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Dennis Molenaar : 

‘De buurt, dat kan 
de hele wereld zijn’

Spot Schiphol 
Community voor iedereen 
die werkt op Schiphol

SADC's Jeanet van  
Antwerpen :
‘Ons motto voor 2020? 
Samen sterk!’



Jeanet van Antwerpen, 
directeur SADC
Foto: Michel ter Wolbeek 

bij menig nationaal evenement? En dat in de buurt van 
datzelfde PolanenPark door lokale ondernemers jaarlijks 
een Bouwdorp voor jonge kinderen wordt georganiseerd, 
die daar een onvergetelijke ervaring opdoen? En kent u  
het project Groot Schiphol Bereikbaar al? Waarbij door 
een aantal aansprekende bedrijven en slimme mobiliteits-
makelaars hard wordt gewerkt om onze regio bereikbaar 
te houden voor iedereen die hier werkt? En dat dit varieert 
van samen sporten om de file te vermijden tot carpoolen 
via een handige app?

Voor SADC is het verder helpen op- en uitbouwen van 
community’s op onze business parks een belangrijk doel. 
Simpelweg omdat je meer voor elkaar overhebt en meer 
met elkaar kunt bereiken als je elkaar kent. Of  het nu  
over het aanbieden van bliksemstages voor scholieren uit  
de buurt gaat, het samen schoonhouden van het business 
park of  heel old school door elkaar te spreken nieuwe 
kansen te creëren voor je bedrijf. Samen sterk is voor 2020 
en het nieuwe decennium dat voor ons ligt een prachtig 
motto, waarvoor wij ons samen met alle bedrijven op onze 
terreinen hard maken!

Community is het thema van deze vierde editie van Faces. 
Misschien wel het mooiste thema tot nu. Waarom? Omdat 
het nog meer dan in onze vorige magazines over mensen 
gaat. Over wat hen verbindt, waarvoor ze eigenaarschap 
voelen, voor wie en voor wat ze zich willen inzetten.  
Kortom, over wat hen drijft naast het bewaken van het 
financiële rendement van de onderneming.

Elke Faces voelt als een ontdekkingstocht. We kiezen  
een thema en de mensen van SADC gaan in gesprek met 
de mensen die op of  nabij onze business parks werken.  
En in die gesprekken vinden we elke keer weer nieuwe, 
mooie verhalen, verrassende invalshoeken en mensen  
die inspireren.

De vluchtige voorbijganger ziet vaak alleen, uit de verte, al 
voorbijrijdend of  fietsend, voor hem of  haar nietszeggende 
bedrijfsgebouwen. Met de verhalen in dit magazine willen 
we laten zien dat het beeld zo veel rijker is. Daarom ont-
sluiten we elke editie weer een nieuwe schat aan verhalen.

Wist u bijvoorbeeld dat het bedrijf  Molenaar, gevestigd  
op PolanenPark, al 137 jaar actief  is? En onmisbaar is  
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Een ander bedrijf  gebruikt algen  
als gewasbescherming. Ik ben zelf  
betrokken geweest bij het KPN 
Mooiste Contact Fonds dat zich  
inzet om eenzaamheid te bestrijden. 
Ik kreeg vaak de vraag hoe belang-
rijk mensen maatschappelijk verant-
woord ondernemen van bedrijven 
eigenlijk vinden. Om inzichtelijk  
te maken hoe belangrijk mensen  
mvo vinden, bedacht ik de Maat-
schappelijke Imago Monitor. Een 
onderzoek dat wordt uitgevoerd  
door Motivaction, dit jaar alweer 
voor de tiende keer. Ruim 4000 
respondenten krijgen online vragen 
over zo’n 120 merken. De respon-
denten wordt onder andere gevraagd 
de maatschappelijke betrokkenheid 
te beoordelen van deze merken.’ 

jaren in de reclamewereld gewerkt, 
waar ik precies dat deed. Ik zet  
mijn kennis nu in op het snijvlak  
van markt en maatschappij. 
Steeds meer bedrijven willen de 
maatschappelijke en financiële kant 
in de bedrijfsvoering verankeren. 
Banken kijken nu bij investeringen 
ook naar duurzaamheid. Het gedrag 
van mensen verandert langzamer  
dan hun ideeën. Ze willen wel duur-
zaam leven maar vinden het lastig.  
Ik geloof  erin dat duurzaamheid 
eerst in een organisatie zelf  een 
plek moet hebben, daarna kan een 
bedrijf  het pas extern uitdragen. 
Verandering kost veel tijd...’ 

Hoe draag je met mvo bij  
aan je omgeving?
‘Mvo draagt bij aan het beperken 
van de schade die je toebrengt aan 
de wereld en in de ideale wereld 
levert het zelfs een positieve bijdrage 
aan de wereld. Het begint vaak bij 
het verduurzamen van de bedrijfs-
voering. Hier in de regio wordt 
bijvoorbeeld olifantsgras verbouwd, 
een gewas dat CO2-voordelen heeft. 

Wat doet This Is Why?
‘Ik help organisaties met het vinden, 
ontwikkelen en uitdragen van hun 
maatschappelijke betekenis.  
Sommige organisaties hebben de 
behoefte ‘iets’ met duurzaamheid te 
doen maar weten nog niet precies 
wat en andere doen juist op een 
aantal punten al aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (mvo), 
maar weten de verschillende onder-
delen niet goed te verbinden. Daar 
kan ik een rol spelen.’

Gaan de termen  
maat schappelijk en  
ondernemen wel samen? 
‘Juist! Een bedrijf  heeft alleen  
bestaansrecht als het ook maat-
schappelijke impact heeft. Bij veel 
bedrijven heerst het idee dat maat-
schappelijke impact en een sluitende 
businesscase niet samengaan.  
Merken en marketing hebben een 
commerciële connotatie. Maar ideële 
bedrijven als Tony’s Chocolony  
of  organisaties als het Rode Kruis 
hebben ook een sterk merk, dat goed 
neergezet moet worden. Ik heb eerst 

This Is Why
Waar: C-Bèta
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Bas van Haastrecht, strateeg 
Interviewer: Isaac Roeterink, SADC
www.thisiswhy.nl

Ondertussen, 
op C-Bèta...
Zzp’er Bas van Haastrecht adviseert bedrijven  
over maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Ideale huurder voor de circulaire hotspot  
C-Bèta, waar betrokkenheid en ondernemen 
hand in hand gaan.
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Checklist mvo

1  Intentie Onderzoek met welke 
intentie jij als organisatie met je 
maatschappelijke rol aan de slag 
wilt. En is er voldoende intentie 
om er meer mee te gaan doen? 

2  Bewustwording Vraag jezelf  af  
waar je positieve en negatieve 
impact zitten. Kijk hierbij ook 
naar de schaal. Begin bij je eigen 
bedrijfsvoering en ga vervolgens 
de keten in. Op het moment dat 
je je bewust wordt van je impact 
weet je ook waar je de oplossing 
moet zoeken.

3  Strategie bepalen Daarbij  
staat deze vraag centraal:  
Hoe kan ik mijn positieve impact 
verder aanzwengelen en de  
negatieve impact minimaliseren?

4  Uitvoeren Impact heeft alles  
te maken met doen.

5  Monitoren Maak je resultaten 
inzichtelijk, leer ervan en  
verbeter jezelf.

Waarom C-Bèta? 
‘Ik woon al bijna 48 jaar in  
Hoofddorp en ik was op zoek naar 
een plek waar ik kon werken in  
een omgeving met gelijkgestemden, 
eigenlijk een community. Ik wilde  
me graag aansluiten bij wat er  
gebeurt in mijn directe omgeving.  
Dat was C-Bèta.’ 

Bas’ uitzicht vanuit zijn vaste  
werkplek op C-Bèta

Wat is de rol van de  
community bij  
maatschappelijk  
ondernemen? 
‘Steeds meer vraagstukken zijn  
een ketenvraagstuk. Hiervoor moet 
je per definitie samenwerken.  
Je hebt meerdere disciplines nodig 
om verandering te stimuleren en 
een nieuw verhaal over te kunnen 
dragen. Ik denk dat grotere veran-
deringen alleen werken als we op 
verschillende manieren en plekken 
tegelijkertijd impact creëren.’ 
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‘Impact heeft  
alles te maken 
met doen’
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SPOT
SCHIPHOL
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Vijf  jaar geleden begonnen we,  
met twintig ambassadeurs van  
verschillende bedrijven. De early 
birds noemden we die, zij waren  
de mensen die Spot moesten neer-
zetten. We begonnen online, samen 
vulden we het platform met leuke 
nieuwsitems en startten we de eerste 
discussies. Toen dit liep organiseer-
den we de eerste community-events 
en kwamen we er al snel achter  
hoe goed de offline events en het 
online platform elkaar versterken. 
Real-life ontmoetingen zorgen  
voor meer verbinding online, en 
andersom. De eerste events werden 
georganiseerd en zo groeiden we  
het eerste jaar al naar 500 man.  
En van daaruit groeide Spot Schiphol  
organisch verder. Nu hebben we 
4500 leden en wordt bijna de helft 
van de activiteiten georganiseerd 
door de community-leden zelf.  
Voorbeeld zijn de behind the scenes- 
tours van Microsoft, KLM en Vebego. 

‘Bootcampen, lezingen van TEDx 
en The School of  Life, een groot 
kerstontbijt, inspirerende seminars, 
kunstwandelingen, een pop-up-
kapsalon, maar ook een borrel, waar 
leden kunnen netwerken. Dat zijn 
voorbeelden van activiteiten die we 
organiseren. Allemaal bedoeld om 
van Schiphol een nog prettigere 
werkplek te maken.’ 

