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Krachttraining resulteert in veel positieve effecten op
het lichaam. Het is goed voor de gezondheid van hart- en
bloedvaten, zorgt voor een toename van de spiermassa,
geeft een boost aan je zelfvertrouwen en voorkomt
blessures. Daarnaast voel je je beter en energieker. In
combinatie met gezond eten is krachttraining ook een
goede methode om af te vallen. Maar waarom zou je
jezelf urenlang afbeulen in de sportschool als
wetenschappelijk bewezen is dat twintig minuten
krachttraining per week volgens het fit20-concept
supereffectief is?
Jeroen Natzijl

WETENSCHAPPELĲK ONDERZOEK
BEWĲST DAT FIT20 ÉCHT WERKT!
“Het fit20-concept is uniek en wereldwijd
een groot succes,” vertelt eigenaar Jeroen
Natzijl van fit20 Zoetermeer. “Bij ons is twintig
minuten krachttraining per week onder begeleiding van een personal trainer voldoende
voor een optimale en effectieve gezondheidsprikkel. Wij én onze leden wisten natuurlijk
al dat fit20 écht werkt, maar na een groot
wetenschappelijk onderzoek is het bewijs
onomstotelijk vastgelegd. Het fit20-onderzoek
werd onder leiding van assistent professor
James Steele van de Solent University
Southampton uitgevoerd. Samen met zijn
team analyseerde hij de trainingsdata van
bijna 15.000 fit20-ers die één tot zeven jaar
de fit20-trainingen hadden gevolgd. De
resultaten zijn verbluffend. Uit het onderzoek
blijkt overduidelijk dat het fit20-concept de
kwaliteit van het leven aanzienlijk verbetert.”
DOEN IS GELOVEN
“Veel mensen zijn in eerste instantie sceptisch
over het fit20-concept. Doen is echter geloven.
Daarom bieden we een gratis
kennismakingstraining aan
om te ervaren hoe de High
Intensity Strenght Training op
Nautilus apparatuur verbazingwekkend effectief is. Alle
grote spiergroepen put je in
twintig minuten maximaal uit
onder begeleiding van je
vaste personal trainer. Een
sensorensysteem in je
trainingsapp registreert hoe
jouw spieren reageren en zo
zien jij én je personal trainer
wat er moet veranderen om
de oefening te optimaliseren. Smokkelen is dus
taboe. Bovendien pak je door verfijning van de

FIT20 IS AANGESLOTEN
BĲ BEDRĲFSFITNESS
NEDERLAND!
oefening ook de kleinere spieren en aanhechtingen beter aan. Na drie maanden ervaar je al
zichtbare resultaten.”
DE PROEF OP DE SOM
Het lijkt wel of Jeroen mijn
gedachten kan lezen.
“Omkleden en douchen zijn
overbodig,” vervolgt Jeroen.
“Door het optimale
binnenklimaat transpireer je
niet en zo kun je de fit20training gewoon tijdens je
(werk)dag inplannen. We
starten met een
borstoefening die je twee
minuten langzaam en
gecontroleerd zonder pauze
moet uitvoeren.” Hij wijst me op de juiste
houding en dan moet ik in tien seconden

uitstoten zonder te overstrekken en in tien
seconden loslaten, waarbij de druk op mijn
borstspieren constant maximaal blijft. “De
sensoren ondersteunen onze coaching en laten
niet alleen de range of motion, maar ook het
ritme en tempo zien. Samen bepalen ze de
score die honderd is als je de oefening perfect
uitvoert.” Vervolgens trainen we twee minuten
de beenspieren op dezelfde wijze. Voor alle
duidelijkheid. Ik bezoek frequent de sportschool, maar al na twee oefeningen ervaar ik
het bijzondere effect van het fit20-concept.
Kortom, zoek je een haalbare, resultaatgerichte wekelijkse gezondheidsprikkel?
Boek dan een gratis kennismakingstraining
via www.fit20zoetermeer.nl. Ervaar het zelf!

FIT20
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer
T 079 - 203 30 48
E zoetermeer@fit20.nl
W www.fit20zoetermeer.nl

Zijn vader had een gas- en oliehandel
aan de Galvanistraat. Als 7-jarig
jongetje hielp Gert van Wijk al met
het onderhoud van het wagenpark.
Na de lts volgde hij de opleiding
schademonteur bij het ROC Leiden.
Het repareren van auto’s bleek echter
zijn passie. In 1989 startte hij Gert
van Wijk Auto in de schuur van zijn
vader. Vijftien jaar later verhuisde het
garagebedrijf door de bouw van
Oosterheem naar de Kryptonstraat
74. In augustus 2022 bestaat de
universele garage met vijf
werkplaatsen al 33 jaar.
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G. VAN WĲK AUTO SLUIT ZICH
AAN BĲ AUTOVAKMEESTER
Per 1 juni heeft G. van Wijk Auto in Zoetermeer
zich aangesloten bij de garageformule Autovakmeester. En wordt daarmee trotse partner
van de garageformule van Alliance Automotive
Group Benelux. Hiermee blijven de eigenaren
Gert en Irene van Wijk eigen baas en bieden
ze dezelfde uitstekende service aan de klanten,
maar dan wel met extra ondersteuning en
voordelen van Autovakmeester.
Gert van Wijk vertelt enthousiast waarom ze
voor de landelijke garageformule hebben
gekozen: “Door ons aan te sluiten bij Autovakmeester, zijn wij klaar voor de toekomst. Het
sluit naadloos aan op onze visie: het bieden van
betrouwbare service en kwaliteit, transparant
en met persoonlijk contact hoog in het vaandel.
Doordat wij gebruik kunnen maken van inkoopvoordeel, technische ondersteuning, trainingen,
landelijke campagnes en marketingondersteuning kunnen wij blijven doen wat wij nu ook al
doen: kwaliteit bieden voor een goed tarief!
Daarom zien wij de toegevoegde waarde van
deze garageformule, ze worden niet voor niets
met een 8,4 beoordeeld door hun leden bij
het onderzoek van BOVAG.”
ECHTE VAKMANNEN
Formule Manager van Autovakmeester, Ton
Sieljes, is erg te spreken over de nieuwe toetreder: “Echte vakmannen die weten waar ze het
over hebben en wat ze doen. Dit professionele
autobedrijf is een echte toevoeging aan ons
landelijk netwerk. Hun klanten weten dat goede
service centraal staat”.
De klanten van deze allround garage kunnen
met alle automerken terecht in de moderne

