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Op een gloednieuw industrieterrein in Oostzaan ligt het
nieuwe hoofdkantoor van
internationaal topontwerper
Piet Boon. Speciaal voor
Staal Magazine opent hij
de deuren.
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Japan is niet geveld, maar
ernstig uit evenwicht gebracht.
De eerste tekenen van herstel
zijn er wel. Voor de rest is
het puinruimen in de dorpen
en steden, de politiek en de
economie.

Beste lezer,

W

elkom in de zomer van 2011!
Ook deze uitgave van Staal
Magazine heeft een zomers tintje
gekregen, met het werk ‘Man op
bont paard’ van Isaac Israëls op de
cover. Het is één van de vele
strandscènes die deze Hollandse
impressionist op linnen heeft gezet.
Ten tijde van de vorige eeuwwisseling schilderde Israëls zomers
vaak in Scheveningen, toen een
mondaine badplaats, waar hij samen
met zijn vader, de eveneens
beroemde schilder Josef Israëls, een
huurhuis bewoonde. Hoewel
Scheveningen niet meer de allure
van vroeger heeft, kan ik me – als
liefhebber van de Haagse kust voorstellen dat het strandleven een
inspiratiebron voor hem vormde. Er
is altijd wat te zien, te doen en te
beleven.

Of de stad Den Haag hem ook zo
inspireerde, vertelt het verhaal niet.
Zijn jeugd en zijn laatste levensjaren
heeft hij in onze Hofstad doorgebracht.
Aan de Koninginnegracht, slechts 600
meter verwijderd van Bankierskantoor
Staal & Co in de Lange Houtstraat, het
huidige Staalbankiers. Zouden de tijden buurtgenoten Isaac Israëls en bankier
Machiel Staal elkaar wel eens de hand
hebben geschud? Hebben deze twee
succesvolle en gedreven heren elkaar
gekend? Wellicht biedt de geplande
duik in de archieven voor het komende
jubileumnummer van Staal Magazine
ter gelegenheid van het 95-jarig bestaan
van Staalbankiers antwoord op deze
vraag.Wie weet?!
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P.S. Ideeën, vragen en/of opmerkingen over het magazine? Stuur ze naar redactie@staalbankiers.nl.

Voor nu, veel leesplezier!
Angela Looyé
Hoofdredacteur Staal Magazine
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COLUMN// Peter de Ruijter

I

Het nemen van verantwoordelijkheid is ook
de basis van de samenwerking binnen de EU
en is het fundament voor het vertrouwen in de
euro. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is
dat landen die tijdelijk in problemen komen,
door de anderen worden gesteund. Net als
bij een onderlinge waarborgmaatschappij. De
individuele verantwoordelijkheid bestaat eruit
dat landen zich inspannen hun eigen financiële
problemen zo snel mogelijk op te lossen. Zoals
iedere verzekerde gehouden is eventuele schade
te beperken.

n 1811 begon boekhouder Ulbe Piers
Draisma met het voeren van de administratie
van de onderlinge waarborgmaatschappij
Achlum. Net als in veel dorpen in Nederland
waren het de inwoners van Achlum zelf die
de koppen bij elkaar staken en vanuit een
gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid
een coöperatieve verzekeringsmaatschappij
opzetten. De oprichting van ‘de onderlinge’ in
Achlum wordt beschouwd als de basis van ons
moederbedrijf Achmea, dat dit jaar het 200-jarig
bestaan viert. In Achlum.

In 1916 besloot Machiel Staal in Den Haag tot
de oprichting van een bank omdat de bestaande
banken zich in zijn visie te weinig bekommerden om de belangen van klanten. Staalbankiers
viert dit jaar het 95-jarig bestaan en baseert zich
nog steeds op het uitgangspunt van Machiel
Staal dat het belang van de klant voor een bank
altijd het uitgangspunt van de dienstverlening
moet zijn. Die verantwoordelijkheid voelen en
nemen we bij Staalbankiers dagelijks.

Zo dragen we op allerlei niveaus bij aan de
gezamenlijkheid.Vanuit de overtuiging dat een
betere samenleving begint bij jezelf, en dat het
nemen van verantwoordelijkheid daarvoor de
basis is.
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Verantwoordelijkheid nemen gaat voor ons
nóg verder.We zijn maatschappelijk betrokken door het ondersteunen van goede doelen.
Persoonlijk doe ik dat als business ambassadeur
van War Child, een organisatie die met een
creatieve en participatieve aanpak helpt om
kinderen hun oorlogservaringen te verwerken.

Als bank organiseren we onder meer ieder jaar
de Goede Doelen Rally. De komende twee jaar
zal de opbrengst hiervan worden geschonken
aan respectievelijk de Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte Kind (NSGK) en het
Oranje Fonds.Als bank ondersteunen we goede
doelen stichtingen en verenigingen door vanuit
onze Institutendesk te werken aan een goed en
maatschappelijk verantwoord beheer van het
vermogen van een groot aantal instellingen die
tot onze klantenkring behoren.

Verantwoordelijkheid nemen
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Vraag
maar
raak!

In iedere uitgave van
Staal Magazine vindt u
de rubriek Vraagbaak,
met daarin vragen en
antwoorden vanuit de
dagelijkse praktijk van
Staalbankiers.

Heeft u een vraag
over financiële zaken
die u graag behandeld
wilt hebben? Stuur dan
een mail naar:
redactie@staalbankiers.

N I E U W S //

Goede Doelen Rally

Op 2 september wordt de zesde
Goede Doelen Rally gehouden,
georganiseerd door Staalbankiers.
De rally heeft dit jaar als doel om de
banden tussen Staalbankiers en de
Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind (NSGK) nauwer
aan te halen en uit te dragen. De
bedoeling is dat de deelnemers met
een bijzondere auto meedoen. Dit
hoeft niet per se een klassieker te
zijn, maar de auto moet wel voldoen
aan het criterium ‘bijzonder’.

Aan de rit zullen zowel deelnemers
namens Staalbankiers als namens
de Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind meedoen. In
totaal wordt gerekend op circa
50 equipes.

Meer lezen over de Nederlandse Stichting
voor het Gehandicapte Kind?
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Zie dan het interview met directeur
Ingrid Tuinenburg op pagina 30.
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Bloeit Japan
Door Sebastiaan van der Lubben & Hans Smits,
fotografie iStockphoto, Getty Images & Hollandse Hoogte
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Japan is niet geveld,
maar ernstig uit
evenwicht gebracht.
Maar, het land is als
judo: meegeven om
te overwinnen – en
de eerste tekenen van
herstel zijn er. Voor
de rest is het puinruimen in de dorpen
en steden, de politiek
en de economie.

weer op?
6

D

e impact van de aardbeving en
daaropvolgende tsunami op de
Japanse bevolking en economie is
nauwelijks te overschatten. De schok
op vrijdag 11 maart om 5:46 uur
UTC op 32 kilometer diepte had een kracht van 9,1
op de Schaal van Richter en dreunde na in alle
indices van alle markten. Gevolg: 27.000 doden en
vermisten, een krimp in de mondiale productie van
een kwart tot een half procent, de nucleaire ramp in
de Fukushima kernreactor en black-outs in de
nationale elektriciteitsnetten. Daags na de ramp
reageerden de markten heftig op de catastrofe. Maar
na wat meer zekerheid over de onzekerheid blijkt
Japan bijzonder veerkrachtig en al weer langzaam te
herstellen.Tegelijkertijd schuilen achter de puinhopen van de tsunami ook structurele economische en
politieke problemen.
Japan produceert, just-in-time, halfproducten die in
de regio worden bewerkt om voor de finishing touch
terug naar Japan te worden gehaald. Die wijze van
produceren blijkt, voor zowel Japan als de regio, zeer
gevoelig voor aardbevingen. Zo mist Toyota, Japans
grootste autofabrikant, momenteel ongeveer 150
essentiële auto-onderdelen. Daardoor is de productie
met meer dan de helft afgenomen. Pas in november
dit jaar, is de verwachting, draait de fabriek weer
op volle toeren. Naast Toyota hebben ook andere
industrieën te kampen met verstoorde productielijnen die niet zomaar weer online zijn.Wat nog
functioneert, heeft te maken met black-outs in het
elektriciteitsnetwerk (zie kader).TEPCO, de Japanse
elektriciteitsleverancier, verloor na de aardbeving veel
productievermogen. Met een hete zomer in Tokio

voor de boeg (airco’s) zag het er lang naar uit dat burgers en bedrijven op een streng elektriciteitsrantsoen
zouden worden gezet.TEPCO heeft door maatregelen te nemen de output van kilowatturen (een maat
voor de hoeveelheid elektriciteit) weer aardig op peil
gekregen, toch zal de zomer moeten uitwijzen in
hoeverre dat voldoende is om de productie weer snel
op peil te krijgen. Grote ondernemingen is gevraagd
om 25 procent van hun totale behoefte te besparen
door kortere werktijden, langere werkweken en vaker
korte vakanties in te voeren.

F I N A N C I E E L //

politieke elite zich weer verzette tegen broodnodige
economische hervormingen.

Toch zal premier Naoto Kan moeten kiezen uit
‘strategieën’ om de wederopbouw van zijn land te
financieren, elk met een prijs. Hij heeft er vijf: de
verkoop van buitenlandse obligaties (repatriëren van
eigen vermogen), lenen, het verhogen van belastingen, het verlagen van uitgaven (bezuinigingen) of
een laatste remedie: het drukken van geld.Voor de
laatste optie – drukpersen aan – is een wetswijziging
nodig waartegen de Japanse Centrale Bank zich zeker
zal verzetten. De vraag rijst of de politieke situatie in
Japan de strijd om zo’n wet ook toelaat.Waarschijnlijk niet. Meer voor de hand ligt de optie om door de
verkoop van Amerikaanse obligaties eigen vermogen te repatriëren. Er staat voor 480 miljard dollar
aan obligaties uit in Amerika – Japan is een netto
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Japan zou, als derde financieringsbron, (nog meer)
kunnen lenen. De rente is momenteel zeer laag en
door de lage inflatie (voor sommige producten zelfs
deflatie) is de reële rente die Japanners voor staatsobligaties krijgen, zeer aantrekkelijk. Het past ook in
de spaarzame volksaard – maar vijf procent van het
geleende vermogen is in buitenlandse handen. De
rest is geleend van eigen burgers en bedrijven. Een
vierde en vijfde optie is het verhogen van belastingen
en bezuinigen op uitgaven. Beide zullen de economische impuls die uitgaat van de herstelwerkzaamheden
enigszins drukken (analisten manen beleggers om
die reden tot voorzichtigheid in het gesignaleerde
enthousiasme voor aandelen in aannemers en grondstoffenleveranciers).Voor de verhoging >>

crediteur.Terughalen van dat bedrag of delen daarvan
stuit echter op monetaire bezwaren. Door verkoop
zal de yen ten opzichte van de dollar stijgen waardoor
Japanse producten (export) duurder worden.Vlak na
de ramp heeft de G7 al ingegrepen om de verhouding tussen de yen en de dollar, ten gunste van de
Amerikaanse munt, bij te stellen.

PUINHOPEN van de
tsunami schuilen ook structurele
economische en politieke problemen

Tegen de achtergrond van nerveuze markten en
slecht nieuws over uitgevallen productielijnen en
black-outs staken ook al snel positieve geluiden de
kop op. Zo kruipt de Nikkei-index al weer naar het
punt van vlak voor de aardbeving en is het gevoel
van onbehagen, gevoed door de Arabische Lentes in
Tunesië, Egypte en Libië,
de stijgende olieprijzen en
aardbeving zelf, langzaam ACHTER DE
weggeëbd. Koopjesjagers
stuwen de aandelenkoers
verder op – aandelen die
vlak na de tsunami in blinde
paniek van de hand werden
gedaan, blijken nu helemaal niet zo waardeloos als
gedacht. Beleggers zien ook weer kansen, met name
in aandelen ‘herstelindustrie’ zoals aannemers en
grondstoffenleveranciers. Na de omvangrijke ramp
kan het land aan de slag en kan de wederopbouw
van start. De kosten zijn geschat rond de 25 biljoen
(duizend miljard) yen – vijf procent van één jaar BNP.
Om die som te financieren heeft de Japanse politiek
vijf keuzes en één groot probleem.

