect gaan, dan vinden we na 
overleg met het serviceteam van Luxaflex 
meestal een oplossing. Toe aan unieke raam-
bekleding zoals Duette Shades, houten jaloe-
zieën, brede aluminium jaloezieën met een 
mat suède look én een megaview uitvoering? 
Kom vrijblijvend langs. Onder het genot 

van een kop koffie 
of thee geven we 
graag vakkundig 
advies over alle 
raambekledings-
mogelijkheden 
die Luxaflex biedt!”

andere hun oriëntatiefase in onze showroom 
starten. Voor ieder raam is er wel een geschikt 
Luxaflex-product dat functioneel, tijdloos en 
verkrijgbaar is in diverse kleuren, groottes en 
uitvoeringen. Met globale maten kunnen we 
al een prijsindicatie geven. Vervolgens geven 
we favoriete stalen altijd mee naar huis om te 
bekijken hoe de materialen en kleuren onder 
diverse omstandigheden uitpakken. ’s Avonds 
heb je namelijk een andere lichtinval dan 
overdag. Past de uitvoering bij het type raam 
en de persoonlijke stijl? Door onze jarenlange 
ervaring met Luxaflex kunnen we onze klanten 
behoeden voor verschillende valkuilen. We 
denken niet zwart-wit, maar denken mee en 
gaan in de schoenen van onze klanten staan. 
Tot slot meet mijn man Leon op de millimeter 
nauwkeurig de maten bij u thuis op. Na 
goedkeurig van de offerte plaatsen we de 
bestelling en uiteindelijk hangen onze eigen 
ervaren stoffeerders uw raambekleding op.” 

DUURZAAM & KINDVEILIG
“Luxaflex is ontworpen met oog op (kind)
veiligheid. Er zijn verschillende manieren om 
Luxaflex producten veilig en moeiteloos te 
bedienen, inclusief kindveilige bedienings-
elementen voor ieder raam in de woning. 

Stork Interieurspecialist. Sinds 1965 
is het sympathieke familiebedrijf een 
begrip in de regio Zoetermeer op het 
gebied van stofferen, confectioneren 
en decoreren van woningen en 
projecten. Vakmanschap, kwaliteit en 
eerlijke interieuradviezen resulteren 
al meer dan 55 jaar in sfeervolle 
metamorfoses. Bijna net zo lang zijn 
Storks’ interieurstylisten experts op 
het gebied van op maat gemaakte 
Luxaflex raambekleding. Zo helpen 
ze bij het uitwerken van ideeën & 
wensen en geven ze deskundig advies 
over materialen, bedieningsopties en 
andere aspecten zoals de gewenste 
lichtval, privacy en veiligheid. 

Team Stork Interieurspecialist

Anneke, administratieBas, Pim en Sjaak, stoffeerdersMonique en Marinka, interieurstylistes

León gaat op zijn fiets bij klanten thuis langs 
om alle maten op te nemen



STORK INTERIEURSPECIALIST IS LUXAFLEX 
INSPIRATION DEALER VAN HET JAAR 2021!

ZOETERMEER

STORK INTERIEURSPECIALIST

Dorpsstraat 43, 2712 AC Zoetermeer
079 – 316 67 307 of 06 – 513 82 976
E info@storkinterieurspecialist.nl
W www.storkinterieurspecialist.nl
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✁
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Bij Foodie: dé nieuwe hotspot

Een meeting bij 
Crown Business 
Center Zoetermeer? 
Bij Foodie verzorgt 
graag de catering! 

“

”

Crown 
Business 
Center 
Zoetermeer

Een lekkere lunch of een koffi e ‘to go’? Bij Foodie is de 
nieuwe lunchroom direct naast het station en Crown 
Business Center Zoetermeer.

Loop het station uit en je herkent Bij Foodie aan de gezellige 
gele vlaggen en lampjes aan de buitenzijde. Ook binnen 
ervaar je die gezellige, industriële uitstraling. Een fi jne plek 
om lekker te lunchen, koffi e te drinken of te werken. 

