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Sportminded. Zo zou je (sport)fysiotherapeut Barry Faas gerust kunnen omschrijven.
Zijn roots liggen in de judosport waar de
aanpak van blessures hem aansprak. Na de
sportopleiding aan het CIOS verlegde hij
zijn interesse dan ook naar de fysiotherapie.
Vervolgens rondde de Zoetermeerder een
master sportfysiotherapie af. Na twintig
jaar praktijkervaring in Zoetermeer, kreeg
hij in september 2020 de kans om in het
prestigieuze Gymworld een praktijk te
starten. Met de focus op actief revalideren
wil hij het verschil maken.
Barry Faas

SCOPE FYSIOTHERAPIE & SPORT PROFILEERT
ZICH MET EEN ANDERE KĲK OP REVALIDEREN!
“Uiteindelijk wil je je ideeën en inzichten
toepassen in een eigen praktijk en Gymworld
ademt natuurlijk een en al sport uit. Dat sprak
mij aan,” vervolgt Barry. “Bovendien was er al
een samenwerking met de gymnastiekverenigingen ProPatria en CGV Zoetermeer. In onze
oefenruimte van 130 m2 met professionele oefenapparatuur trainen en revalideren meisjes
van de Nederlandse kernploeg Turnen, maar
uiteraard is iedereen welkom van jong tot oud
voor (sport)fysiotherapie en/of bewegingsadvies. Beweging in het dagelijkse leven is namelijk essentieel voor een gezonde en vitale toekomst. Die omstandigheden kunnen wij
creëren. De focus van onze praktijk ligt overigens op de algemene fysiotherapie. Onze fysiotherapeuten pakken samen met de patiënt
lichamelijke klachten aan en/of werken we aan
het verbeteren van de fysieke conditie. Daarbij
werken we nauw samen met andere disciplines
uit de regio zoals orthopeden, sportartsen en
(sport)diëtisten.”

SPECIALISTISCHE ZORG OP MAAT
“Er zijn patiënten die hier na hun revalidatie
blijven trainen om juist blessures te voorkomen.
Een kwestie van specialistische zorg op maat
die gekoppeld is aan onze visie. Scope staat
voor een specifieke kijk op het vak die we willen uitdragen. We hebben daarvoor een model
ontwikkeld met bepaalde uitgangspunten. Hoe
zou je zelf bij klachten benaderd willen worden
en wat vind je belangrijk? Wat kan je bijvoorbeeld nog wel of juist niet bij een enkelblessure? Hoe kun je iemand motiveren en hoe pak
je het vakinhoudelijk aan? We coachen dus
mensen op revalidatie en zo gaan we samen
het traject in. Het model stoelt op persoonlijke
ervaringen en wetenschappelijke inzichten die

Ontwerp Gymworld:
VenhoevenCS architecture+urbanism
Fotograaf: Ossip van Duivenbode

resulteren in zorg op maat. Zo moeten mensen
met lage rugklachten snel weer in beweging
komen, maar er zijn meerdere omstandigheden
waar we rekening mee moeten houden. Heb
je last van (werk)stress? Hoe is de algemene
conditie? Die variabelen nemen we mee in het
behandeltraject en maken deel uit van onze
effectieve werkwijze die we op alle leeftijdscategorieën kunnen toepassen.”

de belastbaarheid. Iedere patiënt is uniek en
tijdens de uitgebreide intake inventariseren we
het klachtenbeeld, zodat we op basis van wensen en doelen samen een behandelplan kunnen
opstellen. Heb je interesse in onze andere kijk
op revalideren? Neem dan vrijblijvend contact
op voor meer informatie.”

VOORWAARDEN CREËREN
“Onze werkwijze houdt dus rekening met wetenschappelijke inzichten die we praktisch maken op basis van twintig jaar ervaring. Motivatie
speelt daarbij een belangrijke rol, want uiteindelijk moet je zelf actief revalideren. Natuurlijk
passen we ook diverse behandeltechnieken
toe, maar eerst creëren we voorwaarden. Kun
je bijvoorbeeld je knie niet goed strekken? Dan
is het optimaliseren van die klacht de eerste
stap. Vervolgens bekijken we de opbouw van

SCOPE FYSIOTHERAPIE & SPORT
Amerikaweg 133
2712 AV Zoetermeer
T 079 - 303 00 58
E info@scopefysiotherapie.nl
W www.scopefysiotherapie.nl

Het lijkt misschien nog heel ver weg,
maar voordat je het weet kunnen we
hopelijk net als vorige winter weer
schaatsen op natuurijs. Op de dag
dat je je ijzers van zolder wil halen,
kan voor een tegenvallende
verrassing zorgen: de schaatsen zijn
bot. Dat Tico Roozendal als een van
de besten schoenen kan repareren is
al bekend, maar niet iedereen weet
dat je ook voor gladde ijzers bij hem
terecht kan!
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BEDANKT ZOETERMEER VOOR
AL JULLIE VERTROUWEN!
Ook als je nu al wil schaatsen op de binnen
schaatsbanen staat Tico en zijn team voor je
klaar. Hij had natuurlijk al een slijpmachine,
maar onlangs kreeg hij namelijk een splinternieuwe, professionele slijpmachine. Tico kreeg
speciaal les van een ‘meester schaatsslijper’
uit Heerenveen, zodat hij ook als een van de
besten van Zoetermeer schaatsen kan slijpen.

hem niet? Met drie filialen in Zoetermeer, twee
in het Stadshart en één in Oosterheem. “Net
als voorgaande jaren wilde ik meer doen voor
de Zoetermeerse gemeenschap. Vanwege corona lukte ook dit jaar helaas niet alles. Gelukkig zijn een aantal projecten wel doorgegaan,
zoals de Voedselbank en het begeleiden van
hangjongeren d.m.v. stageplaatsen”, aldus Tico.

ALLE SOORTEN
Noren, langebaanschaatsen, kunstschaatsen
of ijshockeyschaatsen, het maakt voor Tico
niets uit welk type je langsbrengt bij zijn
winkel in de Westwaarts Passage, vlakbij
Albert Heijn XL.”

VOEDSELBANK
Onlangs had de op Curaçao geboren Zoetermeerder weer zijn gratis actie voor de Voedselbank. Cliënten konden twee paar schoenen
gratis laten herstellen. Mensen die vanwege
geldgebrek helemaal geen goede schoenen
meer hadden kregen zelfs een gratis paar mee
naar huis. Dat kwam mede door de steun van
veel Zoetermeerders. “Ik kreeg DUIZEND paar
schoenen van inwoners na mijn oproep om

BEDANKT ZOETERMEER VOOR AL
JULLIE VERTROUWEN!
Tico Roozendal, welke Zoetermeerder kent

oude schoenen in te leveren”, vertelt Tico
enthousiast.
VAK LEREN
Met de hulp van ongeveer vijftien hangjongeren kregen de schoenen een tweede
leven. Tico wil deze jeugd graag een vak leren.
“Door al die ingeleverde schoenen konden zij
oefenen en ervaring opdoen. Samen kunnen
we weer anderen helpen. Ik doe het echt niet
voor mezelf. Mensen die geen schoenen
kunnen betalen kunnen altijd naar mij toekomen. Daar hoeft niemand zich voor te
schamen. We moeten er voor elkaar zijn in
moeilijke tijden.”