Dat probleem is de politieke stagnatie die het land
vanaf het barsten van de vastgoedbubbel eind jaren
tachtig in een onvervalst Japanse houdgreep heeft.
Ter illustratie: tussen 1981 en nu kende het land 23
premiers (ter vergelijking:Amerika had er in diezelfde
periode vijf, Nederland kende in diezelfde periode
tien verschillende kabinetten en vijf premiers). De
vele regeringen hebben het land niet op een groeipad van anderhalf tot twee procent per jaar weten
te krijgen. Even, in 1995, piekte de economische
prestaties. Dat was niet het gevolg van politiek beleid,
maar van de aardbeving in Kobe (6.500 doden en
vermisten). De wederopbouw stuwde de groeicijfers
toen omhoog. Dat effect duurde twee jaar waarna de
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>> van de belastingen is, net als bij bezuinigen,
politieke wil nodig. Die ontbrak ook al vóór de ramp:
economen schatten de fiscale situatie van Japan slechter
in dan die van Griekenland. De effectieve belasting op
Japanse inkomens is slechts 5,7 procent en ruim zeventig procent van de Japanse bedrijven betaalt helemaal
geen belasting.Analisten verwachten daarom een mix
aan maatregelen om het gigantische herstelbedrag bij
elkaar te krijgen.Alles met één doel: het op de rails
krijgen van de industriële productie. En niet alleen in
Japan.
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De rampspoed heeft zich namelijk uitgebreid naar de
regio. Just-in-time bindt de Japanse productie stevig
aan die van omliggende landen. Door de klap, die
de Japanse productie heeft opgelopen, vallen ook in
de regio industrieën stil: er is geen aanvoer meer. De
import en export van goederen ligt stil. Dat effect is
overigens omgekeerd evenredig met de afstand tot de
ramp: hoe verder industrieën van Japan zijn verwijderd, hoe minder nadelige gevolgen zij van de aardbeving in het land ondervinden.Wat niet hetzelfde is
als de bewering dat de aardbeving geen wereldwijde
effecten heeft. De impact op de wereldeconomie is er,
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meer kolen uit Australië en minder olie uit Indonesië.
De aardbeving heeft namelijk een aantal olieverwerkende raffinaderijen platgelegd. De afhankelijkheid

van fossiele brandstoffen heeft Japan lange tijd ondervangen door te investeren in kernenergie. De rampen
in de Fukushima -reactoren zetten die strategie nu
onder druk. Zeer waarschijnlijk zullen veiligheidsnormen voor nieuwe centrales worden aangescherpt
en feit is dat de Fukushima-reactoren niet meer
online gaan. Ook enkele andere kerncentrales zullen
worden stilgelegd. Japanse kerncentrales leveren een
substantieel percentage van de Japanse elektriciteitsbehoefte. Kerncentrales zullen dat deels blijven doen,
maar de vraag is of door de strengere normen voor
kernenergie alternatieven (water-, wind- en zonne-

JAPANNERS kunnen de
gedisciplineerde, gelaten acceptatie
van het lot nog opbrengen

maar beperkt. Met name de emerging markets in Azië
zullen onder de directe gevolgen van de productieuitval in Japan lijden, in mindere mate gevolgd
door Taiwan en Korea. Op
wereldschaal zal de economiNIET ALLE
sche groei in de eerste helft
van 2011 iets lager uitkomen
om in de tweede helft, door
herstelwerkzaamheden en
de vraag naar grondstoffen die daaruit voortvloeit,
waarschijnlijk iets sneller te
groeien. Dat effect is in de VS en de grondstoflanden
(Australië en Canada) naar verhouding sterker dan in
Europa.
Naast productie van halffabricaten verbinden ook
grondstoffen de Japanse economie met die van de
regio. Het land heeft er geen en is aangewezen op
import. Olie komt uit Indonesië, kolen uit Australië, gas uit Rusland en China. Door de stilgevallen
productie is er in eerste instantie minder vraag naar
energie.Tijdens en na het herstel zal de energiemix
waarschijnlijk veranderen. Meer gas uit Rusland,

energie, gas of kolen) niet aantrekkelijker worden.
Zo bezien kan de verschuiving in de energiemix van
Japan, nu nog ingegeven door het acute karakter van
de ramp, structureel worden. Leveranciers van fossiele
brandstoffen zullen dat zeker merken in de export
naar het land.
Eén grote invloed heeft de ramp inmiddels ook op de
culturele verhoudingen: niet alle Japanners kunnen
de gedisciplineerde, gelaten acceptatie van het lot
nog opbrengen.Toen de directie van de Fukushima
kernreactoren letterlijk op de knieën ging voor de
omwoners, kregen ze voor Japanse begrippen hele
forse kritiek te verwerken – de excuses werden niet
geaccepteerd. Die gedisciplineerde volgzaamheid is
tegelijkertijd een vloek en een zege voor het land.
Het weerhoudt de inwoners van Tokio collectief de
airco van de zomer aan te zetten, waardoor het elektriciteitsnetwerk grotendeels zal blijven functioneren
en zo eerder aan het herstel in productie kan worden
gewerkt. Het voorkomt een run op levensmiddelen
omdat landgenoten, uit solidariteit met medeburgers
in nood, minder eten en inkopen doen. Die collectieve discipline bracht ook duizenden jongeren op
de been om, gemobiliseerd door social media, hulp te
bieden.
Opmerkelijk, want deze jonge generatie kreeg vaak
de kritiek toegebeten alleen maar met zichzelf bezig
te zijn.Tegelijkertijd frustreert die gesloten zwijgzaamheid de broodnodige electorale steun voor politieke en economische hervormingen, nodig om het
land weer op het juiste spoor te krijgen. De hamvraag
is of deze ramp rampzalig genoeg is om te breken
met slechte gewoonten en de ‘nieuwe start’ aan te
grijpen om af te rekenen met politieke en economische demonen uit het verleden. De Japanse feniks
herrijst niet uit de as, zoals in het Westen, maar keert
weer terug uit de hemel. En niet om een nieuwe tijd
in te luiden, zoals bij ons, maar om toe te zien op de
start daarvan. Dan moet die wel worden gemaakt, niet
door een mythologische vogel, maar door de Japanners zelf. Het ziet er naar uit dat dat ook nu weer gaat
lukken, dat er uiteindelijk weinig zal veranderen en
de Japanse demonen blijven voortleven.

Twee nationale
netten

Japan heeft niet één, maar twee elektriciteitsnetten. Twee netten die niet op elkaar kunnen worden
aangesloten. Het net in het Zuiden van Japan heeft
namelijk een polariteit van 60 Hz (met andere woorden: de spanning wisselt zestig keer per seconde
van plus naar min en terug). Het Noorden kent een
polariteit van 50 Hz. Het verschil is vergelijkbaar
met Europa en Amerika – Amerikaanse toestellen kunnen niet op het Europese elektriciteitsnet
worden aangesloten. Veel consumentenelektronica
hebben daarvoor een eenvoudige schakelaar. Industrieën hebben die schakelaar niet op hun machines
zitten. Gevolg: het zuiden kan niet ‘bijspringen’ om
de energieproblemen in het Noorden tijdelijk te
verlichten en zo de productie op gang te brengen of
te houden.

Tweede probleem: de zomer komt eraan. Het is
het seizoen waarin het meest van het elektriciteitsnetwerk wordt gevergd. Om de hitte te verjagen,
zetten Japanners normaal massaal hun airco aan.
Het zorgt voor een piekbelasting, die duurt van half
juni tot eind september. Japan heeft al besloten om
te rantsoeneren, Chubu Electric Power probeert
waterkrachtcentrales om te bouwen naar 50 Hz
en werkgevers spreiden werk naar de nacht en de
weekenden. Dat kan wel in de auto-industrie, maar
niet in industrieën, die 24 uur per dag ‘draaien’, zoals
bij de fabricage van halfgeleiders, glas en siliconen.
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S U C C E SVO L L E V R O U W E N //
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Door Hilde Duyx, fotografie Jeroen Bouwman

Ze zijn ondernemer en succesvol. Staal
Magazine interviewt Ellen de Bie-Stijn,
Titia Mulders en Karin Bloem. Over
durf hebben, jezelf blijven en gaan
voor je dromen.

“IK DOE
WAT
IK WIL,
NIETS
HOEFT”
10

Karin Bloem,
eigenaresse van Wild Times Safaris

“No guts, no glory”

Ondernemerschap

“Voor het ondernemerschap moet je een commercieel oog hebben,
kansen zien en benutten. Daarnaast lef hebben, hard werken en over goede
contactuele eigenschappen beschikken. Ik houd van de vrijheid. Soms doe
ik ’s middags iets voor mezelf, maar zit ik ’s avonds of in het weekend weer
met een klant aan de telefoon. Dat vind ik prima, want ik heb van mijn passie
mijn werk gemaakt.”

Levensvisie

“‘Live your dreams, don’t dream your life.’ Een vriendin uit Kenia had een
ring met die tekst erin ontworpen en toen ik ‘m zag, dacht ik: hey, die is van
mij, zo zie ik graag mijn leven.Toen ik jaren geleden samen met mijn man
een jaar vrijaf nam om een wereldreis te maken, zeiden mensen,‘joh, doe
het niet, denk aan je carrière’.We hebben het gedaan en het was één van de
mooiste jaren van mijn leven.‘No guts, no glory.’ Volg je gevoel en je passie
en het komt goed.”

Tegenslagen

“Als ik met tegenslagen te maken krijg, ga ik meestal direct aan de slag om
het op te lossen en blijf ik er niet in hangen.Vaak is het ook een leermoment,
zodat je iets in de toekomst kan voorkomen. Maar in principe: zand erover en
doorgaan!”

Vrouwen aan de top

“Het is geweldig dat we in een land leven waar vrouwen de mogelijkheid
hebben topposities te bekleden.Als je als vrouw ambities hebt, dan kun je
er komen. En als je niet voor een carrière aan de top kiest, ook prima. Het
mooie is dat iedereen een vrije keuze heeft.”

Energie

“Ik haal energie uit mijn werk, het reizen en Afrika. Regelmatig ga ik op reis
om nieuwe bestemmingen te bekijken. En Afrika zit in mijn hart. Het is zo’n
waanzinnig continent. De kleuren, geuren, overweldigende natuur, de mensen. De Masai zeggen over Kenia:‘Het land is zo ongerept, zoals Mwai, God,
het ooit heeft geschapen.’ Het is een voorrecht om er te komen en er mensen
voor mijn werk naartoe te brengen. Daar kan weinig tegenop.”
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Over Karin Bloem Karin richtte Wild Times Safaris op toen ze met haar
familie in Kenia woonde. Ze biedt op maat gemaakte safaris aan in heel
Afrika, en India en Sri Lanka, afgestemd op de specifieke wensen van
klanten. Omdat ze zelf twaalf jaar in Afrika woonde, kent ze de landen,
de mensen en de parken, lodges en kampen. Die ervaring zet ze in voor
haar klanten. Meer informatie vindt u op www.wildtimessafaris.com
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Ellen de Bie-Stijn,
eigenaresse van Costa Dream

“Ik verveel me nooit”

Titia Mulders,
trainer/coach What About You

“Je moet durf hebben”

Levensvisie

“Je moet als goede ondernemer durf hebben, je gevoel volgen en doen wat bij
je past.Volg je eigen interesses. Ik heb dat altijd gedaan.Toen ik in de journalistiek zat, paste dat bij mij. Nu doe ik niets liever dan coachen en trainingen
geven. Ik wil niet gebonden zijn, ik wil mijn eigen weg uitstippelen. Het is
misschien spannend, maar ik ben nooit bang geweest. Het hoort bij mij.”

Ondernemerschap

“Ik had graag eerder ondernemer willen worden! Het geeft mij de vrijheid om mijn
passie voor Spanje optimaal te laten floreren. Ik combineer mijn reizen naar Spanje
met het huizen bekijken en klanten begeleiden. Ook kan ik aandacht schenken aan
mijn onderzoek naar cultuurverschillen tussen Spanje en Nederland. Je moet wel een
vechter en een doorzetter zijn. Dat ben ik altijd geweest. Het geeft me voldoening om
ergens voor te gaan, om mensen blij te maken.”

Ondernemerschap

Levensvisie

“Jezelf zijn. In mijn werk als coach probeer ik mensen inzicht te geven in hun
eigen kwaliteiten. Ik moedig ze aan om uit hun eigen kracht en vermogen te
putten. Zodra je inzicht hebt in hoe en waarom je de dingen doet zoals je ze
doet, kun je je flexibiliteit in het leven vergroten – wat je effectiviteit in het
werk ook aanmerkelijk ten goede komt.”

“Kijk ernaar, leer ervan en loop er niet van weg.Accepteer tegenslagen en kijk
naar je eigen rol erin. Zorg voor jezelf, voor je eigen kwetsbaarheid. Mensen
lopen vaak weg voor de pijn, of ze gaan erover klagen. Ze geven anderen de
schuld. Ik zeg altijd, voel de pijn, ga er doorheen en heb compassie met jezelf.
Je mag best erkennen dat je geraakt bent.”