AirportCity
‘Spot Schiphol is een initiatief  van 
Schiphol Real Estate, dat ervoor 
wil zorgen dat er op Schiphol een 
AirportCity wordt gecreëerd, waar 
organisaties zich graag vestigen en 
professionals graag willen werken. 
Een werkomgeving die meer is dan 
alleen een locatie om te werken trekt 
nieuwe talenten aan. Met Spot spelen 
wij in op deze toenemende behoefte. 
De Spotleden wisselen kennis uit, 
zoeken ontspanning en kunnen zowel 
persoonlijk als zakelijk groeien. 

SPOT Schiphol Community
Waar: heel Schiphol
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Annick Oosterlee, community 
manager bij Spot Schiphol 
Interviewer: Rosemarijn Verdoorn, 
SADC
www.spotschiphol.nl

Spot Schiphol is de community 
voor iedereen die werkt bij één  
van de 600 bedrijven die op de 
luchthaven gevestigd zijn.  
Community manager Annick  
vertelt hoe Spot van Schiphol  
een nóg leukere werkplek maakt.

Een community  
voor persoonlijke  
en zakelijke groei

Annicks gouden tips voor het  
opstarten van een community

•  Goed luisteren: wees betrokken  
en luister naar je leden

•  Klein beginnen: bijvoorbeeld  
met een groepje enthousiaste  
ambassadeurs, langzaam  
uitbouwen

•  Trial & error: durf fouten te  
maken, kom erachter wat wel  
en niet werkt
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Rodrique Vrolijk van BLOEM!

6

De activiteiten zijn heel divers, en 
echt niet alleen wat we zelf  leuk 
vinden. Bootcampen bijvoorbeeld, 
is niet bepaald mijn hobby. Ik word 
eerder blij van een college van The 
School of  Life of  een TEDx-event. 
Met het brede aanbod activiteiten  
bedient Spot haar veelzijdige  
ledengroep. Ik hecht veel waarde  
aan jezelf  kunnen zijn, ook in je 
werk. Daarom vind ik dit werk voor 
Spot zo leuk: ik kan eraan bijdragen 
dat andere mensen zichzelf  kunnen 
zijn op hun werkplek. Dat mensen 
hun eigen wereld en werkplek wat 
groter maken.’ 

Volgende stap
‘Lid worden van Spot Schiphol is 
nuttig. Je kunt er iets aan hebben in je 
werk, maar ook privé, fysiek, mentaal 
én praktisch. En het lidmaatschap is 
gratis. Bootcamp, een seminar over 
veiligheid, de hapjes bij een borrel: 
de kosten zijn allemaal voor onze 
rekening. En ieder lid is vrij om zelf  
ook iets te organiseren. We willen  
dit op het online platform nog beter  
naar voren laten komen. En we  
willen Spot nog meer in Schiphol  
verankeren. Het is al heel mooi als 
Jaap van bedrijf  A Yvonne van  
bedrijf  B leert kennen. Maar ik  
zou graag zien dat bedrijven een  
volgende stap zetten in de community. 
Hoe mooi zou het zijn als bedrijven 
bijvoorbeeld met elkaar een wagen-
park delen? Daarvoor is het nodig dat 
Spot nog meer bekendheid krijgt. 

In Schiphol-Centrum zit het wel 
goed: daar kennen de meeste  
bedrijven en werknemers Spot wel. 
Maar in Schiphol-Oost, waar  
steeds meer gebeurt, zou het net  
zo bekend moeten zijn. Dan komt  
er een Schipholbrede wisselwerking  
en daar heeft iedereen iets aan.  
Door elkaar ook op bedrijfsniveau  
te leren kennen, kunnen we samen 
nog meer bereiken.’ 

'Door elkaar te leren kennen, 
kunnen we samen 

nog meer bereiken.'

‘Bloemen  
kopen is  
een beleving’



Celine en Rodrique Vrolijk  
met hun vader Kees
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elkaar: als iemand te kort heeft van 
een bepaalde bloemsoort is er altijd 
wel een ander die dat oplost. Dat is 
normaal.’ 

Op de vraag wat zijn lievelingsbloem 
is, moet hij even nadenken.  
Na een tijdje volgt het antwoord.  
‘De tulp. Maar er zijn zo veel mooie 
bloemen. Waar ik van houd is de 
afwisseling. Iedere seizoen heeft zijn 
eigen bloemsoorten en daartussen 
zitten heel veel favorieten.’

activiteiten en dan vooral vanuit 
groenperspectief. We adviseren de 
parkmanagementvereniging vanuit 
onze expertise over het groen op het 
bedrijvenpark. En in december hangt 
er altijd prachtige kerstverlichting op 
de rotonde, mede door onze lobby. 
Het is goed als het er hier een beetje 
mooi uitziet.’

Voor elk bedrijf  in de bloemen -
handel geldt: bloemen koop je in  
op de Bloemenveiling Flora Holland 
in Aalsmeer. BLOEM! ook, vier 
dagen per week zijn ze te vinden in 
dat enorme complex dat vergeven  
is van de bloemen en aanverwanten.  
‘Iedereen kent elkaar daar. Veel 
bedrijven hebben daar hun eigen 
box, waar ze hun koopwaar opslaan. 
Het vertrouwen en de sociale 
controle is groot. En we helpen 

Duurzame Bloemist. Dit duurzaam-
heidskeurmerk garandeert de inkoop 
van duurzame bloemen en een 
duurzame algehele bedrijfsvoering. 
Onderwerpen die daarbij aan bod 
komen, zijn afvalscheiding, maar  
ook de verpakking. We gebruiken  
al jaren hydropapier in plaats van  
cellofaan om onze bloemen te ver-
pakken én we verven onze bloemen 
niet. Uiteraard zijn we heel trots  
op dit certificaat!’ 

Afwisseling
BLOEM! is een sociaal bedrijf,  
het wil een goede relatie met de 
bedrijven op het businesspark en in 
de omgeving. ‘Dat is toch logisch: 
velen ervan zijn klant bij ons. Maar 
het gaat verder. We zijn zeer actief  
betrokken bij de parkmanagement-

op locatie worden bezorgd, maar ook 
worden afgehaald in een van onze 
winkels. Toch zie ik bloemenwinkels 
niet zo snel verdwijnen: bloemen  
kopen is een beleving, die veel  
mensen in het echt willen meemaken.’ 

Twee van de acht vestigingen van 
BLOEM! zijn gevestigd op Schiphol, 
waar ze ook bloembollen verkopen. 
Bloembollen? Mag je die wel mee-
nemen in het vliegtuig? Ja, BLOEM! 
is hiervoor gecertificeerd.  
Het vertrouwen is zo groot, de bollen 
van BLOEM! hebben zelfs permissie 
om de VS in te reizen. 

Op het gebied van duurzaamheid 
is BLOEM! pionier. ‘Al in In 2010 
kregen we als een van de eerste  
bloemisten in Nederland een  
certifi caat vanuit Barometer  

aan de volgende generatie. Maar 
senior komt nog regelmatig een  
kop koffie drinken op het hoofd
kantoor. Dat vinden Rodrique en 
Celine alleen maar fijn. Rodrique is  
trots op de wijze waarop het familie   -
bedrijf  functioneert. ‘Doordat dat  
zo goed gaat, kunnen we zo groeien 
als bedrijf.’ 

De verdeling tussen de twee direc-
teuren is duidelijk. Celine Vrolijk 
onderhoudt de klantcontacten en  
is nauw betrokken bij het runnen  
van de winkels op Schiphol.  
Rodrique houdt zich bezig met 
algemene zaken, financiën en nieuwe 
business. Trots laat hij de tekeningen 
zien van de twee nieuwe winkels in 
Westfield Mall of  the Netherlands, 
het grootste winkelcentrum van 
Nederland, dat nu nog Leidsenhage 
heet. Een van de winkels wordt een  
reguliere vestiging, de andere wordt 
een fraaie kiosk, gericht op de  
beleving van bloemen, precies in  
het midden van de grote mall. 

Beleving
‘Tien procent van onze omzet wordt 
online gerealiseerd en dit percentage 
blijft groeien. Online kopen is ook 
makkelijk: via onze webshop kan er 

Samen met zijn zus Celine bestiert 
Rodrique Vrolijk BLOEM!, het be-
drijf  dat hun ouders 31 jaar geleden 
begonnen onder de naam Fleurtiek. 
Was het destijds een enkele bloemen-
winkel, tegenwoordig is BLOEM! 
een florerend (haha) bedrijf, met acht 
bloemenwinkels en een hoofdkantoor 
op Airport Businesspark Lijnden. 
Hier zijn ook de binderij, de webshop 
en het magazijn gevestigd. 

Rodrique begon meteen na zijn 
studie Commerciële economie in het 
familiebedrijf, kort daarna volgde 
zijn zus. ‘In die tijd, het was 2002, 
hadden we inmiddels een aantal  
winkels, waarvan twee op Schiphol. 
Mijn vader vroeg of  ik wilde aan-
sluiten, hij wilde graag dat zijn  
kinderen in het bedrijf  kwamen 
werken. Ik wilde het wel een jaartje 
uitproberen, daarna zou ik wel verder 
kijken. De bouw van het nieuwe 
hoofdkantoor in Lijnden was net 
begonnen, mijn vader betrok me 
nauw bij de aanpak, het ontwerp en 
de inrichting ervan.’ De strategie van 
zijn vader had het gewenste effect: 
Rodrique is nooit meer weggegaan 
bij BLOEM!. 

Inmiddels heeft Kees Vrolijk zijn 
bedrijf  vol vertrouwen overgedragen 

BLOEM! 
Waar: Airport Business Park Lijnden
Gemeente: Aalsmeer
Wie: Rodrique Vrolijk, directeur
Interviewer: Olav Steffers, SADC
www.bloemenzaak.nlBLOEM! verkoopt bloemen, 

planten en cadeaus. Eigenaren 
zijn Rodrique Vrolijk en zijn  
zus Celine. De stijlvolle, groene  
accenten op Airport Business 
Park Lijnden zijn de inbreng van 
BLOEM! ‘Het is goed als het  
er hier mooi uitziet.’

