Concept l ontwerp l communicatie
Café keet, ontwikkeling naam en (visuele) identiteit, branding

Interieur
Een combinatie van nieuw en hergebruikt materiaal.
Het barblad bijvoorbeeld was voorheen een dressoir. Er is tevens
ruimte voor (lokale) ondernemers om hun producten te verkopen,
denk hierbij aan kunst, (klein) meubels en accesoires.

HISTORIE
De aanleg van het Merwedekanaal duurde van 1880 tot 1893. Wat is het verhaal achter deze bijzondere
plek in Utrecht? Wie waren diegenen aan wie we dit kanaal te danken hebben? Hoe zag een dag uit het
leven er uit van de jongens die dit kanaal gegraven hebben?

Het dagelijks leven van een polderjongen
Een eigen cultuur
Het uitgraven van het kanaal duurde meerdere jaren.
Ondanks al dit harde werken waren er toch lichtpuntjes:
Daarom kregen de polderjongens een tijdelijk huisje om
de polderjongens ontwikkelden een eigen cultuur en
met een groep collega’s in te wonen. Zo’n huisje heette
speciale ritueeltjes tijdens het werk. Er was een vaste
een keet en was erg klein. Er zat meestal alleen een
dagindeling waarin twee keer gezamenlijk werd gegeten
slaapkamer en keuken in en alles was zo minimalistisch
in de keet. Na een werkdag was de avond gevuld met
mogelijk ingericht om het huis vrij te houden van
vermaak zoals verhalen vertellen, spelletjes spelen en
muizen- en rattenplagen (dit kwam vaak voor naast een
onderling grappen uitwisselen. De keetvrouw was meestal
kanaal). In de keet woonde ook een keetvrouw die voor
de vrouw van een polderjongen. Soms ook niet. In zo’n
de polderjongens kookte en het huishouden deed. De
geval kon er in de keet ook liefde ontstaan, wat enkele
werkdagen duurden van 5 uur ’s ochtends tot 7 uur in de
keren zelfs tot een trouwerij aan het kanaal leidde.
avond. De jongens kregen alleen een korte periode in het
voorjaar om naar hun familie terug te keren en de lonen
keet (de; v(m); meervoud: keten)
waren laag. Het was hard werken.
1. gebouwtje van tijdelijke aard, eenvoudig bouwsel
2. drukke boel, (gezellige) bende
3. lol = herrie: keet schoppen, gein, vermaak

BETEKENIS
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AANGENAAM!
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ke·ten (de; v(m); meervoud: ketens, ketenen)
1. ketting
2. aaneengeschakelde opeenvolging van handelingen, gebeurtenissen
3. rij van (met elkaar verbonden) gelijksoortige zaken: een keten / groep
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Kate (spreek uit Keet) is een vrouwelijk persoon.
Dit maakt het persoonlijk, brengt het dicht(er) bij.
Maak kennis met Keet.
Bij Keet loop je binnen als bij je buurvrouw. Vertrouwd én
gezellig. Bestel een heerlijk kopje koffie en doe ondertussen je verhaal. Rustig opstarten op het terras met
zicht op het water. Of een krantje lezen in het café,
gezellig als je ook nog een praatje wilt maken. Met wie ga
je lunchen vanmiddag? We hebben heerlijk verse broodjes,
belegd met produkten uit de streek. En vrijdag? Vrijdag
ben je er weer, maar dan voor de borrel, gezellig.
Waarschijnlijk blijf je dan ook een hapje eten, hoef je niet
zelf te koken na een week hard werken. Een goed begin
van je weekend!

Waarom Keet:
- toegankelijk voor jong en oud;
- geschikt voor zakelijk publiek;
- huiselijk;
- kleurrijk;
- warm;
- stedelijk;
- cultureel;
- muzikaal;
- theatraal;
- inspirerend;
- verrassend;
- samen.
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Bij Keet ben je thuis. // Je voelt je thuis bij Keet.

café keet
koffie & keuken

keet is kreatief - ruimte om te veranderen / aan te passen;
keet is eerlijk - met respect voor mens en milieu (duurzaam);
keet is eigen - eigen (moes)tuin en produkten uit de streek;
keet is toekomst - een fijne plek voor de langere termijn.
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Brandbook

café keet l visuele identiteit

Beeldmerk

een vriendelijk,
toegankelijk
en persoonlijk
beeldmerk.

Het logo / beeldmerk bestaat uit een woordmerk - café keet - en een combinatie van
elementen. Café keet wordt in onderkast gebruikt in het woordmerk. De combinatie met
het ronde font zorgt voor een vriendelijke uitstraling. Dit woordmerk wordt gecombineerd
met elementen die refereren aan eten en drinken. De diverse kleuren gebruikt binnen de
huisstijl staan voor diversiteit. Diversiteit in o.a. mensen, zowel binnen als buiten Kanaal 30.
Bij café keet komt een brede doelgroep, van jong tot oud. Een fijne mix van mensen,
die bijdragen aan de sfeer en ook kleur toevoegen aan café keet.

straat!
n, welkom in de
Dag nieuwe bure
stukje
en ‘wonen’ een
Wij zijn café keet
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Woordmerk / logo
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Café keet is een horecagelegenheid gevestigd binnen de creatieve broedplaats
Kanaal30. Zij is er voor de buurt, de ondernemers en de gasten binnen Kanaal30
en ieder ander die gewoon graag op een lekker plekje wil zitten!
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je langs?
Kom je een keet
llig.
r geval heel geze
Vinden wij in iede
buren kennen.
g haar nieuwe
Keet leert graa
thee.
op een koffie of
Trakteren wij jou
Tot snel,
kus van Keet.
p.s.: neem deze
koffie/thee.
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l
www.cafekeet.n

Hoera,
ze nieuwe buren
welkomOnin
de straat!

je gratis

afekeet
instagram.com/c
afekeet
facebook.com/c

Terras

© 2021

concept+creatie+communicatie

Concept l ontwerp
Taskforce Wonen&Zorg, ontwerp logo en (visuele) identiteit
De Taskforce Wonen en Zorg is een initiatief van VNG, Aedes, ActiZ, ZN en de ministeries VWS
en BZK en stimuleert en ondersteunt gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties bij
een gezamenlijke aanpak van de woonzorgopgave.

03 l Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

04 l Hoe gaan we aan de slag?

Taskforce Wonen en Zorg

Taskforce Wonen en Zorg

Wat willen we bereiken en
wat gaan we daarvoor doen?
1. Wij willen dat eind 2020 in alle gemeenten een concrete analyse is gemaakt van de lokale

Ambassadeurs / koplopers

Lopende programma’s

• Bestuurders van gemeenten,

• Innovatieprogramma Inclusieve wijk /

woningcorporaties en zorgorganisaties.

opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid voor ouderen en andere

24 gebiedscoalities (Platform 31).
• Woonvarianten voor senioren (Platform 31).

mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte, dat deze analyse wordt vertaald in ambities en

• Community of Practice Who Cares.

keuzes, en wordt vastgelegd in een woonzorgvisie.
Borging van de

woonzorgopgaven

woonzorgvisie

afspraken

afspraken

samenwerking

• Agenderen belang

• Op basis van de

• Vastleggen

• Opstellen sluitende

• Zorgen voor struc-

realisatie woon-

• Omgaan met

maken.

zorgopgaven in

verschillende

woonzorgvisie

prestatieafspraken.
• Afspraken uitwerken met benodigde
partners.
creëren over

er nodig zijn.

verdeling rollen,
taken en verant-
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Figuur A. Fases en acties
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herkennen, maar die nog geen prioriteit geven

krijgen of ervaren onvoldoende ruimte in wet- en

Daarnaast zijn er veel databronnen en diverse hand-

verloopt doorgaans niet zonder slag of stoot. Dikwijls

aan het analyseren van de opgaven (fase 1). Soms

regelgeving om vooruitgang te boeken. Wij willen

reikingen beschikbaar. We beginnen dus zeker niet

is sprake van obstakels. Wij gaan als Taskforce aan de

ontbreekt het aan een gevoel van urgentie, soms

als breekijzer fungeren om vastlopende processen

vanaf nul. Wij zien het als onze rol om die informatie te

slag om tot oplossingen te komen voor hardnekkige

weten partners niet goed hoe en waar te beginnen

vlot te trekken. Als het al lukt om projecten en

gebruiken en zichtbaar te maken. Op die manier kunnen

vraagstukken. Specifieke casussen vormen daarbij het

met de analyse van de opgave. Hier hebben wij

initiatieven te realiseren, is continuïteit vaak nog

gemeenten, corporaties, zorgorganisaties en andere

vertrekpunt. Mogelijke oplossingen moeten vervolgens

een rol in het overtuigen van de noodzaak om

niet gegarandeerd (fase 5). Zowel financieel als

partners elkaar inspireren en van elkaar leren.

opschaalbaar zijn, zodat ook andere lokale samen-

deze analyse te maken en het aanreiken van goede

organisatorisch is borging essentieel. Bovendien is

Wij fungeren daarin als intermediair. Waar nodig ontwik-

werkingsverbanden hiermee geholpen worden om

voorbeelden. Die analyse legt vervolgens de basis

het trekken van lessen uit de behaalde successen

kelen we nieuw ondersteuningsaanbod dat iedereen kan

voortgang te boeken in hun projecten en initiatieven.

voor het formuleren van ambities en het maken

en ervaren obstakels belangrijk voor het succesvol

gebruiken.

van keuzes. Dan gaat het om vragen als: wat

realiseren van nieuwe projecten.

zijn er om te investeren? Welke partners heb je

2. Verbinden op inhoud en proces

daarbij nodig? In de meeste gemeenten is er

Er wordt op veel plaatsen in het land al hard

Wij zien dat op verschillende plekken in het land

maken van generieke afspraken over werkwijzen, rollen

een woonvisie, maar daarbinnen is nog weinig

gewerkt aan de realisatie van nieuwe woonzorg-

gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijns-

en taken van partners op lokaal niveau. De VNG, Aedes

aandacht voor de zorgcomponent. Daarom

concepten en aan het levensloopbestendig maken

partners, private financiers en bewonersinitiatieven

en ActiZ zijn in dat kader bereid om te kijken waar het

ken van marktpartijen om projecten financieel rond te

pleiten wij voor het aanscherpen en verdiepen

van bestaande woningen. Met elkaar beschikken

met elkaar aan de slag zijn om bestaande woningen

nuttig en nodig is om tot afspraken op koepelniveau te
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te transformeren of aan te passen, dan wel nieuwe

komen.