Gert

Rutger

werkplaats met voldoende meetapparatuur voor
onder andere onderhoudsbeurten, APK keuringen en schadeherstel. Zij kunnen rekenen op:
• 24 maanden garantie op onderdelen
en arbeid
• Onderhoud en reparatie van alle merken
• Uitsluitend gebruik van A-merkonderdelen
• Onderhoud met behoud van
fabrieksgarantie
• Goed opgeleide en servicegerichte technici
• Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding
VOORDELEN AUTOVAKMEESTER
Autovakmeester is een universele garageformule van onderdelenleverancier Alliance
Automotive Group en verbindt autobedrijven
met elkaar onder één landelijke paraplu. Autovakmeester richt zich op universele autobedrijven en erkend reparateurs. De formule omvat
onder meer garantie van 24 maanden op
onderdelen en reparaties, 24/7 Europese
pechhulp, volledig assortiment in A-merkonderdelen, opleiding en technische helpdesk
via TECH360, Kentekenloket en optimale online
vindbaarheid plus reviews.
Tot slot vertelt Gert. “Ons trouwe klantenbestand is dan ook het resultaat van 33 jaar
vertrouwen en waardering in de sleutelkunsten
van ons familiebedrijf. We stralen vertrouwen
uit door onze persoonlijke aanpak. Klanten
voelen zich hier geen nummer en de meeste
klanten kennen we bij naam. Ze zien hier altijd
bekende gezichten. Zo loopt zoon Rutger al
jaren mee als 1e monteur. Daarnaast verzorgt
mijn vrouw Irene de boekhouding en regelt
zij stages en personeelszaken. We doen het
samen en dat voelt goed!”

Ralf

Irene

AUTOVAKMEESTER G. VAN WIJK
Kryptonstraat 74
2718 TD Zoetermeer
T 079 - 341 50 96
E info@gvanwijkauto.nl
W www.autovakmeester.nl/vestiging/g-van-wijk

Ton Sieljes

We leven in een hectische tijd.
Dagelijkse verplichtingen en
verwachtingen beheersen onze
agenda. Van het wereldnieuws
worden we ook niet echt vrolijk.
Stress en lichamelijke klachten liggen
op de loer. “Als je voelt dat de
energie langzaam uit je lichaam
sluipt, is het tijd voor jouw
geluksmomentje. Zoals een heerlijke
ontspanningsmassage of
gezichtsbehandeling,” vertelt
brandmanager Kirsti Huizinga van
acht Weleda City Spa’s die in een
tijdsbestek van drieënhalf jaar
succesvol blijken.
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ERVAAR ULTIEME ONTSPANNING BĲ
WELEDA GARDEN SPA OP UNIEKE LOCATIE!

“Op 6 april jl. is de Weleda Garden Spa in de
biodynamische tuin van Weleda’s hoofdkantoor
geopend. Natuurlijk kan ik je alles vertellen
over de behandelingen die we in onze uniek
gelegen Weleda Garden Spa aanbieden, maar
misschien is het beter om vóór het interview
zelf één van onze behandelingen te ervaren,”
stelde Kirsti tijdens het maken van onze
interviewafspraak aan mij voor. Een prima
voorstel, vooral omdat veel mannen denken
dat een gezichtsbehandeling alleen voor
vrouwen is weggelegd. Tijd voor een nieuwe
mindset!
PURE VERWENNERIJ
“Pure rust en ontspanning. Dat straalt de
unieke locatie van de Weleda Garden Spa uit.
Via een kronkelig schelpenpad naast het hoofdkantoor wandelde ik door een groene oase van
rust. Het is de 1 hectare grote tuin van Weleda
waar veel planten en kruiden groeien die het
van oorsprong Zwitserse bedrijf in hun 100%
natuurlijke verzorgingsproducten verwerkt.
Tijdens een behandeling in de vrijstaande salon

heb je een fraai uitzicht op honderden
bloemen, planten en bomen. Alhoewel, tijdens
mijn ontspannende gezichtsbehandeling, door
schoonheidsspecialiste Marcherie, verdween ik
binnen vijf minuten naar een andere wereld. Al
droegen de fluisterzachte, rustgevende muziek
en de bijzondere geuren van de natuurlijke
Weleda-producten daar ook een steentje aan
bij. Na 50 minuten pure gezichtsverwennerij,
inclusief reiniging van de huid, warme en koude

NIEUWE HOTSPOT
IN ZOETERMEER
kompressen, gezichtsmasker en een heerlijke
massage van gezicht, hals en schouders voelde
ik me als herboren. Een echte aanrader dus!
Voor mannen, vrouwen én tieners!”
WE BELOVEN GEEN WONDEREN,
WE GEVEN ZE DOOR!
“Onze producten en behandelingen komen
voort uit de holistische visie. Zo zijn alle

behandelingen ontwikkeld vanuit de
verbondenheid tussen mens en natuur. Ons
lichaam kan veel lichamelijke klachten zelf
oplossen, maar soms is er wat hulp nodig. Er
kunnen bijvoorbeeld spierklachten ontstaan
door stress. Tijdens de verschillende soorten
massages en gezichtsbehandelingen houden
we rekening met het geheel: lichaam én geest.
Een massage kan eventuele disbalans opheffen.
De gebruikte natuurlijke etherische oliën
verzorgen dus niet alleen je huid, maar
betekenen ook iets voor je gevoel. Als je
gemasseerd wordt, mag je zelf de oliën kiezen
die bij jouw stemming passen. Verder werken
onze masseurs en schoonheidsspecialisten
volgens vaste protocollen. Ook de uitstraling
van onze Spa’s is overal hetzelfde. Zo creëren
we rust en optimale beleving vanaf het moment
dat je hier binnenstapt. Kortom, ben jij toe aan
wat ontspanning of een stralende huid? Boek
eenvoudig jouw favoriete behandeling online!”
besluit Kirsti.