In de zomer staan de picknickbanken buiten waar je bij lekker 
weer kunt genieten van de zon en een heerlijke kop koffi e. 
Als je geen tijd hebt om te gaan zitten of je moet de trein 
halen, dan is alles ook ‘to go’ mee te nemen, wel zo makkelijk! 

Vijf jaar geleden ben ik begonnen 
als cateraar. Ook op locatie kan 
Bij Foodie dus ieder event of 
bijeekomst tot in de puntjes 
verzorgen. Nu we ook een 
lunchroom hebben, kunnen we hier 
ook bijeenkomsten organiseren!

- Davy Verhoeven 
  Eigenaar Bij Foodie

Boerhaavelaan 12  - 2713 HX Zoetermeer
085 - 200 64 43 - info@bijfoodie.nl - www.bijfoodie.nl

Bij Foodie

ACTIE

Bij inlevering van deze coupon ontvangt 
u een  gratis drankje naar keuze bij 
aankoop van een broodje of salade.
Geldig t/m 1 juli 2022

Bij Foodie is een échte lunchroom. Op de kaart staan 
lekkere versgebakken ciabatta’s, salades, maar liefst 15 
verschillende tosti’s, 100% vegan smoothie bowls, en de 
loaded fries zijn om je vingers bij af te likken. 

Doordeweeks geopend van 09:00 uur tot 15:00 uur, maar 
iedere donderdag blijft de lunchroom open tot het begin 
van de avond voor een gezellige after work borrel. 

Buiten openingstijden is de lunchroom ook beschikbaar 
voor besloten feestjes of bijeenkomsten. Of het nu gaat 
om een lunch, borrel, diner of BBQ, Bij Foodie regelt het! 

Lunchroom

Vergaderen op toplocatie 
met catering
Bij Foodie verzorgt de catering in de vergaderruimtes van 
Crown Business Center Zoetermeer. Crown Business 
Center is een all-in huurconcept met inspirerende kantoor- 
en vergaderruimtes door heel Nederland. Uniek zijn de 
extra faciliteiten, zoals een receptie waar de gastvrouw 
aanwezig is om bezoekers te ontvangen.

Boerhaavelaan 40  - 2713 HX Zoetermeer
071 - 405 15 00 - info@crown-bc.nl - www.crown-bc.nl

Crown Business Center Zoetermeer

Bijzonder aan de locatie in 
Zoetermeer is dat alle vergader- 
zalen op de hoogste verdieping 
van het pand zijn gelegen. 
Vanaf deze 13e verdieping is 
het uitzicht fenomenaal. 

Scan de QR-code en boek 
direct een vergaderruimte op 
deze bijzondere locatie.
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3D-VCN– Podotherapie Zoetermeer   |  Promenadeplein 117 (naast de Hema)  2711  AB  Zoetermeer  |   %  079 - 342 43 17

    WWW.3D-VCN.NL

Team 3D-VCN Zoetermeer

Een op maat gemaakte sandaal of slipper kan de uitkomst 
voor u zijn in meerdere omstandigheden. Denk aan situaties 
als blootvoets lopen thuis, zomerse periodes of religieuze 
redenen. Typische momenten waarop u graag open 
schoeisel draagt met een custom made podotherapeutische 
ondersteuning.

Wij kunnen u verder informeren en adviseren over 
de collectie en ervoor zorgen dat u het juiste model 
aangemeten krijgt. Bent u al bekend bij ons dan is een 
extra scan maken niet nodig, wij zorgen ervoor dat uw 3D 
voetbed 1 op 1 verwerkt wordt in een sandaal of slipper.  
3D Voetcentrum Nederland beschikt over een uitgebreid 
assortiment modellen voor zowel dames als heren. In maart 
zijn er weer nieuwe kleuren en modellen 
bijgekomen, waarbij er dit jaar extra 
aandacht is voor het vegan gedeelte, 
zodoende is er voor iedereen volop 
keuze.  In de lente en in de zomer lekker 
buiten, in de herfst en winter binnen 
in huis, of wellicht is dan de op maat 
gemaakte huisschoen een oplossing 
voor u?
Bekijk de volledige collectie op www.3d-vcn.nl.