(fase 2). Het vastleggen van de ambities en

en competenties.

woon(zorg)vormen tot stand te brengen. Dat proces
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02 l Welke uitgangspunten hanteren we?

Netwerken en overleggen

• Regioadviseurs VNG, Aedes en ActiZ.

• Bestuurlijke adviescommissies VNG.

• Verbindend Landelijk Ondersteuningsteam

• G40 werkgroep WZW.

(VLOT), gericht op implementatie van

• Netwerken Aedes, ActiZ, Zorgthuisnl.

persoonsgericht aanpak van kwetsbare

• Woondealregio’s.

personen.

• Regionale werkstructuur Wmo, Zvw, Wlz.
• ZN, IVBN, IPO, Bouwend Nederland,

krijgen, in verruiming van wet- en regelgeving of in het

van de bestaande woonvisies in woonzorgvisies
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Adviseurs in de regio

Oplossingen kunnen bijvoorbeeld liggen in het betrek-

3. Aanpakken van hardnekkige
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stand brengen, een vliegwiel dat iedereen verder

Tasforce Wonen en Zorg

turele financiering
• Bestendigen
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geen keus: de maatschappelijke opgave is groot
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inspelen op de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.

Opstellen
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3. Wij willen dat in de komende jaren in alle gemeenten projecten in uitvoering gebracht worden die

We zijn ambitieus, maar eigenlijk hebben we ook

• Actieprogramma Weer Thuis!
Analyseren

ga
or

welzijn en leefbaarheid, als basis om tot uitvoering te komen van concrete plannen.

n
to

2. Wij willen dat in 2021 in alle gemeenten prestatieafspraken worden gemaakt over wonen, zorg,

Woonbond, Raad van Ouderen, etc.
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Taskforce Wonen en Zorg

Taskforce Wonen en Zorg

Welke uitgangspunten
hanteren we?

Vooraf

1. Onze focus ligt op het realiseren van voldoende geschikte woningen voor de doelgroep ouderen.

Voor u ligt het werkplan 2020 van de Taskforce Wonen en Zorg. De Taskforce is een gezamenlijk
initiatief van de VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK. Wij hebben de handen ineen

Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat er ook andere groepen mensen zijn die behoefte hebben
aan een passende woning met zorg- en ondersteuningsvoorzieningen. Wij pleiten er daarom voor dat

geslagen omdat we van mening zijn dat een gezamenlijke aanpak nodig is om gemeenten te onder-

gemeenten, corporaties en zorgorganisaties samen een brede analyse maken van de behoeften van

steunen in hun regierol bij de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.

verschillende doelgroepen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Onze aandacht
gaat daarbij in het bijzonder uit naar het creëren van passende woningen voor mensen die minder

Landelijk loopt een groot aantal programma’s en activiteiten op dit onderwerp, gericht op ouderen en

goed in staat zijn om eigen regie te voeren.

op specifieke doelgroepen met een ondersteunings- en/of zorgbehoefte: het Programma Langer Thuis
(VWS), het Innovatieprogramma Langer Thuis Inclusieve Wijk (VWS/Platform 31), het Kennisprogramma

2. Wij vinden dat de oplossingen voor geschikt wonen - naast nieuwbouw - vooral gezocht moet worden

Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit:

Nieuwe woonzorginitiatieven (Platform 31), de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (VWS/BZK/RVO),

in de transformatie van bestaande bouw in combinatie met zorg- en welzijnsvoorzieningen, en in de

het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (VWS/BZK/RVO), de Community of Practice Who Cares

mogelijkheden voor woningaanpassingen en doorstroming.

(Rijksbouwmeester), Programma Eén tegen Eenzaamheid (VWS), Programma Iedereen doet mee!,
Meerjarenprogramma Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, Actieprogramma Jong

3. Het moet lokaal gebeuren. Een concrete analyse van woonbehoeften in relatie tot de geschiktheid van

Volwassenen en het Actieplan Dak- en Thuisloze Jongeren. Daarnaast spelen ook de grootschalige

het huidige woningaanbod en aanwezige zorg- en welzijnsvoorzieningen moet op gemeenteniveau

verduurzaming van woningen en de aankomende Omgevingswet. Al deze programma’s en ontwikkelingen

gemaakt worden. Regionale afstemming is wenselijk. Wel moet rekening gehouden worden met de

moeten ‘landen’ in de gemeentelijke context.

straal waarbinnen mensen bereid zijn te verhuizen.
De Taskforce Wonen en Zorg wil in de komende twee jaar gemeenten, woningcorporaties en zorg4. Het realiseren van de opgave is een gedeelde verantwoordelijkheid van ten minste gemeenten,

organisaties stimuleren en ondersteunen bij het aanpakken van de lokale opgave. Wij starten dit werk-

corporaties en zorgorganisaties. Wij vinden dat gemeenten hierin een voortrekkersrol hebben

plan met onze visie. Daarin duiden we de grote maatschappelijke opgave waar we met elkaar voor

als initiatiefnemer en regisseur.

staan en waarom wij van mening zijn dat er meer actie nodig is. Op basis hiervan beschrijven we onze
uitgangspunten, onze ambities en wat u van ons mag verwachten. Tot slot presenteren we hoe we de

5. Wij gaan uit van een vraaggerichte benadering. Dat betekent dat onze inzet zich richt op waar

komende twee jaar aan de slag gaan.

gemeenten, corporaties en zorgorganisaties behoefte aan hebben.

Logo l beeldmerk

Werkplan

Samen met gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en andere betrokken partners – publiek en
privaat – werken we aan het vergroten van slagkracht. Zodat ouderen en andere doelgroepen nu en in
de toekomst zich thuis kunnen voelen in een geschikte woning en in een fijne leefomgeving.

Taskforce Wonen en Zorg
Hans Adriani, wethouder Wonen gemeente Nieuwegein (voorzitter)
Marleen Damen, wethouder Gezondheid, Jeugdzorg en Welzijn gemeente Leiden
Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland
Marien de Langen, bestuursvoorzitter Stadgenoot
John Bos, bestuurder Woonzorg Flevoland
Rick Hogenboom, directeur-bestuurder De Posten
Marieke Kleiboer, directeur Maatschappelijke Ondersteuning Ministerie van VWS
Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, Ministerie van BZK
Bovenste rij, van links naar rechts: Marleen Damen, John Bos, Marieke Kleiboer en Rick Hogenboom.
Onderste rij, van links naar rechts: Chris Kuijpers, Cees van Boven en Hans Adriani. Marien de Langen ontbreekt op de foto.
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Visualisatie van de stappen conform huisstijl
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Website: www.taskforcewonenzorg.nl
Gebouwd door Jarno Michel
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Concept l ontwerp l communicatie
publinova, ontwikkeling naam en (visuele) identiteit - fase 1
i.s.m. Jarno Michel, online strategie en webdesign
Publinova verbindt onderzoekers binnen praktijkgericht onderzoek met elkaar en met de maatschappij.
Dit gebeurt via een online platform waar men volledige informatie vindt, geïnspireerd raakt en nieuwe contacten legt.
publinova l Logo + Look&Feel

publinova l Logo + Look&Feel

vitamine mix l strategie+concept+creatie

vitamine mix l strategie+concept+creatie

Publinova is hét platform dat praktijkgericht
onderzoek verbindt met de wereld. Want alleen
samen kom je tot betere oplossingen.

Imago
Onze omgeving omschrijft ons
als een een inspirerende en
handige plek om elkaar te
ontmoeten en samenwerkingen
aan te gaan.

Toon
Onze toon is fris, toegankelijk,
uitnodigend en behulpzaam.

Gevoel
Na interactie met ons voelt men
zich verrijkt en verrast.
Men is nieuwsgierig geworden
en heeft zin om verder te gaan.

Door bijvoorbeeld het gebruik van diverse
grafische patronen/lijnen kunnen de beelden een
eigen, unieke & eenduidige uitstraling krijgen.

X-factor
Wat ons uniek maakt is dat je
bij ons verbindingen legt, waar
je nog niet aan gedacht had.

publinova l Logo + Look&Feel

Kleurrijk en veelzijdig.
Met de vormgevingsrichtingen hebben we gezocht naar
een verfrissende en moderne sfeer. Door de kleurrijkheid
en het gebruik van verschillende patronen leggen we
een link met de diverse partijen die gaan samenwerken
aan- en op het platform.
De vormen van het logo zijn dusdanig herkenbaar, dat
deze niet aan kracht inboet in de verschillende
uitvoeringen (kleuren en patroon.) Dit maakt het juist
dynamisch. En er blijft ruimte voor creatieve vrijheid.

Ontwikkeling naam + logo en look&feel

vitamine mix l strategie+concept+creatie

De persoonlijkheid die we uitstralen.
Een (verrassende)
verbinder. Prettig in het
Ontwerp
A
contact.
Je voelt je snel bij hem/haar op
logo
publinova
je gemak. Professioneel en behulpzaam.
Oplossingsgericht en toegankelijk. Fris en
soms een beetje rebels.