WELEDA GARDEN SPA
Platinastraat 161
2718 SR Zoetermeer
T 079 - 363 13 90
E spa-zoetermeer@weleda.nl
W www.weledagardenspa.nl
Kirsti Huizinga

DIRECT BOEKEN? SCAN DE QR CODE

Wytze Sloot. Van origine chef-kok
in hart en nieren. Ruim 35 jaar was
hij werkzaam als zorg-assistent,
dieet- en chef-kok in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen.
Vervolgens werkte hij drie jaar bij
een grote maaltijdproducent in een
commerciële functie. Rond 2016
startte hij als franchiseondernemer in
de regio Zoetermeer bij een nieuwe
maaltijdservice voor ouderen: Eten
met Gemak. Een succesformule die
uiteindelijk resulteerde in de
samenwerking per 27 juni jl. met
Albert Heijn én een andere naam.
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ETEN MET GEMAK GAAT DOOR
SAMENWERKING MET ALBERT HEĲN
VERDER ALS MAALTĲD THUIS!
“Uiteraard zijn we bijzonder trots op het feit
dat Albert Heijn met ons wil samenwerken,”
vertelt Wytze. “Verzorgingstehuizen zijn veelal
verdwenen en de overheid stimuleert ouderen
om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.
Nederland vergrijst en ook deze oudere
doelgroep verdient het om lekker, gezond en
gevarieerd te eten. Gemak dient de mens en
de formule van Eten met gemak werd niet voor
niets een groot succes en sterk concurrerend
met de kant-en-klaarmaaltijden van de
supermarkt. De verse maaltijden worden
namelijk wekelijks door bekende gezichten op
een vast tijdstip tot in de koelkast bezorgd.
Persoonlijk contact en service staan dus hoog
in ons vaandel. Na de bezorging vullen we
samen de papieren menulijst met keuze uit 48
combinaties voor de komende week in. Zo
ontzorgen we ook mantelzorgers en dat wordt
als zeer prettig ervaren.”

Wytze Sloot

naadloos aan bij onze succesformule. Zij misten
namelijk de 75+doelgroep in hun winkels en
online. Ouderen die sterke behoefte hebben
aan extra hulp en aandacht. Lekker, gezond en
gevarieerd eten moet voor iedereen bereikbaar
zijn. Ook als zelf boodschappen doen of koken
niet meer zo eenvoudig is en als u op zoek bent
naar meer gemak. De versbereide maaltijden
SAMEN ETEN BEREIKBAAR MAKEN.
warmt u namelijk snel en eenvoudig op in de
VOOR IEDEREEN!
oven of magnetron. Wij passen met Eten met
“De missie van Albert Heijn: “Samen eten
gemak prima in het plaatje van Albert Heijn. Zij
bereikbaar maken. Voor iedereen!” sloot
voegen hun kennis en ervaring op het gebied
van eten, drinken, gezondheid
en duurzaamheid eraan toe om
zo de allerbeste Maaltijd Thuis
te kunnen verzorgen. Samen
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Heijn zetten we een belangrijke stap in de
groeiende markt van foodservice en
thuisbezorging. We zijn zelfs in staat om
maaltijden op componentenniveau aan te
bieden. Dat betekent dat u elke dag kunt
kiezen uit verschillende soorten groentes,
vlees, vis en aardappelgerechten. Uiteraard
ontbreken de stamppotjes, macaroni-, bami-,
nasi- en andere wereldgerechten niet. U kunt
dus alles combineren en zo uw favoriete
maaltijd in kleine, medium of grote porties
samenstellen. Die formule maakt Maaltijd Thuis
uniek in Nederland. Hebt u interesse en wilt u
Maaltijd Thuis eerst proberen? Bestel dan een
(dieet)proefmaaltijden met drie verschillende
maaltijden voor slechts €15.-. Eet smakelijk
alvast!”

ma alt ijd thu

is. nl

MET AANDACHT BEREID,
MET LIEFDE GEBRACHT!
“Binnenkort verschijnen de
eerste busjes in het straatbeeld
met de tekst: ‘Maaltijd Thuis.
Met aandacht bereid, met
liefde gebracht.’ Een unieke
maaltijdservice, zonder
abonnementsplicht, met
aandacht voor persoonlijke
eet- en dieetwensen zoals
glutenvrij, vegetarisch en
zoutarm én persoonlijk
contact. Samen met Albert

MAALTIJD THUIS
Wytze Sloot
T 079 - 820 03 99
E sloot@maaltijdthuis.nl
W www.maaltijdthuis.nl

“Als engineerings- en
adviesbureau is Seldenthuis BV
al 12,5 jaar actief in de bouw. Wij
vormen de creatieve schakel
tussen ontwerp en constructie.
Met onze nauwkeurige
berekeningen, gedetailleerde
beschrijvingen en tekeningen
kunnen onze opdrachtgevers
zoals vastgoedontwikkelaars,
architectenbureaus, staalbouwers
en aannemers efficiënt aan de
slag. Ons ingenieursbureau groeit
hard en daarom zijn wij altijd op
zoek naar nieuwe collega’s.’’

ZOETERMEER

SELDENTHUIS ZOEKT
CONSTRUCTEURS,
(STAAL)ENGINEERS EN
EEN DETAILCONSTRUCTEUR!
ULA ASSAD
CONSTRUCTEUR
“Sinds maart ben
ik hier in dienst
als constructeur.
Een constructeur
beoordeelt een
constructief
ontwerp en
berekent wat er
minimaal aan
staal en beton
nodig is voor een
stabiel gebouw.
Ula Assad
We bepalen
bijvoorbeeld hoe
we de vloeren gaan overspannen. Kort gezegd
berekenen we vanaf het dak tot en met de
fundering de belastingen van wanden en
vloeren en deze uitkomsten verwerken we in
een rapport, zodat onze klant hiermee verder
kan. We werken voornamelijk met het
softwareprogramma Technosoft. Het team bij
Seldenthuis is gedreven en enthousiast en heeft
de nodige
ervaring.
Daarnaast zijn er
hier volop
ontwikkelingsmogelijkheden.”