‘Doordat  
we goed  
samenwerken, 
kan het  
bedrijf  
zo groeien’



Samen
Ondernemers en grondeigenaren  
op BPAO hebben zich verenigd in  
de Parkmanagementvereniging 
Amsterdam Osdorp. Cees is voor-
zitter van de vereniging. De vereni-
ging houdt zich onder andere bezig 
met de veiligheid, de infrastructuur, 
het groenonderhoud op het park en 
de levendigheid. Op dat laatste vlak 
heeft Cees wel wat ideeën. Hij zou 
graag de aantrekkingskracht vergro-
ten door meer leisure op het park. 

Betrokken
Vanuit McDonald’s is Cees  
betrokken bij Koken voor kids, een 
evenement om geld in te zamelen 
voor het Ronald McDonald-huis bij 
het VUmc in Amsterdam. Bij de  
afgelopen editie is er 110.000 euro 
opgehaald. 

Op de werkvloer
Hij heeft wel een eigen kantoor, maar 
meestal is Cees in het restaurant.  
Een zakelijke afspraak, gesprekken 
met personeel, een praatje maken 
met gasten over de nieuwe burgers en 
of  er dingen zijn die beter kunnen, 
het restaurant is daar een prima plek 
voor. Op drukke momenten draait 
hij mee in de keuken of  haalt hij een 
lapje over de tafels. 

Favoriet bij McDonald's
De veggie McChicken met frietjes.
 

Tip van Cees
Op meerweten.mcdonalds.com kun 
je van alles lezen over McDonald’s. 
Bijvoorbeeld waar de sla vandaan 
komt, van welk materiaal de  
verpakkingen zijn en hoe producten 
van McDonald’s worden gemaakt, 
van boer tot restaurant. 

Schoner
Een goede verstandhouding met 
de omgeving vindt Cees belangrijk. 
Bekend verschijnsel rondom afhaal-
restaurants is het zwerfvuil. Dat is 
vervelend voor het milieu, voor de 
buren en voor andere bedrijven op 
Business Park Amsterdam Osdorp 
(BPAO). Maar ook voor de bewoners 
van de Amsterdamse wijk De Aker, 
dat direct grenst aan het bedrijven-
terrein. McDonald’s doet veel om het  
zwerfvuil te bestrijden. Iedere dag 
loopt er een schoonmaker rond om 
op te ruimen. Het eigen terrein,  
maar ook een groot deel eromheen.  
Die schone leefomgeving is voor 
McDonald’s zo belangrijk, dat het 
samen met de bewoners van De Aker, 
het Shell-station en andere bedrijven  
van BPAO een convenant heeft 
onder tekend met afspraken erover.

Eén van de afspraken uit het  
convenant is de gezamenlijke  
deel name aan de Landelijke  
Opschoondag. Tijdens deze dag  
ruimen de bedrijven en de bewoners 
het zwerfafval op. Het aantal deel-
nemers is hoog, dit jaar waren er  
wel tachtig. Papieren rietjes, geen 
deksels meer op de bekers, zo min 
mogelijk plastic, McDonald’s  
doet van alles om verpakkingen te  
verminderen en verduurzamen,  
al het afval in te zamelen en vervol-
gens door na scheiding te recyclen. 

Meedoen
Als organisatie draagt McDonald’s 
een steentje bij aan een betere  
samenleving, waarin iedereen mee-
doet. Bij de vestiging op Business 
Park Amsterdam Osdorp uit zich  
dat in het aannemen en goed begelei-
den van mensen met een afstand  
tot de arbeidsmarkt. McDonald’s 
heeft ook mee gedaan aan een project 
om vluchtelingen aan de slag te laten 
gaan. Een groep Syrische vluchte-
lingen draaide mee in de vestiging  
en dat was een groot succes.

Van APK naar Mac
Automonteur en APK-keurmeester, 
dat was Cees’ eerste baan. Daarna 
werkte hij jaren bij Shell. Tijdens 
een actie van Shell voor een gratis 
hamburger bij McDonald’s, kwam hij 
in gesprek met een franchisenemer 
van het hamburgerrestaurant. Na 
dit gesprek wist hij wat hij wilde: een 
eigen McDonald’s-restaurant. In 1999 
startte hij, precies op tijd, want voor 
jezelf  werken moet je doen voordat je 
veertig bent, vindt Cees. 

Jonge mensen
Er werken 110 mensen bij deze 
locatie op Amsterdam Business Park 
Osdorp. De gemiddelde leeftijd is  
25 jaar. Cees vindt het heel leuk om 
met jonge mensen te werken, omdat 
ze een frisse blik hebben en graag  
willen leren. Alle elf  management-
leden die op deze vestiging werken 
zijn ooit begonnen als crewlid, hij 
heeft nog nooit iemand voor deze 
functie van buitenaf  aangenomen.

McDonald’s
Waar: Business Park Amsterdam 
Osdorp
Gemeente: Amsterdam
Wie: Cees van der Veldt,  
franchisenemer McDonald’s 
Interviewers: Yasha Schadee,  
Masha de Wekker
www.mcdonaldsrestaurant.nl

Wie op de A9 afslag 7 neemt richting  
Amsterdam Osdorp (S106), ziet ’m al snel 
opdoemen: McDonald’s Amsterdam  
Osdorp Drive. Cees van der Veldt bestiert 
deze vestiging en is een betrokken bewoner 
van Business Park Amsterdam Osdorp. 

BURGERS EN  
BE TROKKENHEID
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Rijplaten 
‘Onze rijplaten kom je overal tegen, 
door het hele land. Het KLM Open, 
een groot golftoernooi en Loveland, 
Mystic Gardens, op veel evenemen-
ten van het Amsterdam Dance Event. 
Van Koningsdag tot half  november 
hebben we een overvolle festival-
agenda. Maar niet alleen op festivals 
hoor, ook bij minder leuke gebeur-
tenissen zijn rijplaten nodig. Als er 
een vliegtuig neerstort, moet alles  
afgevoerd worden. Bij de Bijlmer-
ramp hebben we geholpen en in 
2009, toen het toestel van Turkish 
Airlines neerstortte op de Polder-
baan. De dode kastanjeboom uit 
de tuin van het Anne Frank Huis is 
afgevoerd over onze rijplaten.

Een feestelijke gelegenheid waar wij 
bij betrokken waren, was de viering 
van zestig jaar D-Day in Normandië. 
Of, heel recent, de verhuizing van 
de Boeing 747 van Schiphol naar 
de voortuin van Corendon Village 
Hotel. Wat de gelegenheid ook is,  
wij verkopen nooit nee!’

Molenaar Haarlem
Waar: PolanenPark
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Dennis Molenaar, eigenaar
Interviewer: Reinier Folkerts, 
SADC
www.molenaarhaarlem.nl

Molenaar Haarlem verhuurt en  
verkoopt rijplaten en kraanschotten. 
Dennis Molenaar (48) is de vijfde 
generatie die aan het roer zit.  
In zijn kantoor, dat vol hangt  
met kunst, vertelt hij enthousiast 
over dit familiebedrijf  dat al  
137 jaar bestaat. 

Kraanschotten 
‘Op de stempels (de ‘poten’) van  
kranen worden vaak enorme  
krachten uitgeoefend. Dan volstaat 
een rijplaat vaak niet; voor zwaar-
dere belasting zijn er kraanschotten, 
meestal gemaakt van tropisch  
hardhout. Dat klinkt raar: is hout 
sterker dan staal? De krachten wor-
den op hout vooral anders verdeeld 
dan op staal. Staal is stijver en zwaar-
der dan hout, het weegt veel meer. 
En het kost veel meer geld om een 
goed kraanschot van staal te maken 
dan van hout. De langere schotten 
en brugdelen zijn wel weer van staal 
gemaakt. Verder weet ik het niet 
precies, ingenieurs weten daar veel 
meer van.’ 

Kranenliefhebber
‘Als jonge jongen ging ik al mee  
naar het bedrijf. Auto’s wassen  
voor een zakcentje, een beetje  
rondkijken. En mee in de kraan,  
dat vond ik geweldig. Ik kon eerder  
kranen dan autorijden. Wat ik  
daaraan heb overgehouden: ik ben 
een echte kranenliefhebber, daar 
hebben we er gelukkig meer van  
in het bedrijf. Ik praat geregeld met 
de collega’s over het materieel.’

Stalen rijplaten
Je kent ze wel: die roestige stalen 
platen op bouwplaatsen, op een  
tijdelijke parkeerplaats of in een  
opgebroken straat. Dat zijn rijplaten,  
die beschermen de ondergrond 
tegen beschadigingen, zoals 
verzakking. En de platen zijn een 
stabiele ondergrond voor voertuigen 
en mensen. Ze voorkomen vallen en 
vastlopen. De stalen exemplaren zijn 
bestemd voor zware toepassingen. 
Een Boeing 747 of een zware 
kraanwagen rijdt er probleemloos 
overheen. En al is het weiland nog 
zo zompig en rijden er nog zo veel 
auto’s overheen: de plaat en de 
ondergrond blijven intact.

'De buurt, dat 
kan de hele 
wereld zijn!'

Vader Ger en zoon Dennis Molenaar
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Molenaar werd opgericht door  
de broers Jan en Klaas Molenaar, 
de focus was rietdekken. 

Bedrijf splitst in Molenaar  
Rietdekbedrijf en in  
Brandstoffenhandel Molenaar.

Vierde generatie neemt de 
zaak over. Op dit moment 
bestaat de handel voornamelijk 
uit spoorbielzen en een klein 
deel rijplaten.