SCHOENMAKERIJ TICO
Luxemburglaan 150, 2711 EH Zoetermeer
T 079 - 360 80 96
Westwaarts 41b, 2711 AD Zoetermeer
T 079 - 351 69 31
Oosterhemplein 409, 2721 NG Zoetermeer
T 079 - 321 78 73

Pimp je schaatsen op met gekleurde veters!

Voor warme voeten in huis.

W www.schoenmakerijtico.nl
Ma t/m za. van 9.00 tot 18.00,
zo. van 12.00 tot 17.00 uur
Stadshart 7 dagen per week open!
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Vijf jaar geleden startte Irma van
der Vliet haar praktijk VoetMedica.
Het herkennen en behandelen van
voetklachten en gerelateerde
klachten vanuit knieën, heupen, rug,
nek en schouders is haar expertise.
Mond-tot-mond-reclame resulteerde
in een vlot groeiend cliëntenbestand.
Een tweede vestiging aan de
Dublinstraat bleek een goede zet.
“VoetMedica groeit uit zijn jasje”,
vertelt de enige vrouwelijke
registerpodoloog in Zoetermeer.
“Om mijn cliënten nog beter van
dienst te kunnen zijn, is het tijd
voor een volgende stap!”
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PER 1 DECEMBER 2021 IS VOETMEDICA
VERHUISD NAAR DE STEPHENSONSTRAAT 45
“Een heel groot voordeel is dat de nieuwe
praktijk zich op de begane grond bevindt en
dat er ook andere medische disciplines
aanwezig zijn waarmee samengewerkt wordt.
Al met al wordt mijn praktijk alleen maar
professioneler, zo maak ik nu gebruik van
moderne freestechnieken en kan ik met behulp
van een geavanceerde scanplaat in één
oogopslag zien of iemand beenlengteverschil
heeft. Mensen kunnen meekijken, waardoor de
diagnose voor hen duidelijker wordt. De
ontwikkelingen op ons vakgebied verlopen
razendsnel. Qua materialen zijn bijvoorbeeld
(sport)steunzolen aanmerkelijk geïnnoveerd en
worden er effectievere verwerkingsmethoden
toegepast. Stilstand is achteruitgang. Door het
voortdurend volgen van bijscholing en
congressen blijf ik vertrouwd met alle moderne
technologieën.”
LUISTEREN, TIJD EN AANDACHT
“Goed luisteren is essentieel. Dat kan alleen als
je ruimschoots de tijd neemt voor je cliënten.
Het is een werkwijze waarmee ik me wil
onderscheiden. Echte aandacht resulteert
namelijk in een effectieve klachtenanalyse.
Mensen komen bij mij met verschillende
klachten aan bijvoorbeeld schouders, nek, rug,
heupen, knieën of voeten. Als uit de diagnose
blijkt dat die klachten gerelateerd zijn aan de
voeten, kan ik de behandeling starten. Effectief

herstel begint dus altijd met de juiste diagnose.
Verder is het ook van belang om te bespreken
hoe klachten voorkomen kunnen worden. Het
dragen van hulpmiddelen zorgt natuurlijk voor
verlichting, maar bewustwording van de
houding kan zeker bijdragen aan
klachtenafname. Heb je een medische
aandoening zoals jicht of diabetes waardoor er
voetklachten ontstaan? Een totaaloplossing is
dan de beste optie.”
MAATWERK
“Nadat ik de lichaamshouding vanuit allerlei
posities gedetailleerd in kaart heb gebracht,
maak ik de steunzolen exact op maat, rekening
houdend met de specifieke voeteigenschappen. Zo houd ik ook rekening met het
soort schoenen dat iemand draagt. Een
stewardess draagt immers andere schoenen
dan een bouwvakker of een sporter. Je hoeft
ook echt niet ineens al je schoenen weg te
gooien. Het is in principe mogelijk om voor
iedere schoensoort de meest ideale steunzool
te vervaardigen, want het blijft namelijk
maatwerk.”
SAMENWERKING MET
ANDERE SPECIALISTEN
“Wist je trouwens dat de vergoeding van
steunzolen onder de aanvullende verzekering
valt en NIET van toepassing is op het eigen risico!

Irma van der Vliet

Is er meer expertise noodzakelijk? De
afgelopen jaren heb ik een uitgebreid netwerk
van specialisten opgebouwd zoals fysio- en
manueel therapeuten, orthopedische schoenmakers en (medisch) pedicures, waarmee ik
nauw samenwerk. Door bundeling van deze
expertises ontstaat echt maatwerk. Naast de
reeds bestaande locatie aan de Dublinstraat
ben je vanaf nu ook van harte welkom op ons
nieuwe adres aan de Stephensonstraat 45.”

VOETMEDICA
Stephensonstraat 45
2723 RM Zoetermeer
T 06 - 576 712 91
E info@voetmedica.nl
W www.voetmedica.nl
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LOUWERS ADVIES IS PER
18 NOVEMBER VERHUISD NAAR
RÖNTGENLAAN 15 IN ZOETERMEER!
Een volgende stap in de onderneming. Zo zou je de verhuizing van Louwers
Advies naar een moderne kantoorvilla, dat deel uitmaakt van het hoogwaardige
kantoorvillapark Forum Fontanus ten zuiden van de A12, het best kunnen
omschrijven. Rond de sfeervol aangelegde binnentuin ligt de ontsluitingsweg
waar de hoofdentrees van twintig kantoorvilla’s zijn gesitueerd. Onder de tuin
bevindt zich een ruime ondergrondse parkeergarage en afgesloten fietsenstalling.
“We hebben voor deze locatie in Rokkeveen gekozen vanwege de specifieke
uitstraling en uitstekende bereikbaarheid,” vertelt fiscaal econoom Jan Louwers.