Daan van Berkel

DAAN VAN
BERKEL
LEAD ENGINEER
“Als lead
engineer werk
je constructies
uit en geef je
daarnaast leiding

Het team is klein qua omvang, maar groots in
de aanpak van diverse projecten. De projecten
variëren van stijlvol vormgegeven trappen tot
enorme dakconstructies met beglazing voor
bijvoorbeeld een centraal station. ‘’We denken
mee en adviseren. Hard werken hoort erbij, al
is er altijd tijd voor gezelligheid’’. Maak kennis
met enkele medewerkers:

en sturing aan collega’s en projecten. We
werken met het programma Tekla Structures en
ik vind het een uitdaging om de mogelijkheden
die dit programma biedt in te zetten om het zo
efficiënt mogelijk voor me te laten werken. De
diversiteit aan opdrachtgevers maakt het werk
leuk, boeiend en voor mij nog steeds leerzaam.
Het geeft mij een kick om met elkaar iets voor
de klant uit te werken met als uitkomst een
resultaat dat boven verwachting is. Bij Seldenthuis
wordt er geluisterd naar ieders ideeën. Zo
komen we samen tot het beste resultaat en
dat voelt goed.’’
JÖRGEN
DE WITT
ENGINEER
“Als engineer
ben je
voornamelijk
bezig met het
uitwerken van
constructies voor
o.a. trappen,
hekken en
bruggen. Zo
werken we een
grove tekening
Jörgen de Witt
tot in detail uit in
3D, zodat onze
klanten uiteindelijk tot productie kunnen
overgaan. In dat proces werken we nauw
samen met de constructeur en de detailconstructeur. Een onderling goede communicatie is essentieel om een project compleet en
kloppend te maken. Je kunt hier in alle aspecten
van de bouw heel veel leren. De werksfeer bij
Seldenthuis is uitstekend en dat is voor mij
super belangrijk!”

Spreekt één van de genoemde functies je aan? Stuur dan een
korte motivatie mét CV naar hr@seldenthuis.nl t.a.v. Jori Oostveen
of bel/WhatsApp haar voor meer informatie op: 06 34 31 39 30.

BOB
SELDENTHUIS
EIGENAAR EN
DETAILCONSTRUCTEUR
“Als detailconstructeur ben
je voornamelijk
staalverbindingen
aan het
berekenen voor
de afdeling
engineering.
Bob Seldenthuis
Hoeveel bouten
heb je nodig?
Welke lassen moeten er gelegd worden? Wat
zijn de benodigde plaatdiktes? Je berekent tot
op de millimeter nauwkeurig wat er mogelijk is.
Onze constructeurs berekenen het grote
geheel zoals de balken en de wanden en wij
berekenen vervolgens de verbindingen. Je
moet daarbij creatief en analytisch zijn.
Bij ons ben je verantwoordelijk voor jouw
projecten, maar we houden de onderlinge
lijntjes kort en doen het uiteindelijk samen. Zo
versterken we elkaar en leren we van elkaar.
Samen kunnen we de vereiste kwaliteit leveren
in een prettige werkomgeving.”

SELDENTHUIS ENGINEERING
& BOUWADVIES B.V.
Willem Dreeslaan 436 A
2729 NK Zoetermeer
T 088 - 011 44 44
E info@seldenthuis.nl
W www.seldenthuis.nl

We zijn eerlijk en betrouwbaar. Zo heeft het
familiebedrijf ABS Den Elzen zich in ruim zeventig jaar
ontwikkeld tot een modern autoschadeherstelbedrijf
met inmiddels negen vestigingen in ZuidwestNederland. Er werken 180 professionals en per jaar
worden er zo’n 25.000 auto’s hersteld. We zijn dan
ook continu op zoek naar vakmensen. Zo is de
vestiging ABS Den Elzen Zoetermeer op zoek naar
een schademanager, chef werkplaats, autospuiter
én autoschadehersteller/plaatwerker.
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WORD JĲ OOK LID
VAN ONZE FAMILIE?
Bij ABS Den Elzen Zoetermeer werk je in een hecht team. Lief en leed wordt gedeeld. De fijne, open werksfeer voelt goed en dat verbindt. Een echt
familiegevoel. Samen bespreek je de dagelijkse planning en stroop je de mouwen op om met elkaar schades perfect te herstellen. Je wordt écht gezien en er zijn volop doorgroeimogelijkheden. Als onze kernwaarden: sympathiek, ondernemend, familie en aandacht je aanspreken, dan pas jij precies bij onze familie. Maak alvast kennis met enkele familieleden:

Addy

Boy

ADDY
SCHADEMANAGER
“Als schademanager ben je het eerste aanspreekpunt voor de klanten. Je zet de schade
op papier, maakt contact met de verzekeringsof leasemaatschappij en verzorgt een leenauto
voor de klant. Uiteraard rond je uiteindelijk de
reparatie administratief af. De sfeer is fantastisch hier. Samen draaien we de tent. Het voelt
als een familie en die verbondenheid wordt ook
gestimuleerd. Met een drankje op de vrijdagmiddag, een ijskar in de zomer of de jaarlijkse
stamppotavond die onze directeur Joost den
Elzen persoonlijk organiseert.”

Ben je benieuwd
naar de verhalen van
de andere collega’s?
Scan dan de QR-code!

BOY
AUTOSPUITER
“Het vak autospuiter zit in onze genen. Zo is
mijn opa autospuiter geweest en mijn vader
werkt nog steeds bij Den Elzen Rotterdam. Het
is een vak apart. Je moet kunnen schuren,
plamuren, lak mengen en natuurlijk spuiten.
Het is afwisselend werk, want ik sta niet de hele
dag in de spuitcabine. Ze stimuleren je zelfs om
allround inzetbaar te kunnen zijn. Zo help ik
regelmatig collega’s met het monteren of
demonteren. Wat ik het mooiste van mijn
beroep vind? Een blije klant met een vette
glimlach op het gezicht als de auto opgehaald
wordt. Je krijgt bij dit familiebedrijf volop
kansen om door te groeien en eventueel van
vestiging te wisselen. Dat maakt het werk hier
leuk en uitdagend.”

Fahir

FAHIR
TESLA-SPECIALIST
“We kunnen alle Tesla-schades herstellen en
daar zijn we trots op. Door een collega ben ik
hier als schadehersteller gestart. Ik
specialiseerde me in grotere schades en twee
jaar later kreeg ik de kans om na opleidingen in
Tilburg en Duitsland Tesla-specialist te worden.
Naast de uitdagende werkzaamheden hecht ik
veel waarde aan de relatie met mijn collega’s.
Je krijgt veel vrijheid en we helpen elkaar
graag. Dat werkt alleen als de onderlinge band
goed is. Je kunt doen waar je goed in bent en
je wordt geaccepteerd en gewaardeerd als
persoon. Blijf dus vooral jezelf!”