Ontwerp beeld- + woordmerk
Voor ontwerp A is als uitgangspunt de P en N gebruikt.
Het doel: een abstract grafisch element creëren. Door in
dit element verschillende kleuren uit de huisstijl en een
patroon te combineren onstaat een speels en dynamisch
geheel. En een visuele verbinding (de verschillende
doelgroepen en onderwerpen die op het platform te
vinden zijn). Het geheel wordt omsloten door een vierkant.
Een vierkant staat onder meer voor betrouwbaarheid en
stabiliteit.

+
(P)

(N)
+

publinova l Logo + Look&Feel

vitamine mix l strategie+concept+creatie

Voor het woordmerk publinova, is gekozen voor een
lettertype wat rond is en mede daardoor ‘n vriendelijke
uitstraling heeft. Dit vormt een mooi contrast met de
strakke grafische elementen. Samen maken ze één geheel.
De naam wordt in het logo geschreven in onderkast
(kleine letters).
Inspiratie kleuren

publinova
publinova l Logo + Look&Feel

Ontwerp A
logo publinova

vitamine mix l strategie+concept+creatie

Eén geheel / verbonden

publinova l Logo + Look&Feel

vitamine mix l strategie+concept+creatie

Voor publinova maken we gebruik
van frisse, heldere kleuren.

Kleurenpalet

Professioneel

Samen sterk(er)

publinova

0
24
92
0

R = 252
G = 199
B = 10

#fcc70a

C = 0
M = 78
Y = 95
K= 0

R = 255
G = 84
B= 0

#ff5400

C = 1
M = 95
Y = 70
K= 0

R = 227
G = 31
B = 61

#e31f3d

C =
M =
Y=
K=

0
64
0
0

R = 255
G = 125
B = 181

#ff7db5

C = 60
M = 1
Y= 0
K= 0

R = 82
G = 199
B = 247

#52c7f7

C = 98
M = 100
Y= 0
K= 0

R = 13
G = 18
B = 148

#0d1294

C = 45
M = 85
Y= 0
K= 0

R = 157
G = 65
B = 142

#9d418e

C = 80
M = 14
Y = 43
K= 0

R= 0
G = 156
B = 150

#ff7db5

C =
M =
Y=
K=

Rond lettertype / persoonlijk / vriendelijk

© 2021

concept+creatie+communicatie

Concept l ontwerp l communicatie
Ontwikkeling (visuele) identiteit voor Mekander - thuis in zorgbemiddeling
i.s.m. Evelien Slim - communicatie, marketing en website en Emmely van Mierlo - fotografie

Zorgzuster Zuidoost-Brabant is per januari 2019 verder gegaan als
zelfstandige onderneming onder de naam Mekander. Wij - Vitamine Mix en
Evelien Slim - zijn gevraagd om de (visuele) identiteit te ontwikkelen.

Pay-off

Startend met een grondige analyse zijn we op zoek gegaan naar de
essentie en onderscheidende kracht van de organisatie. In een merkdocument hebben we de persoonlijkheid en de tone of voice van het
nieuwe merk uitgewerkt. We ontwikkelden de naam, de pay-off,
het communicatieconcept en de huisstijl.

mekander

Daarna volgde de implementatiefase. We maakten een beknopt
communicatieplan voor de lancering en werkten de nieuwe identiteit uit
in de basis huisstijldragers, waaronder ook verscheidene folders en een
nieuwe website (waarbij de organisatie in een eerder stadium al had
gekozen voor een template van Otys). De fotografie is verzorgd door
Emmely van Mierlo.

uitspraak mukander

verbinder bij zorg thuis

+

Is iets vaker een vrouw dan een man. De verbinder is empatisch, analytisch,
charismatisch, sociaal en een netwerker. Verbinders zijn over het algemeen
mensen om een prettig gesprek mee aan te gaan, zijn uiterst bedreven in het
vak, zonder dat het een geleerd kunstje is. Ze luisteren echt en weten intuïtief
hoe ze een grote gedifferentieerde groep aan zich kunnen binden.
Verbinders zijn in staat op verschillende ‘niveaus’ te communiceren.
Ze luisteren goed, vatten kort en bondig de kernpunten samen en zijn in staat
tijdens een proces de overeenkomsten te vinden met de andere partij.
Ze kunnen snel en professioneel schakelen, op een weinig dwingende manier.

17
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Positionering
Wij zijn de verbinding tussen zelfstandige thuiszorgprofessionals en
thuiszorgvragers in Zuidoost Brabant. Wij gaan voor menselijke zorg
van de hoogste kwaliteit, in de vertrouwde omgeving van thuis.
Door goed voor onze zelfstandige thuiszorgprofessionals te zorgen,
kunnen zij goed voor hun cliënten zorgen.

wdk. vrnw. 1. elk (aan, met, van) de ander (…) 2. ter
aanduiding van een onderlinge nauwe aaneensluiting (…)

Tone of voice

Grammaticaal gezien zijn elkaar en mekaar volkomen gelijk.
Ook wat betekenis betreft is er geen verschil tussen de twee.
Mekaar is beperkt tot het informele Nederlands.

• Betrouwbaar, warm, zorgzaam, serieus. Tekstuele benadering: warm
en persoonlijk; geen overdreven emotionele uitingen (bijv. veel uitroeptekens).
• Informeel, laagdrempelig maar wel professioneel en respectvol. Geen vakjargon.
• Optimistisch.

Persoonlijkheid

De verbinder. Prettig in het contact. Je voelt je snel bij haar op je
gemak. Wel serieus
en professioneel.
Humor. Behulpzaam.
Denkt
mee.
I naam
en pay-off
Vitamine mix concept+creatie+communicatie
I Merkdokument
6
Oplossingsgericht. Optimistisch. Enthousiast. Gedreven. Dichtbij.
met elkaar/samen
Geeft vertrouwen. Voelt alsof zij er écht voor je is. Je voelt je gehoord.
Iemand die echt meedenkt. Die haar vak verstaat.

vrijheid
rust
dichtbij

familiegevoel

koestering

gedreven

Vitamine mix concept+creatie+communicatie I Merkdokument I naam en pay-off

10

gemak
kwaliteit
trots
passie
11

gesteund

Gevoels
waarden

sparren

Vitamine mix concept+creatie+communicatie I Merkdokument I naam en pay-off

van mens tot mens

bezieling
zekerheid
flexibel
gehoord worden
vertrouwd
persoonlijk

warmte

Deze gevoelswaarden hebben we vertaald naar de naam.
14

© 2021

mekander
Wederkerig/wederzijds > het komt van beide kanten
We zijn er met elkaar, voor elkaar
Informeel
Persoonlijk
Samen > samen sterk(er)

Vitamine mix concept+creatie+communicatie I Merkdokument I naam en pay-off
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Concept l ontwerp l communicatie
Ontwikkeling (visuele) identiteit voor Mekander - thuis in zorgbemiddeling
i.s.m. Evelien Slim - communicatie, marketing en website en Emmely van Mierlo - fotografie

Logo l beeldmerk

Pay-off

Door de drie losse elementen met elkaar te verbinden ontstaat de letter m.
Deze staat symbool voor verbinding, samen, transparantie (duidelijkheid), is
rond (zacht/persoonlijk) en tegelijk stevig (professioneel) maar ook flexibel.
Je ziet tevens de V van vrouw en M van man terug.

Zorgbemiddeling is een algemeen gangbare term. Geeft precies aan wat
Mekander doet. Thuis roept de associatie op met ‘je thuis voelen’ / huiselijkheid.
Benadrukt daarnaast de professionaliteit.: thuis zijn in het vak, weten wat er
speelt. En is een kleine verwijzing naar thuiszorg.

Folders - eigen versie per doelgroep

Transparantie

‘Je thuis voelen’

Duidelijk

Mekander
voor elkaar

Waarom
Mekander:

Mekander kan
invulling bieden bij:

De juiste
zorgverlener
op het juiste
moment

• Korte lijnen, snel schakelen
• Flexibel, snel én tijdelijk inzetbaar
• Gunstige uurtarieven
• Deskundige en betrokken zorgverleners

• Tijdelijke (ad hoc) zorgverleners
• Langdurige inzet van zorgprofessionals
• Interim of advieswerk

Kwaliteit staat voorop

Al onze zorgverleners beschikken over de benodigde diploma’s en
certificaten en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister. Via regelmatige
deskundigheidsbevordering houden zij hun expertise up-to-date. U bent
verzekerd van de hoogste kwaliteit zorg.

Goed voor elkaar

Naast bemiddelen ondersteunt Mekander haar zzp’ers bij de financiën,
administratie en (bij)scholing. Wij zorgen voor een correcte administratieve
afhandeling tussen u en uw tijdelijke zorgverlener. Daarvoor werken we
met een professioneel online systeem, dat prettig werkt voor iedereen. U
ontvangt maandelijks een factuur op briefpapier van de zzp’er.

Wanneer u behoefte heeft
aan flexibele zorgverleners,
staat Mekander voor u klaar

Voor uw zorgorganisatie wilt u op het juiste moment over de juiste zorgverleners beschikken. Heeft u bijvoorbeeld veel zieke werknemers, dan
is snel invalhulp gewenst. In de huidige tijd kan dat soms een uitdaging
zijn. In dat geval zijn zelfstandige zorgverleners de uitkomst.

Persoonlijk en doortastend

Wij zijn een klein team dat snel schakelt en persoonlijk is in contact. Wij
kennen onze zzp’ers en zorgorganisaties goed en onze communicatielijnen
zijn kort. Zo kunnen we meteen handelen als extra capaciteit op zeer korte
termijn nodig is.

Makkelijk geregeld!

Zzp’ers in de zorg werken flexibel en zijn snel beschikbaar. Ze zijn gewend
aan wisselende opdrachten en vinden gauw hun weg in nieuwe situaties.
Als autonome werkers regelen zij zelf vervanging bij ziekte of verlof.
U betaalt alleen voor de ingezette uren.