Molenaar is de eerste met 
een truck die vanuit de kraan 
bestuurd kan worden, ideaal 
voor het lossen van rijplaten. 
De verhuur van materialen  
voor terreinfundatie (plus bij-
behorend transport en kraan-
werkzaamheden) is nu leidend. 
De bielzen worden steeds meer 
een bijhandel (tot op de dag 
van vandaag). 

Rond dit jaar neemt de handel 
in spoorbielzen af. Oorzaak 
daarvan is de ban op creosoot, 
de olie waarmee de bielzen 
werden behandeld.  
Dit is een milieuonvriendelijk  
en gezondheidsbedreigend 
bestrijdingsmiddel. 

Dennis Molenaar gaat bij het 
bedrijf werken als chauffeur  
op de 2de wagen. 

Dennis verhuist “naar binnen”, 
dat wil zeggen dat hij niet meer 
op een truck rijdt, maar op 
kantoor werkt.

Molenaar verhuist naar  
PolanenPark. Molenaar rijdt 
met acht wagens.

In mei neemt Dennis Molenaar 
het bedrijf over. 

Molenaar bestaat 125 jaar,  
op dat moment rijden er al  
vijf wagens voor het bedrijf.

In juni branden het  
bedrijf en de woningen  
weer grotendeels af. 

Molenaar gaat handelen in 
brandstoffen, voornamelijk kolen

Op 14 mei brandt de  
monumentale stolpboerderij 
van de familie uit. Het hele 
bedrijf ging verloren.

1945

Na de Tweede Wereldoorlog 
werd de handel uitgebreid met 
gebruikte spoorwegmaterialen,  
voornamelijk bielzen.  
De handel in kolen wordt 
steeds minder omvangrijk na 
de gasvondst in Groningen.
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dat er uiteindelijk geen hout meer 
voor hoeft te worden gebruikt.’

Goede buren 
‘Van begin tot aan de verhuizing naar 
PolanenPark zaten we in het dorp 
Penningsveer vlak bij Haarlem.  
In Penningsveer kent iedereen elkaar. 
In de tijd van mijn opa sprak je 
elkaar aan als er iets was. Maar sinds 
die tijd is er wel het een en ander ver-
anderd. Reden we in de jaren tachtig 
met twee wagens misschien twee keer 
per dag door het dorp, dat werd door 
de groei aardig opgeschroefd. Steeds 
meer vrachtwagens die door het 
dorp naar en van het bedrijf  rijden, 
daarover ontstond wel wat irritatie. 
We wilden graag goede buren blijven, 
maar ook door blijven groeien.  
Op PolanenPark kregen we die kans. 
We zijn allemaal van elkaar afhanke-
lijk, zo zie ik het. Als we chauffeurs 
zoeken, zoek ik eerst in de omgeving 
naar goede mensen. In het groot en 
in het klein: we zoeken de harmonie 
op met onze omgeving.’

dierenopvang, een sportvereniging, 
dat soort dingen. En recentelijk  
hebben we met wat collega’s bloem-
bakken in elkaar getimmerd voor  
een sociaal initiatief. We dragen  
de mensen in de buurt een warm  
hart toe. De buurt, dat kan de hele 
wereld zijn. Eén van mijn dochters 
hielp in Ghana bij het bouwen van 
een school, dat hebben wij toen  
gesponsord. En ik ben met mijn 
gezin al naar Sumatra en Suriname 
gegaan, om aan weeshuizen mee  
te bouwen. 

Door onze business duurzamer 
te maken, zorgen we ook voor de 
community. Kraanschotten zijn van 
tropisch hardhout, azobé uit Afrika. 
Daar is nog geen goed alternatief  
voor; wat er wordt bedacht kost  
wel twee keer zo veel.  
Ik dacht: er moet toch een alternatief  
kunnen komen van kunststof  met  
een stalen bewa pening. Ik ben eens 
gaan rondkijken  en ontdekte dat nog 
wat mensen zo denken. Er wordt  
dus over na gedacht, ik ga ervanuit 

Chauffeur
‘Ik ben in 1996 in het bedrijf  gaan 
werken, als chauffeur. Ik kom uit  
een eenvoudig geslacht van mensen 
met grote handen en sterke ruggen. 
Wij leren het vak van de grond af  
aan. Ik heb er allerlei voordelen van 
dat ik in het bedrijf  ben begonnen  
als uitvoerend artiest. Sinds een jaar 
of  acht regel ik al wel veel, onder 
andere de planning en veel wat de 
dagelijkse gang der zaken betreft.  
Nu stoot ik meer en meer taken af, 
richt ik me meer op het leiden van 
het bedrijf. Een gezondere situatie:  
ik hoef  me natuurlijk niet overal mee 
te bemoeien. Ik doe de grote offertes 
en denk na over de toekomst van  
het bedrijf. Het plannen heb ik twee 
jaar geleden pas losgelaten, toen heb 
ik het overgedragen aan Daan, een  
fijne deskundige collega.’

Community
 ‘Wij zijn echt verankerd in de  
omgeving, niet meer dan logisch  
om daar wat mee te doen als bedrijf.  
We sponsoren speeltuinverenigingen, 

Kunststof rijplaten 
Zijn geschikt voor lichtere toepassin-
gen. Voordeel is dat wie ze huurt  
ze zelf kan vervoeren en neer kan 
leggen, dat is onmogelijk met  
de stalen rijplaten. Een kunststof 
rijplaat wordt bijvoorbeeld gebruikt 
als ondergrond voor een aggregaat  
op een evenement dat buiten  
plaatsvindt. Of ze worden gebruikt 
om voetgangers over te laten lopen,  
dan hebben de platen ook een  
antisliplaag. 
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Naast deze zakelijke netwerken,  
is Master Totaalinrichting ook 
betrokken bij andere initiatieven in 
de regio. Evenementen als Meerlive, 
Haarlemmermeer Culinair,  
Winterland, gehandicapteninstellin-
gen en sportverenigingen: ze kunnen 
op steun van Master rekenen. Paul 
loopt er niet mee te koop, maar als 
we ernaar vragen zegt hij: ‘Het gaat 
vaak niet eens om het chequeboekje, 
we maken mensen vaak blijer met 
meubels of  met andere inzet dan  
met geld. We zijn heel dankbaar  
dat we iets terug kunnen doen voor 
de gemeenschap die ons zo veel  
gebracht heeft. Het zijn clichés, maar 
ze zijn wel waar: je moet kunnen  
delen om te kunnen vermenig-
vuldigen én het is geven en nemen.’

 Vraag en antwoord

•  Welk gebouw zou je graag  
grondig aanpakken?  
‘Het gemeentehuis van  
Hoofddorp.’

•  Welke klant staat op je  
verlanglijstje?  
‘Een luxe hotelketen, zoals  
Marriott of Hilton.’ 

•  Wat was je gekste project?  
‘De verrassende ontwerpen en 
spannende en uitdagende  
projecten. Het Big Brother-huis  
en Endemols Circustheater.’ 

•  Wat is een verlangen van jou? 
‘Om zelf nog eens creatief te zijn, 
ontwerpen te tekenen.’

•  Wat zijn je hobby’s?  
‘Varen op de Westeinderplassen 
en mijn werk.’

•  Kenmerkend voor Master  
Totaalinrichting?  
‘Creativiteit, kwaliteit en  
flexibiliteit. Wij zeggen nooit  
nee en we leveren altijd en  
op tijd, met een glimlach.’

Samen met zijn broers Erik en  
Jeroen begon Paul van den Brink  
in 1998 Master Totaalinrichting.  
Ze richten huizen in, maar ook 
bedrijven en winkels. Eigenlijk alles 
wat er maar in te richten valt met 
meubels en meer. ‘Master Totaal-
inrichting heeft bijgedragen aan de 
leefbaarheid in de regio, door zowel 
bedrijven als woningen meer kleur  
te geven’, zegt hij.

Tussen de broers is er een duidelijke 
rolverdeling. Paul is verantwoordelijk 
voor de key-accounts en de buiten-
landse activiteiten, Erik is veel in de 
showroom en bedient particuliere 
klanten en Jeroen houdt zich voor-
namelijk bezig met de planning en 
logistiek. Ze zijn gestart met vijf  
werknemers, die allemaal nog in 
dienst zijn. In ruim twintig jaar tijd 
groeide Master van kleine lokale 
stoffeerder naar een internationale 
speler met meer dan vijftig medewer-
kers. Trots: ‘Die mensen doen dag 
in, dag uit, avonden en weekenden 
hun stinkende best om de klanten 

tevreden te houden. Er moet wel een 
balans zijn tussen hard werken en 
ontspanning. Daarom organiseren 
we geregeld borrels en uitjes, volgend 
jaar staat er een tripje naar Spanje op 
de planning.’ 

De plek, op bedrijventerrein de  
President, is een strategische  
keuze geweest. Lekker centraal in  
Haarlemmermeer en goed te  
bereiken. Ze openden de deuren  
van het bedrijfspand in 2010, midden 
in de recessie. Op het openingsfeest 
verwelkomden ze ruim 600 genodig-
den. Gedurfd, net als het ontwerp  
en de ligging van het pand. 

Netwerker en verbinder
Paul is een echte netwerker en  
verbinder, op allerlei vlakken. Van het 
begrip community wil hij niets weten, 
Paul spreekt liever over gemeenschap, 
die omschrijving sluit volgens hem 
veel beter aan bij Haarlemmermeer. 
Hij voelt zich als een vis in het water 
bij ondernemend Haarlemmermeer, 
alle sociale en netwerkevenementen 
staan in zijn agenda. Hij is actief  in 
het bestuur van de parkmanagement-
vereniging op De President en hij 
roemt de goede onderlinge verstand-
houding tussen de ondernemers, 
sociale contacten en wijze waarop de 
kwaliteit bewaakt wordt. 