ABS DEN ELZEN ZOETERMEER

Spreekt één van de vacatures en ons familiebedrijf jou aan?
Bekijk alle vacatures op www.werkenbijdenelzen.nl. Daar lees je
alles over de functies en werken bij Den Elzen. Meer informatie? Onze
HR-specialist Suzanne Middendorp helpt je graag. Je kunt bellen naar
06 - 185 88 436 of een e-mail sturen naar werkenbij@denelzen.nl.

Goudstraat 21
2718 RD Zoetermeer
T 079 - 361 10 22
E werkenbij@denelzen.nl
W www.werkenbijdenelzen.nl

Met ruime ervaring in het realiseren
van bouwkundige projecten zijn
DrawinQ en Meijer & Van Eerden uit
Zoetermeer betrouwbare partners
voor gemeentes, ondernemers,
vastgoedbedrijven, zorginstellingen,
oliemaatschappen en particulieren.
“We zijn twee verschillende bedrijven
die dezelfde werkzaamheden
verrichten, veel samenwerken en in
één pand gevestigd zijn,” vertelt
directeur Raymond Thoen van Meijer
& Van Eerden. “We groeien en
daarom hebben we met spoed
bouwkundig tekenaars nodig,”
vervolgt directeur Arjan van der
Does van DrawinQ.

ZOETERMEER

Arjan en Raymond

BUNDELING VAN KRACHTEN ZOEKT
PER DIRECT AMBITIEUZE BOUWKUNDIG
REVIT TEKENAARS/BIM MODELLEURS
Als Bouwkundig Revit Tekenaar / BIM modelleur ben je verantwoordelijk voor het uitwerken van ontwerp-, bestek-, werk- en detailtekeningen,
gebruiksvergunningstekeningen, het maken van 3D BIM Modellen en clashcontroles. Daarnaast houd je je ook bezig met de toetsing van het
bouwbesluit, opnames op locatie en overige functie gerelateerde taken. Vanuit deze rol kun je in diverse richtingen doorgroeien afhankelijk
van je wensen en ambities. Maak alvast kennis met enkele collega’s die al jarenlang met veel plezier deel uit maken van een klein, hecht en
gezellig team:

Menno

MENNO SCHOEVAARS
BOUWKUNDIG TEKENAAR
“Na mijn stage en afstuderen in 2008 ben ik
als BIM Modelleur in vaste dienst gekomen.
Momenteel ben ik bezig met het maken van
bouwkundige tekeningen voor oliemaatschappijen in het 3D-pakket Revit voor de transitie
van BP tankstation shops naar winkels met het
“Albert Heijn To Go” concept. We geven dus
met o.a. plattegronden en doorsnedes aan hoe
het tankstation verbouwd moet worden. Het is
afwisselend werk, want iedere situatie is anders.
Uiteindelijk creëren we een herkenbaar beeld.
Door de flexibele structuur werk je nauw samen
met collega’s van de verschillende divisies en
daardoor leer je ook veel van elkaar.”

Robbert

ROBBERT LANTROK
BOUWKUNDIG INSPECTEUR
“Bij de bouwkundige inspectie van gebouwen
kijk ik vanuit het oogpunt van gebreken zoals
direct noodzakelijk en toekomstig onderhoud.
Vooral de diversiteit in werkzaamheden buiten
en binnen én het contact met de opdrachtgevers spreken mij het meest aan. Zo word je
ingezet bij het transformeren van tankstations
en dan houd je je weer bezig met het opstellen
van meerjarige onderhoudsprognoses voor
VvE’s. Er vindt dus voortdurend wisselwerking
plaats tussen de drie bureaus, waardoor je je
collega’s door en door kent. Het is eigenlijk
meer een vriendenclub en dat maakt het
werken hier bijzonder prettig.”

Anita

ANITA SERVAAS
OFFICEMANAGER & FOTOGRAAF
“Het is gewoon een superleuk bedrijf. Eigenlijk
regel ik alles rondom het kantoor en daar
behoort ook de sociale functie bij. Ook verzorg
ik de secretariële afhandeling van de bouwkundige keuringen. Als fotograaf bewaak ik de
uitstraling en berichtgeving op onze website en
sociale media. Vooral door de platte organisatiestructuur kom je hier als nieuwe collega
terecht in een warm bad. Je wordt gestimuleerd
om jezelf te ontwikkelen en dat voelt goed.
Verder vinden er gezellige teamactiviteiten
plaats waardoor je elkaar nog beter leert
kennen. Samen zijn we namelijk het bedrijf!”
DRAWINQ TEKEN- EN ADVIESBUREAU
+ MEIJER & VAN EERDEN
ARCHITECTENBUREAU,
INGENIEURSBUREAU & ADVIESBUREAU

Voel jij je aangesproken en wil je deel uitmaken van ons gezellige team? Stuur
dan je sollicitatiebrief mét CV naar bureau@drawinq.nl t.a.v. Evelyne de Rooij.

Signaalrood 1, 2718 SH Zoetermeer
T 079 - 342 59 73
T 079 - 316 57 10
E info@meijervaneerden.nl E bureau@drawinq.nl
W www.meijervaneerden.nl W www.drawinq.nl

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

NU OOK EEN VESTIGING IN 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 deze 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

tie 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 voordeel is dat onze specialisten altijd eerst de loca-

HOME INTERIOR CONCEPTS
Kanaaldijk 32B
Van Leeuwenhoeklaan 8A
Waddinxveen
Zoetermeer
T 0182 - 23 99 99
T 079 - 234 07 77
E info@homefloorstore.nl
E info@homewoonconcepten.nl
W www.homefloorstore.nl
W www.homewoonconcepten.nl

Wat maakt MAX Hoortechniek uniek
in Zoetermeer? MAX Hoortechniek
is de enige overgebleven volledig
zelfstandige audicien in de derde
stad van Zuid-Holland! MAX
Hoortechniek hield het vol door
persoonlijke aandacht, kwaliteit en
service te leveren. Geen gestunt
met inferieur spul en ‘onmogelijke’
kortingen.

ZOETERMEER

Gordon Piper

‘STREVEN NAAR BETER HOREN, ZELFS BETER
DAN IEMAND ZONDER HOORTOESTEL!’