Tegenslagen

Vrouwen aan de top

Tegenslagen
“Accepteren en er niet in blijven hangen. Niet alle mooie dingen in het leven komen
in geschenkverpakking.Vorig jaar ben ik even met alles gestopt. Ik had ontzettend
hard gewerkt voor De Bie Makelaardij en ik was op. Maar dat gaf me wel de tijd om
na te denken en tot rust te komen. Ik ben voor mezelf begonnen. De zware tijd heeft
dus zin gehad. Je moet altijd vertrouwen blijven houden.”

“Disfrutar! Spaans voor: genieten! Iedere dag opnieuw.Alle problemen hebben
een oplossing. Natuurlijk sta ik niet altijd vrolijk op. Ik ben temperamentvol en dat
betekent veel hoogte- maar ook dieptepunten.Als ik me niet goed voel, probeer ik dat
bewust om te zetten. Ik kijk naar al het moois om me heen of ik ga pianospelen. Daar
kan ik intens van genieten.”

Vrouwen aan de top

Energie

Over Titia Mulders Titia Mulders is trainer/coach bij What About You. Ze
doorliep tal van opleidingen om zich meer en meer te specialiseren in het
begeleiden van ondernemers, werknemers van grote bedrijven, managementteams en studenten. Titia was voorheen vijfentwintig jaar werkzaam
in de uitgeversbranche. Ze werkte in vaste dienst bij Elsevier, startte haar
eigen bedrijf, Mulders Media Produkties, en vervulde tal van hoofdredactionele functies (o.a. Residence, Villa d’Arte). Meer informatie vindt u op www.
whataboutyou.nl.

“Ik haal energie uit mijn omgeving. Etentjes met vrienden. Met mijn hond
door de wei wandelen. Ik ben nog gezond, ik sta iedere dag blij op. Ik doe wat
ik wil, niets hóeft. Dat is een verworvenheid van het ouder worden. Ik geniet
van het leven.”

“Ik hou er niet van als vrouwen hun kinderen vijf dagen in de week naar de
crèche sturen. Bovendien is opvang in Nederland ontzettend duur. Het moet
eerst beter geregeld worden. Ik zie trouwens wel iets veranderen.Vrouwen
willen weer jong moeder worden. Eerst kinderen en dan naar de top. Maar
het blijft een lastig onderwerp.”

“Je moet als vrouw keuzes maken, je kunt niet alles doen. Ik heb zelf helaas geen
kinderen gekregen. Maar het moederschap is belangrijk, mijn stiefkinderen vragen
en verdienen veel aandacht. Gelukkig heb ik ook genoeg tijd om mijn netwerk uit
te breiden. Ik hou ervan mensen aan elkaar te koppelen om iets leuks te organiseren,
business en privé. Ben een ‘bouwer’. Frank Zuidberg, senior private banker bij Staalbankiers, is mijn grote voorbeeld! We werken nu vaak samen met mijn connecties uit
diverse kringen.”

Energie
“Ik krijg nieuwe energie door soms even twee dagen helemaal alleen te zijn. Dan
ga ik naar ons huis in Breukelen, lekker klussen, en ik ben ook dol op ‘echt’ bouwen.
Desconectar, zeggen de Spanjaarden. Sowieso heb ik veel energie. Ik verveel me nooit.
Er is altijd wel weer iets te doen, te zien, te beleven. Nu zit ik samen met mijn man op
dansles.We hebben net de tango geleerd. Enig!’
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Over Ellen de Bie-Stijn Na haar studie Spaans in Leiden en een carrière als senior
docent aan de hogeschool INHOLLAND werkte Ellen drie jaar vol overgave voor
De Bie Makelaardij, in Haarlem. Inmiddels is zij voor zichzelf begonnen. Voor Costa
Dream bemiddelt en verkoopt zij huizen in Spanje in het duurdere segment.Voor
meer informatie kunt u kijken op www.costadream.nl.
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Naast deze fiscale aspecten is het van
belang de mogelijke voorwaarden van
de betrokken schenking goed vast te
leggen. Zo kan door het opnemen van
de zogenoemde uitsluitingsclausule
worden bereikt dat de vakantiewoning
bij een eventuele echtscheiding van
een van de kinderen in de familie blijft.

de hypotheekrente gewoon in aftrek
kan worden gebracht. In uw geval
dus maximaal tot 1 januari 2014. Er
van uitgaande dat u na uw emigratie
geen Nederlands box 1 inkomen meer
geniet, kunt u het betrokken negatieve
inkomen over een periode van drie
jaar terugwentelen en zodoende verrekenen met positieve inkomens in de
jaren 2008 tot en met 2010.

Vraag:

Antwoord: Het schenken of verkopen van de blote eigendom van
de woning aan de kinderen onder
voorbehoud van het vruchtgebruik is
in het verleden vaak toegepast in het
kader van nalatenschapsplanning. Bij
het overlijden van de ouders “wast” de
blote eigendom bij de kinderen aan tot
volledige eigendom.Voor de heffing
van erfbelasting bij de kinderen over
deze aanwas mocht worden uitgegaan
van de waarde ten tijde van de verkoop
of schenking van de blote eigendom.
Als de blote eigendom was verkocht,

Al weer jaren
geleden hebben wij onze
woning aan de kinderen
overgedragen onder voorbehoud van vruchtgebruik
(persoonlijk recht van gebruik
en bewoning). Past deze
overdracht nog in de huidige
Successiewet?

Door Kosterus Wildschut, senior financial planner Staalbankiers, fotografie iStockphoto

Vraag:

Met medeneming
van mijn gezin ga ik als expat
voor enige jaren naar het
buitenland. Onze woning in
Nederland is al leeg en te
koop gezet. Kan ik de hypotheekrente nog aftrekken na
onze emigratie?
Antwoord: Ook bij emigratie geldt
de zogeheten verhuisregeling. Deze
houdt in dat gedurende het lopende
kalenderjaar en de twee jaren daarna

Bij verkoop van de eigen woning geldt
verder de zogenoemde bijleenregeling.
Deze houdt kort gezegd in dat voor
de gerealiseerde overwaarde geen renteaftrek bij aankoop van een nieuwe
woning kan worden verkregen. De
toepassing van de bijleenregeling
vervalt echter drie jaar na verkoop
van de woning.

Een mogelijke beperking hierbij is wel
dat de verrekening dient te geschieden
overeenkomstig de eigendom van de
woning.

VRAAGBAAK//

Kosterus Wildschut

Uw vraag ons antwoord

Vraag:

Wij willen onze
vakantiewoning in Zeeland
schenken aan onze kinderen.
Met welke belastingheffing
moeten we dan rekening
houden?
Antwoord: Bij een schenking wordt
schenkbelasting verschuldigd voor
zover deze de vrijstelling van een
bedrag van € 5.030,- (2011) overtreft.
Tot een belastbare schenking van
€ 118.708,- is het tarief van de schenkbelasting 10%; over het meerdere is het
tarief 20%.
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Bij het schenken van onroerend goed
wordt bovendien overdrachtsbelasting verschuldigd naar een tarief van
6%. Op grond van de zogenoemde
anticumulatie regeling komt de
verschuldigde overdrachtsbelasting
in mindering op de verschuldigde
schenkbelasting.
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mocht die verkoopprijs - vermeerderd
met 6% enkelvoudige rente per jaar –
nog in aftrek komen op de waarde van
de woning. Dit geheel pakte gunstig
uit voor de kinderen.
Vanaf 1 januari 2010 is dit mogelijke
voordeel verdwenen. Bij overlijden van
de ouder(s) moet nu worden uitgegaan
van de actuele waarde van de woning.
Indien de overdracht aan de kinderen
al langer geleden heeft plaatsgevonden,
kan dit door de extra verschuldigde
erfbelasting nadelig uitpakken.
Afhankelijk van de specifieke omstandigheden (zoals de datum van de overdracht, leeftijd van de vruchtgebruiker
en de waarde van de woning) kan het
aanbevelenswaard zijn om de vruchtgebruiksituatie in overleg met uw
fiscalist en/of notaris weer ongedaan
te maken.
Natuurlijk schetsen wij hier slechts
richtingen. Iedere specifieke vraag
heeft een antwoord op maat nodig.
U weet ons te bereiken!

C O L U M N //

Sport fysiotherapeut Cornel
Driessen moet ervoor zorgen dat
Robert-Jan Derksen fysiek goed
in z’n vel steekt. Dat is leuk werk,
maar niet altijd even makkelijk.

Het lichaam “W
steeds beter
begrijpen

e kennen elkaar sinds 2009, toen ik
bij Robert-Jan thuis in Blaricum
een assessment deed na de KLM
Open. Hij heeft thuis een fitness studio, dus we
konden meteen goed werk verrichten. Ik kreeg al
snel door wat hij wel en niet kon. De grootste
problemen die hij heeft zijn z’n enkel en schouder.
Die zullen altijd de volledige aandacht nodig hebben.
Nu hebben we er nog een uitdaging bij en dat is om
hem weer zo snel mogelijk wedstrijdfit te krijgen na
zijn ribblessure.

Bomvol

Mijn doel is om ervoor te zorgen dat het lichaam van
Robert-Jan en van alle spelers met wie ik werk, elke
ochtend precies hetzelfde aanvoelt, zodat hij elke dag
dezelfde swing kan maken. Dit doen we door iedere
ochtend voor de wedstrijd een uitgebreid stretch- en
testprogramma te doen. Soms is het wel lastig om
fysieke verbeteringen aan te brengen, door het volle
schema van Robert-Jan. Dit schema zit bomvol met
toernooien en sponsordagen. Om goede resultaten
te kunnen boeken heb je eigenlijk minimaal twee
weken nodig zonder toernooien, want anders belemmert de spierpijn het volgende toernooi. Dat is lastig.
Maar daar tegenover staan veel leuke dingen. Het
leukste vind ik dat ik een band krijg met de speler
en zodoende zijn lichaam steeds beter leer begrijpen.
En Robert-Jan is een aardig en benaderbaar persoon.
Dat maakt het werken met hem prettig. Maar vergeet
daarbij niet dat alle topsporters veel van zichzelf
vergen en dus ook van een ander. Robert-Jan is een
perfectionist en soms is dat heel goed, maar het kan
ook lastig zijn. It’s a serious business!
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Ik kijk uit naar de tweede helft van het jaar. Korte
termijn doelen hebben we niet, omdat fysieke
conditie alleen maar over de lange termijn gaat.We
zullen dus hard blijven werken aan de spiergroepen
waar we nu ook aan werken. En natuurlijk doen we
er alles aan om ervoor te zorgen dat Robert-Jan
blessurevrij zal blijven.”
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vlnr: Kosterus Wildschut,
Philip van Vlokhoven en Wim Hart

Wim Hart ging na decennia van ondernemerschap voor een
ontwikkelingsorganisatie werken. Dit was de reden om weer
eens stil te staan bij zijn financiële planning. Onderdeel van
het plan was het opzetten van een Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI).
Door René Lamers, fotografie Mark Prins

Hart voor de
goede zaak
16

A
an je bedrijf kun je een
mooi bedrag overhouden.
Zo ook Wim Hart,
veertien jaar klant bij Staalbankiers. Hij was jarenlang als
accountant/adviseur betrokken bij
tal van bedrijven, met name aan de
bovenkant van het MKB. Maar
Wim wilde iets anders – “noem
het de overgang”, lacht hij.Vanuit
protestants-christelijke geloofsovertuiging zette hij zich al een
tijdje in voor projecten in
ontwikkelingslanden;“Het
rentmeesterschap, zoals dat in de
Bijbel heet: de zorg voor de aarde
en de natuur.”
Via via werd Wim gevraagd als
lid van de Raad van Bestuur
van ICCO, de Interkerkelijke
Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking; een organisatie die
projecten in ontwikkelingslanden
financiert, waarmee mensen een
waardig bestaan kunnen opbouwen (zie kader).“Van die stap heb
ik geen dag spijt.”
Wim wilde, ook na verkoop van
zijn onderneming, een aanzienlijk
deel van zijn inkomen blijven
schenken aan goede bestemmingen en daarnaast zijn inkomen
aanvullen vanuit het opgebouwde
vermogen.Tijd om zijn bankier
bij Staalbankiers, Philip van
Vlokhoven, op te zoeken.