Team 3D-VCN

3D Voetcentrum Nederland heeft dé oplossing om altijd en overal 
uw zooltherapie te gebruiken, zowel in de winter als in de zomer. 
Als zomerse oplossing bieden we volledig op maat gemaakte 
podotherapeutische sandalen of slippers aan. 

Slippers en sandalen
OP MAAT!

Willem Dreeslaan 436, 2729 NK Zoetermeer 

+31(0) 79 - 331 0 331  •  info@vdk.nl  •  www.vdk.nl

De functie is uitvoerend en deels coördinerend. Dit 
betekent dat je de ene dag meer op kantoor bent, 
maar dat het ook mogelijk is dat je meerdere dagen 
of weken achtereen - bijvoorbeeld bij grotere 
verbouwingen of projecten - op locatie bent.

Profiel en concrete werkzaamheden
Je bent een echte ‘doener’ met 3 tot 5 jaar ervaring als 
allround vakkracht op het gebied van bouw, onderhoud 
en de elektrotechniek van diverse soorten gebouwen.
Je dient goed met een computer overweg te kunnen
en geordend te zijn. Je hebt de ambitie om je op te 
werken tot een meer coördinerende beheerder.

Je bent in staat om mensen en projecten te verbinden, 
tot een resultaat te komen dat iedereen steunt en slim 
genoeg om zelf nieuwe oplossingen te bedenken.

Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Inhoudelijke kennis van ICT en w-installaties zijn een pré.

Een greep uit de werkzaamheden:
• Het goed laten functioneren van de service-/klachten-

afhandeling binnen VDK, ook buiten werktijd;
• Binnenkomende klachten analyseren, zo-nodig een

locatiebezoek ter verifi catie van de klacht, het - indien

mogelijk - direct zelf verhelpen van de klacht of het 
inschakelen van de juiste aannemer;

•  Het zelfstandig voorbereiden en verzorgen van kleinere 
verbouwingen en projecten;

•  Een controlerende rol op de juiste uitvoering bij grotere 
verbouwingen en projecten; 

•  Het verstrekken van opdrachten voor onderhouds-
werkzaamheden aan aannemers, en het begeleiden en 
controleren op de juiste uitvoering ervan; 

•  Signaleren noodzakelijk preventief onderhoud;
•  Regelmatige portefeuillebezoeken om verbeterpunten 

te signaleren, uit te voeren en ter periodieke controle 
van de staat van de verhuurde ruimte;

•  Voorraadbeheer voor kleine interne klussen;
•  Op orde houden van een goed sleutelplan; 
•  Uitvoeren, aansturen en controle van o.a. het terrein-

onderhoud, schoonmaak en andere klussen;
•  Het serviceprogramma Omniboxx goed laten 

functioneren (voor klachtenregistratie en huurders- 
en leverancierscommunicatie);

•  Verantwoordelijk voor het loggen van o.a. brandveilig-
heid, elektrakeuringen, milieueisen, inbraakpreventie 
en Arbo.

Geïnteresseerd?
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar hr@vdk.nl.

Wat doet een All-round Medewerker Technische Dienst binnen VDK? Als all-round medewerker
technische dienst/jr. beheerder ben je mede verantwoordelijk voor het in topconditie te houden
van de portefeuille. Samen met je collega’s binnen een jong en dynamisch team met een
‘hands on’ mentaliteit ben je verantwoordelijk voor de service- en klachtenafhandeling binnen
het bedrijf en verhelp je ook zelf bepaalde constateringen.

 Van der Kooy Vastgoed Groep is op zoek naar een

All-round Medewerker 
Technische dienst   
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Je dient goed met een computer overweg te kunnen
en geordend te zijn. Je hebt de ambitie om je op te 
werken tot een meer coördinerende beheerder.