Om te komen tot de juiste objectieve instellingen van het hoortoestel
maakt Gordon o.a. gebruik van zgn Real Ear Measurements waarbij een
meetmicrofoon in de gehoorgang wordt geplaatst.

Audicien Gordon Piper, met meer dan 20 jaar
ervaring, werkt bij MAX Hoortechniek al jaren
met de beste merken hoortoestellen en met
’s werelds meest geavanceerde apparatuur.
“Samen met een klant ga ik voor een optimaal
resultaat. Daar nemen we samen alle tijd voor.”

van achteren komt. Dat betekent dat de Oticon
More een veel betere toegang en realistischer
beeld geeft tot de spraak om ons heen. We
werken eraan om onze klanten net zo goed
of misschien zelfs beter te laten horen dan
mensen die goed horen zonder toestel.”

Android-apparaten te verbinden; draadloos
muziek beluisteren, handsfree bellen én het
geluid van de televisie ontvangen. Het kan
allemaal. Met de app kunnen bovendien alle
binnenkomende geluiden precies zo afgesteld
worden als de situatie vereist.

BOVENAAN DE LADDER
De Oticon More is een voorbeeld van een
Deens hoortoestel dat wereldwijd bovenaan
de ladder staat. MAX Hoortechniek is een
van de weinige audiciens in Nederland die dit
hoortoestel in huis heeft. “De Oticon More
geeft de hersenen betere toegang tot spraak
rondom uit de omgeving en is gevoelig voor
veranderende omgevingsgeluiden, waar
eenvoudigere toestellen zich primair richten op
spraak die van voren komt. De Oticon More
geeft zelfs toegang tot spraak die van opzij of

VERWACHTINGEN
Uit onderzoek bij Nederlandse 50-plussers,
zowel onder hoortoesteldragers als onder
niet-hoortoesteldragers blijkt dat geluidskwaliteit, een-op-een-gesprekken, groepsgesprekken, toegang tot alle geluiden en
minder luisterinspanning de belangrijkste
eigenschappen zouden zijn bij de keuze
voor een hoortoestel. Laat de Oticon More
uitgerekend op die punten uitstekend uit
de test komen. Het hoortoestel is ook via
de Oticon app met iPhones, iPads en

PROBEER HET ZELF
Leuk die lovende woorden, maar ervaar het
zelf. Vraag jezelf eens af of je steeds vaker
moet zeggen: ‘Wat zeg je?’ Of moet de
televisie steeds harder gezet worden? En krijg
je vanuit je omgeving steeds vaker te horen
dat je van lieverlee minder goed hoort? Dat
zijn namelijk de eerste herkenningspunten
die de gepaste aanleiding zijn om met MAX
Hoortechniek contact op te nemen voor een
vrijblijvende hoortest!

Mevrouw Darnoud: “Maandenlang hebben we toestellen uitgeprobeerd bij een keten. Het
wilde maar niet lukken. Met de Oticon More en MAX Hoortechniek is het in één keer gelukt.
Er gaat een wereld voor mij open!”
Frank en Lucia: “Gordon heeft passie voor zijn vak. Hij luistert naar jouw wensen en behoeften.
Daarna gaat hij, samen met jou, voor het maximale resultaat.”

MAX HOORTECHNIEK

De heer Vink: “Max hoortechniek is voor mij een vertrouwd en professioneel bedrijf met
geavanceerde apparatuur, waar je in een gemoedelijke sfeer uitstekend wordt geadviseerd.
De Oticon More is ten opzichte van mijn vorig hoorapparaat een enorme verbetering.
Geluiden waar ik tot voor kort moeite mee had, worden nu helder en duidelijk doorgegeven.”

Willem Dreeslaan 436B
2729 NK Zoetermeer
M 06 - 270 535 90
E info@maxhoortechniek.nl
W www.maxhoortechniek.nl

Een familiebedrijf als Veenstra moeten we
koesteren. De unieke juwelierszaak is sinds
1963 gevestigd in de Dorpsstraat in Zoetermeer.
In het verleden repareerde opa Veenstra
uurwerken achter in de zaak, maar tegenwoordig
worden daar handgemaakte juwelen vervaardigd
door kleinzoon en juwelenontwerper Daniel
Moesker, samen met zijn moeder Heleen
Veenstra zijn ze in al die jaren uitgegroeid tot
een vertrouwd gezicht in de Dorpsstraat.

ZOETERMEER

HANDGEMAAKTE
JUWELEN UIT
EIGEN ATELIER

Overal waar je kijkt zie je gereedschappen
en materialen. In het oudste atelier van
Zoetermeer is Daniel hard aan het werk. Waar
hij normaal de hele wereld over kon reizen
om edelstenen in te kopen is er de afgelopen
maanden tijd geweest om deze vaak nog
ruwe mineralen te verwerken tot de mooiste
edelstenen. Veenstra beschikt over een unieke
collectie om bijvoorbeeld een persoonlijke
verlovingsring, exclusieve oorbellen of saffieren
hanger te maken. Want Veenstra Juwelier
verkoopt niet alleen sieraden, maar ontwerpt
en maakt ze ook!
VERNIEUWEND EN DUURZAAM
“Als juwelierszaak willen we niet alleen
bijzondere juwelen verkopen, ook vinden we
het belangrijk om vernieuwend te zijn en te
weten hoe en waar onze collecties vandaan
komen en gemaakt zijn. Hierdoor werken we
steeds meer met merken die duurzaam en
origineel zijn. Zoals Clic, Eclat, Trollbeads,
Rabinovich, Jéh, Manu en uiteraard onze eigen
handgemaakte atelier Collectie”, vertelt Heleen.
OP MAAT GEMAAKTE JUWELEN
Soms heb je een bepaald idee in je hoofd van
hoe het eruit moet zien, maar lukt het niet om
jouw droomsieraad te vinden. Het atelier van
Veenstra heeft hiervoor de oplossing en kan
een passend juweel volledig naar eigen wens
ontwerpen en maken. Daniel kan met zijn ruime
collectie edelstenen en materialen alle te
bedenken sieraden ook daadwerkelijk maken.
“Wij beschikken over een mooie collectie edelstenen, waardoor er altijd iets bij zit dat perfect