Zorgprofessionals van alle niveaus

Wanneer u behoefte heeft aan flexibele zorgverleners, staat Mekander
voor u klaar. Dagelijks bemiddelen wij tussen zorgorganisaties in
Zuidoost-Brabant en zelfstandige zorgverleners. Het bestand van
zorgverleners waarmee we samenwerken vertegenwoordigt alle zorgniveaus. Met onze vaste pool van verpleegkundigen, verzorgenden (IG),
helpenden en begeleiders kunnen wij een flexibele schil rondom uw
organisatie vormen.

Verbindend

Samen

Huiselijkheid
Mekander
voor elkaar

Flexibel

Professioneel

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Werken met Mekander betekent een vast, hecht team van
professionals met hart voor de zorg. We zijn de stabiele en
betrouwbare partner die steeds opnieuw uitkomst biedt bij
(tijdelijke) capaciteitsproblemen. Heeft u een flexibele zorgverlener
nodig? Of wilt u eens kennis maken? We horen graag van u.

Professioneel: thuis in het vak

Man en vrouw

Onze zzp’ers zijn actief in:
• Thuiszorg
• Verpleeg- en verzorgingshuizen
• Kleinschalige woonvormen
• Palliatieve zorg aan huis
• Ziekenhuizen
• GGZ
• Zorg voor mensen met een beperking
• PGB-cliënten

Roessel 3, 5761 RP Bakel
+31 (0)6 835 956 00
info@zorgvoormekander.nl
www.zorgvoormekander.nl

Wat we doen

Wij zijn een klein team
dat snel schakelt en
persoonlijk is in contact.

Flexibele en
snel inzetbare
zorgverleners

Logo compleet

Vitamine Mix l concept+creatie+communicatie
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mekander l Visuele identiteit l 01

Typografie
gebruikte lettertypen

mekander l Visuele identiteit l 01

Kleuren
Er liggen nu een tweetal kleurvoorstellen. Deze corporate
kleuren zijn daarmee de primaire kleuren van het logo. Beide
kleurencombinaties geven mekander karakter.

Neuzeit
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!,”@#%&

Vitamine Mix l concept+creatie+communicatie

Beeldtaal
look en feel (sfeer)

Headline lettertype
Het basis lettertype voor de mekander identiteit is
Neuzeit. Dit lettertype wordt gebruikt op alle covers
en titels van communicatie uitingen.

Voorbeeld headline

mekander l Visuele identiteit l 01

Voorbeeld headline
Tussenkop
Bodytekst Avenir Next Regular. - Maecenas ac consecte-

Huisstijl
tur dolor, in semper odio. Praesent vitae urna tincidunt,
convallis mi at, congue lectus. Integer eget auctor tellus.
voorbeelden diverse
middelen
Ut porttitor id enim sed malesuada. Quisque tempus leo

mi at, congue lectus. Integer eget auctor tellus. Ut porttitor

Corporate kleuren

Secundaire kleuren

primaire kleuren van het logo

Deze kleuren zijn te combineren met het corporate kleurenpalet.
Ze worden aanvullend gebruikt en zijn niet bedoeld om te gebruiken
in tekst of voor het logo. Daarvoor worden de corporate kleuren
ingezet.

Groen is de kleur die sterk geassocieerd wordt met stabiliteit
en duurzaamheid. Groen roept gevoelens op zoals geborgenmekanderheid,
l Visuele
identiteit l 01
harmonie,
groei, veiligheid en welzijn. Groen staat daarnaast ook voor vernieuwing en positiviteit. De kleur geeft ons
een gevoel van rust en veiligheid.

Vitamine Mix l concept+creatie+communicatie

Bodytekst Avenir Next Regular. Maecenas ac consectetur

dolor, in semper odio. Praesent vitae urna tincidunt, convallis

Toelichting kleuren
Blauw is de kleur die een gevoel oproept van loyaliteit
betrouwbaarheid, succes, veiligheid, kracht en efficiëntie.
Het is wereldwijd de populairste kleur als het gaat om
favoriete kleuren.

id enim sed malesuada. Quisque tempus leo a nisl ultricies

Rood is een warme kleur die aandacht trekt en geassocieerd
wordt met het lichaam. De kleur van bloed is de kleur van
leven, vitaliteit, energie, kracht en passie. De biologische
effecten van rood zijn stimulerend en activerend.

euismod. Curabitur sit amet quam magna. Proin eget rutrum

a nisl ultricies euismod. Curabitur sit amet quam magna.
Proin eget rutrum nunc. Ut vehicula mauris eget porttitor vehicula. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam
sed. Aliquam eget nulla a magna ullamcorper faucibus in non
vitae fermentum ligula, nec placerat risus. Sed lobortis
nisl. Proin eget rutrum nunc. Ut vehicula mauris eget porttitor
augue sapien, non ornare justo malesuada sed. Aliquam
vehicula. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus
eget nulla a magna ullamcorper faucibus in non nisl.
et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam vitae fermentum liProin eget rutrum nunc. Ut vehicula mauris eget portgula, nec placerat risus. Sed lobortis augue sapien, non ornare
titor vehicula. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus
justo malesuada sed. Aliquam eget nulla a magna faucibus in
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam
Zorginstelling Phasellus
non nisl. Voor elkaar.
vitae fermentum ligula, nec placerat risus. Sed lobortis
Mevr. L. Ipsum
Ipsumstraat 34
augue sapien, non ornare justo malesuada sed. Aliquam
5456 KJ Helmond
Tussenkop
eget nulla a magna faucibus in non nisl. Voor elkaar.
nunc. Ut vehicula mauris eget porttitor vehicula. Vestibulum
ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Nullam vitae fermentum ligula, nec placerat

risus. Sed lobortis augue sapien, non ornare justo malesuada

Avenir Next

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!,”@#%&
Secundaire lettertype
Voor de platte tekst en tussenkoppen wordt
gebruik gemaakt van Avenir Next.

Bodytekst Avenir Next Medium. Faucibus orci luctus et ultri-

Postbus 12, 0000 AA Helmond

ces posuere cubilia Curae; Nullam vitae fermentum ligula, nec
placerat risus. Sed lobortis augue sapien, non Helmond
ornare justo
2 juli 2018
malesuada sed. Aliquam eget nulla a magna ullamcorper

Referentie
Praesent sapien

hanneke@zorgvoormekander.nl
0492 12 34 56

faucibus in non nisl. Proin eget rutrum nunc. Ut vehicula mauris eget porttitor vehicula. Vestibulum ante ipsum primis in

Beste mevrouw Ipsum,

faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Nullam
kleurrijk - focus op mensen
- verhalend
vitae fermentum ligula, nec placerat risus. Sed lobortis augue
Lorem dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus id tincidunt quam. Vestibulum quis
© Emmely van Mierlo
- sprankeling - contrast
(inornare
beeld)
- consapien, non
justo malesuada
sed. Aliquam
eget nulla a
purus nec eros ullamcorper cursus. Cras accumsan libero lacus, et lobortis lacus lacinia et. Quisque
magna faucibus in non nisl. Voor elkaar.
cursus lobortis nulla sit amet rutrum. Praesent aliquam, nisi in pretium viverra, justo nibh sodales
tact - positief - Brabants
tintje/accent
mi, quis malesuada quam dui in neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
posuere. Aliquam porttitor lacus enim, sed maximus sem euismod non. Praesent a sapien
- enthousiast - helder/fris - persoonlijk - ultrices
nisi. Phasellus at lectus at velit sollicitudin feugiat a vel magna.
herkenbaar - dichtbij
Quisque ut erat a dolor rhoncus efficitur. Maecenas placerat ex ut dui porta tempor. Fusce imper-

diet mi et quam consectetur condimentum. Nullam sit amet efficitur tellus. Integer euismod ipsum
non finibus volutpat. Suspendisse tincidunt enim velit, ut tempor turpis hendrerit vitae.

In vulputate lacus id neque faucibus, ut dignissim risus ultrices. Proin eget neque posuere, finibus
augue id, cursus lectus. Morbi suscipit nunc nec tempor bibendum. Morbi at mi vel dui pretium

7 11

Envelop

consequat vel ut arcu. Suspendisse id neque non ex pellentesque feugiat non in nulla. Ut a lacus ut

justo viverra dignissim eget a ante. Donec id nulla eu turpis varius ornare eget a felis. In vestibulum

7 10

neque nulla, quis suscipit lorem varius id.

mekander
visuele identiteit

Met vriendelijke groet,

© Emmely van Mierlo
Hanneke Verschuuren

7 12
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Briefpapier voor- en achterzijde
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Concept l ontwerp
Special edition beer - naam en etiket
i.o.v. Brouwerij De Leckere

Special edition nr. 3
Naamkeuze en toelichting
KALIBER: gewicht, kwaliteit, aanzien, klasse, niveau,
superioriteitsoort, wijdte van een kanon, meer algemene betekenis van grootte.
Een groots karakter. Dit bier vraagt om een etiket met een duidelijk eigen gezicht.
De sfeer van nostalgie maar met de eigentijdse uitstraling van nu. Robuust en stevig,
een klasse apart. Daarmee uitstekend aansluitend bij het onderscheidende karakter
van De Leckere (speciaal) bieren.

KALIBER
bier van formaat

© 2021

CALIBRE
real bold beer

concept+creatie+communicatie

Concept l ontwerp
Huis Marseille, fotografiemuseum - horecaconcept (boek)
i.o.v. VERMAAT Groep (horeca- en retailconcepten)

Horecaconcept I huis marseille

ETEN & DRINKEN DOE JE SAMEN I VERMAAT

SFEER &
INSPIRATIE

HORECACONCEPT
HUIS MARSEILLE

2016

kijk. glimlach.
en geniet.

TREND
NIEUWE ELEGANTIE
Servetten, tafeldamast, porselein en beschaafde tafelmanieren: ze kunnen weer. Net als verfijnde gerechten
zonder ruig randje (of met een hele kleine).
Vooral patisserie en desserts zijn de vaandeldrager van
deze ontwikkeling. In het buitenland, maar langzamerhand
ook hier. Kom er maar in, biscuit de savoie & co.!