Linda Barendregt en Jan Louwers

“Door de centrale ligging in Rokkeveen is
Forum Fontanus, naast de uitstraling, qua infrastructuur perfect. Ons nieuwe kantoor ligt nagenoeg direct aan de A12. Voor klanten net buiten de regio Zoetermeer zijn we eenvoudig en
snel bereikbaar per auto, trein, bus of RandstadRail. Het station ligt namelijk op loopafstand.
Daarnaast is mijn zakenpartner en Register Belastingadviseur Linda Barendregt een fervent
aanhanger van de wijk Rokkeveen waar ze al
jarenlang naar grote tevredenheid woont. Het
is dus voor haar een prettige bijkomstigheid
dat de nieuwe werkplek dichterbij haar huis is,”
knipoogt Jan. “In diverse opzichten zijn we
met deze stap klaar voor de toekomst. Zo is de
kantoorvilla efficiënt ingericht met ruimte voor
uitbreiding van twee werkplekken. Ook maken
we gebruik van het glasvezelnetwerk waardoor
we altijd beschikken over een zeer stabiele net-

werkverbinding. Onze diensten veranderen
echter niet. We blijven een klein allround
advieskantoor dat belastingaangiftes, jaarrekeningen, loonadministraties en fiscale
advisering verzorgt voor MKB-bedrijven.”
PERSOONLIJK CONTACT ESSENTIEEL
“Grote bedrijven pretenderen natuurlijk ook
dat ze persoonlijk contact hoog in het vaandel
hebben staan, maar wij maken onze belofte
dagelijks waar. Iedere klant heeft namelijk één
vaste adviseur die als geen ander 24/7 weet
hoe de onderneming er financieel voorstaat. Zo
vertalen we (complexe) fiscale regels stap-voorstap in concrete adviezen en overzichtelijke
jaarrekeningen zonder onnodige papierwinkel.
Dat scheelt tijd en geld. Kortom, door de
tussentijdse overzichten weten onze klanten
het gehele jaar door wat de financiële stand

van zaken is. Zijn er tussentijds prangende
vragen? In principe ontvangt men binnen een
werkdag respons. Als de kwestie wat ingewikkelder is, gaan we direct aan de slag, waarna
we snel reageren. Uiteraard houden we onze
klanten op de hoogte van nieuwe fiscale regels.
Zo hebben we uitgebreid geadviseerd en
ondersteund bij de aanvraag van diverse
overheidstegemoetkomingen die noodzakelijk
waren om ondernemers financieel te ondersteunen tijdens Covid-19. Een kwestie van
maatwerk! Onze proactieve aanpak werd
dan ook erg gewaardeerd.”
FISCAAL ADVIES LOONT!
“De steunmaatregelen zijn zo goed als over. Als
ondernemers voor 1 juli een betalingsregeling
bij de Belastingdienst hebben aangevraagd,
dan moeten ze de achterstallige belasting vanaf
1 oktober 2022 in zestig termijnen betalen. De
Overheidssteun begon met de NoodOverbrugging over Werkgelegenheid (NOW) waarmee
de personeelskosten gedekt konden worden.

Daarnaast is de Tegemoetkoming Vaste Lasten
(TVL) gekomen waarmee ondernemers bijvoorbeeld de huur van hun pand of afschrijvingen
van een machinepark konden betalen. Veel
ondernemers wisten echter niet dat de NOW
wel belast was in de inkomstenbelasting en
vennootbelasting, maar de TVL niet. Uiteindelijk hebben we voor onze klanten belastinguitstel en alle andere aanvragen verzorgd die
hiermee te maken hadden. Tot slot kunnen we
niet ontkennen dat de overheid alles uit de
kast heeft gehaald om ondernemers te ondersteunen. Al zullen sommige ondernemers
daar anders over denken.”
WELKOM OP ONZE NIEUWE LOCATIE!
“Gelukkig wordt het weer business-as-usual
met af en toe een kuchje. Uiteindelijk moet de
ondernemersblik weer op vooruit en wij kunnen

daar een rol van betekenis in spelen. We
leveren niet alleen goed werk, maar zetten
ook een prima kopje koffie. Of thee zoals u
wilt. U bent meer dan welkom op onze nieuwe
locatie om eens vrijblijvend kennis te maken.
Dan kunt u meteen ontdekken of we bij elkaar
passen. U als ondernemer en wij als ondernemende dienstverlener. Interesse? Aarzel
dan niet om ons te bellen of te mailen voor
een oriënterende kennismaking.”

NIEUWE MEDEWERKERS GEZOCHT
Ons kantoor onderscheidt zich door de jarenlange dienstverbanden van professionele medewerkers. Vertrouwde gezichten met kennis van zaken die de tijd nemen om een vertrouwensband met
de klanten op te bouwen en kwaliteit leveren. Dat schept vertrouwen en wordt erg gewaardeerd
door onze klanten. Door de groei van ons kantoor zoeken we nieuwe medewerkers. Kortom, heb
jij kennis van jaarrekeningen en/of loonadministraties en zoek je een nieuwe uitdaging in een prettige werkomgeving? Neem dan vrijblijvend contact op met Jan Louwers voor meer informatie.
Schriftelijk reageren kan natuurlijk ook. Stuur je motivatiebrief en CV naar jan@louwers.net of kom
op afspraak langs om de mogelijkheden te bespreken. Sommige kansen laat je niet liggen!

LOUWERS ADVIES
Röntgenlaan 15
2719 DX Zoetermeer
T 079 – 342 99 42
E info@louwers.net
W www.louwers.net

HOME INTERIOR CONCEPTS is onze
nieuwe naam in plaats van HOME
WOONCONCEPTEN, HOME
VLOERVERWARMING EN HOME
FLOORSTORE. In 2015 is de
Zoetermeerse vloerenspecialist
gestart op de Van Leeuwenhoeklaan
8a. Door de groei en uitbreiding van
het assortiment moesten wij op zoek
naar een veel grotere locatie. Op
onze nieuwe 500m2 locatie hebben
wij nóg meer te bieden. De nieuwe
naam zegt het al: veel meer dan
alleen vloeren. Wij hebben écht alles
op het gebied van woning binnen
renovatie.