bij jou past. Precies naar jouw idee, stijl en
budget”, aldus Daniel.
TROUW- EN VERLOVINGSRINGEN
Trouw- en verlovingsringen zijn misschien wel
de belangrijkste juwelen in het leven. Om die
reden is het belangrijk dat deze volledig op jou
en je partner zijn afgestemd. De ringen kun je
natuurlijk uitzoeken uit een van de bestaande
collecties, maar om het nog persoonlijker te
maken kunnen deze ook volledig ambachtelijk
naar eigen ontwerp worden gemaakt. Daarnaast is het ook mogelijk om bestaande trouwringen te vermaken. Heleen: “Het vermaken
van trouwringen is een van de werkzaamheden
die wij dagelijks uitvoeren. Vaak gaat het om
het samenvoegen van twee ringen tot één ring
of het toevoegen van bijvoorbeeld een
edelstenen of diamant.”
REPAREREN OF MODERNISEREN
Ook het repareren of moderniseren van juwelen is mogelijk in het Atelier van Veenstra. Het
is jammer om oude, kapotte of beschadigde

LAAT OUDE OF
BESCHADIGDE JUWELEN
NIEUW LEVEN INBLAZEN
juwelen niet meer te dragen. Vaak hebben zij
nog steeds een emotionele waarde. In de
werkplaats kan Daniel deze juwelen nieuw
leven inblazen door ze vakkundig te repareren
of restaureren. Ook is het mogelijk om van

deze sieraden een nieuw juweel te maken door
ze te laten vermaken en of moderniseren. Zo
kan een dierbaar juweel weer gedragen worden
en blijft de emotionele waarde behouden!

JUWELIER VEENSTRA
Een Zoetermeers familiebedrijf in de Dorpsstraat met een gezamenlijke passie voor
handgemaakte en exclusieve sieraden! Veenstra
ontwerpt, maakt en verkoopt sieraden zowel
van eigen hand als Nederlandse en internationale designers. In het eigen goudsmidatelier
blazen zij bovendien nieuw leven in oude of
beschadigde sieraden. De openingstijden zijn
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur
Dorpsstraat 77
2712 AD Zoetermeer (wijk 12 Dorp)
T 079 - 316 30 88
E info@veenstrajuwelier.nl
W www.veenstrajuwelier.nl

over theo
Het startte met een gevoel dat we
niet langer konden onderdrukken.
Het was 1987 en we hadden
‘goesting’. Goesting in iets
anders, in die andere bril. En we
waren klaar om er werk van te
maken. Samen met Patrick Hoet
(ontwerper en basis voor het
theo-anagram), besloten we om
eigen brillen te ontwerpen voor de
winkels in Antwerpen en Brugge.
De eerste theo-modellen die we
lanceerden, creëerden aardig wat
deining. En dat enthousiasme
werkte aanstekelijk. Collega’s
vroegen ons al snel of zij ook
theo konden verkopen. Beetje bij
beetje en land per land veroverde
theo meer en meer harten. Uiteraard liet ons dit niet onberoerd.
Welintegendeel! Het spoorde ons
alleen maar aan om de ingeslagen
weg te volgen.

iedereen is theo

Casper Optometrie is dé optiekwinkel
in Zoetermeer voor alles op het gebied van
oogzorg, brillen, zonnebrillen en contactlenzen.

Gesloten
09.00 - 17.30 uur
09.00 - 17.30 uur
09.00 - 17.30 uur
09.00 - 20.00 uur
09.00 - 17.00 uur
Gesloten

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

Nu, zo’n 25 jaar later, zijn we ongelooflijk trots dat we wereldwijd
kunnen samenwerken met een
selecte groep zelfstandige
optiekers. Het vertrouwen in ons
beantwoorden we door jullie te
laten delen in onze liefde voor
design, originaliteit en kwaliteit.
Maar ons verhaal eindigt niet hier.
Ondertussen is theo gegroeid tot
een platform waar designers allerhande (brillen, mode, meubilair,...)
in synergie werken met ons
enthousiast team van het hoofdkantoor. De wil om te blijven
inspireren en verrassen zit
gewoon in ons DNA. Dat, en
de liefde voor onze fans.

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

We waren overtuigd om steeds
weer vernieuwende brillen te
ontwikkelen, altijd gekruid met
een vleugje humor, eigenzinnigheid en toch dat hoekje-af. En
deze visie zijn we trouw gebleven.
Want het doel blijft altijd hetzelfde.
Samen met de optieker willen we
de eindklant verrassen en hem als
brildrager een unieke ervaring
aanbieden.

theo loves you
Casper van Haastrecht

Casper loves theo

Bij Dresscode in Winkelcentrum Rokkeveen is
het een komen en gaan van klanten, die een
kijkje komen nemen bij de steeds wisselende
collectie dameskleding die Dresscode Fashion
Stores tegen scherpe prijzen kan aanbieden.
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DRESSCODE BIEDT
BETAALBARE
DAMESMODE
De kracht van de kledingcollectie ligt volgens
Esli in het feit dat niet alleen constant op de
laatste mode, maar ook op de weerverwachting
wordt ingespeeld. Hierdoor weten de klanten
altijd wel iets van hun gading te vinden. Esli
vervolgt: “Drie keer per week vullen wij onze
winkels aan met nieuwe kleding, accessoires,
jassen, sjaals, tassen en schoenen. Hou onze

facebookpagina Dresscode Fashion Stores in
de gaten, want wij posten regelmatig leuke
foto’s van ons team met nieuwe kleding aan.”
Dresscode heeft ook een uitgebreide collectie
jeans en broeken, van hoog model tot lager
vallend, in de maten 34 t/m 48, altijd geprijsd
rond 30 euro. Doorgaans is alles in de winkel
niet duurder dan 35 euro, of het nu gaat om

kleding, tassen, schoenen of accessoires. “We
hebben een enorme collectie betaalbare damesmode; van een trendy rokje tot een leuk
colbertje en dit voor alle leeftijden”. Ook dames met een maatje méér zijn bij Dresscode
aan het goede adres. Naast een mooie collectie is onze klantvriendelijkheid minstens zo
goed. Esli is trots op zijn team. “We doen het
tenslotte met z’n allen”, aldus Esli. Hi Erik

DRESSCODE FASHION
Nathaliegang 128 A, 2719 CS Zoetermeer
(tegenover Jumbo / naast Blokker)
079 - 360 85 41
Dresscode fashion stores

Wat worden er veel schoenen onnodig weggegooid!
Jaarlijks kunnen 30 voetbalvelden gevuld worden met
afgedankte schoenen. “Dat is vaak niet nodig. Schoenen
zijn vaak te repareren voor een prijs die lager is dan de
aanschafwaarde van een nieuw paar”, zegt Pascal
Govaars van Schoenmakerij De Uitkomst.