De nieuwe koks zijn van én basic – soms zelfs tikkie
ruige – ingrediënten als wortel, knol(raap) en palingvel én
een verfijnde bereiding en opmaak op een elegant bord.
Best of both worlds, dus eigenlijk. Ruig meets fine en ze
leven nog lang en gelukkig.
MODERN I ELEGANCE I SIMPLICITY I CHIQUE

8

Horecaconcept I huis marseille

ETEN & DRINKEN DOE JE SAMEN I VERMAAT

Huis Marseille, een statig en monumentaal pand uit 1665, als eerste bewoond door Isaac Focquier,
een Franse koopman. Wie vandaag de dag Huis Marseille binnenloopt, ontmoet de huidige
bewoners, het museum voor fotografie. Een hedendaags museum met een prachtige collectie
foto’s. Deze contrasterende combinatie draagt er aan bij dat de kunstzinnige collecties bijzonder
goed tot hun recht komen.
Het museum huist in een vriendelijke en warme omgeving welke vraagt om een persoonlijke
gelegenheid. Een ruimte waar u nog even na kunt praten en genieten van die tentoonstelling of
collectie(s) die u zojuist heeft gezien. Een beetje dat gevoel van een Franse bistro, maar wel in
een modern jasje, smaakvol en elegant. Én met de nadruk op persoonlijk, want dat gevoel van
thuis is in Huis Marseille nog steeds aanwezig. Waar kan dat beter dan bij ISAAQ. Persoonlijk,
eigen en een mooie herinnering aan die Franse koopman die dit huis heeft laten bouwen.
En er daarmee voor gezorgd heeft dat de collecties foto’s er ook een thuis hebben gevonden.

Horecaconcept I huis marseille

ETEN & DRINKEN DOE JE SAMEN I VERMAAT

ETEN & DRINKEN DOE JE SAMEN I VERMAAT

EXTRA
SERVICES

ONS MAATWERK
CONCEPT

Met trots presenteren wij in dit boek het maatwerkconcept voor Huis Marseille.
We zijn ervan overtuigd dat ons concept naadloos aansluit bij de identiteit van het museum
en versterkend werkt op de museumbeleving.

Horecaconcept I huis marseille

9

just de makes
colour
yellow
me smile

Bienvenue à ISAAQ, salon I café.

Signing en uitstraling
Vermaat staat voor maatwerk. Er zijn vele mogelijkheden
om het horecaconcept dat wij hebben ontwikkeld voor Huis
Marseille tot uiting te laten komen. Wij stemmen graag
in verder overleg af van welke middelen u gebruik wenst
te maken. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan servies,
kleding, menukaarten en andere marketinguitingen.

ISAAQ IS OPGEBOUWD AAN DE HAND VAN DRIE ‘KEY VALUES’
1. Assortiment
Huis Marseille biedt een assortiment dat meebeweegt met
de dag. Zo serveren we in de ochtend diverse koffiespecialiteiten met gebak, in de middag een broodje en in
de namiddag een borrelplateau.
Een assortiment dat met haar Franse invloeden aansluit
op het seizoen en museumbezoek in Huis Marseille.

8
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2. Hospitality
Hostmanship is de sleutel naar succes in de museumbeleving. Dit realiseren we door onze gasten welkom te laten
voelen, met een persoonlijke benadering, een vriendelijke
glimlach, een prettig ontvangst en een gastvrije service.
Als gastheer/gastvrouw bij Huis Marseille zorg je voor het
rustmoment van de gast.

3. Omgeving
Een sfeer en stijl passend bij de stijl van Huis Marseille.
In overleg voeren we het concept door in diverse uitingen.
Van interieur tot servies en van kleding tot menukaart,
alles ademt Huis Marseille.

9

24

Banqueting
De culinaire omlijsting van een bijeenkomst binnen
Huis Marseille wordt door onze hospitality medewerkers
tot in de puntjes verzorgd. Optimale service en beleving
staan centraal in het ruime aanbod aan arrangementen.
Vooruitdenken en flexibiliteit horen in onze optiek bij het
serviceniveau dat wij neerzetten. Voor de bijeenkomsten
stellen wij een volledig op maat gemaakt boek samen met
diverse arrangementen. Verfrissend en net even anders
gepresenteerd.

kijk. eet. drink.
en geniet.

Events
De afdeling Vermaat Partyservice & Events is gespecialiseerd in het meedenken en verzorgen van diverse culinaire verwennerijen op hoogstaand niveau. Met een eigen
team van chef-koks worden in de Vermaat productiekeuken in IJsselstein, of op locatie, de heerlijkste hapjes
en gerechten gemaakt. Naast de culinaire invulling van
een event wordt er meegedacht over alle onderdelen van
het evenement. Denk hierbij aan decoratie, entertainment
etc. Samen wordt gekeken naar de beste invulling van het
event. Tevens is het mogelijk om het gehele event te laten
begeleiden door een van onze experts.
32
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Concept l ontwerp
Stage Entertainment - horecaconcept (boek)
i.o.v. VERMAAT Groep (horeca- en retailconcepten)

HORECACONCEPT

MEET YOU BACKSTAGE
Dagelijks hoge prestaties leveren voor een breed publiek vraagt veel en maakt dat we behoefte hebben aan twee verschillende
manieren van presentatie van ‘ourselves’:
FRONT STAGE: wanneer we ‘aan’ zijn voor anderen. Om een spetterende presentatie te tonen, vervullen we onze sociale rol en
communiceren dat op consistente wijze. Er is geen ruimte voor fouten of fricties. De medewerkers van Stage Entertainment lopen
dagelijks op de toppen van hun tenen om het uiterste uit zichzelf te halen.
BACK STAGE: dé plek waar we ontspannen én onszelf op een meer ‘oprechte’ manier presenteren. Jezelf kunnen zijn!
De medewerkers van Stage Entertainment zijn voor u de kritische succesfactor. Zij zijn verantwoordelijk voor het succes van
het bedrijf én daarom is het belangrijk dat zij optimaal kunnen presteren.
Vermaat maakt de verbinding tussen ‘front stage’ performance en een persoonlijke ‘BACKSTAGE’ hospitality!
RELAX, FEEL, SENSE & TASTE!

DRINK

Ons moment begint als de gordijnen vallen
en het applaus verflauwt. Dan sta ik in het licht,
roep jou terug en geef de bloemen die ik
verborgen had achter mijn rug.

BACKSTAGE geeft energie! Hier is de sfeer fijn, het is gezellig.
Even weg van de werkplek, zinnen verzetten en energie opdoen. Lekker jezelf kunnen zijn.
BACKSTAGE is de plek om samen te komen, te overleggen, bij te kletsen en samen te genieten
van een heerlijke lunch.
BACKSTAGE kenmerkt zich door het aanbod van verse, eerlijke en gezonde producten die ambachtelijk bereid worden.
Een verrassend en afwisselend aanbod.

© 2021

LET
THE SHOW
BEGIN

See you BACK
(at) STAGE!
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Concept l ontwerp
Rotterdamse baan (Tender)
i.o.v. PreTenders & Co

USB stick

Gesloten filmbox/verpakking voor de 4 boeken (complete film/set).
Thema ‘Het verhaal is rond’ is visueel vertaald in een
film countdown, in dit geval 4 tot 0.
I.p.v. bij start een 0 te zien, zien we (bovenop) COMOL.

Levensgrote kartonnen
projectdirecteuren (eventueel
met filmblik in de hand).
Rotterdamsebaan

Materiaal, een combinatie van glans en matprint.

Academy Award
Rotterdamsebaan

Open filmbox/verpakking voor de 4 boeken (complete film/set).

Eos quiratione
voluptatem

Filmblik (bijv. digitale versie)
Rotterdamsebaan

Dolor
repellendus

Molestiae
consequatur

01

04
03

Verbindt en verdiept
de nieuwe entree van Den Haag.

ROTTERDAMSEBAAN

THE MAKING OF

BACK TO
THE FUTURE

In co-creatie met Gemeente Den Haag

Een interactief draaiboek

Integraal werken

Filmposter
Rotterdamsebaan

ROTTERDAMSEBAAN

ROTTERDAMSEBAAN

BEDACHT OP
PLOTWENDINGEN

Duurzaamheid

Risicomanagement

INLEIDING

HET VERHAAL IS R 3 ND

STRAKKE
REGIE OVER
BEWEGEND
BEELD

IN BEELD

HET VERHAAL IS R 4 ND

Intro waarin wordt uitgelegd dat dit multidisciplinaire werk in een
drukke stedelijke omgeving en met een lange doorlooptijd, dynamisch
gaat verlopen. De opdrachtgever heeft een plaatje (foto) van het project
voor ogen, COMOL weet dat het project zich in werkelijkheid als een film

Xerchic tem sum fuga. Nequi cor autem
quo officip suntia ium ut officide vel ma
solest quatis dolupienimin escia dem harum
earchit incimporit.

Integraal werken:
De complete set is ingericht.
Cidunt esto od molupta tuscientio
eveles ad earum re, vendae non re-

zal uitrollen en staat met doordachte scenario’s klaar voor (on)verwachte

cepuda ea vid escil idisquos simusci

plotwendingen. COMOL weet proces, doelen en stakeholders integraal te

et quias eaquia qui odis occae. sit,

verbinden en bereiken.

aut aute culla is inis volut es con ex
idebis intus consed quiaeri oruptiis
alitio. Ut eos repudae nos expe in ne

Cidunt esto od molupta tuscientio eve-

Et ut vent, si dollian delloribus modi ut

les ad earum re, vendae non recepuda

rehenia quatem ullesci dignist inctum

ea vid escil idisquos simusci aut aute

epratur am voloribus prempelibus

culla is inis volut es con ex et quias ea-

dolendae et lam sequi doluptum

quia qui odis occae. Il in eos eat ilignim

nonsequi sit parum eatet labor audisci

porestrum intotate odi cullaboribus

omnietus, am fugiaturibus idignis qua-

magnamet et ipidus a vent ditaeri

tur aut ut aliae labo. Ernam ut omnis

ssimaximpor aut quatemquat. Bis dest

nus andellam.

volorum enihil.