Master Totaalinrichting
Waar: Bedrijventerrein De President
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Paul van den Brink,  
mede-eigenaar 
Interviewer: Eelco Kienhuis, 
SADC
www.mastertotaalinrichting.nl

‘Community?  
Gemeenschap past  

veel beter bij  
Haarlemmermeer’

‘Vaak maken we  
mensen veel blijer met 
meubels dan met geld’ 

MoreinBusiness

Van inspirerend ontwerp tot implementatie 
Ooit startte Master Totaalinrichting met drie mensen.  
Inmiddels werken er ruim 45 medewerkers op vele 
projecten voor grote en kleine particulier- en zakelijke 
klanten. Vele nationale- en internationale opdrachten 
worden op voortvarende wijze aangepakt voor klanten 
als Rabobank, Basic Fit, Cartier en Shell. Maar in de in- 
spirerende showroom zijn ook architecten, stylistes en 
particuliere klanten van harte welkom. Met het Master-
team als sparring-partner, komt de klant veelal uitein-
delijk tot een evenwichtige, doordachte en smaakvolle 
totaalkeuze in stoffen, materialen en kleuren voor woon- 
en of werkomgeving. 

Toekomstplannen
Ook de hotelbranche kreeg klappen door de crisis. Nu de 
economie sterk herstelt, is er ruimte om een inhaalslag te 
maken. Samen met Bakels & Ouwerkerk startte Master 
Totaalinrichting “De Hotelpartners”. 

 
In het pand aan de Dirk Storklaan ontwikkelden zij op de  
eerste etage  een sterk vernieuwende hotelkamer, waarin  
de nieuwste toepassingen te zien zijn. In de futuristische 
mock-up room is te zien hoe de hotelkamer er “anno 
toekomst” uit kan gaan zien. Ook de showroom op de 
begane grond wordt binnenkort aangepakt, want van stil 
zitten heeft men bij Master nog nooit gehoord. Er wordt 
een inspirerende ruimte gecreëerd om voor de klant de 
materialen te kunnen presenteren. Rondom deze plek 
wordt op designachtige wijze met stoffen, behang, hout, 
en andere materialen gespeeld. 

Met de nieuwste 3D-ontwerp-programma’s op de pc 
en videoschermen, kan de toekomst voor Master weer  
opnieuw beginnen… 

Bezoekadres: Dirk Storklaan 65, 2132 PX Hoofddorp 
Tel : 023 – 5627098  |  www.mastertotaalinrichting.nl
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Ras-Haarlemmermeerder én ondernemer Paul van den Brink

‘Wij geven deze 
regio meer kleur’
Wellicht nog bekender in Haarlemmermeer 
dan de burgemeester: ondernemer Paul van 
den Brink, van Master Totaalinrichting. 
Komt doordat het bedrijf  zo veel bijdraagt 
aan de leefbaarheid van Hoofddorp en  
omstreken. ‘We zijn heel dankbaar dat we 
iets terug kunnen doen.’ 
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Skip
de
spits

Schiphol en de bedrijventerreinen  
eromheen bereikbaar houden, daar  
zet SADC zich graag voor in.  
In het programma Groot Schiphol  
Bereikbaar ontwikkelt SADC, samen 
met overheden, Schiphol Group én  
de bedrijven op haar bedrijven-
terreinen creatieve instrumenten om  
de bereikbaarheid te verbeteren.  
Zodat Schiphol een aantrekkelijk  
gebied is (en blijft) om te werken.

Groot Schiphol Bereikbaar
Waar: Green Park Aalsmeer
Gemeente: Aalsmeer 
Wie: Carmen Mersch en Arjan de 
Wit van Bosman van Zaal
Interviewers: Rosemarijn Verdoorn 
en Frans Verbeek, SADC 
www.grootschipholbereikbaar.nl

Carmen Mersch
HR-consultant bij Bosman Van Zaal 

Eén van de initiatieven in het kader 
van Groot Schiphol Bereikbaar:  
filesporten. Op Green Park Aalsmeer 
is het in oktober 2019 geïntrodu-
ceerd. Medewerkers van bedrijven op  
Greenpark Aalsmeer trainen tijdens  
de spits en rijden buiten de spits naar 
huis of  naar hun werk. Carmen 
Mersch en Arjan de Wit werken bij 
Bosman Van Zaal en zijn enthousias-
te filesporters.

Carmen Mersch: ‘Tijdens een 
brainstormsessie met de bedrijven op 
Green Park Aalsmeer en SADC in 

het kader van Groot Schiphol Bereik-
baar hebben we besloten filesporten 
te gaan proberen. Dat is, het woord 
zegt het al, sporten in plaats van in 
de file staan. En naar huis rijden als 
de files verdwenen zijn. Een half  jaar 
lang kunnen medewerkers van alle 
bedrijven op Green Park tegen een 
lager tarief  sporten bij FIT Aalsmeer. 
Groot Schiphol Bereikbaar betaalt 
de helft van het abonnement, de me-
dewerkers betalen de andere vijftien 
euro per maand. Na dat halve jaar 
gaan we evalueren en beslissen we  
of  en hoe we ermee verdergaan. 
Natuurlijk vinden we het belangrijk 
dat Green Park Aalsmeer voor de 
medewerkers bereikbaar is. Maar we 
doen ook mee aan filesporten omdat 
we het belangrijk vinden dat onze 

medewerkers vitaal blijven. Daar 
hebben we als bedrijf  ook iets aan!

De les is een circuittraining met een 
hoge intensiteit, je bent echt een uur 
goed aan het sporten. Wat we doen 
verschilt iedere keer. Dat verrassings-
element houdt het extra leuk.  

De les om vijf  uur sluit precies aan 
bij onze werktijden: wij werken van 
half  acht tot half  vijf. Vroeg begin-
nen is gebruikelijk in de tuinbouw-
sector. Veel mensen hebben geen  
zin om ’s avonds nog de deur uit te 
gaan om te sporten, ik ook niet.  
Nu kom ik om half  zeven thuis  
en dan heb ik al gesport, geweldig 
toch? Ik hoop dat file sporten een 
blijvertje is. 

Meer weten over Groot Schiphol  
Bereikbaar? Interesse om mee te 
doen aan een van de initiatieven  
of zelf een goed idee?  
Ga voor meer informatie naar 
www.grootschipholbereikbaar.nl 




We zijn nu anderhalve maand bezig 
en negen collega’s hebben een proef-
les gedaan. Het is ontzettend leuk! 
Die training is zo uitdagend. En ik  
zie al resultaat, na een paar weken:  
ik word sterker!’ 
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Medewerkers 
van  
overmorgen

Kinderen uit achterstands-
wijken helpen door ze voor  
te bereiden op een goede  
beroepskeuze, dat doet 
nonprofitorganisatie JINC. 
Projectmedewerker Lotte  
Raisifar-Dambrink vertelt hoe.

Arjan de Wit: ‘Van het kantoor-
leven word je lui, dus sporten moet, 
vind ik. Maar ja, ik woon in Schagen 
en werk in Aalsmeer en na anderhalf  
uur in de file ben ik altijd behoorlijk 
gaar. Ga dan nog maar eens energiek 
naar de sportschool. Ik was dan ook 
meteen enthousiast over filesporten. 
Nu kan ik gaan sporten als ik nog in 
werkmodus ben: actief  en fanatiek. 
En daarna getraind en wel naar huis 
rijden zonder file. Toevallig overwoog 
ik het al een tijdje zelf: me inschrijven 
bij een sportschool in de buurt van 
mijn werk, om dezelfde reden. 
Ik wilde alleen niet voor twee sport-
scholen betalen, waar ik precies 
hetzelfde doe. De manier van trainen 
bij FIT Aalsmeer is heel anders dan  
in Schagen. 

Bij mijn sportschool in Schagen train 
ik explosief, met zware gewichten, bij 
FIT Aalsmeer train ik veel meer op 
conditie, met mijn eigen lichaams-
gewicht. Het is een goede aanvulling 
en het gaat lekker. Ik begon met één 
keer in de week, maar dat is nu al 
twee keer. 
Door samen te sporten met colle-
ga’s leer je elkaar beter kennen en 
extra aanmoediging als het zwaarder 
wordt is altijd welkom. Het versterkt 
de relatie met collega’s, ook tijdens 
het werk. Ik probeer het altijd af  te 
stemmen met Carmen want samen 
sporten is leuker. De dag na het spor-
ten ben ik nog steeds fit, dat merk ik 
op mijn werk. Ik voel me beter en 
heb meer energie. Iedereen die over-
weegt te gaan sporten en die liever 
iets nuttigs doet dan in de file staan: 
ga filesporten!’

Arjan de Wit
CAD engineering lay-out engineer

Deelnemers 
GSB
• SADC
• Schiphol Group
• Gemeente Haarlemmermeer
• Provincie Noord-Holland
• Vervoerregio Amsterdam
• Ministerie van I&W

www.grootschipholbereikbaar.nl/
over-ons

Groot Schiphol  
Bereikbaar werkt aan:
•  Een ruim aanbod aan alternatieve 

vervoersmiddelen

•  Campagnes om alternatieve vervoers-

middelen te stimuleren

•  Interessante activiteiten in Groot Schiphol 

waardoor forenzen buiten de spits 

kunnen reizen (filesporten is daarvan 

een voorbeeld)

Focusgebieden  
van Groot Schiphol  
Bereikbaar
•  Schiphol Centrum

• Schiphol (TA) Oost

• Schiphol Rijk

• Oude Meer

• Schiphol Zuid

• Airport Business Park Lijnden

• De Beukenhorst

• De Hoek 

• Schiphol Logistics Park 

• Schiphol Trade Park

• PolanenPark

• Business Park Amsterdam Osdorp 

• De President 

• Green Park Aalsmeer 

• Fokker Logistics Park

Enkele initiatieven 
• Filesporten Green Park Aalsmeer

• Deelfietsen Schiphol-Oost en C-Bèta

•  Shuttleservice Station Hoofddorp naar 

De President. Initiatief van drie bedrijven, 

maar ook medewerkers van andere  

bedrijven op De President mogen  

mee rijden

•  Ridesharing via de Toogethr-app op  

heel Schiphol
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Hoe vinden de 
 leerlingen het? 
‘De kinderen lijken misschien soms 
ongeïnteresseerd, door de oordopjes 
in hun oren en hoe ze op hun stoel 
hangen. Vaak is dat om zichzelf  een 
houding te geven. Elke sollicitatie-
training weer ontdooit de groep door 
de aandacht die ze krijgen van  
mensen die iets anders vertellen en 
andere vragen hebben dan bijvoor-
beeld thuis of  op school. Leraren 
horen soms dingen die ze niet wisten 
en de medewerkers van de bedrijven 
zijn vaak verrast over wat de kinderen 
zeggen en waar ze over nadenken.’