ZOETERMEER

WĲ ZĲN VERHUISD NAAR WADDINXVEEN
Hier moet je zijn voor woning inspiratie 2.0!
“Er kunnen problemen ontstaan wanneer je
een bestaande of nieuwe woning wilt gaan renoveren en inrichten”, vertelt Mark van Es, eigenaar van HOME INTERIOR CONCEPTS.
“Waar ga je inspiratie opdoen en combinaties
maken als je heel veel van plan bent te gaan
veranderen in je woning? Ga je dit zelf doen of
wil je alles uit handen geven? Materialen inkopen, goede planning en de juiste vakmensen
laten samenwerken om je mooie dromen te
realiseren? Wij kunnen je daarin voorzien. Van
ontwerp tot en met realisatie.”
VLOERVERWARMING EN PVC VLOEREN
In de 500 vierkante meter grote showroom aan
de Kanaaldijk 32B in Waddinxveen, vlakbij de
Coenecoopbrug, vind je 300 verschillende kleuren PVC-vloeren wel of niet in combinatie met
HOME-vloerverwarmingsystemen. Met deze
combinatie zijn wij in Nederland uniek. Daar
zijn wij groot mee geworden. “Onze klanten
kiezen er doelbewust voor één partij de opdracht te geven en het werk dan door ons uit
te laten voeren. Verstandig qua planning, service en garantie.”
VEEL MEER
In de showroom is echter veel meer te vinden.
Denk hierbij aan staallook deuren, natuurwandbekleding en ORAC decorwand- en plafondafwerking. Daarnaast PVC-wandpanelen 260 cm
hoog en 120 cm breed in marmer- of betonlookdecor waarmee je een badkamer en toilet
razendsnel kan renoveren. “Je hoeft hiervoor
geen tegels van de muur te slaan. Wij verplaatsen eerst het leidingwerk, smeren daarna alles
glad en plaatsen dan de honderd procent waterdichte wandbekleding van EDC. Geen voegen meer en veel handiger met schoonmaken.
In plaats van het stucen, schilderen of behangen van een muur is er zelfs 3D-wandbekleding. Dit is speciaal behang van natuurlijke
producten, dat werkelijk een extra dimensie
aan de muur geeft. Hiermee wordt elk interieur
tot leven gebracht. Aardkleuren, tinten van
bruin, beton en roest zijn op dit moment zeer
populair”, geeft Mark aan.

Mark van Es

deel is dat onze specialisten altijd eerst de locatie bezoeken voordat de opdracht voor een
nieuw project begint. “Wij gaan altijd eerst bij
de klant langs. We bekijken de situatie, geven
advies over hetgeen zij graag willen laten uitvoeren en checken of dit ook technisch te realiseren is, zodat we een eerlijke en overzichtelijke offerte kunnen maken. Doordat stukje
extra service maken wij het verschil. Dat neemt
een grote onzekerheidsfactor bij de klant weg.
Wij zijn geen verkopers, maar praktijkmensen,
die naast verkopen ook het project begeleiden.
Door die jarenlange ervaring weten wij alles van
onze producten en realisatie af”, besluit Mark.

SAMENWERKING
In Waddinxveen hebben wij een samenwerking
met onze buurman Keukenloods. “Wij doen
voor hen voorbereidend leidingwerk voor hun
keukens. Maar ook electra voorbereiden en
stuc-, spuit- en schilderwerk. Het grootste voordeel van onze samenwerking met Keukenloods
is ook hier ons totaalconcept. Hierdoor heb je
niet met meerdere partijen te maken, maar heb
je slechts één aanspreekpunt.”
EXTRA SERVICE
Dit is niet het enige waarin HOME INTERIOR
CONCEPTS zich onderscheidt. Een ander voor-

HOME INTERIOR CONCEPTS
Kanaaldijk 32B, Waddinxveen
T 0182 - 23 99 99
E info@homefloorstore.nl
E info@homewoonconcepten.nl
W www.homefloorstore.nl
W www.homewoonconcepten.nl

Nu de winter is gearriveerd heeft
Eten met gemak haar assortiment
vernieuwd. Heerlijke winterse
gerechten met een dikke knipoog
naar de aanstaande feestdagen. U
kunt eindeloos variëren met het
mooie concept waarbij u zelf de
maaltijd mag samenstellen. Zo staat
er altijd een smakelijke maaltijd op
tafel die de gezondheid ondersteunt
en die past bij de tijd van het jaar!
Eten met gemak Zoetermeer e.o.
bezorgt o.a. in Zoetermeer,
Pijnacker/Nootdorp, Lansingerland,
Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn.
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Het team bezorgers van Eten met Gemak.

THUIS UIT ETEN MET DE
FEESTMAALTĲDEN VAN ETEN MET GEMAK
VERSE, GEZONDE ÉN LEKKERE MAALTĲDEN OM SAMEN MET
PARTNER OF FAMILIE IN HUISELĲKE KRING VAN TE GENIETEN!

Heekfilet gamba kreeftsaus

UITGEBREID AANBOD
VOOR EEN BREED PUBLIEK
Het assortiment van Eten met gemak bestaat
uit een divers aanbod met meer dan 35 verseen verschillende maaltijden per week. De

Kiprollade-hertenstoof

steeds wisselende weekmenu’s worden door
onze koks en diëtiste samengesteld waardoor
je eenvoudig voor een langere periode een
gevarieerd weekmenu kunt samenstellen. De
maaltijden van Eten met gemak zijn allang niet
meer alleen voor ouderen. Het huidige assortiment sluit goed aan bij de wensen van studenten, alleenstaanden, eigenlijk iedereen die van
lekker eten en gemak houdt.
MAKKELIJK BESTELLEN
Voor de mensen die niet zo handig zijn met de
computer is er een papieren menulijst die indien nodig samen met de vaste bezorger ingevuld kan worden. Uiteraard kunt u ook terecht
in onze webshop. Via een persoonlijke digitale
bestellijst kunt u een keuze maken uit voor-,
hoofd- en nagerechten. Heeft u een dieet ook
dan is er een uitgebreide menucyclus voor u
beschikbaar. Alle maaltijden kunnen worden
samengesteld uit losse componenten. Hiermee
zijn er nog meer combinaties van gerechten
mogelijk.

Wytze Sloot

WEKELIJKS IN ZOETERMEER
EN OMGEVING
Wekelijks, met uitzondering van de woensdag
bezorgt uw vaste bezorger uw maaltijden.
Nieuwsgierig wanneer we bij u kunnen bezorgen? Neem gerust contact op. Inmiddels wor-

Wildstoofpotje

den de diensten van Wytze zelfs aangeraden
door huisartsen en diëtisten uit de eerstelijnszorg. De koelverse maaltijden van Eten met
gemak zijn minimaal zeven dagen houdbaar in
de koelkast.

UITPROBEREN?
Eten met gemak heeft de proefbox voor
€ 15.-. De box bevat 3 hoofdmaaltijden.
We helpen u graag deze naar eigen wens
samen te stellen. O ja, Eten met gemak
heeft geen minimale afname* en geen
abonnement, lekker en gemakkelijk.

ETEN MET GEMAK
T 079 820 03 99
E wytze@etenmetgemak.nl
W www.etenmetgemak.nl/wytze
* bij minder dan vier maaltijden per week wordt
€ 2,99 bezorgkosten in rekening gebracht.

ZOETERMEER

PARFUM VAN DE MAAN

D

1 Parfumverspreider (125m

l)

+ 1 Navulling (200ml)*

Orange de Cannelle
Nu tijdelijk
van € 30,95

voor € 24,95
ADVIES!
Begin met 4 sticks om
de juiste
intensiteit af te stemm
en en de
parfumverspreiding te
verlengen.