Omwenteling
“Ik had aan Wim een deskundig
en goed voorbereide klant”, zegt
Philip.“Hij komt uit het accoun-

liggen, in dit geval zijn dat Wim`s
kinderen die tussen 19 en 25 jaar
oud zijn. Zij hebben zo tijdens
hun studie een welkome extra
inkomensstroom.Als grootaandeelhouder bepaalt Wim het
beleid, maar hij laat zijn kinderen
zo alvast wennen aan het omgaan
met beleggingen.

Omdat in de VBI alleen liquide
middelen en beleggingen (geen
direct onroerend goed) mogen
worden aangehouden, houdt
Wim de overige zaken zoals zijn
pensioenvoorziening eigen beheer
in zijn vroegere Beheer BV aan.
Een ander onderdeel van het plan
was om zo mogelijk bij ICCO in
vaste dienst te gaan waardoor ook

de verdere pensioenopbouw veilig
gesteld zou worden. Dit is inmiddels gebeurd.

Voor Philip betekent de VBI dat
hij er een extra portefeuille bij
krijgt. Kosterus:“Ook dat is financiële planning: het totaal van alle
vermogensbestanddelen overzien.”
Wim Hart weet dat Philip en
Kosterus dat overzicht hebben.“Ik
vond de verschillende rekenmodellen prettig. Zeker voor mij,
omdat ik met mijn kennis de
neiging heb zelf alles te doen. Je
móet je laten begeleiden.” Naast
de gebruikelijke contacten over
de beleggingen spreken de heren
elkaar regelmatig om te zien of
alles nog naar wens verloopt.

ICCO

De Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikke-

lingssamenwerking is een zelfstandige protes-

tants-christelijke organisatie.

partijen en bedrijven, financiële instellingen en

tancyvak. Ik hoefde weinig uit te
leggen.”Toch had Wim behoefte
aan advies.“Een schilder gaat ook
niet in zijn eigen huis aan de slag.
Ik wilde van gedachten wisselen
met iemand die de casuïstiek
goed kent en tijd voor jou als
klant neemt. En bij zo’n enorme
omwenteling in je carrière is het
prettig als iemand je kan helpen.”
Met Philip bracht Wim zijn wensen en ideeën in kaart.Vervolgens
betrok Philip zijn collega Kosterus Wildschut – senior financial
planner – erbij.“Belangrijk is dan
eerst goed voor jezelf te zorgen.
Daarna kun je kijken wat je verder
kunt doen met het geld”, vertelt
Kosterus.

de babyboomgeneratie komen nu vermogende

in Kenia een contract tussen een bedrijf en een

ngo (niet-gouvernementele organisatie, red.),

waarbij het bedrijf na vijf jaar zijn investering

terugbetaald krijgt.”

Mocht u interesse hebben in goede doelen en

projecten waarbij u zelf betrokken kunt blijven,

kunt u mailen naar wim.hart@icco.nl.
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ICCO niet in een bodemloze put. “Zo hebben we

investeren voor een goed doel.” En dat gaat bij

hun geld, bijvoorbeeld door het te lenen of te

mensen voort, die iets anders willen doen met

particuliere donoren”, legt Wim Hart uit. “Vanuit

“In feite is ICCO een broker tussen lokale

keten boeren en producenten te helpen.

ondersteunt dit doel door aan het begin van de

nog duurzame verswaren in de schappen. ICCO

kunnen maken. Zo wil Albert Heijn in 2015 alleen

holders bij elkaar die co-creëren en een verschil

bedrijven hier en ter plaatse. ICCO brengt stake-

organisaties in 40 landen en werkt samen met

ICCO werkt samen met lokale maatschappelijke

een duurzaam en menswaardig bestaan bieden.

ICCO projecten, die de plaatselijke bevolking

Vanuit acht kantoren in de wereld ondersteunt

Voor de optimale vermogensstructuur kwamen ze uit bij een
oplossing die ook Wim beviel:
de vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Kosterus:“Dat is een
logische opzet als je substantiële
winstreserves hebt in je eigen
vennootschap en je wilt de beleggingsrendementen omzetten
in een jaarlijkse kasstroom naar
privé.” In dat geval is het mogelijk
om naast de bestaande vennootschap een VBI op te richten
waarin de bestaande winstreserves
worden ondergebracht.

Kosterus Wildschut:“Belangrijk is om
eerst goed voor jezelf te zorgen.”

Crisistijden
Voordeel van de VBI is dat er geen
vennootschapsbelasting op rust.
Wel heb je goedkeuring nodig van
‘Belastingdienst Almelo’ voor de
status van VBI. Dat is slechts een
formaliteit als je de constructie
met behulp van een adviseur goed
opzet. Interessant in crisistijden
is, dat in de VBI ook contanten
mogen worden ondergebracht.
Aan de VBI is wel een aantal
voorwaarden verbonden. Zo moet
bij een VBI minimaal 10 procent
van het vermogen bij anderen
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O N D E R N E M E N VO O R E E N G O E D D O E L //

De oorlog uit
een kind halen
Een vreedzame toekomst voor alle oorlogskinderen:
dat is de missie van War Child vanaf de oprichting
in 1995 door Willemijn Verloop. Zij ervoer hoe
kinderen in Bosnië door samen muziek te maken de
oorlog even vergaten.Vanuit de kracht van kinderen
bereikt War Child jaarlijks bijna 1 miljoen oorlogskinderen, in 12 (voormalige) oorlogsgebieden en in
vluchtelingenkampen, en kinderen in Nederlandse
asielzoekerscentra.War Child kijkt niet naar religie of
ras, maar beschermt kinderen tegen (de gevolgen van)
gewapende conflicten, stimuleert hun psychologische
en sociale ontwikkeling en organiseert onderwijs.
Ook zorgt War Child voor plezier, door samen te
dansen en musiceren bijvoorbeeld. Met een creatieve
en participatieve aanpak helpt de organisatie kinderen
hun oorlogservaringen te verwerken. Kinderen krijgen weer zelfvertrouwen, durven contact te maken,

De Ruijter op zijn vijfenvijftigste iets meer dan alleen
maar hard werken. Met de gedachte een maatschappelijke bijdrage te leveren, liep hij al een tijdje rond.
Voorlopige eerste stap in die richting is zijn verbintenis aan War Child. Op persoonlijke titel en op eigen
wijze levert hij een (financiële) bijdrage. Maar het is
vooral de inzet van hun kennis en netwerk waar de
businessambassadeurs War Child mee helpen.

Het gaat goed met War Child, al is dat vreemd om te
zeggen.“Als morgen de tent dicht kan, graag natuurlijk”, zegt Vogt. Maar de realiteit is helaas anders. Het
veldwerk is uitgebouwd en verdubbeld de laatste drie
jaar.“Toch zijn we professioneel ontevreden. Zolang
er oorlogskinderen zijn, zal ons werk nodig blijven
en moet er veel bij, zowel middelen als mensen.”
War Child is het resultaat van gezamenlijke inspanningen, licht Vogt toe. Niet alleen de transacties maar
juist langdurige relaties zijn belangrijk. Zoals met
ambassadeur Marco Borsato of hoofdsponsoren zoals
T-Mobile, die beide War Child al jaren steunen. Elk
concert onderbreekt Borsato om aandacht te geven
aan War Child. En als T-Mobile een callcenter inzet
voor een speciale actie, staan de medewerkers in de
rij om op hun vrije dag mee te werken. Diezelfde
langjarige relaties tekenen het veldwerk, de >>

Langjarige relaties

ontdekken hun talenten en worden weer sterker.
Zo bereidt War Child hen voor op een vredevolle
toekomst. Omdat ieder kind daar recht op heeft, maar
vooral ook omdat de kinderen zelf de sleutel tot die
toekomst in handen hebben.War Child bekostigt dat
werk met geld dat vrijwel geheel uit sponsoring en
fondsenwerving komt.

Toen hij gevraagd werd, zei hij meteen “ja”. Peter de Ruijter, voorzitter van
de directie van Staalbankiers is sinds vorig lid van het Business Ambassadors
Network van War Child. En daar is Mark Vogt, directeur van War Child, blij
mee. “Relaties zijn voor ons heel belangrijk. We zijn goed in ons werk omdat
we het samen doen.”
Door Maureen Land, fotografie Geert Snoeier & Mark Prins

“A
lles wat je hier ziet is gesponsord.Van de bureaustoelen tot
het kopieerpapier, van het
telefoonnetwerk tot de
brandblussers.” Mark Vogt
wijst trots om zich heen in de prachtige oude kerk
in de Amsterdamse Pijp. Het epicentrum van de
organisatie en de werkplek van ruim vijftig medewerkers. Hier vindt het dagelijkse contact plaats met de
honderden veelal lokale veldwerkers in de (oorlogs)gebieden waar de organisatie hulp verleent. En hier
verdienen ze het geld om dat werk uit te voeren.War
Child draait als organisatie op lage kosten.Vrijwel
hun gehele budget komt uit giften, fondsenwerving
en sponsoring. Honderden vrijwilligers zetten zich
voor hen in. Mark Vogt:“We ondernemen - voor een
goed doel. De drive die dit werk ons geeft is onze
secundaire arbeidsvoorwaarde.”

Oorlogskinderen
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Een relatie nodigde Peter de Ruijter uit voor een
bijeenkomst van het Business Ambassadors Network
(BAN) bij War Child. Hij was meteen gegrepen.
De Ruijter:“Dat kan ook niet anders, het gaat om
kinderen die een oorlog hebben meegemaakt. Ik heb
zelf kinderen, dat laat je niet koud.” Daarnaast wilde
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Kinderen uit het War Child
programma in DR Congo
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>> hulpverlening ter plekke.Want kinderen zijn niet
snel een oorlog te boven.
Vogt:“Begrijp me goed, wij kunnen natuurlijk niet
genoeg sponsors hebben, maar voor ons is de kracht
en macht van een ambassadeursnetwerk mogelijk nog
belangrijker dan hun fee.Wij zullen zelf nooit groot
genoeg zijn; de bijdragen van anderen, bedrijven,
kunnen een cruciaal verschil maken.” De activiteiten
die het BAN ontplooit zijn dan ook divers.Van het
beschikbaar stellen van een kantoor voor een concert
voor 400 man tot de organisatie van een golftoernooi
met een opbrengst van ruim een ton, vooral voor de
projecten in Sierra Leone, waar het BAN zich concreet voor inzet. Maar het netwerk leverde ook twee
auto’s op, voor gebruik van War Child in Amsterdam
en het netwerk geeft bedrijfsorganisatorisch en juridisch advies.

Oldtimers
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Het businessnetwerk werd in 2007 door Bernard
Uyttendaele (Azure) en Hans van der Noordaa
(ING) opgericht, met als doel geld generen voor pro-
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Peter de Ruijter en Mark Vogt

jecten in het door oorlog geteisterde Sierra Leone en
om het maatschappelijk bewustzijn voor War Child
in de bedrijvensector te vergroten. Het netwerk
draagt ruim 20 procent van de projectkosten in Sierra
Leone. Dat land werd gekozen wegens de gemeenschapsgerichte aanpak, waarbij een aantal dorpen
wordt gesteund bij de wederopbouw.
Daarbij wordt psychosociale hulpverlening gecombineerd met educatie. Zo kregen dertig jongeren in
het dorp Melekuray onderwijs in lezen, schrijven en
rekenen. Zij vormen nu samen een kleine landbouworganisatie, verbouwen rijst en voorzien in hun eigen
onderhoud. Een heel concreet en op de toekomst
gericht resultaat, tekenend voor de werkwijze van
War Child. Het directe contact en de directe betrokkenheid van het BAN met Sierra Leone, maakt het
geen verhaal maar realiteit, ervaart ook Peter de
Ruijter.
“Als ik het over de oorlog heb, denk ik aan de Tweede
Wereldoorlog, de verhalen van mijn ouders zijn nog
levend voor mij. Maar mijn zoon van vijftien vraagt

dan:‘Pap, welke oorlog bedoel je? Die in Irak of
Afghanistan?’ Oorlog is niet ver weg.Wij hebben een
plicht om te investeren in vrede”, meent De Ruijter.
Voor zijn persoonlijke bijdrage zoekt De Ruijter
nog naar de optimale vorm. In ieder geval kregen alle
Staalmedewerkers met Sinterklaas al een chocoladeletter waarvan de opbrengst naar War Child ging. Een
ondersteuning van de vrijwillige actie van Jip (13) uit
Twente, die War Child al 60.000 euro opleverde.“Dit
interview in Staal Magazine is een mooi podium om
anderen enthousiast te maken. En wie weet kan over
twee jaar de traditionele Staalbankiers Goede Doelen
Rally aan War Child worden gekoppeld.” Vogt heeft
interesse:“Denk je dat ik mee kan doen met mijn
eigen auto, een Saab van bijna 14 jaar oud?”
Is vermogensadvies aan de organisatie wellicht een
optie? “Daar is het me niet om te doen”, zegt Peter
de Ruijter meteen,“al heb ik veel ervaring en wil
ik natuurlijk altijd een goed advies geven.” Vogt
lacht.“We hebben dan wel een buffer, verder zijn
we geheel vermogenloos.Wij willen onze middelen
direct inzetten in oorlogsgebieden – en onze ambitie
is groot. Ik wil dus graag ieder die dit leest uitnodigen
om onderdeel te worden van het werk, van het resultaat dat wij dagelijks leveren aan duizenden kinderen.
Dat is langdurig werk – dus het is de relatie die telt. In
welke vorm dan ook.”