Hinderbeperking:
Stakeholders in de hoofdrol.
Il in eos eat ilignim porestrum intotate odi cullaboribus magnamet et
ipidus a vent ditaeri ssimaximpor aut
quatemquat. Bis dest doloreperum
ium voluptatur. Em ellorec tustibus
sum sequo tem qui cum,

doloreperum ium voluptatur? Em ellorec tustibus sum sequo tem qui cum,

Tium samusciis et vit ma verum liquam

sit, idebis intus consed quiaeri oruptiis

nonsequiatia voloria volupta con ne

alitio. Ut eos repudae nos expe in ne

pre et volo volupta consequia nis est

volorum enihil ipsamenet et dolorpo

omnihit aditis perehendus de re mil

rruptatem ipis ea sin rectectur aut in

idiae. Es dicae doluptatus mos ut ped

porecte posam anisinisi cullaudis qui

utat derum ipitibu stiisiment adi quo

dunt. Edioremq uatenis esequisquid

cus venda nestota tempos net adiciae.

quamenihit volore laut molum, as aut

Ipsam este pos aliquament aut perum-

iditatu ribusam veria autat omnihiciis

quiatur abore dolum animolori deriam

quiberempor sitibus ut offic te solupti

ipsant occum idis ma nos res incia

aectur. Emporererae nobitam,.

nem ipsamusaped uta quia cusant,
et faccus essed enemqui si nobitin

© 2021

Risicomanagement:
Alle scenario’s staan klaar.
Gea sin rectectur aut in porecte posam anisinisi cullaudis qui dunt. Emporererae nobitam, corrumendere
pro tem. Et eost volenis moluptiur?
Quidenis reperunt, con plitem volor
asition ectotatem solupid utestrum
tecearu mquiassinum fugiande expliat et quatem harchillupta veniendi
blant eicius nus vernatis ut.

Duurzaamheid:
Het verhaal gaat oneindig door.

Crrumendere pro tem. Et eost volenis

nullit, quatium quiatem aut dis eaque

moluptiur? Quidenis reperunt, con

eictium qui venecer ovitior sequias ariti

sam anisinisi cullaudis qui dunt. Em-

plitem volor asition ectotatem solupid

ommo berorecto dis eribus, quatusa

porererae nobitam, corrumendere

utestrum ium fugitat uriore et exerum-

volo quatque eum ulla qui tempore

quo tecearu mquiassinum fugiande

cullend elestio nestion re illaute mpe-

expliat et quatem harchillupta veniendi

rupiet derum dolum illor auda dolup-

blant eicius nus vernatis ut quationet

tae odit que omnim que quo ex et,

quo qui uta dero odiciti squassita

que vit velenditecea dolupta perspedi

nihicatur, conseque ped unt evellabo.

ut laccull orecabo.

Gea sin rectectur aut in porecte po-

pro tem. Et eost volenis moluptiur?
Quidenis reperunt, con plitem volor
asition ectotatem solupid utestrum
ium fugitat uriore et exerumquo

Xerchic tem su m fuga. Nequi cor autem quo officip

tecearu mquiassinum fugiande.

suntia ium ut officide vel ma solest quatis dolupienimin
escia dem harum earchit incimporit. Ectibus vel ipisquo
cum dit vere qui utem ad es acero in nitiate.
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Ontwerp
Boek ‘ADEMNOOD’ - In dit boek komen slachtoffers van longziekten als gevolg van werk aan het woord.
i.o.v. Long Alliantie Nederland

LONGZIEKTEN ALS GEVOLG VAN WERK

INTERVIEW

NA 43 JAAR TEL
IK INEENS NIET
MEER MEE’

Jo Hounjet (62)
heeft COPD

ADEM
NOOD

LONGZIEKTEN ALS
GEVOLG VAN WERK

Meer dan veertig jaar bij dezelfde baas, een beroepsziekte

door de verfstraat. Soms hing de hele fabriek vol dampen.

krijgen, afgekeurd worden en van de ene op de andere

Jarenlang was er helemaal geen afzuiging. Dat veranderde pas

dag ‘vergeten’ zijn. Dat voelt ellendig, weet Jo Hounjet. Hij

eind jaren negentig, omdat dat moest van de Arbeidsinspectie.

kreeg COPD door zijn werk als reparateur en lasser van verwarmingsradiatoren. ‘In de loop der jaren begon ik steeds meer

WEINIG LUCHT

te hoesten. Ik had veel slijm in mijn longen, was snel buiten

Na de diagnose ging ik gewoon weer aan het werk. Ik vertelde

adem en altijd moe. De huisarts gaf me hoestdrankjes die

niemand van mijn COPD en ik verzuimde vrijwel nooit. Ik wilde

niet hielpen. Toen mijn klachten erger werden, kreeg ik een

mijn werk niet kwijtraken. Maar twee en een half jaar geleden

doorverwijzing naar de longarts. Dat is nu ongeveer vijftien

ging het echt niet meer. Ik had te weinig lucht om mijn werk

jaar geleden. Die stelde vast dat mijn longen onherstelbaar

te kunnen doen. En ik hoestte zo erg dat ik ervan moest kok-

beschadigd zijn door COPD. Mijn longinhoud was nog maar

halzen en soms zelfs overgeven. Ik heb me ziek gemeld. Pas

38 procent.

toen werd op mijn werk bekend dat ik COPD heb.

DAMPEN

LONG ALLIANTIE NEDERLAND & LONGFONDS

10
10

LONGZIEKTEN ALS GEVOLG VAN WERK

SCHADECLAIM

COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en

De bedrijfsarts wilde me zo snel mogelijk weer fulltime aan de

longemfyseem. Roken is de belangrijkste oorzaak. Maar dat

slag hebben. Maar het re-integratiebureau was het daar niet

heb ik nooit gedaan. Ik heb de ziekte gekregen door mijn

mee eens. Het werden drie ochtenden. Ik deed hetzelfde werk

werk als reparateur en lasser van verwarmingsradiatoren.

als voorheen en stond dus weer in de dampen. Dat ging niet

In deze publicatie heeft u 7 verhalen kunnen lezen van

Die werden
gefreesd,
voorzien
grondlak,
waarna er
oorzaken
van ziekten
envan
heteen
belang
van arbeidsparticipatie

goed. Een half jaar later moest ik definitief stoppen met lassen

mensen met een longziekte. Voor sommige mensen is

poeder als
overheen
werd gespoten. Afhankelijk van het seizoen
behandeldoel;

en repareren. Er was geen ander werk voor me. Kort daarop

het te laat en zijn de longen en vaak levens onherstelbaar

gingen
er tussen
de in
15.000
26.000
pergaan,
week zodat
• meer
inzicht
zakenen
die
goed radiatoren
en niet goed

ben ik volledig afgekeurd.

NAWOORD LONG ALLIANTIE NEDERLAND EN LONGFONDS

beschadigd. Het wrange bij veel van de verhalen is dat de

we daarvan kunnen leren en een effectievere aanpak van

longziekte voorkomen had kunnen en moeten worden.

beroepslongziekten kunnen inzetten.

NEDERLAND WERELDKAMPIOEN GEZOND WERKEN

EEN GEZAMENLIJKE INSPANNING

De Long Alliantie Nederland (LAN) en het Longfonds zetten

Een daling van het aantal beroepsziekten kan alleen worden

zich actief in om ervoor te zorgen dat meer wordt gedaan aan

gerealiseerd door samen actief maatregelen te nemen:

het voorkomen van beroeps(long)ziekten. Dit willen we door

werknemers, werkgevers, overheden, kennisinstituten,

een integrale aanpak van beroepsziekten naar analogie van de

brancheverenigingen, producenten, verzekeraars, medisch

aanpak van verkeersveiligheid. Nederland is `wereldkampioen

specialisten, huisartsen, bedrijfsartsen en andere zorg-

verkeersveiligheid’ door het lage aantal verkeersdoden en

verleners, onderwijsinstellingen en patiëntenverenigingen.

gewonden, wat is bereikt dankzij voortdurende en systema-

De Long Alliantie Nederland slaat een brug tussen mensen

tische inzet van alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de

en organisaties in de verschillende ‘domeinen’. Door betere

overheid.1

samenwerking en kennisuitwisseling kunnen preventieve
maatregelen succesvol worden geïmplementeerd en beroeps-

Ons doel is om Nederland ook wereldkampioen gezond werken

longziekten worden voorkomen. Sluit u aan en werk mee aan

te maken. Hiervoor zijn onder meer de volgende zaken nodig:

een zuivere toekomst!

11
11

DE ZUIVERE TOEKOMST.
WAT MOET ER GEBEUREN
OM BEROEPSLONGZIEKTEN
TE VOORKOMEN?