*Leverbaar zolang de

voorraad strekt! Alleen

geldig voor bovenstaa

nde combinatie met

ORANGE DE CANNELL

E.

010812

Als je graag
haakt, breit of
kleding naait,
eenmaal over
de drempel van
deze winkel
sta je versteld
van de kleuren,
geuren, soorten,
ideeën en het
enthousiasme
waarmee je
geholpen
wordt.

Wim en Debby

ATELIER LA VIVERE HEEFT ALLES IN HUIS OM DE
WINTERMAANDEN CREATIEF DOOR TE KOMEN
Laten we even een rondje door de winkel
dwalen. Voorin staan de stoffen. Wanden vol
kinderstoffen van Katia, kledingstoffen van
Fiber Mood en quiltstoffen van o.a. Tilda.
Atelier La Vivere werkt samen met de
snelgroeiende naaicommunity Fiber Mood. Het
naaien van kleding is weer helemaal hot en bij
Atelier La Vivere helpen ze de beginnende en
ervaren sewistas graag aan een mooie stof, het
juiste patroon, een betaalbare naaimachine
en... hulp bij het maken. Stoffen moet je voelen
en de kleuren moet je zien om een goede
keuze te maken. Wil je hulp bij het maken
van je creaties? Dan zijn er de naaicafés op
maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 en
donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Middenin de winkel is het een waar walhalla
voor de haak- en breisterren. Wat een

uitgebreide collectie aan allerlei soorten, diktes
en merken wol. Achterin de winkel is de
workshopruimte. Een gezellige maar vooral
grote ruimte waar met gemak op een veilige
manier kan worden gewerkt (lees: gekletst).

Hier leer je alles op het gebied van haken en
breien, van beginners tot gevorderden. Hier
zijn ook de haak- en breicafés op woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. Kom snel langs
en kijk op onze website voor meer informatie.

LAMPE BERGER WORDT MAISON BERGER PARIS

Wist u dat een huisparfum uit 3 verschillende
parfumnoten bestaat? De topnoot, de hartnoot
en de basisnoot. Deze vormen de structuur van

PARFUM VAN DE MAAN

D

Nu tijdelijk 1 Liter Huis
parfum
voor in de Lampe Berg
er*

Orange de Cannelle,
Pétillance Exquise of
Gourmandise Divine

van € 28,-

voor € 21,-

Reinigen – Zuiveren –

een geur in de vorm van een pyramide. De
topnoten geven de eerste indruk van het
huisparfum. Zij zijn voorbijgaand, vluchtig en
introduceren de hartnoten. De hartnoten
vormen de persoonlijkheid van het huisparfum
en geven het de rijkheid en het karakter.
De basisnoten zijn de fundering van het
huisparfum en bestaan uit ronde en warme
noten. Deze gaan het langst mee en zorgen
ervoor dat het parfum langere tijd te ruiken is.
Nieuwsgierig geworden? Kom snel een keer
langs in onze winkel.

* Leverbaar zolang de

voorraad strekt! Alleen

Parfumeren

geldig voor Orange
de Cannelle,

Pétillance Exquise en

Gourmandise Divine

ATELIER LA VIVERE
Dorpsstraat 179
2712 AJ Zoetermeer
T 079 - 889 60 12
E info@atelierlavivere.nl
W www.atelierlavivere.nl
Atelier La Vivere

in 1L verpakking.

010826

Lampe Berger kent een lange geschiedenis van
123 jaar. In 1898 wordt de luchtreiniger
uitgevonden door apothekersassistent Maurice
Berger om de lucht in de ziekenhuizen te
zuiveren. De collectie van nu bevat nog
steeds een rijke keuze aan modellen en een
uitgebreide selectie aan huisparfums. Echter
vandaag de dag omvat de naam niet alleen
meer de luchtreinigers. Naast Lampe Berger
zijn er nu ook parfumverspreiders,
geurkaarsen, autoparfums, de mist-diffusers
en de Night&Day-diffusers verkrijgbaar.
Maison Berger Paris wordt de nieuwe naam
voor creatie en inspiratie rond de Franse
passie voor het interieur. Tussen traditie en
moderniteit is Maison Berger Paris een
bijzonder merk, met een collectie gebaseerd
op uitzonderlijke parfums, gecreëerd in Grasse
(Zuid-Frankrijk). Ieder jaar worden er 5 miljoen
liter huisparfum en 800.000 modellen
verkocht over de gehele wereld.

COLUMN WIL KEULERS

DGA-PARTNERS ONDER VUUR,
LET OP LOONHEFFING...
Zijn het ondernemers, die in dienst van hun eigen persoonlijke BV werken, of zijn het gewone

werknemers. Twee grote accountantsorganisaties zien elk één van hun (ex)partners voor de rechter
claimen, dat zij geen partner/ondernemer waren maar gewoon werknemer. Het Financieel Dagblad
gaat zelfs zover dat zij de procedure voor het Hof Den Haag, die nu loopt, als “… een bom onder
het verdienmodel van de Zuid-as …” duiden.
De fiscus kijkt belangstellend mee. Want als de
managementvergoedingen niet in de persoonlijke BV’s vloeien, maar sprake is van loon dat
tegen bijna 50% belast wordt, scheelt dat aanzienlijk. Bij een BV kan een managementvergoeding immers voor een aanzienlijk deel voorlopig tegen 15% VpB belast blijven. De
werkgever zal, als sprake is van een dienstbetrekking en loon, loonbelasting en premies
moeten afdragen, de heffingsmaatstaf staat
alsdan niet vast, maar een dure grap is het zeker.
Naast partners van grote accountantskantoren
en advocaten moeten ook werkenden in de
IT-sector, consultancy, interimmanagement en
detachering vrezen voor hun ondernemerschap. Voor diegenen, die dachten dat Nederland start-up en scale-up ondernemerschap
stimuleert, is het … wakker worden … In dit
land blijft het onderliggende beleid om de
meeste vormen van beloning in de loonsfeer te
krijgen. Want dat betekent meer belastinginkomsten en meer invloed voor de traditionele
SER polderaars. Vergeet trouwens ook niet de
gedwongen premieafdracht voor ons peperdure en, voor vooral jongeren, niet erg aantrekkelijke pensioensysteem. Als een werkende de
keuze zou hebben om meer dan 20% van zijn
beloning zelf te beleggen of in zijn eigen huis
te stoppen, blijft er van ons verplichte pensioenstelsel weinig over.
Managementfee of loon is een vraag, die al
in september 2020 door het gerechtshof