Je bent in staat om mensen en projecten te verbinden, 
tot een resultaat te komen dat iedereen steunt en slim 
genoeg om zelf nieuwe oplossingen te bedenken.

Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Inhoudelijke kennis van ICT en w-installaties zijn een pré.
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• Het goed laten functioneren van de service-/klachten-
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ZOETERMEER

Het bestuur van Stichting Molen de Hoop had 
plannen gemaakt in 2020 én 2021, maar twee 
jaar op rij moest het bekende Ammerlaan Mo-
lenontbijt afgelast worden. Maar eindelijk, op 
14 mei, gaat het ontbijt door! Dit is ook het 
startsein voor een aantal maandelijkse activitei-
ten, die alles te maken hebben met het 125-ja-
rig bestaan van de molen.

Zo zal er op 5 juni een korenfestival georgani-
seerd worden voor en rond de molen. Het pu-
bliek kan genieten van optredens van de Para-
dijsvogels (13.00 uur), het Zoetermeers 
Mannenkoor (14.15 uur) en het Popkoor Just 

MOLEN DE HOOP

Eerste Stationsstraat 37a
2712 HB  Zoetermeer
M 079 - 316 49 20 (winkel)
W www.molendehoopzoetermeer.nl

HET PROGRAMMA

14 mei  Ammerlaan molenontbijt en vanaf 11.00 uur Molendag activiteiten
5 juni  Korenfestival (gratis toegankelijk)
9 juli  Demonstratie Brandweer Haaglanden (gratis toegankelijk)
13 augustus  Storytellers (gratis toegankelijk)     
10 september  Storytellers (gratis toegankelijk)
Oktober Slotfestival op een vrijdagavond, datum volgt (gratis toegankelijk)

Onze molen is een rijksmonument 
en onderdeel van de zogenaamde 
‘Old Five’ van Zoetermeer. De vier 
anderen zijn Hofstede Meerzicht, 
de Oude Kerk in de Dorpsstraat, 
de Watertoren en het gebied de 
Meerpolder. De 125 jaar Molen de 
Hoop gaat dit jaar groots gevierd 
worden.

MOLEN DE HOOP AL 125 JAAR EEN 
BEELDBEPALEND GEZICHT IN ZOETERMEER

For Fun sluit af met een spetterend optreden 
(15.30 uur). Zaterdag 9 juli zal de Brandweer 
Haaglanden de gehele middag demonstraties 
en uitleg geven over brandpreventie. Op 13 
augustus en 10 september zal de toneelorgani-
satie Storytellers op een ludieke wijze uiting 
geven hoe van graan meel gemaakt wordt. 
De festiviteiten zullen afgesloten worden op 
een vrijdagavond in oktober. Rondom de molen 
zal die avond wederom iets ludieks gebeuren...

In samenwerking met Historisch Genootschap 
Zoetermeer zal er in oktober een speciaal 
boekje gepresenteerd worden. Want deze mo-
len bestaat 125 jaar, dus verhalen genoeg. Het 
was bijvoorbeeld een vervanger van de molen 
die in 1897 geheel afbrandde. De molen was in 
gebruik tot 1935 en werd daarna alleen maar 
gebruikt als opslag en raakte in verval. Inmid-
dels was de gemeente eigenaar geworden en 
in 1986 werd de Stichting Molen de Hoop op-
gericht. De Stichting kocht de molen van de 
gemeente voor één gulden. Met medewerking 
van het bedrijfsleven, en een actie door de be-
volking, werd Fl.500.000,= verzameld en kon 
de molen in volle glorie hersteld worden. Dat 

was in 1987, nu 35 jaar geleden. Daarom is het 
nu dubbel feest, met leuke acties in 2022. Het 
motto was en is nog steeds; de molen is er 
voor en door alle Zoetermeerders. We hopen 
daarbij op meer Gildenaren (donateurs) die met 
een jaarlijkse bijdrage mee willen helpen om de 
molen in stand te houden. Want daarvoor is elk 
jaar € 25.000,= nodig!