Wat hebben de bedrijven 
eraan om mee te doen? 
‘‘Dit zijn jullie medewerkers van 
overmorgen’, dat is onze openingszin 
bij bedrijven, die we vragen mee te 
doen. SADC doet al mee, maar ook 
voor alle bedrijven op de business-
parks is het hartstikke interessant om 
de leerlingen te ontvangen. Het zijn 
potentieel toekomstige medewerkers, 
uit de regio! Van de bedrijven krijg 
ik vaak te horen dat het voor hun 
medewerkers een verrijking was om 
mee te werken aan onze projecten. 
Ze komen even uit hun bubbel door 
het contact met de leerlingen. Veel 
mensen vinden het leuk om over hun 
werk en expertise te vertellen en zo 
op een simpele manier een bijdrage 
te kunnen leveren.’ 

Wat maakt de 
 bliksemstages effectief? 
‘Kinderen krijgen een idee over wat 
zich afspeelt in een bedrijf, terwijl ze 
voor de stage misschien dachten dat 
iedereen achter een computer hetzelf-
de werk doet. Ook ervaren ze hoe 
collega’s met elkaar omgaan en wat 
je moet kunnen om bij een bedrijf  te 
werken. Kinderen zijn verrast over 
de mogelijkheden. Grappig is ook 
dat kinderen bij supermarkten waar 
ze op stage zijn geweest, soms hun 
eerste bijbaantje vinden.’

Hoe doen jullie dat dan? 
‘We organiseren projecten die leerlin-
gen van de basisschool en het vmbo 
voorbereiden op een goede beroeps-
keuze. Zoals een bliksemstage, bij zo 
veel mogelijk bedrijven. Zo komen ze 
erachter welke beroepen er allemaal 
bestaan en wat bij hen past. Ook 
koppelen we hen aan een carrière-
coach. Dat is een vrijwilliger uit het 
bedrijfsleven die als rolmodel dient  
en die het kind stimuleert, motiveert 
en zelfinzicht geeft. Verder geven  
we trainingen op het gebied van 
solliciteren, ondernemen en sociale 
vaardigheden op de werkvloer.’

Wat doet JINC? 
‘JINC vindt dat iedereen een eerlijke 
kans verdient op de arbeidsmarkt. 
Daarom helpen we kinderen die 
opgroeien in een omgeving met een 
sociaal-economische achterstand op 
weg naar een goede start van hun 
carrière. Meer dan 600.000 kinderen 
groeien in Nederland op in een ge-
bied met armoede en veel werkloos-
heid. Deze kinderen hebben evenveel 
talent als hun leeftijdsgenootjes uit 
rijkere gebieden, maar ze beschik-
ken vaak over minder rolmodellen, 
ze weten niet wat voor beroepen er 
bestaan of  wat je moet doen om voor 
een baan in aanmerking te komen. 
Dat veranderen wij, samen met het 
bedrijfsleven en onderwijs.’

SADC doet mee!
Op 7 december 2019 tekenden  
SADC en JINC een partnerschaps-
overeenkomst. Vanaf 2020 krijgen  
de toekomstige werktalenten van 
JINC een kijkje in de keuken bij  
SADC én bij bedrijven op de business 
parks van SADC. Benieuwd naar de 
jonge talenten, carrièrecoach worden 
of enthousiast om jouw kennis te 
delen? Op www.jinc.nl vind je alle 
mogelijkheden.

JINC Kennemerland
Gemeente: Amsterdam 
Wie: Lotte Raisifar-Dambrink,  
Projectmedewerker
Interviewer: Jeanet van  
Antwerpen, SADC
www.jinc.nl

'Kinderen zijn 
verrast over de 
mogelijkheden'

Dit is Lotte 
‘Ik zoek graag verbinding met andere mensen, via 
mijn werk, maar ook thuis en in mijn privéleven. Ik 
heb een jong gezin en ik ben graag met mijn familie 
en vrienden, aandacht hebben voor elkaar vind ik 
belangrijk. De mensen om me heen staan centraal. 
Het geeft een rijk gevoel dat ik een mooi netwerk van 
familie en vrienden heb, die mij helpen. Dat is nou 
precies mijn drijfveer om me via JINC in te zetten voor 
kinderen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.’
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2. 

4. 1.

3.

5.
Show 56DE BRAND IN 

HET LANDHUIS

Echt  
gebeurd 

De 
Tweede
Op zoek naar het 
standaardgezin

NRC  
Vandaag Kings of 

Kings

Moet je horen
Een favoriete podcast?  
JINC’s Lotte Raisifar-
Dambrink heeft er veel meer. 
Dit is haar top 5.

‘Op dagen dat ik deze luisterde  
terwijl ik naar kantoor reed, hoopte  
ik steeds op file – omdat ik anders 
mijn aflevering niet af kreeg.’

‘Hierom moet ik regelmatig hardop lachen. 
Bijvoorbeeld om aflevering 224, waarin Ronnie 
voorleest uit zijn puberdagboek. Of aflevering 208, 
waarin Yvonne haar couchsurf-verhaal deelt.’

‘Om even in te zoomen  
op een nieuwsbericht.’

‘Aangezien ik twee kleine kinderen 
heb, vond ik deze podcast van  
De Correspondent heel interessant.’

Dan Carlin’s Hardcore History
‘Deze podcast staat op mijn verlanglijst, of moet ik 
zeggen to-dolijst? Mijn broertje tipte ’m. Het is een 
negen(!) uur durende podcast in drie delen over  
de geschiedenis van Iran. Voor mij extra interessant  
omdat dat het geboorteland van mijn man is.’ 
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26 27 Heel belangrijk bij het ontwikkelen én op peil 
houden van bedrijventerreinen: contact met de 
omgeving. Wat vinden de mensen die werken 
op en wonen rondom het terrein?  
Twee voorbeelden uit de praktijk.

Over vierkante meters
en de menselijke maat 

‘Green Park Aalsmeer Gebieds-
ontwikkeling BV (GPAG) is opgericht 
door de gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn. Ik ben bij GPAG onder 
andere verantwoordelijk voor de sales 
en acquisitie. Daarnaast verzorg ik de 
omgevings- en gebiedscommunicatie. 
Green Park Aalsmeer is ontwikkeld 
te midden van bestaande woonlinten. 
Je moet je voorstellen: in het verleden 
stonden hier kassen, daarna waren 
het grasvelden en vervolgens verrezen 
er bedrijfspanden. Dat is een forse 
verandering voor de omwonenden. 
Ook al informeren we omwonenden 
altijd uitgebreid over bouwplannen, 
pas bij de start van de werkzaamhe-
den komt het besef  dat er echt iets 
gaat veranderen. 

Het is het best om open en transpa-
rant te communiceren. Natuurlijk  
informeren we omwonenden met 
brieven en op bijeenkomsten. Maar 
we gaan ook bij de mensen langs. 
Samen met een collega die veel 
technische kennis heeft, zit ik letterlijk 
met de mensen aan de keukentafel. 
We nemen kaarten mee, lichten toe, 
luisteren en halen informatie op. 
Soms zijn mensen terughoudend en 
sceptisch en we kunnen niet alles 
oplossen. Dat hoort erbij, maar de 
gesprekken zorgen er wel voor dat 
je elkaar gehoord hebt. Dat mensen 
weten dat het contact gelijkwaardig  
is en dat ze bij ons terecht kunnen.

Bij de ontwikkeling van een terrein 
gaat het niet alleen over vierkante 
meters, maar ook over de menselijke 
maat. Echt contact is zo belangrijk: 
mensen kunnen hun verhaal vertellen 
en suggesties aanreiken. Daar wordt 
een terrein alleen maar beter van. 
Participatieproject Machinepark 
bijvoorbeeld, gaat over de inrichting 
van een parkachtig gebied binnen 
Green Park Aalsmeer. Dankzij brain-
stormsessies met bewoners komen 
daar wandelpaden, bankjes en een 
trimpad. We hopen dat de bewoners 
zo het gevoel krijgen dat Green Park 
Aalsmeer er ook voor hen is.’ 

face-to-face te doen, omdat je dan 
werknemers dwars door de organisa-
tie spreekt.

De gesprekken hebben goede input 
opgeleverd. Het blijkt dat men over 
het algemeen wel tevreden is over de 
werklocatie De President. Mensen 
waarderen het park met water in het 
midden van het bedrijventerrein, 
de ruime opzet en de bereikbaar-
heid. Eén man zei zelfs dat ze zo blij 
waren met het hotel, omdat ze daar 
al hun buitenlandse gasten kunnen 
onderbrengen. Wat mensen missen 
is meer reuring en een plek waar je 
kunt lunchen of  koffie kunt drinken. 
Goede suggestie toch? We nemen alle 
suggesties mee en gaan met elkaar 
bespreken waar we voor verbetering 
kunnen zorgen. Ik vond het een groot 
succes: volgend jaar weer!’