Missie

D

e oorlog uit een kind halen. Dat is
de missie van War Child en het
Business Ambassadors Network
(BAN). Die bestaat uit 27 prominente
mannen en vrouwen uit het bedrijfsleven.
Het streven is dit aantal te verdubbelen. Een
ambassadeur steunt War Child 3 jaar lang
jaarlijks met 10.000 euro. Er zijn twee vaste
bijeenkomsten per jaar. Belangrijkste taken:
het netwerk inzetten en fondsen/sponsoring
vinden voor War Child.

Doet u ook mee?
www.warchild.nl
Gwen Timmer 020- 422 7777

Internationaal topontwerper Piet Boon
over ambitie, succes en jezelf blijven.>>
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Alles helemaal Piet Boon®

De meubelcollectie, Piet Boon®.
Collection, wordt tegenwoordig in 45
landen verkocht. Maar het bedrijf doet
veel meer dan meubels ontwerpen. Zo
creëerde de afdeling Collaborations

haast niet wachten tot de opening:
“Eigenlijk is deze showroom bedoeld
voor particulieren. Hier is onze
volledige collectie altijd te zien. Bij de
dealers ontbreekt daarvoor de ruimte.
En bovendien: je spullen staan er altijd
tussen die van anderen, en nooit zoals
ik het wil. Hier is alles helemaal Piet
Boon®.”

ook een waterfles plus glazen voor
bronwaterfirma Sourcy. Land Rover
vroeg hen meerdere malen voor
speciale edities van hun bekende terreinwagens. Ook pleziervaartuigen en
een lijn badkameraccesoires staan op
het cv. Maar eigenlijk is Piet Boon®
het meest bekend van totaalconcepten
voor appartementen, villa’s, vakantiehuizen, hotels en zelfs complete
wijken.
Als jongen zag Piet Boon een
toekomst voor zich als baas van een
bouwbedrijf of architect.“Maar eigen-

lijk was ik daar gewoon veel te precies
voor. Ik ben een perfectionist, ik wilde
dat alles precies klopte.Als bouwer kan
dat helemaal niet, dan moet je veel te
veel concessies doen. Zeker als je zelf
het ontwerp niet hebt gemaakt. Dus
in mijn bedrijfje zijn we al heel snel
begonnen zelf dingen te ontwerpen
en vervolgens zelf te maken.” Van
die combinatie tussen ontwerpen en
uitvoeren heeft Boon nog steeds veel
profijt. Een van de opdrachten waar hij
momenteel aan werkt is een complex
van zestig appartementen in New York,
op de absolute toplocatie Park Avenue.

Door Robbert-Jan Gorgels, fotografie Jan Willem Steenmeijer

Op een gloednieuw industrieterrein in Oostzaan, vlak boven Amsterdam, ligt het nieuwe hoofdkantoor van
Piet Boon. Het bedrijf Piet Boon® draagt nog steeds dezelfde naam als de oprichter en topman, maar is uitgegroeid tot een internationaal opererende onderneming met veertig medewerkers. Staal Magazine en Robert
Kropman, regiodirecteur Haarlem bij Staalbankiers, mochten nog voor de opening een kijkje nemen.

B
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ouwvakkers werken nog
hard aan de finishing
touch. Maar het pand
verraadt de aanwezigheid
van de bekende designer
al. In de kolossale showroom op de
begane grond staat een manshoge
goudkleurige speelgoedhond tussen de
bekende lage fauteuils en witleren
sofa’s.Twee elektriciens hangen een
enorme kroonluchter op, die bedekt
lijkt met zwarte paddenstoelen. En
naast de toiletten hangt een gouden
hooivork en schop van het designersduo Studio Job. Piet Boon zelf kan

22

“Niet dat aannemers en projectontwikkelaars altijd heel blij met me zijn,
want ik ben heel veeleisend. Maar ik
kan wel precies uitleggen hoe ik het
wil.”
Zijn eerste ontwerp maakte Piet in de
jaren tachtig voor een discotheek in
Zaandam. Ontwerpen werd een steeds
belangrijker onderdeel van het bedrijf,
dat Piet samen met zijn vrouw Karin,
creative director en hoofd Styling, leidt.
De afgelopen vijf jaar heeft zijn bedrijf
een omslag gemaakt: het aannemersbedrijf werd verkocht en er werd werk

gemaakt van de ontwikkeling van het
merk Piet Boon®. Piet:“Er lopen hier
veertig mensen rond, waarvan ongeveer de helft designers. Ik doe niet alles
zelf meer, dat moet ik ook niet willen.
Daarom hebben wij jonge, creatieve
mensen in dienst, zodat het merk Piet
Boon® blijft bruisen.Toptalenten, die
het ook wel op eigen kracht kunnen
redden. Maar ze komen op ons af
vanwege de bijzondere opdrachten,
over de hele wereld. Maar ik kijk zelf
met alles mee en ik ken ook vrijwel al
onze klanten.”

Een medewerker legt ondertussen
een stapeltje drukproeven op tafel.
Want zijn derde boek is in de maak.
Piet is meteen enthousiast:“Kijk, foto’s
van het huis dat we momenteel doen
voor een vrouwelijke cliënt. Gemaakt
door Richard Powers, een Australische
topfotograaf. Deze dame heeft een
bijzondere eis.We hebben de styling
voor haar huizen gedaan en we mogen
nergens twee keer hetzelfde voorwerp
neerzetten. Dat valt nog niet mee, want
alleen haar huis in Zuid-Afrika heeft al
veertien badkamers!”

Op de vraag van Robert Kropman
wie zijn eigen helden zijn, noemt Piet
maar één naam: die van de Japanse
architect Tadao Ando.“Zulke woeste
ontwerpen, vaak in beton. Zó mooi!”
Hij haalt meteen een dik boek met
het werk van Ando tevoorschijn. Boon
beschouwt het dan ook als een eer dat
hij in Zuid-Korea werd ingehuurd
door een ondernemersfamilie die
eerder werkte met Ando. De opdracht:
het ontwerp van de villa’s op een
exclusief golfresort, waar er 140 van
gebouwd en verkocht zullen worden.
Boon:“De opdrachtgevers hadden
ons werk gezien in Milaan en meteen
uitgeroepen tot ‘toonaangevend in
Europa’.” Maar ook in zakelijk opzicht
is Boon blij met de opdracht:“Azië is
de markt waar wij willen zijn. Met dit
project maken we daar een droomstart.
Het zal voor ons een grote doorbraak
betekenen.”

Vijfhonderd kamers

Poeha

dat mijn kinderen. Ik ben er eigenlijk
heel trots op dat we het als familie zo
goed hebben. Dat is best lastig, want
mijn vrouw en ik werken ongelooflijk
intensief samen in het bedrijf.We zijn
altijd, altijd voor 200 procent bezig.
Het is een leuk leven, maar ook echt
absolute topsport. Dat het dan – met
die hectiek – ook privé en met onze
twee kinderen zo goed botert, dat is
toch wel heel bijzonder.”

Naast de opdrachten in New York en
het Verre Oosten is Boon momenteel
ook aan het werk in Londen, Denemarken, Moskou en het sjieke Franse
wintersportdorpje Megève. Boon:
“Voor een heel beroemde Fransman,
maar ik vertel niet wie.We waren nog
bezig met zijn enorme huis in Parijs
toen hij ons al inhuurde voor zijn chalet in de Alpen. Daar heb ik gisteren in
Parijs de presentatie voor gedaan, ging
heel goed.”

Zijn er dan geen uitzonderingen?
Maakt Boon buiten het werk om
nergens tijd voor vrij? Piet, met een
grote glimlach:“De avond dat Ajax
kampioen werd, zou ik eigenlijk naar
Arizona vliegen. Maar dat heb ik toen
maar even uitgesteld. Deze wedstrijd
vond ik zo belangrijk… Wat een
feest!” Maar de trip naar Arizona volgt
alsnog. In Amerika stijgt de belangstelling het werk van Boon, juist nu de
huizenmarkt daar in de problemen zit.
Piet:“Een van mijn klanten bouwde
daar in de booming tijd dertigduizend
huizen per jaar. Een jaar of vijf geleden
hebben we al gesproken over Piet
Boon®-huizen in Californië. Maar
uiteindelijk was zijn bedrijf toen niet
geïnteresseerd. Piet:“Ze verkochten
alles toch wel. Maar nu de woningmarkt zo slecht is, belt hij me op:‘Piet,
we gaan het nu doen, de tijd is er rijp
voor. Nu is het belangrijk om het
verschil te maken.”
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Meer informatie? www.pietboon.com

Piet begrijpt wat hij bedoelt:“Onze
huizen staan voor kwaliteit en een
heel andere manier van beleven.We
zijn in de afgelopen 25 jaar heel dicht
bij onszelf gebleven. Bij onze stijl van
ontwerpen en onze nuchtere Zaanse
mentaliteit. Heel veel mensen denken
bij Piet Boon®:‘dat is zeker wel lastig
om binnen te komen.’ Maar het tegendeel is waar, we zijn heel toegankelijk.
Daarom zetten we hier ook die showroom neer.”

Waar werkt Boon het liefst aan? Piet:
“Hotels vind ik erg leuk.We zijn nu –
met vier anderen – in een competitie
gewikkeld voor het Baccarat Hotel in
New York, een super high end hotel
met vijfhonderd kamers vlakbij het
MoMA, het Museum of Modern Art.
Vijf-sterren-plus. Daar hebben we
vorige week onze eerste plannen voor
ingediend. Daar zouden we vroeger
nooit voor gevraagd zijn. En we hebben een bewuste keuze gemaakt. Ze
boden ons ook de opdracht voor een
hotel in Tunesië aan, zonder concurrenten. Maar New York is toch spannender en beeldbepalender.Verder zijn
we in de race voor een superdeluxe
Delano hotel in Turkije, aan zee, helemaal mijn ding. Daar hadden we ook
vier concurrenten bij, allemaal absolute
topbureaus. Nu zitten we bij de laatste
twee. Spannend dus! Volgende week
gaat er een nieuwe presentatie uit.”

Topsport

Wat blijft er voor Boon te wensen
over? Iets voor het baanbrekende
computer- en gadgetbedrijf Apple
misschien? Piets ogen gaan er meteen
van glinsteren.“Iets voor Apple? Ja, dat
zou wel te gek zijn, daar word ik wel
opgewonden van. Niet dat mijn handen ervan gaan jeuken, dat is allemaal
al zó goed…”

Toch antwoordt hij niet met een
beroemd ontwerp, als hem gevraagd
wordt waar hij het meest trots op is.
“Haha, als je me dat zo vraagt zijn
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Generaties weten niet
anders dan dat er een
Europese Unie is. Voor hoe
lang nog? De recessie heeft
de perifere eurolanden aan
het geldinfuus gezet. Door
nationale gevoelens willen
andere landen echter niet
geld blíjven doneren. Een
huwelijkscrisis.

Ooit spraken de landen marges af voor hun begrotingen waarbinnen ze moesten blijven.Van de afspraak
dat de overheidsbudget niet meer dan 3 procent
tekort of 3 procent overschot mag hebben, komt
alleen Duitsland enigszins in de buurt. En de maximum staatsschuld is bij alle landen al lang niet meer
onder de 60 procent van het bruto nationaal product
(BNP).

lke relatie wordt op een keer op de proef
gesteld. Bijvoorbeeld omdat één van de
partners in moeilijkheden verkeert en op
de ander moet steunen. Dat is nu ook aan
de hand met het Europese huwelijk, zoals
je de unie met 27 landen kunt noemen. Initieel kozen
twaalf landen voor één euro (thans zeventien landen),
maar deze eurozone kraakt onder de gure financieeleconomische wind van de afgelopen anderhalf jaar,
die door Europa heeft gewaaid en flink wat schade
heeft veroorzaakt: geruïneerde en wankelende
banken, gigantische overheidsgaten en onevenwichtige groeipatronen.