• goede voorlichting aan werkgevers én werknemers over
de risico’s van blootstelling aan stoffen en het belang je
hiertegen te beschermen;
• concrete informatie over hoe je gezond kunt werken, voor
alle sectoren waar met stoffen wordt gewerkt;
• systematische screening van werknemers die met stoffen
werken om beginnende klachten vroegtijdig op te sporen;
• opname van voorlichting en juiste werkmethoden in het
onderwijscurriculum van beroepsopleidingen: gezond
werken staat gelijk aan vakmanschap;
• meer aandacht voor preventie in de bedrijfsgeneeskundige zorg;
• meer aandacht in de curatieve zorg (waaronder huisartsen,
longartsen en verpleegkundigen), voor beroepsgerelateerde

38
38
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strategisch
strategisch plan
plan verkeersveiligheid
verkeersveiligheid,, 2008-2020
2008-2020

39
39
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Concept l ontwerp
Tender nieuwbouw Applied Medical Europe
i.o.v. PreTenders&Co

PLEASED
TO OPERATE
[AGAIN]

NL

UK

WE STAND FOR INNOVATIVE BUILDING
TO IMPROVE OUR CLIENT’S OUTCOMES

WE STAND FOR INNOVATIVE BUILDING
TO IMPROVE OUR CLIENT’S OUTCOMES

NL Dolum ut aditatiatio dempostius eliquia dis

moluptatibus sum veliquatiis por aborectio escimus

audistio. Bersperum, elitatia voluptis aute conse-

UK Dolum ut aditatiatio dempostius eliquia dis

berchil lescidel molore litas quiat dolorer sperunt

qui sunt erae eatur sanihicae pellaborunt as autat

voluptate in recusda eruptatum re sunditas

aut que velecto volore laudis rerum aut ea dolupta-

quatur raeperibusa velit et re lautempor recus ipsam

voluptate in recusda eruptatum re sunditas

reici aut ent que volorum aborior aut as sequod

reruntia velit volorumque volore nos id qui cor a

est, sum voluptat etur atiis moluptatem voles-

tenis sam quia am esenes nimil ea expliqui volo qui

utene idus. Rerspis explabor restore hendis sitas et

est, sum voluptat etur atiis moluptatem voles-

quam latempe rferum dolorum eosam eate et eature

quias evelentum ereperrovit apitaqui destio. Qui

te venestium lam volorep elentib eaquisi cum

berchil lescidel molore litas quiat dolorer sperunt

aut fugit rest lati vendam ex et dolupta tuscimped

te venestium lam volorep elentib eaquisi cum

inustibus eturiandae officae ptatemp oreperum

reici aut ent que volorum aborior aut as sequod

qui simillorum et es aute volorrum quae commodit

inustibus eturiandae officae ptatemp oreperum

SIGNIFICANT AND SUSTAINABLE

quatur raeperibusa velit et re lautempor recus ipsam

vernaturias ent rem faceatu repudam labora volo

quam latempe rferum dolorum eosam eate et eature

rectur? El magnim repe ommoluptat. Et atur, sinihit

vernaturias ent rem faceatu repudam labora

IMPACT IN DESIGN

utene idus. Rerspis explabor restore hendis sitas et

volorerem res rerum sedi cus et in ped ut ipsam

apient, volupti isincias ius prate odigent. Utem do-

pliqui resed et ad exceari tiustrum aut inumqui bla-

volo volorerem res rerum sedi cus et in ped ut

Ignat doluptate nobis volorunti odis autene lic tem

aut fugit rest lati vendam ex et dolupta tuscimped

reptat et exerupta pore pro minum venis aut

lum aut mossum sa simenda nimollest endestrum

bor modiatur? Qui doloritem facidunt. Dunt ent ipiet

ipsam reptat et exerupta pore pro minum venis

ex eum rehentur? In porro ium quatet untis dellis

qui simillorum et es aute volorrum quae commodit

exceatur a conseribus voluptatibea nos ium ipi-

ilit eum non nes pa imus, voluptae.

idus. Evere, simint quate corum debita quatiasperae

aut exceatur a conseribus voluptatibea nos ium

sunti arciendel modit renimet ut in cullaborro volo-

rectur? El magnim repe ommoluptat. Et atur, sinihit

ate ex eum aut ut volo es sit aces qui qui apid que

ipicium facesti istecerae nonsequi doluptur aut

reh endemporent. Lanto cupta doluptatent volupta

pliqui resed et ad exceari tiustrum aut inumqui

laboreres qui ommolup tatumqu iducimp eres-

turepel et quas doluptae dolorem quibusant. Quas

blabor modiatur?

tiae ne voluptio inciate liquamu sdaectio.

delentota sunt hil in consectae od ut velitatur

cium facesti istecerae nonsequi doluptur aut laboreres qui ommolup tatumqu iducimp erestiae

SIGNIFICANT AND SUSTAINABLE

ne voluptio inciate liquamu sdaectio. Nem. Nam

IMPACT IN DESIGN

nonsenis qui offictem voluptae odis dundunt

Ignat doluptate nobis volorunti odis autene lic tem

prem harisqu aerrovit ides ut alignit rem seque

ex eum rehentur? In porro ium quatet untis dellis

rernam, simus et laboreptat debis moditionecab.

sunti arciendel modit renimet ut in cullaborro volo-

ligenih illatecatios iminvel maionsec. +++

raecum de sitibus molor aut aciaes debis venim si

SUBHEADING

WE (RE)PRESENT OUR CLIENT’S IDENTITY

tem que demporem ernam, cus sit aliqui quias as

Qui doloritem facidunt. Dunt ent ipiet idus. Evere,

et aut idus alis alis millaut atquia adisimp erovidu

volendam suntiorati unt resciatis aditatumetur sum

simint quate corum debita quatiasperae ate ex eum

reh endemporent. Lanto cupta doluptatent volupta

cilite nus et faccati dollabore nobitas velestrum quid

dolenia que latur, omnimpedi denisquo quibearum

aut ut volo es sit aces qui qui apid que ligenih illate-

WE (RE)PRESENT OUR CLIENT’S IDENTITY

turepel et quas doluptae dolorem quibusant. Quas

quod et verspitia venistempori arcilibus doloribusa

harum hillestis et, comni accusae occuptatur? To

catios iminvel maionsec. Pit quo ea eos aperiaepero

et aut idus alis alis millaut atquia adisimp erovidu

delentota sunt hil in consectae od ut velitatur

con con rera verum re archil iunt magnian ihicium

veles moluptatis quiam, sintior emporerspel mai

et omnis rerupta tiisitisciis dolorem rerit, quo comnis

cilite nus et faccati dollabore nobitas velestrum quid

raecum de sitibus molor aut aciaes debis venim si

quid mo quature premper rovitio ssimus mo oc-

libus debitis ducitae vendebit, ulpa excea conet

maximusa con rescips apedit aut occum alitas ex

quod et verspitia venistempori arcilibus doloribusa

tem que demporem ernam, cus sit aliqui quias as

cuptatios eum erum doluptatium faceatur adi odita

qui sum vel ilitiist, cuptaep tassunt dolore volorep

est laut fugiand aectorum anti idelestem quatum

con con rera verum re archil iunt magnian ihicium

volendam suntiorati unt resciatis aditatumetur sum

nulluptat volorem peliber enimagnam, oditatem rest

ratius. Ost quibus doluptius dolut vera sunt autem

exerorp orpori delles derspere volorep udamendio

quid mo quature premper rovitio ssimus mo oc-

dolenia que latur, omnimpedi denisquo quibearum

vellit volupta mendita in re voluptae lacesci umqui-

exerem eum hil ipient fugitasperum evendus dita

modist et is issunti nvendi venducius quam imin

cuptatios eum erum doluptatium faceatur adi odita

harum hillestis et, comni accusae occuptatur? To

sitatis si quaes derorem earisit volupta nias veles-

quis sintist eveleca borecum rem illorio nsequidus-

pliquasi dolum hicitatius aut ium quae. Veruptae.

nulluptat volorem peliber enimagnam, oditatem rest

veles moluptatis quiam, sintior emporerspel mai-

sita quam ipsaestiam sequiam et ipsunt, qui cones

am nis earciti dolupta nos acid et vendaerum aut

Caboresti aut omnimi, qui occum ad quisquodit re

vellit volupta mendita in re voluptae lacesci umqui-

onsecab ius.

as saeprat istibus exeris et aut etur mintibe ribus.

et latur? Ad quid untin etureperum harciae deniet

a earum archilis es quosae aut et fugiate cus ad qui

invelesenis nossunt omni quid ut facersp ienesti

offictuscita sed ulparch itassit quibus si tem que

dendi con re exces imusdae re parum haribus abo-

sitatis si quaes derorem earisit volupta nias velessita quam ipsaestiam sequiam et ipsunt, qui cones

TUSSENKOPJE

istibus acernatem alit, et moluptatur? Faccumquis

nonem hilique et et, ius sit que volumquis reribus,

raes simus voluptio beaquate dem non comnimin

as saeprat istibus exeris et aut etur mintibe ribus.

qui sunt erae eatur sanihicae pellaborunt as autat

moluptatibus sum veliquatiis por aborectio escimus

cus onsecab ius. non nes pa imus, voluptae. libus

core nonsect ureprat iatiuntem quas provit quiame

invelesenis nossunt omni quid ut facersp ienesti

reruntia velit volorumque volore nos id qui cor a

aut que velecto volore laudis rerum aut ea dolupta-

debitis ducitae vendebit, ulpa excea conet qui sum

ma doluptata que pra aborpos num verepud andaes

istibus acernatem alit, et moluptatur? Faccumquis

quias evelentum ereperrovit apitaqui destio. Qui

tenis sam quia am esenes nimil ea expliqui volo qui

vel ilitiist, cuptaep tassunt dolore volorep ratius. Ost
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Concept l ontwerp
L’Oreal - horecaconcept (boek)
i.o.v. VERMAAT Groep (horeca- en retailconcepten)

HORECACONCEPT

Signing en
communicatie

Dagmenu (lunch)

Door veel aandacht te schenken aan de
uitstraling en signing in het restaurant
maken we de ruimte nog aantrekkelijker
om multifunctioneel te gebruiken. Wij
gebruiken allerhande presentatie- en
communicatiematerialen en zo wordt de
sfeer van het concept the Tasty table!
doorgevoerd tot in de bedrijfskleding.