Dus kom naar het  Ammerlaan Molenontbijt op 
14 mei dat mede georganiseerd wordt door de 
gezamenlijke Rotary clubs van Zoetermeer. 
Rond de molen zullen vanaf 09.00 uur buffet-
tafels opgesteld worden. Er wordt voldoende 
zitgelegenheid rondom de molen gecreëerd en 
het geheel wordt omlijst door gezellige muziek. 
Ontbijt kost € 10 per persoon. Maar er kan ook 
op de stelling ontbeten worden (uitverkocht), 
met weids uitzicht. Er is daar plaats voor 

30 gasten en een 
kaart kost € 25 per 
persoon. Voorverkoop 
vindt plaats in de 
molenwinkel en bij 
bakker Ammerlaan in 
de Dorpsstraat, zie 
de website.
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Pro-User Diamant SG2
Max. gewicht: 60kg
7- en 13-polig
Kantelbaar en opklapbaar

€ 369,00

Pro-User Diamant 
Max. gewicht: 60kg
7- en 13-polig
Kantelbaar en opklapbaar

€ 319,00

 ALTIJD DE LAAGSTE PRIJS!
 ALTIJD INCLUSIEF MONTAGE 
 RUIME VOORRAAD
 PASSEN, METEN EN KIJKEN IN 

ONZE SHOWROOM
 KOM LANGS VOOR EEN ADVIES OP MAAT
 VOLLEDIGE ASSORTIMENT TE BEKIJKEN OP 

WWW.REMTO.NL

VESTIGING ZOETERMEER  Fokkerstraat 1  2722 NH  Zoetermeer  |  079 - 316 50 61 | Openingstijden: ma-vr 8:00-17:30 uur | za 9:00-13:00 uur

WWW.REMTO.NL

20% KORTING
OP ALLE ATERA DAKDRAGERS

Hapro Traxer 6.6
Inhoud: 410 liter
Lengte: 191 cm
Opening: Links en rechts
Kleur: Antraciet, zilvergrijs of 
glanzend zwart

Vanaf: € 349,00 *

Hapro Traxer 8.6
Inhoud: 530 liter
Lengte: 215 cm
Opening: Links en rechts
Kleur: Antraciet, zilvergrijs of 
glanzend zwart

Vanaf: € 395,00 *
Meest verkocht! Inhoud van 530 liter!

Hapro Trivor 560
Inhoud: 560 liter
Lengte: 216 cm
Opening: Links en rechts met 
handgreep
Kleur: Antraciet

Prijs: € 499,00

Ook verkrijgbaar in 440 en 640 liter

*getoonde prijs is van de uitvoering in zilvergrijs
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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. Koren Marketing Communicatie is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave en niet verantwoordelijk voor handelingen van derden die mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.

COLUMN WIL KEULERS

De dienstverlening omvat fiscale- en juridische dienstverlening. Tax-planning op het gebied van inkomstenbelasting vennootschapsbelasting, successierecht, btw en overdrachtsbelasting is een belang-
rijk 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.

Baron de Coubertinlaan 6, 2719 EL Zoetermeer
Correspondentieadres: 
Postbus 289, 2700 AG Zoetermeer. 
079 - 342 85 55 • wijnkamp@keulers.nl • www.keulers.nl

Het telefoonnummer van de advocatenlijn is 06 - 124 125 93.

BOX 3...  WAT NU...? 

Rond de kerst 2021 heeft de Hoge Raad de geldende wet- en regelgeving, die box 3 in de IB regelt, vanaf 2017 
als onverbindend aangemerkt. Nadat eerder voor de jaren voorafgaand aan 2017 onder bepaalde omstandig-
heden in individuele gevallen de vaste box 3-heffing als een ongeoorloofde inbreuk op het eigendomsrecht 
werd aangemerkt, is inmiddels duidelijk dat het Ministerie van Financiën flink met de vingers tussen de deur zit. 
De Hoge Raad heeft namelijk ook geoordeeld dat rechtsherstel moet plaatsvinden, dus terugbetaling van 
onrechtmatig geheven belasting, dat levert forse uitvoeringsproblemen op en gaat een lieve duit kosten. 