E

Griekenland

Als eerste land kreeg Griekenland in mei 2010 een
steunpakket van 110 miljard euro. De problemen
blijken nu groter dan gedacht. De schuld steekt boven
de 120 procent van het bruto binnenlands product
uit en het begrotingstekort boven 11 procent van het
BNP. Het steunpakket zorgde kort voor een opleving,
maar inmiddels zit Griekenland weer op het niveau
van vóór het steunpakket.

De problemen in Europa zijn niet mals. Griekenland,
Ierland en Portugal zitten aan het geldinfuus van het
EFSF (European Financial Stability Facility), de EU
en het IMF (International Monetairy Fund).Andere
landen, zoals Spanje, Italië en België zijn óók kwetsbaar. Er hoeft weinig te gebeuren of ook zij belanden
in de gevarenzone.Terug naar de huidige patiënten
op de intensive care. De feiten op een rijtje.

Economisch gezien zijn de problemen vrijwel niet
te tackelen. De financieel-economische indicatoren
in het Noorden van Europa zijn namelijk gunstig, in
het Zuiden juist ongunstig. Er moet bovendien niet
nog een wereldwijde economische crisis komen.
Tegenwind is er echter volop: hoge grondstofprijzen, die leiden tot meer inflatie; vermindering van
het stimulerende effect van het monetaire beleid
van centrale banken en van het begrotingsbeleid
van overheden; de overheidsschuldencrisis (Europa);
ernstige rampen (Japan); politieke onrust (Arabische
wereld); enzovoorts.

De sterkere leden, waaronder Duitsland en Nederland, bieden via noodfondsen de eerste hulp aan hun
zwakke broers en zussen. Op termijn is méér nodig
voordat Griekenland, Ierland en Portugal gelijkwaardige partners binnen het eurohuwelijk kunnen
blijven.Terwijl in de kernlanden de stemming onder
de kiezers zich keert tegen hulp aan andere landen.

E C O N O M I E //
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Ierland ontving in november 2010 in totaal 85
miljard euro steun vanuit de EU-fondsen en het IMF.
Ierland is anders dan de Zuid-Europese probleemlanden: de economie is er in hoge mate gedereguleerd en geliberaliseerd. Het probleem zit bij de
banken, waar 35 miljard naartoe ging. De staatsschuld
bedraagt 120 procent van het BNP. Ierland betaalt
een rente van 5,4 procent op z’n bail-out schuld. Dat
wordt als te hoog ervaren. De regering is er op uit om
een reductie hierop te krijgen. De partners in de >>

Ierland

De binnenlandse politiek en de bonden roeren zich
echter. Daardoor komt de regering onvoldoende
tot daden. En dat geeft de markt geen vertrouwen.
Ondertussen blijft de Griekse concurrentiepositie
zwak en dalen productie en export met 20 procent. De economische groei is negatief. Inmiddels
is de 10-jaars rente meer dan 15 procent, waardoor
Griekse schulden niet op de markt te financieren zijn.
De nationale schuld groeit door tot 170 procent, luidt
de verwachting.Als oplossing wordt genoemd het
verlaten van de euro, gecombineerd met devaluatie
van de nieuwe drachme. Dat is echter absoluut geen
optie. De schulden stijgen dan gigantisch (50 procent)
of méér) en een structureel herstel duurt nóg veel
langer.Afstempelen van schulden is ook geen oplossing; daarvoor is de verwevenheid van het bankwezen in Europa te groot. Hooguit verlenging van de
looptijdstructuur. Er is eigenlijk maar één - weliswaar
pijnlijke - oplossing en dat is het huishoudboekje op
orde brengen.

Het land had destijds meteen drastische maatregelen
moeten nemen: overheidsuitgaven omlaag (waaronder lagere ambtenarensalarissen), hogere inkomsten
(door meer en betere belastingheffing) en - om de
concurrentiepositie te verbeteren - de loonkosten
omlaag (onder meer via een flexibeler arbeidsmarkt).

Door René Lamers & Hans Smits, fotografie Hollandse Hoogte

Van scheiden komt lijden
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>> EU zullen hieraan alleen willen meewerken mits
Ierland extra toezeggingen doet.
Zorgenpunt zijn de huizenprijzen; sinds begin 2007
zijn die gehalveerd. De bouwsector ligt daardoor
ook plat en de banken kampen met slechte hypotheekleningen. EU en IMF zullen zwaardere fiscale
maatregelen van de Ierse regering vragen, terwijl er
binnenlandse politieke druk is tegen de buitenlandse
eisen. Het begrotingstekort is gestegen tot meer dan
30 procent. Zonder antwoord op de hoge overheidsuitgaven riskeert Ierland een nieuwe economische
crisis. Dat de bankensector de laatste stresstest goed
doorstond, en slechts 24 miljard euro nodig had,
is hoopgevend en zal investeerders aantrekken.
Ondanks de onzekerheden zal Ierland wel uit de problemen komen. Maar Ierland is nog meer afhankelijk
van de export dan Griekenland. Stort die verder in,
dan worden de prognoses somberder.

Portugal
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Op 16 mei kreeg Portugal in principe goedkeuring
van de Europese Commissie, de Europese Centrale
Bank en het IMF voor een steunpakket van 78
miljard euro, gelijkelijk verdeeld over de partijen.
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Aan het IMF betaalt Portugal 3,25 procent rente, aan
de EU-fondsen tussen 5,5 en 6,0 procent. Portugal
ontwikkelt zich economisch slecht. Het schuldenniveau is daardoor moeilijk omlaag te krijgen. Ook de
huishoudens zelf zitten diep in het rood.Terwijl daar
tegenover minder inkomsten staan. Door hoge lonen
heeft arbeid een slechte concurrentiepositie en is de
werkloosheid hoog.Arbeid is moeilijk naar economi-

Diverse antiEuropese en
nationalistische
stromingen
winnen terrein
sche gunstiger sectoren te krijgen, door een inflexibele arbeidsmarkt. Momenteel maakt de overheid die
arbeidsmarkt flexibeler, investeert ze in onderwijs en
research & development en verlaagt ze drempels voor
nieuwe ondernemingen. Maar er zijn meer drastische overheidsmaatregelen nodig. De belangrijkste

Spanje

is: fors bezuinigen. De nieuwe premier - 5 juni zijn
er verkiezingen - zal minimaal de bezuinigingsoperaties moeten doorvoeren, waarop de laatste regering
is gevallen. Dat is erg ambitieus, maar met goede
wil wel haalbaar. In 2012 en 2013 moet 3,4 procent
bezuinigd worden en moeten de inkomsten met 1,7
procent omhoog. De Portugese banken krijgen 12
miljard euro.
Spanje heeft nog geen aanvraag hoeven doen voor
hulp. Maar de problemen zijn er. De loonkosten en
de werkloosheid zijn er hoog, de huizenmarkt is
ingestort en particulieren hebben hoge schulden.
Toch zijn de vooruitzichten gematigd positief. De
Spaanse regering voert namelijk drastische maatregelen door. De overheidsuitgaven gingen omlaag,
alsmede de lonen. Ook heeft ze de 45 cajas (spaarbanken) samengevoegd tot 17 gezonde.
De markt heeft door deze maatregelen weer vertrouwen in de Spaanse economie gekregen.Verlaging
van de lonen en flexibilisering van de arbeidsmarkt
hebben voor een exportstijging gezorgd. De economische groei is positief: 0,8 procent op jaarbasis in

het eerste kwartaal 2011. En de rente is nog redelijk
laag: 5,25 procent voor 10-jaars papier tegen 8,5 à
9,25 procent voor Portugal, 9,5 à 10,25 procent voor
Ierland en 15,0 à 15,75 procent voor Griekenland.
Het marktvertrouwen is belangrijk met oog op de
resterende problemen: de nog altijd hoge werkloosheid (mede door overheidsbezuinigingen), toerismedaling, hoge consumentschulden, onverkochte
kantoren en huizen en het instorten van de bouwsector.Aan de huizencrisis zal weinig veranderen, omdat
in Spanje nauwelijks huurwoningen zijn als alternatief. De werkloosheid moet misschien geaccepteerd
worden: die was hier altijd al hoog.Wél moet de
arbeidsmarkt nog veel flexibeler, bijvoorbeeld door
minder met vaste contracten te werken.
Komt er onverhoopt opnieuw een wereldwijde
economische crisis, dan moet Spanje als eerste grote
euroland wellicht ook een steunpakket aanvragen. In
dat geval zijn Italië, België en Frankrijk mogelijk de
volgende stenen in het dominospel.
In juni weten we de uitslag van de nieuwe stresstest
voor de banken, die strenger is opgezet dan die van
2010. Nu wordt ook de verwevenheid van banken uit
de kernlanden met die in de periferie zichtbaar, en

dus hoe diep zij in de problemen zitten. Duitse banken hebben vermoedelijk veel geld zitten bij Griekse
banken en Franse banken bij Portugese en Spaanse.
Nederland heeft een gezondere bankensector,
sinds in de jaren ’80 als gevolg van de economische
crisis kleine, regionale banken verdwenen. Maar in
Duitsland bestaan zulke regionale banken nog steeds:
de Landesbanken. De vraag is hoe hun blootstelling
is en op hoeveel liquiditeit zij kunnen buigen? De
ogen zijn sterk gericht op de perifere landen, ook
op Spanje.Als dat grote land in problemen komt,
kan Europa dit dan überhaupt opvangen? Het EFSF
noodfonds is al aardig aangesproken.

De noordelijke eurolanden hebben de crisis beter
doorstaan dan verwacht, maar kennen ook onevenwichtigheden.Alleen Duitsland benadert momenteel
met 3,3 procent enigszins de eerder gemaakte afspraken over wat is toegestaan als overheidstekort. Ook in
deze landen neemt de staatsschuld toe. De geaggregeerde staatsschuld in de Eurozone ligt momenteel
rond de 90 procent van het bruto nationaal product
(BNP). Ontwikkelt de wereldeconomie zich toch
minder goed, dan zet dat een druk op de groei in
de kernlanden. En is er dan nog wel geld om andere
landen te helpen?

Emoties

Steun komt niet alleen uit het EFSF, maar ook van
het IMF. Dat is een onafhankelijke partij die zonder
emoties handelt en daarom vertrouwen wekt in de
wereld. Het screent alle landen twee maal per jaar (in
het Griekse geval: vier keer) en heeft als enige echt
zicht op de situatie van de overheden en de banken.
Nu heeft het Westen nog een dominante stem in het
IMF. De BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en
China) zullen een grotere stem krijgen en de EU
minder. Mogelijk verliest Nederland z’n zetel.

Het EFSF bevat maximaal 440 miljard euro, gevormd
uit garantiebijdragen van deelnemende EU-landen.
Zo’n 180 miljard euro is reeds verstrekt aan Griekenland, Ierland en Portugal. Dat nadert de 250 miljard
euro die eigenlijk ter beschikking staan – het fonds
moet namelijk 190 miljard euro op deposito aanhouden om een AAA-rating te hebben.

De effectiviteit van het totaalbedrag kan omhoog als
de landen hogere garanties geven. Het besluit hierover zou in maart volgen, maar komt nu in juni 2011.
In 2013 komt het European Stability Mechanism in

de plaats van het EFSF. Dat fonds zou dan effectief
500 miljard euro ter beschikking hebben. Duitsland
stelt echter al voorwaarden, door het bedrag van 90
miljard euro over vijf jaar verspreid te willen verstrekken.

Prioriteit heeft het herstructureren van de economie
in de probleemlanden. Er moet een meer eenduidig
fiscaal beleid komen. De concurrentiepositie in de
perifere landen moet aanzienlijk sterker worden. De
loonkostenontwikkeling moet meer met elkaar in
de pas gaan lopen; de belastingstelsels moeten meer
op elkaar afgestemd worden. Bovendien moet de
politieke besluitvorming krachtiger worden. Nu
ontbreekt dat of komt het traag tot stand, doordat bij
besluiten alle 27 EU-lidstaten moeten instemmen.
Sommige landen willen hun veto niet opgeven.

De politiek in noordelijke landen raakt steeds verdeelder. Diverse anti-Europese en nationalistische
stromingen winnen terrein, zoals de partij Echte Finnen in Finland en de PVV in Nederland. In Duitsland
is er geen uitgesproken nationalistische partij, maar bij
recente deelstaatverkiezingen wonnen Die Grünen
als weerspiegeling van een opkomende anti-Europese
stemming.