‘Pas als je 
het gesprek 
aangaat weet 
je echt wat 
er speelt’

‘We zitten 
letterlijk met 
mensen 
aan de 
keukentafel’

Louisa van der Zwet doet de sales voor Green Park  
Aalsmeer én ze is contactpersoon voor de omwonenden. 
‘We geven én krijgen informatie, daar wordt een terrein 
alleen maar beter van.’

Waar: Bedrijventerrein De President
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Stephanie van Cappelle-Buijs, 
projectmanager
Interviewer: Sanne van Veelen, 
SADC

Waar: Green Park Aalsmeer
Gemeente: Aalsmeer
Wie: Louisa van der Zwet,  
accountmanager
Interviewer: Sanne van Veelen, 
SADC

‘SADC kwam met het idee om in 
gesprek te gaan met mensen die wer-
ken op De President. Ik was meteen 
enthousiast: gemeentes willen steeds 
meer ontwikkelingen met inwoners 
faciliteren. Je kunt wel van alles 
bedenken op kantoor, pas als je écht 
het gesprek aangaat met de mensen 
in je gemeente weet je wat er speelt. 
Dus organiseerden we samen deze 
actie. Rond lunchtijd stonden we met 
erwtensoep en broodjes klaar om 
mensen die werken op De President 
het hemd van het lijf  te vragen over 
‘hun’ bedrijventerrein. 

In een korte enquête stelden we 
vragen als: wat vind je leuk aan het 
bedrijvenpark? Wat zou je meer 
willen zien of  wat juist minder? Heb 
je andere ideeën? Doel ervan was 
om meer te weten te komen over de 
werknemers die op De President wer-
ken en te kijken of  zij een bijdrage 
kunnen leveren aan verdere ontwik-
keling van het gebied. De mensen 
die we spraken, reageerden positief  
en het leverde leuke gesprekken op. 
Met zeer verschillende mensen, van 
magazijnmedewerker tot controller. 
Dat was heel fijn, want iedereen heeft 
weer net een andere kijk op zaken en 
iedereen is even belangrijk. Juist daar-
om is het zo goed om de gesprekken 

Stephanie van Cappelle-Buijs is projectmanager bij  
Gemeente Haarlemmermeer. Op 12 en 14 november 
stond ze, samen met wat SADC’ers, midden op  
bedrijventerrein De President in Hoofddorp om een  
lunch uit te delen aan passerende medewerkers van  
de bedrijven op het terrein. Doel was een goed gesprek. 
Want wie kan er beter vertellen hoe een bedrijventerrein 
functioneert dan de mensen die er werken?

Do’s & don’ts 
bij het contact met omwonenden

Do’s
• Eerlijk en transparant zijn
• Bereikbaar en toegankelijk zijn
•  Je ervan bewust zijn dat je altijd 

iets kunt leren van de ander
•  Durf  slecht nieuws te brengen: 

zeg het als iets niet mogelijk is
• Leergierig en nieuwsgierig zijn

Don’ts
• Onjuiste informatie verstrekken
•  Te laat of  niet verstrekken  

van relevante informatie  
voor bewoners

•  Iets beloven wat je niet kunt 
waarmaken
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‘Die koptelefoon heb ik anderhalf jaar  
geleden in Amerika gekocht en ik kan echt  
niet meer zonder. Hij heeft noise cancelling, 
dat is in de trein een dikke aanrader.’ 

‘Ik heb niet zo veel  
tassen. Deze is van het 
merk Royal RepubliQ.  

Fijne tas, alles past erin.’

‘Dat mijn paspoort in mijn tas zit, 
is toevallig. Ik moest mijn nieuwe  
Schipholpas aanvragen en dan 
moet je je paspoort laten zien.’

‘Mijn pasjes hangen 
aan een keycord dat 

tegelijk een oplader is. 
Dat hebben we  
laten maken als  

cadeautje voor de 
communityleden van 

Spot Schiphol.’

‘Dit is een pen van 
Sanquin. We willen met 
Spot Schiphol meer 
maatschappelijke  
activiteiten organiseren.  
We denken na over  
een pop-up bloedbank 
in een truck.’

‘Het bovenste papier kreeg ik bij mijn nieuwe 
Schipholpas, de papieren eronder heb ik  
voor de zekerheid altijd bij me. Als we een  
filmpje opnemen voor Spot Schiphol, dan vraag 
ik toestemming om het beeld te gebruiken.  
Dat moet, in verband met de AVG.’

‘Die lampjes haal ik steeds van mijn fiets af, anders  
worden ze eraf gehaald op Rotterdam CS. Ik reis altijd  
met het openbaar vervoer. Ik heb wel een rijbewijs,  
maar ik heb rijangst. Niets bijzonders hoor, maar ik heb  
al jaren niet gereden. Ik zou niet eens kunnen uitparkeren.’

‘Dat monopolygeld zijn consumptiebonnen van 
GINius, een after work-evenement dat Hilton 
Schiphol iedere twee maanden organiseert.’

‘Pennen, plakband en een schaar 
heb ik altijd wel bij me. Ik organiseer 
voor Spot Schiphol zo veel evenemen-
ten, dat komt altijd wel van pas.’

‘Ik ga met de trein 
naar mijn werk.  
In 25 minuten reis ik 
van Rotterdam naar 
Schiphol. Tijdens de 
rit lees ik of ik luister 
een luisterboek. Dit 
boek is geschreven 
door een vriendin 
van mij, het gaat 
over community’s,  
ze heeft mij er ook 
voor geïnterviewd. 
Ik ben het nu aan 
het lezen.’

De tas van ...
Annick Oosterlee,  
community manager 
van Spot Schiphol
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‘Ons doel is 
om iedere  

stap van het 
logistieke  
proces te  

digitaliseren’

E-commerce uit Azië en onder andere de VS 
snel, efficiënt en digitaal verwerken, dat doet 
ViaEurope. Commercieel directeur Martijn 
Schneider ziet ViaEurope dan ook meer als 
technologiebedrijf  dan als traditioneel logistiek 
bedrijf. Schiphol Logistics Park fungeert voor 
het bedrijf  als community. ‘Veel van onze  
partners zitten in de directe omgeving.’

Digitale hub?

Een plek waar wordt geregeld dat  
de e-commerce-goederenstroom  
naar Europa efficiënt en snel wordt 
geregistreerd en doorgestuurd naar 
de plek van bestemming. Goederen 
komen niet fysiek langs, het gaat om 
de afhandeling: vrachtdocumenten  
controleren, zorgen dat het correct 
wordt gemeld bij de douane, plannen 
en afstemmen met vervoerders. Alle-
maal handelingen die gedigitaliseerd 
zijn en die binnen korte tijd kunnen 
worden verricht. De hub is eigenlijk  
het middelpunt van de wereld.  
Op het gebied van e-commerce.

ViaEurope
Waar: Schiphol Logistics Park
Gemeente: Haarlemmermeer
Wie: Martijn Schneider,  
commercieel directeur 
Interviewer: Olav Steffers, SADC
www.viaeurope.com

De plek op logistieke bedrijventer-
rein Schiphol Logistics Park is een 
strategische keuze, aldus Martijn 
Schneider, die bij ViaEurope verant-
woordelijk is voor de sales en business 
development. Meer dan 1000 bedrij-
ven uit Azië en onder andere de VS 
kiezen voor Nederland als de plek 
waarvandaan hun goederen gedistri-
bueerd worden door Europa. Vanuit 
Schiphol zijn alle economische en 
industriële Europese hotspots binnen 
een dag te bereiken en in Nederland 
zijn de IT-mogelijkheden, ook voor 
de logistieke sector, eindeloos. ‘Naast 
het feit dat wij in een nieuw gebouw 
zitten met onze fysieke e-hub, het 
gedigitaliseerde warehouse, is het ook 
noodzakelijk dat wij in directe omge-
ving van het vliegveld zitten. Dage-
lijks komen er honderden zendingen 
binnen die moeten worden opge-
haald bij de afhandelaars. Daarnaast 
fungeren we als digitale hub door-

dat we een directe dataverbinding 
hebben met alle afhandelaars en de 
vluchtinformatie van Schiphol, om 
zo een snelle en efficiënte afhandeling 
te kunnen garanderen, iets wat bij 
e-commerce een must is.’ 

Slimme logistieke  
oplossingen 
ViaEurope is opgericht in 2015 om 
vrachtstromen, voornamelijk e-com-
merce vanuit Azië, maar bijvoorbeeld 
ook de Verenigde Staten, te digita-
liseren en verbeteren, inclusief  de 
inklaring ervan. Op Schiphol zit het 
hoofdkantoor en er zijn vestigingen in 
Luik, Berlijn en China. Martijn stuurt 
onder andere het salesteam aan in 
Shenzhen, China, de belangrijkste 
markt voor ViaEurope. ‘ViaEurope is 
geen traditioneel logistiek bedrijf. Het 
is een technologiebedrijf  met slimme 
logistieke oplossingen. Het richt zich 
primair op inklaren, afhandelen en 

distributie van e-commercepakketten 
uit China en onder andere de VS 
naar Europa.’ 

Alles draait tegenwoordig om data. 
Dat is de reden dat ViaEurope zijn 
eigen portal heeft ontwikkeld, waar-
mee grote hoeveelheden data worden 
verwerkt. Zo is het hele proces van 
inklaren van goederen gedigitaliseerd. 
‘Met de enorme groei van e-com-
mercestromen ontstond de behoefte 
aan een nog grotere efficiency van 
het proces. Om deze reden hebben 
we inmiddels ons eigen sorteer- en 
verwerkingssysteem gebouwd, acti-
viteiten die we vijf  jaar geleden als 
start-up nog uitbesteedden. Het doel 
is om iedere stap van het logistieke 
proces te digitaliseren. Dat zorgt voor 
meer transparantie in de keten, wat 
uiteindelijk zal leiden tot een kwa-
litatief  betere oplossing voor onze 
klanten.’ 