Arnhem-Leeuwarden is beslecht. In dat geval
werd een DGA als werknemer gekwalificeerd,
omdat hij door de aandeelhoudersvergadering
(AVA) kon worden ontslagen. Hij mocht zich
ook niet door een ander laten vervangen en
ook ontbrak enig risico bij de betaling van de
managementfee. Tot slot had de DGA faciliteiten, die ook aan de werknemers toekwamen,
zoals doorbetaling bij ziekte en een auto van
de zaak. De veel gehanteerde 10% aandelennorm bleek niet voldoende, het ging erom dat
betreffende DGA eigenlijk in niets anders was
dan een werknemer op zijn niveau.
Wat er beslist gaat worden in de zaak van de
accountantskantoren en hun partners zal blijken
als het Hof Den Haag uitspraak doet. In de
tussentijds is het voor de partners, die via
management-BV’s werken, goed om eens
kritisch naar hun overeenkomsten te kijken en
de feitelijke uitvoering van hun activiteiten en
beloning. Participeren via management-BV’s
kan nog steeds, niettemin “verloning” van de
fee blijft een risico bij halfbakken uitvoering.
Check dat overigens actief voordat de Belastingdienst een LH/BTW controle doet. Naheffingen, al dan niet met boete, zijn niet fijn, het
argument dat men het altijd accepteerde gaat
voor de loonheffingen niet op. Zelfs een vaststellingsovereenkomst met de fiscus kan een
risico vormen als de feiten inmiddels afwijken.
Hoe dan ook wensen wij u een goede en
gezonde december maand toe.
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.

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.

Ook in 2022
mijn persoonlijke
aandacht voor
jouw huis!

Wij wensen u
hele fijne feestdagen
en een gezond nieuwjaar!

Sabine Mos
06 - 148 56 024
info@mosmakelaardij.nl
www.mosmakelaardij.nl

www.optiquerene.nl

Herincasso

BLIJFT U ZITTEN MET EEN ONINBARE
VORDERING OF KRIJGT U EEN TOEGEWEZEN
VONNIS NIET UITGEWONNEN?

Op 1 januari 2020 telde Nederland ruim drie miljoen inwoners ouder dan 65 jaar. Dat is
19,5% van de bevolking. Over tien jaar zullen er ongeveer 400.000 meer 80-plussers zijn dan
nu. De cijfers liegen er niet om. Nederland vergrijst en in de huidige participatie-maatschappij
stuurt de overheid erop aan dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen eventueel
met thuiszorg. Deze zorg valt namelijk onder de basiszorg. Maar welke specifieke hulp valt
eronder en hoe kun je thuiszorg aanvragen? We vroegen het aan directeur Hugo van der
Linden en wijkverpleegkundige Romee Dits van Thuiszorg Zoetermeer. Een kleinschalige thuiszorgorganisatie met vooral cliënten in Zoetermeer, maar ook in Benthuizen en Hazerswoude.

ZOETERMEER

THUISZORG ZOETERMEER WIL
PERSOONLĲKE ZORG OP MAAT BIEDEN!

Mieke, leerlingverzorgende IG

Dit is een gedeelte van het team.

“Ik ben directeur, maar tegelijkertijd ook
medewerker. Je zou me een meewerkend
voorman kunnen noemen. Wekelijks draai ik
namelijk mee in de wijk en zo ervaar ik wat er
speelt op de werkvloer,” vertelt Hugo die een
bedrijfseconomische achtergrond heeft. “Rond
m’n 38e volgde ik mijn hart, studeerde ik af als
verzorgende individuele gezondheidszorg en
heb ik de carrièreswitch naar de zorgsector
gemaakt. Het persoonlijke contact, de zorg voor
en vooral het welzijn van mensen spraken mij
heel erg aan. Na een aantal jaren werk-ervaring
bij een grote thuiszorgorganisatie in Zoetermeer
werd ik freelancer in dezelfde branche. In 2018
besloot ik om voor mezelf te beginnen met
Thuiszorg Zoetermeer. Onze missie is helder.
We willen persoonlijke zorg op maat bieden.”
PERSOONLIJKE AANDACHT IS ESSENTIEEL
“Onze thuiszorg bestaat uit verschillende
soorten ondersteuning zoals persoonlijke
verzorging, thuisverpleging en thuisbegeleiding,” vervolgt Romee. “Ondanks het feit

Hangelina, officemanager en leerlingverzorgende IG
Hugo, directeur en meewerkend voorman

dat we ons aan bepaalde tijden moeten
houden in de zorgverlening, creëren we altijd
ruimte voor persoonlijke aandacht voor de
cliënt. Vanuit onze Christelijke basis hechten we
hier als organisatie veel waarde aan.
Persoonlijke aandacht is bovendien essentieel
voor het leveren van zorg op maat. Daarnaast
dragen we bepaalde kernwaarden uit in de
omgang met onze cliënten zoals respectvol,
geduldig en betrouwbaar zijn. Cliënten hebben
daar behoefte aan, want ze zijn kwetsbaar en
afhankelijk van onze zorg. We willen integer en
liefdevol met ze omgaan.”
OPTIMALE ZELFREDZAAMHEID REALISEREN
“Cliënten komen met ons in contact via o.a.
huisartsen, fysiotherapeuten en soms bellen ze
zelf. We leggen dan uit welke zorg we kunnen

Hugo van der Linden

verlenen. Vervolgens gaan we op huisbezoek
voor een intakegesprek, zodat we kunnen
inventariseren waar behoefte aan is. Uiteraard
hebben we uitsluitend gekwalificeerd personeel
in dienst. Elke cliënt krijgt een tijdvak van één
uur toegewezen, bijvoorbeeld van 8.00-9.00
uur. Dat geeft rust en structuur. We organiseren
de zorg mét de cliënt, de mantelzorger(s) en
andere disciplines, zodat we optimale zelfredzaamheid kunnen realiseren. Verder zien we
veel echtparen waarvan er één zorg nodig
heeft. We schenken dan ook aandacht aan de
balans tussen de draagkracht en draaglast van
de mantelzorger. Zo willen we voorkomen dat
de mantelzorger overbelast raakt.
WERK- OF STAGEPLEK
Tot slot biedt Thuiszorg Zoetermeer een
leuke werk- of stageplek in een team waar
gelijkwaardigheid, harmonie en van elkaar
leren belangrijk zijn. Heb je interesse? Mail
dan je motivatiebrief en cv naar ons!”