Het lijkt erop dat degenen, die door de 
ondeugdelijke wetgeving in 2017 en daarna in 
de box 3-heffing zijn betrokken, de belasting 
op zijn minst gedeeltelijk zal moeten terug-
krijgen. De wetgeving van na 2016 was een 
poging tot reparatie van de positie van de 
kleine spaarder. De rechter had al veel eerder 
bepaald, dat belasting heffen over niet 
behaalde rendementen bij die groep inbreuk 
kon betekenen op eigendomsrechten. Dit 
speelt vooral bij spaarders. Dat oordeel blijft 
naast het “kerst oordeel” staan en geldt ook 
voor alle toekomstige wetgeving. 

De ondeugdelijke reparatie in de wetgeving 
van 2017 en latere jaren, resulteerde erin dat er 
bij een zekere grootte van vermogen een 
bepaalde mix tussen spaargeld en andere 
beleggingen in aanmerking werd genomen, 
spaargeld werd minder belast en andere 
beleggingen meer. Bij kleine vermogens werd 
zo bij fictie een laag rendement in aanmerking 
genomen en bij grotere vermogens bij fictie 
een hoger rendement, grotere vermogens 
werden meer dan evenredig belast, spaarders 
werden belast voor niet behaald rendement. 
Regelgeving, die aldus louter op basis van 
fictief inkomen belast, is te zeer in strijd met 
Europese mensenrechten, dat is nu zo en zal in 
de toekomst zo zijn. 

Voor IB 2017 en daarna is de inning 
opgeschort, diegenen, die teveel hebben 
betaald, worden gecompenseerd, al is 
onduidelijk wie en hoeveel. Volgens de 
Staatssecretaris moet er bezwaar zijn gemaakt, 
hij wacht op een nieuwe Hoge Raad uitspraak. 
Wij sluiten niet uit dat een poging tot terug-
gave van onterecht geheven belasting de 
moeite van het proberen waard kan zijn, ook 

waarde. Eigen woning-eigenaren betalen 
meestal minder belasting op arbeidsinkomsten 
door de aftrekbare hypotheekrente. Een 
huurder heeft dat voordeel niet. Ondernemings-
vermogen wordt ook niet in box 3 belast, maar 
in box 1 of bij BV’s in de vennootschaps-
belasting en uiteindelijk bij de aandeelhouders 
in box 2. Op de vermogenswinst in en van een 
BV is uiteindelijk bij de aandeelhouder ca 40% 
belasting verschuldigd. 

De vraag is nu, reparatie van het probleem of 
moet het gehele belastingstelsel op de schop? 
In pleidooien voor een ander belastingstelsel 
blijken nogal eens appels met peren in het 
kader van eigen belang te worden vergeleken. 
Jongeren vinden dat ouderen meer moeten 
worden belast, ouderen vinden dat ze al 
“genoeg” hebben betaald, “lost generation” 
en “boomers” staan tegenover elkaar en zo 
ook huurders en eigen woningbezitters. 

Een nieuw stelsel is daarom nog niet zo 
makkelijk te realiseren. Misschien is het slimmer 
om eerst nu box 3 te repareren. Heffen op basis 
van meer realistische forfaits of daadwerkelijk 
behaald rendement is een mogelijkheid, ook 
een vermogensbelasting is een mogelijkheid. De 
Hoge Raad heeft niet een vermogens(rendements) 
belasting op basis van ficties uitgesloten. Het 
gaat er slechts om dat niet uitsluitend op basis 
van ficties wordt belast.  

De politiek moet zich maar buigen over hoe en 
in welke mate welk vermogen of rendement bij 
wie, meer of minder belast moet worden. De 
burgerrechten serieus nemen deze keer is wel 
aan te bevelen, want wetgeving, die daar geen 
rekening mee houdt, blijkt te kunnen sneuvelen 
met alle financiële gevolgen van dien.

al is er geen bezwaar gemaakt en dat geldt ook 
voor 2016 en eerder.   