De opkomst van deze partijen in op zich goed
draaiende economieën vloeit mogelijk voort uit angst
voor verlies van welvaart en het gevoel problemen
buiten de poorten te willen houden. En Duitsland
is al twintig jaar solidair geweest, door het oostelijk
deel op poten te houden na de hereniging in 1990.
Nu zouden ze wéér solidair moeten zijn, met nietDuitsers.

In Zuid-Europa is er ook verzet, maar dan tegen de
invloed van de noordelijke landen op het (economische) beleid en de impact die het heeft.Vooral in
Griekenland is het verzet zichtbaar in de straten van
Athene. Politici krijgen drastische besluiten (forse
bezuinigingen, vermindering sociale voorzieningen,
flexibilisering arbeidsmarkt) er moeilijk doorheen of
beginnen er niet eens aan.
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De bal ligt bij de Europeanen. Hebben ze hoop voor
de toekomst en blijven ze solidair? Of wordt het weer
‘ieder voor zich’, net zoals in de eerste helft van de
vorige eeuw?
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Gespot voor u
In deze nieuwe rubriek aandacht voor bedrijven en leuke
initiatieven van cliënten van Staalbankiers. Deze keer: van
speelgoedwinkel tot wijnhandel.

Reizen in stijl

T

ravelteq is opgericht door een groep vrienden die erin geloven dat mensen moeten kunnen reizen in comfort
en stijl. Eén van die vrienden is cliënt Maarten van den Biggelaar, ras-ondernemer en de man achter het
tijdschrift Quote.Travelteq creëert innovatieve, tijdloze producten met de juiste balans tussen design en kwaliteit.
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Travelteq is de wereld afgereisd en heeft zodoende veel verschillende producten gezien, maar één ding konden
ze niet vinden; reisartikelen die de behoefte die je als reiziger hebt daadwerkelijk kunnen vervullen.
Op www.travelteq.com vind je dus koffers, laptoptassen en verschillende accessoires, zoals notebooks en
portemonnees, die wél aan deze behoefte voldoen.
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Interieur in kleur

B

Vrolijk speelgoed

nieuwe artikelen. De artikelen zijn
reeds via vele (online) dealers
beschikbaar. Kijk op www.bigjigstoys.nl
om alles te bekijken en/of contact
op te nemen.

et vrolijke en veilige speelgoed van
Bigjigs Toys nodigt kinderen uit om
al spelende plezier te hebben en zich te
ontwikkelen.

H
Cliënten Inge Rogmans en Enno Kern
vertegenwoordigen dit Engelse merk vanaf
januari 2010 in de Benelux. Naast een ruime
keus aan houten speelgoed zijn er ook puzzels, spellen, kunststof speelgoed voor water
en zand en stoer tuingereedschap. Uniek zijn
de zeer uitgebreide houten trein en wegenprogramma’s Bigjigs Rail en Road.

Wilt u meer weten over de relatie
tussen Enno Kern, Inge Rogmans
en Staalbankiers? Lees dan het
artikel op pagina 32.

ehoefte aan wat meer kleur in uw
leven? Kleur- en interieuradviesbureau
‘Interieur in Kleur’ van Véronique Jansen
biedt een groot scala aan mogelijkheden
als het gaat om interieur- en kleuradvies,
stofferings- en raambekledingsadvies, verkoopstyling en bouwbegeleiding in binnenen buitenland.Véronique geeft vorm aan
deze passie met wonen en kleur en werkt
vanuit haar atelier in de tuin van haar huis
in Doorn. Ze heeft een uitgesproken smaak
op het gebied van diverse interieurstijlen.
Het combineren van tijdloze elementen met
strakkere toepassingen, gedurfd kleurgebruik
en natuurlijke materialen hebben hierbij
haar voorkeur. Enkele steekwoorden als het

Bovendien verrast Bigjigs Toys (groot)ouders en kinderen voortdurend met leuke

Wijntje?

W

ijnhandel Ben van der Linden in
Soest bestaat al sinds 1910. Inmiddels staat de vierde generatie aan het roer,
die in 2003 de oude slijterij verbouwde tot
een bedrijf waar wijnen, sterke dranken en
spijzen gecombineerd worden. De vakkennis van de familie van der Linden is niet
onopgemerkt gebleven: in 2006 leverde hun
passie en klasse hen een plaatsje op in de top
tien van de beste slijters in Nederland.
De aangeboden wijnen worden direct bij
de wijnboer ingekocht: daardoor houden
de mensen van Ben van der Linden een
goede controle op de kwaliteit van de wijn.
Dat ze daarin slagen, wordt bewezen door
het feit dat de rode huiswijn, Domiziano
Negroamaro, de eerste prijs won op het
Proefschrift Wijnconcours. Deze zondoorstoofde, zachte en kruidig smakende
Italiaanse wijn is maar één van de wijnen
die je bij Ben van der Linden kunt kopen.
Het assortiment wijnen is uitgebreid, met
ook interessante flessen uit minder bekende
wijnlanden voor een goede prijs.Wijnhandel Ben van der Linden is zowel in 2010 als
in 2011 benoemd tot Wijnhandel met het
Beste Assortiment van Nederland.
Ook een wijntje kopen? Ga dan
naar www.benvanderlinden.nl.

gaat om Veronique’s visie op interieur
zijn: kleur, sfeer, durf, behaaglijkheid,
eigenheid, oude materialen, balans
in het aantal meubels en stijlvolle
accessoires.
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Op de website www.interieurinkleur.nl en www.meubeltop100.nl
vindt u informatie over alle
mogelijkheden.
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Ingrid Tuinenburg (43) maakte de overstap van het
boekenvak naar de goede doelen wereld. De directeur
van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte
Kind) over speeltuinen, haar drijfveren en Downistie.

Na zeven jaar maakte je de overstap naar NSGK.
Wat wil je hier bereiken?
“Ik wil dat kinderen met een handicap zich volwaardig kunnen ontwikkelen, net als alle andere kinderen.”

vanwege mijn ervaring in het bedrijfsleven en de klik
met de mensen.Vanaf dag één moest ik aan de bak, ik
heb nooit omgekeken naar mijn oude baan.”

Door Ellen Weber, fotografie Kees Hummel

‘Ik ga voor
social profit’
W
Wat was het moment waarop je dacht: ik waag de
overstap naar de goede doelen sector?
“Als boekverkoper en vervolgens persvoorlichter bij
de Boekhandels Groep Nederland had ik het prima
naar mijn zin. Er zat geen rem op mijn inzet. Mijn
leidinggevende was bang dat ik in al mijn gedrevenheid tegen een muur zou oplopen en stelde een coachingstraject voor. Het boekenvak vond ik geweldig,
maar het viel mijn coach op dat ik het woord ‘boek’
niet één keer noemde.Toen viel het kwartje: ik kan
ook iets heel anders gaan doen. Ik wilde graag de
managerskant op en werk doen met maatschappelijke
relevantie. Op de voorpagina van de krant over mijn
werk lezen.”

Wanneer werd je voor het laatst geïnspireerd door
een kind met een handicap?
“Sander (11), onze kinderambassadeur, is blind en kan
goed vertellen.‘Ik wil voelen wat jij ziet.’ Bewonderenswaardig hoe hij mensen toespreekt voor een zaal
en optreedt op televisie en radio.”

Wat doet NSGK om het verschil te maken?
“NSGK ondersteunt jaarlijks zo’n 250 initiatieven
voor kinderen en jongeren met een handicap.Als
vrijwilliger heb ik een dag meegewerkt bij de reizende Belevenis, een uitgaanscentrum voor meervoudig gehandicapten. Prachtig om te zien hoe zij daarvan genieten.Wat me ook raakt is het huifbedrijden.
Liggend op twee paardenruggen voelen kinderen
met een meervoudige handicap de vrije beweging.”

De voorpagina van de krant halen: dat kan ook als je
voor Shell werkt.
“Klopt. Maar aan het einde van de dag wil ik weten
waarvoor ik het doe. Zingeving is een andere drijfveer dan winst maken voor aandeelhouders, hoe
belangrijk dat ook is. Ik ga voor een ander type winst:
social profit. Non profit vind ik een ontkennende
term. Een goede doelenorganisatie moet sociale
winst behalen, iets betekenen voor mensen die hulp
kunnen gebruiken.”

Waar komt jouw affiniteit met gehandicapte
kinderen vandaan?
“In het dorp waar ik opgroeide, stond een instelling
voor gehandicapten.Tijdens mijn studietijd werkte ik
daar als vrijwilliger. Ook begeleidde ik vakantiekam-
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Zoals noodhulp geven bij rampen?
“Dat was mijn taak bij Cordaid, de ontwikkelingsorganisatie waar ik werd aangenomen.Tijdens de
sollicitatiegesprekken was ik ontspannen, ik had
immers niet de juiste papieren.Toch kreeg ik de baan,
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“Ik wil op de
voorpagina over
mijn werk lezen”

pen. Ik ben geen expert, maar ik heb wel affiniteit
met de doelgroep.”

Hoe zorg je ervoor dat gehandicapten kunnen meedoen
in de maatschappij?
“Als kinderen mét en zonder beperking van jongs
af aan samen spelen, dan is het later ook gewoon om
met elkaar om te gaan. Daarom maken we speeltuinen toegankelijk.We zorgen ervoor dat er geen zand
voor de toestellen ligt, zodat je er naartoe kunt met
de rolstoel. Ook zetten we speeltoestellen neer waar
kinderen samen kunnen spelen.”

Ook ondersteunt NSGK Downistie, de soapserie
waarin jongeren met het downsyndroom acteren.
“Intern hebben we flinke discussies gevoerd, of we
die soap wilden ondersteunen of niet. Boeiend, ik
moest zelf ook een standpunt innemen, want ik draag
de eindverantwoordelijkheid. Ik snap de tegenstanders, maar ben blij dat we de serie hebben gemaakt. Je
ziet weinig mensen met een handicap op tv en als ze
op televisie komen, dan altijd in de rol van gehandicapte. Nooit spelen ze een zakenman die vreemdgaat.
De spelers in Downistie zijn niet zielig of ziek; het
zijn gewoon de acteurs.”

Wanneer ben je trots op je werk?
“Bij de opening van een speeltuin stuiterde een
medewerker van enthousiasme:‘Wat ben ik trots om
voor deze organisatie te werken’.Als ik dat hoor, voel
ik me voldaan.”

Wat is typisch aan jouw manier van leidinggeven?
“Ik ben optimistisch, met mijn enthousiasme geef ik
anderen energie.‘Kom op, lekker aan de slag!’ Ik geef
mijn medewerkers vertrouwen, ben ambitieus en
resultaatgericht.”

Wat was het beste advies ooit?
“‘Ga ervoor en vertrouw op jezelf ’, antwoordde mijn
collega van de Boekhandels Groep toen ik vroeg of
hij me ook heel ander werk zag doen.Toen ik directeur werd, vroeg ik me af of ik me anders zou gaan
gedragen. Een onzinnige gedachte, dat houd ik nog
geen twee weken vol!”
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Ga je hier je pensioen halen?
“Nee, ik vind mijn werk fantastisch en ben de afgelopen tien jaar geen dag met tegenzin naar kantoor
gegaan, maar ik heb telkens een nieuwe uitdaging
nodig. Er zijn nog zoveel werelden om te ontdekken.”
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Door Peter de Weerd, fotografie Mark Prins

De waarde
van persoonlijk
contact
32

Enno Kern en Inge Rogmans
van Bigjigs Toys kozen voor
Multi Asset Optimalisatie van
Staalbankiers. Hoe kijken zij
enkele maanden nadien op de
intake terug? “Uiteindelijk ben
je toch vooral ondernemer. Als
het klikt, doe je zaken.” Een
evaluatie.

D

e aanleiding was
simpel. De historisch
lage rente maakt
sparen op dit moment
onaantrekkelijk. Dus
gingen Enno Kern en Inge Rogmans
op zoek naar andere manieren om hun
vermogen veilig te stellen. Enno:“Het
geld dat we hebben overgehouden aan
de verkoop van ons bedrijf, hadden we
op een spaarrekening staan. Met de
huidige rentestanden heeft dat weinig
zin; je betaalt bijna meer vermogensrendementsheffing dan je aan rente
krijgt. Om over de inflatie nog maar te
zwijgen...”