THUISZORG ZOETERMEER

Hannie, verpleegkundige met aandachtsveld voor
medicatieveiligheid en leerlingbegeleider Lydia, cliënte

Romee, wijkverpleegkundige
Ingrid, mantelzorgster

Stephensonstraat 45
2723 RM Zoetermeer
T 079 - 200 20 50
E info@thuiszorgzoetermeer.org
W www.thuiszorgzoetermeer.org

de makelaars
wenst u fijne
feestdagen en een
mooi en gezond 2022

Schoutenhoek 40
2722 EJ Zoetermeer
079 - 323 88 38
Meent 93a
3011 JG Rotterdam
010 - 820 09 42
info@demakelaars.nu
www.demakelaars.nu

Het team van
Haarhuis Van Tongeren
wenst u fijne feestdagen
een mooi en vooral gezond nieuw jaar
Dijkmanschans 198 | 2728 GK Zoetermeer | (wijk 28 Noordhove) | 079 - 331 29 93 | zoetermeer@haarhuisvantongeren.nl | www.haarhuisvantongeren.nl

Het team van Slootweg Consultancy
dankt u voor het vertrouwen.
Ook in 2022 staan wij
natuurlijk weer voor u klaar.

Wij wensen jullie een
gelukkig en gezond 2022
Vlamingstraat 5 - Zoetermeer
079 - 3620555
www.verlaanmakelaardij.nl

Willem Dreeslaan 229-231
2729 NE Zoetermeer
079 - 319 06 87
info@slootwegconsultancy.nl
www.slootwegconsultancy.nl

Fijne feestdagen, een
gelukkig en voorspoedig
2022
Hebben wij u in 2021 kunnen helpen met uw
vragen of begeleiding? Dan bedanken wij u voor
het in ons gestelde vertrouwen.
Ondanks het Coronavirus en de drukte zijn wij
u ook graag in 2022 van dienst.
Wij hopen met u, dat 2022 weer een jaar
met uitdagingen zal worden.
Wij wensen u gezondheid, geluk
en voorspoed voor 2022.

Levering en hypotheekakte voor €

763,-

voor overdrachten in Zoetermeer en Benthuizen obv KIK-tarief,
inclusief kadastraal recht, recherchekosten en btw
(vraag naar onze voorwaarden)

JUST Notarissen
Albert Einsteinlaan 50
2719 ER Zoetermeer

079 323 97 61
www.justnotarissen.nl

Verkoper géén kosten doorhaling
1e hypotheekrecht en volmacht bij
aanlevering koopcontract nieuwe woning!

agen
agen
d 2021
d 2021

termeer.nl
etermeer.nl

Willem Dreeslaan 186 | Zoetermeer | 079 - 260 00 04 | info@oviron.nl | www.oviron.nl

Oviron Makelaars
wenst u veel woonplezier in 2022

WIJ WENSEN U
GEZELLIGE
FEESTDAGEN
EN EEN
VOORSPOEDIG
2022!

GEZELLIGE
FEESTDAGEN
EN EEN
GEZOND 2022!

YVONNE SCHOUTEN

STOOP
TANDPROTHETICUS
Rokkeveenseweg 32A
2712 XZ Zoetermeer
079 - 361 45 76
tppstoop@xs4all.nl
www.stooptandprotheticus.nl

Wij wensen jullie
liefde, cadeaus,
geluk, een boom
vol lichtjes en een
gelukkig nieuwjaar.
Maar bovenal wensen
wij jullie alle gezondheid toe.
Het fit20 Zoetermeer team

Kryptonstraat 74 - 2718 TD Zoetermeer - (079) 341 50 96 - www.gertvanwijkauto.nl

Nieuw jaar!
Nieuwe woning?
Graag help ik bij
aan-en verkoop!

Veel woongeluk gewenst in 2022

Fijne
feestdagen
Fĳne
feestdagen
enen
een
gezond
een
gezond2022
2021

www.lhnzoetermeer.nl

WWW.KARINDEJONGMAKELAARS.NL

2022 wordt een jaar vol nieuwe
keuzes en veranderingen. Wij wensen
iedereen veel liefde, geluk, wijsheid,
welvaart en bovenal gezondheid.
Absrechtstraat 63
2729 AW Zoetermeer
079 - 341 75 68
info@PentaPro.nl
www.PentaPro.nl

M&R-zonnepanelen
wenst u gezellige
feestdagen en een zonnig
en gezond nieuw jaar.
Wattstraat 26G | 2723 RC Zoetermeer | 085 - 086 86 40
advies@mr-zonnepanelen.nl | www.mr-zonnepanelen.nl

Baron de Coubertinlaan 31b
079 - 361 62 46
info@corpusactivum.nl
www.corpusactivum.nl

Het team van TIGRA
wenst u fijne feestdagen,
een mooi en vooral
gezond nieuw jaar

Gelukkig
Nieuw(bouw)jaar!
Modelleren | Berekenen | Tekenen
Willem Dreeslaan 436 A, Zoetermeer | 088-011 44 44
info@seldenthuis.nl | www.seldenthuis.nl

V.l.n.r. Pedro, Pascal en Patrick

M&R

M&R

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Het team van
Thuiszorg Zoetermeer
wenst u fijne feestdagen
en een mooi nieuwjaar
Ook in 2022 bieden wij u
graag zorg op maat

Stephensonstraat 45
2723 RM Zoetermeer
079 - 200 20 50
info@thuiszorgzoetermeer.org
www.thuiszorgzoetermeer.org

Violiervaart 22 | 2724 VR Zoetermeer | 079 - 500 17 92
info@smc-rijnland.nl | www.smc-rijnland.nl

Het team van Kleurrijk
NVM Makelaars & Taxateurs
wenst iedereen een
gezond en gelukkig 2022!
Kleurrijk NVM Makelaars & Taxateurs | Vestiging: ZOETERMEER
Willem Dreeslaan 214 | 2729 NJ Zoetermeer | 079-2033059 | info@kleurrijkmakelaars.nl | www.kleurrijkmakelaars.nl

FIJNE KERSTDAGEN EN
EEN GEZOND NIEUWJAAR

OOK IN 2022 STAAN WIJ
VOOR IEDEREEN KLAAR!

ABURAHOUT 1A (WIJK ROKKEVEEN)

Biketotaal Thijs
Brand wenst
iedereen een
gezond en
zorgeloos fietsjaar
toe in 2022

Winkelcentrum De Vijverhoek
Van Stolberglaan 45-47
2713 ES Zoetermeer
079 - 820 02 95
zoetermeer@thijsbrand.nl
www.thijsbrand.nl

E

DRIV

indo

ZOETERMEER | MKB-vriendelijkste gemeente 2020-2021 | Provincie Zuid-Holland

Ontmoeten,
kennis delen,
samenwerken
en zaken doen

Bezoekadres (op afspraak):
Markt 3, 2711 CZ Zoetermeer

Fijne feestdagen &
gezond ondernemend 2022

postbus 15, 2700 AA Zoetermeer
tel. (079) 346 97 00
e-mail info@tzho.nl
www.thzo.nl

Sporting Club Zoetermeer geeft Kickboksles,
Ouder-kindles, Ladykickboksen,
Voetbaltrainingen, Urban Fit, Kinderfeestjes,
bedrijfsuitjes en Personal Training!