HET IS TĲD VOOR
DUURZAAMHEID

GA NAAR DE SCHOENMAKER OM JE
SCHOENEN TE LATEN REPAREREN!
Volgens de bekende schoenmaker uit winkelcentrum Rokkeveen speelt een stukje onwetendheid mee. “We leven in een consumptiemaatschappij. Daar doen we stiekem allemaal
aan mee. We kopen liever drie keer per jaar
iets nieuws dan één keer in de drie jaar iets
goeds. Onze voeten zijn de fundering van ons
lichaam. Daar moeten we zuinig op zijn.”
ORIGINEEL
Schoenmakerij De Uitkomst is gildemeester
en gebruikt hiervoor de originele materialen
en stikt de schoen zoals het origineel voor
reparaties van onder meer Van Lier, Van Bommel
en Greve.
OOK VOOR MESSEN EN MEER
Het gaat verder dan alleen schoenen. Ook voor

het repareren van tassen en materialen voor
paardrijden kun je bij Pascal terecht. Het-zelfde
geldt voor het slijpen van scharen, tuingereedschap en messen! “Twijfel je of je schoenen nog
gerepareerd kunnen worden? Kom gezellig
langs, dan kan ik het laten zien!”

Meester Schoenmaker
Pascal Govaars

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

beste werkgever
Het WerkgeversServicepunt Zuid Holland Centraal wil samen met u
meer arbeidskansen realiseren voor
werkzoekenden met een (grote)
afstand tot de arbeidsmarkt.
Wij helpen u hierbij, van advies tot
uitvoering. Het kost niets en het levert
sociaal en economisch voordeel op.
Bel ons op 088 – 39 20 200
of kijk op www.zhcwerkt.nl

wat kunnen zij
voor u betekenen?
WSP is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de regio die inclusief willen ondernemen.
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“Het blijft onverminderd druk en ons magazijn staat vol met keukens die binnenkort
geplaatst worden,” vertelt bedrijfsleider Youri van Weert van Keukencentrum Wim van
der Ham. “De aanhoudende drukte heeft o.a. te maken met de start van diverse nieuwbouwprojecten in Zoetermeer zoals King’s Park, Duinparc en Happy Days. Ook veel van deze
potentiële bewoners zien we dus in onze showroom en die willen we graag volledig
ontzorgen vanaf de oriëntatiefase t/m de plaatsing. Wil jij in dat proces een steentje bijdragen?”

ZOETERMEER

WE ZOEKEN EEN VERKOOPADVISEUR
MET PASSIE VOOR KEUKENS EN EEN
MANNETJESPUTTER VOOR HET MAGAZĲN
“Het personeelstekort is in vele sectoren een hot item. Ook Keukencentrum Wim van der Ham komt handjes tekort in de
showroom én het magazijn. Daarom zijn we op zoek naar een verkoopadviseur én een magazijnmedewerker. Fulltime.
Denkers en doeners met pit en passie voor keukens. Is er een klik? Dan ligt jouw toekomst bij ons. Maak alvast kennis met
enkele collega’s!”

YOURI VAN WEERT
BEDRIJFSLEIDER
“In 2018 ben ik hier gestart als verkoopadviseur en inmiddels ben ik bedrijfsleider.
Er zijn dus doorgroeimogelijkheden. De
verkoopadviseur die bij ons past, moet goed
kunnen omgaan met de klanten. Hoe vertaal
je de specifieke wensen in hun droomkeuken?
Dan moet je ook goed kunnen luisteren en in
staat zijn om creatieve oplossingen te bedenken. Iedere dag is anders en iedere klant heeft
andere wensen. Het is dus zeer afwisselend én
uitdagend werk. Als verkoopadviseur kom je in
een klein, hecht team met oog voor elkaar.
Herken jij jezelf in dit profiel? Dan ben jij de
verkoopadviseur die wij zoeken.”

LIESBETH RECEPTIONISTE
EN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
“Vanaf 1 september 2021 werk ik hier en in
relatief korte tijd heb ik het super naar mijn zin,
vooral dankzij de leuke collega’s en de prettige
werksfeer. Mijn functie bestaat uit diverse
werkzaamheden. Zo ontvang ik als
receptioniste de klanten in de showroom,
beantwoord ik telefoontjes/e-mails en verricht
ik diverse administratieve taken. Je krijgt in dit
familiebedrijf het vertrouwen en dat geeft mij
een fijn gevoel. In maart zijn we nog met z’n
allen een weekend naar Maastricht geweest en
zo’n teamuitje versterkt de onderlinge sfeer
natuurlijk enorm.”

STIJN
CHEF MAGAZIJN
“Stressbestendig, “spierballen”, flexibiliteit en
een portie gezond verstand. Dat zijn zo
ongeveer de eigenschappen waarover je als
magazijnmedewerker moet beschikken. Allereerst archiveren we wat er binnenkomt en
daarna ordenen we de keukens, keukenbladen,
plinten en inbouwapparatuur. Als de keuken
vervolgens uitgeleverd wordt, zorgen wij ervoor
dat de complete keuken klaarstaat voor vervoer
naar de klant. Het is boeiend werk, want elke
dag verloopt anders. We zorgen er ook voor
dat een nalevering klaar staat voor de servicemonteurs. Je moet uiteindelijk zelfstandig
kunnen werken. Je bent hier geen nummer en
er is echte aandacht voor het personeel.”

WIM VAN DER HAM KEUKENS

Voel jij je aangesproken en wil je deel uitmaken van ons gezellige team
in Zoetermeer? Stuur dan je sollicitatiebrief mét CV naar Willem van
Capelleveen: willem@vanderhamkeukens.nl Je bent van harte welkom!

Wattstraat 14
Theresiastraat 168-178
2723 RC Zoetermeer
2593 AT Den Haag
T 079 - 33 00 900
T 070 - 383 50 10
E info@wimvanderhamkeukens.nl
W www.wimvanderhamkeukens.nl