Gladde verkooppraatjes

Toch was de beslissing om het beheer
over het vermogen uit te besteden,
niet één-twee-drie genomen.“Als
ondernemer ben je gewend risico’s
te nemen. Je koestert de illusie die
zelf in de hand te hebben. Dan is het
tegennatuurlijk om het beheer over je
geld uit handen te geven. Beleggen is
gewoon eng.”
Toch maakten Enno en Inge op Jason
Yang, private banker bij Staalbankiers,
allerminst een onzekere indruk.“Jullie
wisten wat jullie wilden. Een klein deel
van het kapitaal moest op een depositorekening blijven om schommelingen
in het inkomen op te vangen, de rest
mocht worden weggezet voor later.”
Dat Enno en Inge hun doelen al zo
helder hadden, kwam mede doordat
ze zich reeds uitgebreid op de markt
voor het vermogensbeheer hadden
georiënteerd. Enno:“We waren al

langs geweest bij een grootbank. Daar
hadden we geen goed gevoel aan overgehouden. Omdat wij in het speelgoed
zitten, ging men er bijvoorbeeld klakkeloos vanuit dat we maatschappelijk
verantwoord wilden beleggen.Toen
we daarop doorvroegen, bleek die
bank niet eens hard te kunnen maken
níet in wapens te investeren. Dan merk
je dat je naar gladde verkooppraatjes zit
te luisteren...”

Kleinschalig

Dat de twee vervolgens bij Staalbankiers aanklopten, kwam door een
tip van hun boekhouder. Inge:“Een
andere klant van hem had goede
ervaringen.Toen we ook nog eens een
interessante advertorial van Staalbankiers lazen in NRC Handelsblad, hebben we een afspraak gemaakt.”
Het was een kennismaking die beviel.
Inge:“We waren gecharmeerd van de
kleinschaligheid en de persoonlijke
aanpak. In de gesprekken kregen we
het gevoel dat naar ons werd geluisterd.
Jullie zijn geïnteresseerd in wie wij zijn
en wat we willen. Dat schept vertrouwen.”

Multi Asset Optimalisatie

Henk Wind, vermogensbeheerder
bij Staalbankiers, herkent zich hierin.
“We zaten op één lijn.Al snel hadden

we boven tafel waar jullie prioriteiten
liggen. Zo hechten jullie zeker waarde
aan duurzaamheid. Maar de zekerheid van een acceptabel pensioen is de
belangrijkste drijfveer. Die doelstelling
vraagt om het beheersbaar houden van
het beleggingsrisico. Om het vermogen niet uit te hollen, zul je rendement
moeten maken.Tegelijkertijd mag het
kapitaal echter nooit verloren gaan.”
Het is een doelstelling waarvoor de
aanpak van Multi Asset Optimalisatie
zich uitstekend leent.“Bij deze beleggingsmethodiek wordt het vermogen
gespreid over beleggingscategorieën
met een lage correlatie. Die uiteenlopende beleggingen reageren in
principe alle anders op specifieke
economische omstandigheden. Daardoor is de kans groot dat je op de lange
termijn, bij eenzelfde risico, een hoger
rendement realiseert.”

Lange adem

rendement. Daar spreekt ervaring uit.
Dat sprak ons – samen met het feit dat
Staalbankiers niet in eigen beleggingsproducten investeert – aan.”
Dus besloten de twee met Staalbankiers in zee te gaan. Enno:“Uiteindelijk ben je toch vooral ondernemer.Als
het klikt, doe je zaken.”

En hoe bevalt de samenwerking nu de
contracten zijn gesloten en het geld
is overgemaakt? Enno:“We hebben
recent ons eerste kwartaalbericht ontvangen. Ik vond het interessant om te
lezen hoe het gemaakte rendement tot
stand is gekomen. Omdat je de krant
leest, stel je je vragen waar het met je
investeringen naartoe moet. Door het
persoonlijk contact is er ruimte om
daarover met Staalbankiers te overleggen. Dat stel ik zeer op prijs. Ik kijk
dan ook uit naar onze eerste halfjaarlijkse evaluatie.”
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Meer weten over Bigjigs Toys? Kijk
dan in de rubriek Gespot voor u
op pagina 28-29.

vlnr: Henk Wind, Enno Kern, Inge Rogmans

Enno was meteen gecharmeerd van
die gespreide aanpak.“Voor ons werk
ben ik vaak in het Verre Oosten.Als je
ziet wat daar gebeurt… Het lijkt mij
niet meer dan logisch ook in die opkomende markten te investeren.”
Inge:“Wat míj vooral beviel, is dat jullie duidelijk maakten dat investeren iets
van de lange adem is.We werden niet
lekker gemaakt met de belofte van snel

vlnr: Enno Kern, Inge Rogmans, Jason Yang
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Door Ellen Weber, fotografie Marcel van den Bergh

Cliënt Tonnie Van de Klok sr. en zijn zonen Ton, John en Fons werken niet graag met
hun handen. Leidinggeven kunnen ze des te beter: hun bouw- en vastgoedbedrijf telt
inmiddels 220 medewerkers. Hoe is het als familie en zaken door elkaar lopen?
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‘Delegeren gaat
ons goed af ’

34

Sinds de oprichting in 1922 gaat de KlokGroep over van vader op zoon. Kunt u iets
vertellen over de beginjaren?
Tonnie:“Mijn vader was metselaar en aannemer, hij had een paar man in dienst. Na
de oorlog mocht ik oorlogsschade taxeren. Ik werk niet graag met mijn handen, ik
ben een slechte vakman. Daarom ging ik leidinggeven. Dat ging wel goed. Mijn
broers werkten ook mee, alles gebeurde in goed vertrouwen.Als de accountant
vroeg of we de jaarrekening hadden doorgenomen, antwoordde mijn broer dat hij
heerlijk had geslapen. Met het rapport onder zijn hoofdkussen.”

Heeft u uw zonen overgehaald om ook bij het bedrijf te komen?
In koor:“Nee.”
Tonnie:“John kwam als eerste bij het bedrijf. Dat besloot ik op een dag aan de
keukentafel.”
John:“Ik werkte op de kredietafdeling bij een bank. Leuk werk, maar toen mijn
vader me vroeg, hoefde ik niet lang na te denken. De KlokGroep is een prachtig
bedrijf in deze omgeving.”
Ton:“Daarna kwam ik erbij. Ik had ervaring in de projectontwikkeling en mocht
die tak opzetten. Ook ben ik verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling en
milieuactiviteiten.”
Fons:“Ik ben de enige met een technische opleiding.‘Kan ik niet bij jou beginnen?’, vroeg ik mijn vader toen ik de MTS had afgerond.‘Nee, we hebben er al
genoeg’, antwoordde hij.Toen ging ik aan de slag bij een ander bedrijf, als timmerman. Maar ook ik ben onhandig. Delegeren gaat me beter af.Toen dat bedrijf werd
overgenomen door de KlokGroep, werd ik alsnog onderdeel van de club.”

Wat is kenmerkend voor jullie manier van werken?
John:“We kunnen drie dingen: delegeren, organiseren en factureren.”
Ton:“Alle vier weten we van aanpakken. Zien we kansen, dan pakken we door.”
Tonnie:“En we zijn nuchter.We houden niet van poespas.”

Heeft iedere zoon zijn eigen specialisme?
Fons:“Als commercieel directeur probeer ik nieuw werk binnen te halen.”
Ton:“Ik ben beleidsmatiger en denk aan de lange termijn. Hoe ontwikkelt de
markt zich en hoe moet ons bedrijf zich positioneren?”
John:“Ik kijk vooral naar de korte termijn.Als mensen door het succes gaan zweven, breng ik ze terug op aarde.”
Fons:“Klopt. Ik zie geen bedreigingen als ik probeer te scoren.Als mijn broers me
dan voorhouden wat er mis kan gaan, moet ik soms alsnog ‘nee’ verkopen aan een
opdrachtgever.”

Welke anekdote komt het vaakst voorbij aan de keukentafel?
Tonnie:“Lang geleden had ik een aanbesteding in Tiel.Van de stress reed ik onderweg de auto in de prak. Ik pakte een andere wagen, maar die reed ik ook weer in
de sloot. De derde keer dat ik thuiskwam, zei mijn broer:‘Neem anders de heftruck
mee, daar kun je weinig aan kapotmaken!’”
Ton:“En die opdracht heb je niet eens binnen gehaald!”

Hebben jullie nooit ruzie?
Ton:“Natuurlijk zijn we het wel eens oneens. Zo houd je elkaar scherp.”
Tonnie:“Als we een conflict hebben, dan komen we op zaterdagmiddag bij elkaar.
Aan de keukentafel bespreken we de problemen open met elkaar, we komen er
altijd uit.”
Fons:“En als we geen conflict hebben, dan zeggen we toch tegen onze vrouwen
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dat we iets moeten uitpraten.”
Tonnie:“Hebben we weer een mooie reden om bij pa aan de keukentafel de zaken
door te nemen met een goed glas wijn.”

Zijn er ongeschreven regels binnen de familie Van de Klok?
John:“Onze dames weten niets.We praten wel, maar zeggen niets.”
Tonnie:“Behalve mijn vrouw dan, zij weet alles.”

Wat zijn de nadelen van een familiebedrijf?
Ton:“Alles loopt door elkaar. Een conflict op de zaak heeft indirect ook invloed op
de familiebanden.”

Stomen jullie de vierde generatie al klaar?
John:“Nee, we willen niets forceren, ze moeten het zelf willen.”
Tonnie:“De KlokGroep is een mooi bedrijf; de kleinkinderen, neven en nichten
kloppen vanzelf aan.”
Ton:“En dan gaan ze mee in de carrousel. Onderaan de ladder beginnen, zodat
wij kunnen zien of ze geschikt zijn.Als onze kinderen hun werk als uitvoerder of
kopersbegeleider goed doen en niet hogerop willen, dan is dat ook prima.”

“Handel is handel” zegt jullie vader. Hadden jullie met net zoveel plezier kleding
verkocht?
John:“Nee, de bouw is een mooie sector. In Amsterdam-West staat de grootste
zuiveringsinstallatie van Nederland. Ik ben er trots op dat wij daaraan hebben
meegewerkt.”
Ton:“De herontwikkeling van de voormalige jamfabriek in Tiel, ook zo’n mooi
project. De oude fabriek opknappen en vijfhonderd nieuwe woningen realiseren.
Een mooie transformatie van oud naar nieuw.”
Fons:“In Nijmegen hebben we het krakersbolwerk de Grote Broek opgeknapt.
Onder onze leiding hielpen krakers mee met de sloop en het stucwerk.”
John:“Als ik langs een mooi gebouw rijd dat de KlokGroep heeft ontwikkeld of
gebouwd, dan word ik blij.Als we er dan ook nog winst mee hebben gemaakt,
word ik nog blijer.”
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“Onze dames weten niets.We praten
wel, maar zeggen niets”
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Door Galiëne Gerritsen, fotografie Mark Prins

Kleuren boeien Jan Janssens.
Als president-directeur van een
groothandel in handgeknoopte
Oosterse tapijten verzamelt hij
ook kunst. Die stelt hij ten toon
in een galerie naast de showroom in Tilburg, zodat bezoekers
van Janssens passie kunnen
meegenieten.

Wanneer begon dat, die liefde voor kleuren? “Op m’n
14e, toen ik de handel in Perzische tapijten begon.
Een antiek tapijt is een schoonheid op zich. Handwerk ruik je als het ware. De fijnheid van knoop, het
kleurenpalet, dat leeft.”
Hetzelfde hebt u met de schilderkunst van Isaac Israëls.
Wat spreekt u aan in zijn werken? “De losse, luchtige
toets van zijn penseel, de zonnigheid. Een jaar of dertig geleden was ik op een veiling bij Christie’s, samen
met mijn vrouw. Daar kocht ik een aquarel, een mooi
blond werk dat indruk op me maakte. Sindsdien
hebben de werken van Israëls een bijzonder plekje in
mijn hart én collectie. Hij was een man van de straat,
letterlijk. Schilderde graag buiten, of in cafés. Israëls
was los, had lef, zeker voor die tijd, eind 19e, begin
20e eeuw. Je ziet het terug in zijn werken, die stralen
plezier uit.‘Man op bont paard’ is typisch Isaac Israëls.
Intens, rustig, maar ook vrolijk.Alsof hij tegen die
statige ruiter zei:‘Even stilstaan, dan zet ik je op het
linnen.’ Dat kan ik waarderen.”
Kunstverzamelaars kunnen heel druk zijn met hun
collectie. Bent u dat ook? “Ja, en dat moet ook, wil je
een verzameling verbeteren. Je moet volgen wat er in
deze kunst wereldwijd gebeurt, je moet je archief upto-date houden. De mooiste schilderijen verwerf ik
vaak uit privé-bezit. Die zijn vaak nog onaangetast en
niet bekend. Ik houd van pure werken, niet ingeschilderd of anderszins gerestaureerd. Echte kwaliteit, daar
geniet ik van.”
Meer informatie, of geïnteresseerd in de kunst?
Bel Jan Janssens: 06 53 20 65 99
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