Hoe nu verder, de belastingopbrengst kan niet 
gemist worden en velen menen dat vermogen 
(meer) belast moet worden en arbeidsinkom-
sten minder. Niettemin, er mag niet al te veel 
inbreuk op eigendomsrecht worden gemaakt, 
geen grote ongelijkheid zijn en er moet sprake 
zijn van “evenredigheid”. Bijkomend probleem 
is dat lang niet al het vermogen van particu-
lieren in box 3 wordt betrokken. Zo valt de 
eigen woning in box 1, is hypotheekrente 
aftrekbaar, vermogenswinst op de woning 
onbelast en een zeer lage bijtelling over de 
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ALLES MAG JE WORDEN. BEHALVE ONGELUKKIG. 
BELOOFD? DOET U MEE AAN ZOETERMEER ON STAGE?

ZOETERMEERNog een paar weken tot de 
9e editie van Zoetermeer On Stage. Hét Beroepenfeest

Het merendeel van de VMBO leerlingen heeft 
zin in de toekomst en droomt over wat hij 
of zij ooit zal worden. Op 2 juni 2022 is de 
ontmoeting tussen Zoetermeerse VMBO 
leerlingen en beroepsbeoefenaren die hen 
gaan vertellen over hoe een werkdag eruit ziet. 
Hiermee worden de jongeren geholpen door 
de professionals om betere keuzes te maken 
voor opleiding en beroep. Op 22 en/of 23 juni 
komen de leerlingen bij u een kijkje op de 
werkvloer nemen tijden de Doe Dag(en).

VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST! 
Bij Zoetermeer On Stage treft u de VMBO 
leerlingen van vandaag, de vakmensen van de 
toekomst! Veel betrokken ondernemingen en 
organisaties doen al mee met Zoetermeer On 
Stage. Teveel om hier allemaal te noemen, 
maar op www.zoetermeeronstage.nl staat 
iedereen vermeld. De Vrienden van On Stage 
(deelnemers die een donatie hebben gedaan) 
hebben hier als dank een speciale vermelding 
gekregen. Het On Stage Team zoekt nog meer 
beroepsbeoefenaren en roepen ook de 

ouders van VMBO leerlingen op om zelf mee 
te doen als beroepsbeoefenaar. Voor de 
duidelijkheid: deze groep jongeren zoekt (nog) 
geen baan, maar wil graag meer weten over uw 
vak. Het argument: ‘wij zoeken geen mensen’ 
is dus geen beletsel te komen! 

Heeft u een mooi beroep, meld u dan meteen 
aan op www.zoetermeeronstage.nl. Want, wie 
kan beter dan u, de professional, de volgende 
generatie vakmensen vertellen over hun beroep?

ZOETERMEER ON STAGE

Meer informatie via Nicole Hofland: 
mail@zoetermeeronstage.nl 

Ontmoeten, 
kennis delen, 
samenwerken 
en zaken doen

Bezoekadres (op afspraak): 

Markt 3, 2711 CZ  Zoetermeer

postbus 15, 2700 AA  Zoetermeer

tel. (079) 346 97 00

e-mail info@tzho.nl

www.thzo.nl/agenda 

ZO E T E R M E E R  |  M K B - v r i e n d e l i j k s te  g e m e e nte  |  Prov i n c i e  Zu i d - Ho l l a n d

Agenda uitgelicht:

17 mei - KvK Start eigen bedrijf Online
19 mei - Webinar Goede start met de Belastingdienst

  Agenda uitgelicht:

 2 juni: Netwerkbijeenkomst Zoetermeerse Zakenvrouwen  
  met bijzondere gastspreker Tineke Rensen.
 9 juni: Zakelijke netwerkbijeenkomst Meer Puur Netwerken.
 28 juni: Webinar Goede start met de Belastingdienst.

Zoetermeer On Stage
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Eindeloos 
veel ruimte
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