Persoonlijk, dynamisch en alles met een glimlach.Wij zijn net even
wat anders! Kom lekker sporten bij ons, de eerste 2 lessen zijn gratis!
Voor meer info: www.sportingclubzoetermeer.nl | info@sportingclubzoetermeer.nl | 06 - 249 318 28

ZOETERMEER

Beste Ondernemers,

Beste lezers,

2021 was wederom een bewogen jaar. Het

‘Koop lokaal, koop ROYAAL!’, zou

niet in zicht. Met passie, wilskracht en

aankomende jaar moeten zijn.

einde van de coronapandemie is helaas nog
creativiteit zijn jullie ook het afgelopen jaar

eigenlijk het motto van het afgelopen én

doorgekomen. Non-stop alert zijn. Nieuwe

Want ja, onze ondernemers uit Zoetermeer

water te houden. Chapeau!

En gelukkig beseffen jullie dat ook! We

kansen creëren om het hoofd maar boven

Voor veel sectoren is het nog steeds niet
eenvoudig om te ondernemen. Al bijna

twee jaar zoeken naar alternatieven. Bij

hebben jullie steun nog steeds hard nodig.
krijgen na elke editie, die wij huis-aan-huis
bezorgen, leuke en enthousiaste reacties
van onze klanten.

elke nieuwe maatregel de motivatie weer

Zoetermeerders zijn trouw en vooral heel

mee! Even bij de pakken neerzitten, het

ondernemers in Zoetermeer, kunnen zij de

oppakken om door te zetten. Dat valt niet
gelukkig ook durven te ventileren, tot je

laten komen én toch weer doorgaan. Die

vriendelijk. Dankzij jullie steun aan de
coronacrisis overleven.

instelling verdient het grootste respect.

Namens ons en alle ondernemers van

En... daarom willen we jullie ontzettend

en alvast een gelukkig en vooral gezond

bedanken voor het vertrouwen in het team
van Mijn Zaak Zoetermeer. Zonder jullie

Zoetermeer: bedankt voor het vertrouwen
2022!

zouden we niet iedere maand een krant

Dick Koren,

ondernemend Zoetermeer kunnen

en het team van

of magazine vol prachtige verhalen over
presenteren. We zijn trots op jullie! Samen
streven we naar een succesvol 2022!
Dick Koren, Antoinette Souren

en het team van Mijn Zaak Zoetermeer

Antoinette Souren
Mijn Zaak Zoetermeer
www.mijnzaakzoetermeer.nl

Email: Info@mijnzaakzoetermeer.nl
Facebook: mijnzaakzoetermeer

Al meer dan 60 jaar is het motto van
Wim van der Ham Keukens: “De
aanschaf van je nieuwe keuken moet
een feestje zijn!” Zonder druk,
keuzestress en rompslomp. Een klik
met jouw keukenadviseur is dan ook
essentieel. Bij Wim van der Ham
Keukens zijn Willem van Capelleveen,
Youri van Weert, Jerry Mohabier en
Annelies Spruit al jarenlang dé
bekende gezichten. Hun passie? Een
goed gevoel creëren vanaf de eerste
schets tot en met de montage van
het laatste keukendeurtje. Toch heeft
iedere keukenadviseur een eigen stijl
en aanpak. Keukenadviseur Annelies
Spruit licht een tipje van haar sluier.

ZOETERMEER

Annelies Spruit

WENSEN EN IDEEËN VERTAAL IK MET
GEVOEL VOOR STYLING IN EEN KLOPPEND
EN SFEERVOL KEUKENTOTAALPLAATJE!
Passie voor de verkoop van keukens zit in
haar bloed. Met twintig jaar ervaring kun je die
conclusie gerust trekken. Vreemd genoeg zijn
vrouwelijke keukenadviseurs nog steeds op de
vingers van één hand te tellen. Met welke achtergrond en drijfveren ben jij ooit in de keukenwereld beland? “Bij Nimeto in Utrecht, dé vakschool voor creatieve ruimtemakers, volgde ik
de opleiding styling, etaleren en grafisch ontwerpen,” vertelt Annelies. “Een brede en creatieve opleiding waar je creatief leert denken en
ruimtelijk vormgeven. Vanuit onderzoek ga je
ideeën ontwikkelen die je vertaalt naar een ontwerp, visualisatie, een 3D-ontwerp en presentatie. Als keukenadviseur hanteer ik eigenlijk dezelfde werkwijze. Na mijn opleiding startte ik
bij een luxe Italiaanse keukenzaak en sinds zeven jaar werk ik met veel plezier hier.”
OUT OF THE BOX DENKEN
“Tijdens het oriëntatiegesprek probeer ik te
screenen wat mensen zelf echt mooi vinden.
Daarbij vind ik het ook een uitdaging om mensen te prikkelen met andere ideeën. Sommigen
komen binnen voor een zwart-witte keuken,
maar kiezen uiteindelijk voor een lichtblauwe
keuken met houtaccenten om warmte te creëren en een stijlvol composiet blad met marmertinten. Mensen zijn trendgevoelig en soms
moet je “out of the box” denken. Bij sommige
opties is dat een kwestie van schakelen. Maar
als ik het alternatieve ontwerp vervolgens visualiseer in een 3D-ontwerp zijn de reacties
meestal positief. Daarnaast vinden mensen het
heel fijn dat ik uitgebreid de tijd neem om mee
te denken. De vraag: “Welke stijl past het best
bij jou/jullie?” is essentieel. Uiteindelijk is de
droomkeuken een weerspiegeling van je persoonlijkheid.”
IDEEËN UITWERKEN TOT IN DETAIL
“Na het voorlopig ontwerp volgt de definitieve
keuze van het werkblad en het invullen van de
apparatuur. Sommige mensen zijn daar al helemaal ingedoken en komen met een lijst met
typenummers en andere hebben geen specifieke

wensen. Wil je bijvoorbeeld de oven op afstand
met een app kunnen bedienen of heb je totaal
geen behoefte aan technische snufjes? Dat
moet je dus aanvoelen. Welke apparatuur voldoet dan aan jouw wensen? Verder is de gezinssamenstelling belangrijk waarbij de leeftijd van
de kinderen een rol kan spelen. Is er genoeg
loopruimte? Hoe vlekgevoelig zijn de kasten en
het werkblad? Iedere afspraak resulteert dus in
een individueel traject en dat proces maakt ons
vak zo boeiend,” besluit Annelies enthousiast.
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