Snel schakelen
‘ViaEurope’s motto is: om meer te 
bereiken heb je niet per se meer 
mensen nodig. Met ons relatief  kleine 
vaste team kunnen we snel schakelen 
in deze steeds veranderende markt. 
Onze flexibele schil is groot, zodat 
wij altijd direct kunnen opschalen 
indien nodig. Omdat digitalisering 
bij ons vooropstaat communiceren 
we bijvoorbeeld binnen ons team via 
Slack, een ideale tool om als remote 
team toch verbonden te zijn met 
elkaar en onze klanten. Ik kan me 
voorstellen dat dit in de toekomst ook 
wordt uitgebreid naar communicatie 
met onze partners. We willen graag 
aanhaken op alles wat e-commerce 
is, dus samenwerkingen op dit gebied 
gaan we graag aan. Maar de focus 
blijft op waar wij goed in zijn: het 
digitaliseren en slim verbeteren van 
deze e-commercestromen.’

E-commerce hub ViaEurope

Technologiebedrijf 
met slimme 
logistieke 
oplossingen
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Schiphol Logistics Park

Rutges Cargo en J.M. Logistics op  
AMS Cargo Center II

Eyecatcher langs de A4: het enorme AMS Cargo Center II,  
op Schiphol Logistics Park. Een splinternieuw distributie-
centrum van 32.000 vier kante meter. Gebouwd voor de 
toekomst, klaar voor hoogtechnolo gische toepassingen  
en – met een ‘Very good’ BREEAM-certificering ook nog  
eens duurzaam. Eerste huurders zijn Rutges Cargo en 
zusteronderneming J.M. Logistics. Samen huren ze 6000 
vierkante meter warehouse met 86 opstelplaatsen voor 
vrachtwagens en trailers. Schiphol Logistics Park is inmid-
dels uitverkocht. Eind 2019 is de laatste kavel geleverd.

Nieuws Schiphol Trade Park 

Bouw gestart van IntercityHotel  
Amsterdam Airport

Naast Hoofddorp Station verrijst IntercityHotel Amsterdam 
Airport, dat naar verwachting in de zomer van 2021 de 
deuren opent. Het streven is een klimaatneutraal hotel te 
bouwen of in ieder geval een gebouw dat fors onder de 
strenge, door Schiphol Trade Park gevraagde 0,35 EPC 
(energieprestatiecoëfficiënt) blijft. De maatregelen die 
daartoe zijn getroffen zijn indrukwekkend. 

••  Alle bij de bouw gebruikte materialen worden geregis-
treerd bij het Madaster, het kadaster van materialen. 
De materialen krijgen een paspoort, waardoor ze een 
identiteit hebben. Anoniem weggooien kan niet, alle 
materialen kunnen worden hergebruikt. 

••  Een WKO-installatie gebruikt bodemwarmte voor  
het verwarmen en koelen van het gebouw. 

••  Er komen warmtepompen en zonnepanelen. 
••  Regenwater wordt gebruikt voor het doorspoelen  

van wc’s. 
••  Extreem energiezuinige klimaatplafonds verwarmen  

en koelen de openbare ruimtes. 
••  Het hotel voldoet aan de eisen voor een Green Key 

Label, een internationaal keurmerk voor duurzame  
bedrijven. 

••  Betonnen zonwerende randen op iedere verdieping 
zorgen ervoor dat er in het hotel niet veel gekoeld  
hoeft te worden. 

C-Bèta

2020: loods wordt  
playground 

Veel ondernemingen hebben al hun weg gevonden naar 
C-Bèta, de circulaire hotspot op Schiphol Trade Park.  
In de circulair verbouwde boerderij uit 1895 laten mooie  
bedrijven als KWS Infra en Meerlanden in een expositie-
ruimte zien wat ze in hun branche bijdragen aan de 
transitie naar de circulaire economie. Ze organiseren er 
bijeenkomsten met klanten en opdrachtgevers en met het 
eigen personeel. Kleinere ondernemers huren er een werk-
plek, een groot deel van de twintig flexwerkplekken is al 
verhuurd. Wat de huurders gemeen hebben? Ze denken en 
werken circulair.

In februari begint bouwer Heembouw met de circulaire 
renovatie van de duizend vierkante meter grote land-
bouwloods op het terrein van C-Bèta. Het pand wordt een 
inspirerende playground, met huurunits tussen de vijftien en 
veertig vierkante meter voor startups en scale-ups die zich 
bezighouden met circulariteit. Bij de verbouwing wordt zo 
veel mogelijk gekeken naar het toepassen van hergebruikte 
materialen zoals deuren, kozijnen en zelfs een hele pantry. 

SADC ondertekent  
Malieveldverklaring

Samen met 25 andere partijen uit de bouw- en vastgoed-
sector heeft SADC de Malieveldverklaring Emissievrij 
Ontwerpen ondertekend. Plek van ondertekening was het 
congres Stikstofvrij Bouwen en ontwikkelen #hetkanwel,  
in The Hague Conference Center, op een steenworp afstand 
van het Haagse Malieveld, eind oktober 2019 nog het  
toneel van het protest van de bouwsector tegen de strenge  
milieuregels. Inhoud van de verklaring is het terugdringen 
van stikstofemissies, CO2 en fijnstof. De partijen bundelen 
de krachten om de emissies ten gevolge van bouwactivitei-
ten, nieuwe gebouwen en gebiedsontwikkelingen versneld  
te reduceren. Ze overhandigden de verklaring tijdens het 
congres aan minister voor milieu en wonen Stientje van 
Veldhoven. Ze zien de verklaring ook als uitnodiging aan 
de overheid om bij de te dragen aan de transitie naar 
emissievrij bouwen. 

SADC’s Jeanet van Antwerpen: ‘De kunst is dat we gaan 
zien dat wij met onze manier van produceren, consumeren 
en reizen tegen systeemgrenzen aanlopen. We naderen 
‘tipping points’, waardoor we misschien wel onomkeerbare 
veranderingen in gang zetten.’
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Aan het eind van de week taxeert een  
heuse makelaar de hutten, samen met  
de kersverse Bouwdorp-burgemeester.  
Daarna is de officiële opening van de 
Open-Huttenroute waar de bouwertjes aan 
familie en vrienden hun hutten laten zien.

Thema afgelopen jaar was On the farm. 

Als goede buur sponsort SADC  
dit initiatief graag.

bouwen en ravotten. De organisatie 
is hecht: we zijn met z’n zevenen. 
We halen de kinderen van die tablet 
vandaan en sturen ze lekker de  
buitenlucht in. En geven ze een 
onvergetelijke jeugdherinnering mee, 
daar gaat het ons om.’ 

Verbinding
‘Mooie meerwaarde is de verbinding 
binnen het dorp. Vriendschappen 
ontstaan of  worden nieuw leven in-
geblazen. Bij de kinderen, maar ook 
tussen de bijna zestig vrijwilligers.  
En wat dacht je van de verbinding 
met de lokale ondernemers en  
verenigingen die Bouwdorp finan-
cieel ondersteunen, faciliteiten en 
materiaal beschikbaar stellen?  
Het dorp slaat de handen in elkaar 
om deze dagen voor de plaatselijke 
jeugd mogelijk te maken! We krijgen 
zo veel voor elkaar. Er komt van alle 
kanten hulp. Met de sponsorgelden 
die we hebben kijken we iedere keer 
weer wat er kan in het programma. 
De sponsoring van SADC: daar zijn 
we heel erg blij mee.’
 

‘Als kind heb ik op het strand in 
IJmuiden een keer hutten gebouwd. 
Dat vond ik zo mooi, dat weet ik 
nog steeds. Zes jaar geleden dacht 
ik: ik wil ook zo’n herinnering aan 
kinderen meegeven. Ik organiseer 
en coördineer graag. In mijn werk 
in de jeugdzorg heb ik juist veel te 
maken met richtlijnen, hierbij kan ik 
mijn creativiteit de vrije hand geven. 
Dat vind ik heerlijk. Het resultaat is 
Bouwdorp Spaarndam. 

Dat is een vierdaags huttenbouw-
evenement, waarin teams van  
kinderen samen een hut bouwen.  
In de herfstvakantie, buiten, weer of  
geen weer. Het zijn vier dagen van 
plezier in de buitenlucht, creativiteit, 
activiteit, techniek, samenwerken, 

Bouwdorp Spaarndam

HUTTEN

MAKEN
BOUWEN,

HERINNERINGEN

Afgelopen herfstvakantie verrees het voor de vijfde keer: 
Bouwdorp Spaarndam. Een initiatief  dat gesponsord wordt 
door SADC. Wijnand Menger is de bedenker en drijvende 
kracht. ‘Kinderen een onvergetelijke jeugdherinnering geven, 
daar gaat het ons om.’

Arnoud van der Wijk (projectdirecteur 
PolanenPark, SADC): ‘Het is super om vanuit 
SADC een bijdrage te kunnen leveren aan 
dit geweldige initiatief. En natuurlijk mooi 
om al die kleine ontwikkelaars hun eigen 
hutten te zien bouwen!’
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Over SADC
SADC (Schiphol Area Development 
Company) ontwikkelt een 
samenhangend portfolio van 
hoogwaardige, bereikbare, (inter)
nationaal concurrerende werkmilieus 
in de Amsterdam Airport Regio.

Inside SADC’s business parks…
and more to explore

Dennis Molenaar, Molenaar Haarlem (p.12)

'In het groot en in  
het klein: we zoeken  
de harmonie op met 
onze omgeving.'