Drink jij
voldoende?
Jouw lichaam bestaat voor 52% ( )

SANDWICHES

LIVE COOKING

of 63% ( ) uit vocht. Vocht is

- Sourdough crostini served with a spread

- Steamed chicken breast served with quinoa,

belangrijk bij de opname van

of bell peppers & nuts with grilled zucchini

voedingsstoffen in jouw darmen,
het transport van voedings- en

on top

afvalstoffen in jouw lichaam en

- Cornbread with mackerel salad

temperatuur. Voldoende drinken

- Grilled sandwich with young cheese,

geeft jou dus energie en houdt

- Roasted Moroccan spiced eggplant served
with quinoa,pumpkin, chili pepper and

chili and spinach leaves

je fit!

pumpkin, chili pepper and garnished with
spring onions and feta cheese

het regelen van jouw lichaams-

garnished with spring onion and feta cheese

- Variety of rustic bread in our bakery

Drink DAGELIJKS
1,5 tot 2 liter water.

DESSERT
SPREADS

- ‘Haagse Bluf’ made of eggwhite, sugar and

- Anchovy and olive tapenade

berry juice

- Homemade green peas hummus
JUICE

- Mascarpone and rosemary spread

- Fresh juice of Elderflower mixed with pear
SOUPS

SIGNING VITALITEIT

juice and fresh pear bites

- Light and clear broth of tomatoes with
HEALTHY GREENERY SPECIAL

fine herbs
- Healthy lentil soup vegan and gluten free

- Pick and mix of dried fruits
- Fresh grilled variety of vegetables

CHEF’S SALAD

- Zucchini eggplant bell peppers, red onion

- Rocket salad served with grilled green

EN
WELKOM
ELIJK
EET SMAK
ALLEMAAL!

and carrot

asparagus, zucchini and grilled Manouri

TONIJN
SALADE

- Arabian spiced fennel salad served with

cheese on top

feta cheese, sumac spices and pomegranate
seeds

T,
MET SJALO
AUGURK &
KAPPERTJES,
MAYONAISE

SNACK OF THE DAY

- Cucumber salad with poppyseeds

- Homemade Indian samosas stuffed with

- Colourful radish and broad bean salad

potatoe, tomato, cabbage, curry and cumin

Tosti

spices served with a fresh yoghurt mint and

volkoren brood

Verse0,0Jus
0

coriander dip

Per glas

0.00

- Thai style curry with cauliflower and basmati
rice

na acceptatie van de gebruiker pushberichten
vanuit de espressobar of het restaurant. Er kan
gecommuniceerd worden met het horecateam

- Thai style fish curry made with white fish and
served with basmati rice

APP
Blijf op de hoogte van het menu. Ook kunnen er
worden ontvangen over aanbiedingen of acties

WARM MEAL

PRESENTATIEMATERIALEN

vers vitaal verrassend

over bestellingen of andere vragen. Daarnaast
is het een tool om onze gasttevredenheid te
meten, hieruit kunnen we leren en proberen wij
ons iedere dag weer te verbeteren.

© 2021
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Concept l ontwerp
Aanbestedingsdocument European headquarters Converse
i.o.v. PreTenders&Co

EUROPEAN HEADQUARTERS CONVERSE

02

Made by Heembouw

E UROPE AN
HEAD QUARTERS
CON VERS E
DO NOT CROSS

DO NOT CROSS
4.0 WE CONSTRUCT
SAFE AND SECURE

CAUTION
Made by Heembouw

EUROPEAN HEADQUARTERS CONVERSE
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6.0 WE SETTLE
FOR SUCCES
Voorbeeld tekst, links uitlijnen. Eerste zin in Helvetica Neue
bold. Daarna de reguliere tekst in Helvetica Neue Regular, 9 punten,
interlinie 14 pt. Dolum ut aditatiatio dempostius eliquia dis voluptate
in recusda eruptatum re sunditas est, sum voluptat etur atiis moluptatem voleste venestium lam volorep elentib eaquisi cum inustibus

Voorbeeld tekst, links uitlijnen. Eerste zin in Helvetica Neue

aut laboreres qui ommolup tatumqu iducimp erestiae ne voluptio

bold. Daarna de reguliere tekst in Helvetica Neue Regular, 9 punten,

inciate liquamu sdaectio. Nem. Nam nonsenis qui offictem voluptae

interlinie 14 pt. Dolum ut aditatiatio dempostius eliquia dis voluptate

odis dundunt prem harisqu aerrovit ides ut alignit rem seque rernam,

in recusda eruptatum re sunditas est, sum voluptat etur atiis molup-

simus et laboreptat debis moditionecab bit ad esequas audamenis

tatem voleste venestium lam volorep elentib eaquisi cum inustibus

rent ommolorisin eos accum et labore, temquia ntionet et aut aut

eturiandae officae ptatemp oreperum vernaturias ent rem faceatu

ficia quatum sam, qui dolut ex etur reriae. Il ipsandam et id mi, con-

repudam labora volo volorerem res rerum sedi cus et in ped ut ipsam

seque officillorum qui iliasped erem audis aut ide et aut velestotatur

reptat et exerupta pore pro minum venis aut exceatur a conseribus

adi tem que culluptus, consed quia aliquae quo earcientio. Ficiis non

voluptatibea nos ium ipicium facesti istecerae nonsequi doluptur

rerum faccuptaquid quid eum enobitas velestrum quid quod.

EUROPEAN HEADQUARTERS CONVERSE
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Jan J ereider
oorb
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Janine Janssen
werkvoorbereider

Jan J
werkv anssen
oorber
eider

eturiandae officae ptatemp oreperum vernaturias ent rem faceatu
repudam labora volo volorerem res rerum sedi cus et in ped ut ipsam
reptat et exerupta pore pro minum venis aut exceatur a conseribus
voluptatibea nos ium ipicium facesti istecerae nonsequi doluptur aut
laboreres qui ommolup tatumqu iducimp erestiae ne voluptio inciate
liquamu sdaectio. Nem. Nam nonsenis qui offictem voluptae odis
dundunt prem harisqu aerrovit ides ut alignit rem seque rernam, simus
et laboreptat debis moditionecab bit ad esequas audamenis rent
ommolorisin eos accum et labore, temquia ntionet et aut aut officia
quatum sam, qui dolut ex etur reriae. Il ipsandam et id mi, conseque
officillorum qui iliasped erem audis aut ide et aut velestotatur adi tem
que culluptus, consed quia aliquae quo earcientio. Ficiis non rerum
faccuptaquid quid eum si id et que pos mincil et aut idus alis alis
millaut atquia adisimp erovidu cilite nus et faccati dollabore nobitas
velestrum quid quod et verspitia venistempori arcilibus doloribusa con
con rera verum re archil iunt magnian ihicium quid mo quature premper rovitio ssimus mo occuptatios eum erum doluptatium faceatur
adi odita nulluptat volorem peliber enimagnamodigent. Utem dolum

Janine Jansse
n
werkvoorbereid
er

aut mossum sa simenda nimollest endestrum ilit eum non nes pa
imus, voluptae. Itatibu scient qui sunt erae eatur sanihicae ereperrovit
apitaqui destio.

MEET OUR STARS
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Ontwerp
Limited Edition - verpakkingen + giftbox
i.o.v. Keune Haircosmetics
W

Fierce Aubergine

7.5
LIMITED EDITION
P

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.

NL

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.

D

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.

F

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.

E

115393

Fierce Aubergine

7.5
SEMI COLOR
LIMITED EDITION

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.

DK
P

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.
Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.
Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.

NL

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.

D
F

E

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.
Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.
115393

Fierce Aubergine

7.5

SEMI COLOR
LIMITED EDITION

KEUNE HAIR
MADE IN HOLLAND PO BO
FRANCE CHAMPS ELYSÉES
KEUNE.

60 g

℮ – 2.1 FL. OZ

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.

P

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.

DK
P

KEUNE AM

60 g

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.
Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.

NL

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.

D

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.

F

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.

E

115393

Fierce Aubergine

7.5

TINTA COLOR
SPECIAL EDITION

P
DK
P

℮–

Add to color
Creates new
strengthens t
Add to color
Creates new
strengthens t
Add to color
Creates new
strengthens t
Add to color
Creates new
strengthens t

NL

Add to color
Creates new
strengthens t

D
F
E

Add to color
Creates new
strengthens t
Add to color
Creates new
strengthens t
115

Fierce A

7.
TINTA
SPECIAL

Color specialists since 1922

How to use: after rinsing the color or
lifting formula, shampoo and towel
dry the hair.

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.

P

℮ – 2.1 FL. OZ

Fierce Aubergine

DK

60 g

How to use: after rinsing the color or
lifting formula, shampoo and towel
dry the hair.

7.5

How to use:
1. Add Phase 1 - Color Builder directly
into the color/lifting mixture. For
lifting treatments, increase the
developer one full volume, 10vol
to 20vol, 20vol to 30vol, 30vol to
40vol. Do not increase for scalp.
2. Add 1ml/g Phase 1 - Color Builder
per 20g color/lifting mixture.
3. Apply the mixture and process
as usual.
4. Shampoo and towel dry the hair.

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.

KEUNE AMSTERDAM

KEUNE AMSTERDAM

8 5 5 4 91

℮ – 2.1 FL. OZ

How to use:
1. Add Phase 1 - Color Builder directly
into the color/lifting mixture. For
lifting treatments, increase the
developer one full volume, 10vol
to 20vol, 20vol to 30vol, 30vol to
40vol. Do not increase for scalp.
2. Add 1ml/g Phase 1 - Color Builder
per 20g color/lifting mixture.
3. Apply the mixture and process
as usual.
4. Shampoo and towel dry the hair.

PL

TINTA COLOR
Add to color or lifting formula. Creates
new Colors and strengthens the hair.
Follow the instruction manual.

S E M I CO LO R

718 73 4

60 g

F
TINTA COLOR
Add to color or lifting formula. Creates
new Colors and strengthens the hair.
Follow the instruction manual.

How to use: after rinsing the color or
lifting formula, shampoo and towel
dry the hair.

LIMITED EDITION

KEUNE HAIRCOSMETICS
MADE IN HOLLAND PO BOX 11250 AMSTERDAM NL
FRANCE CHAMPS ELYSÉES PARIS - USA ATLANTA GA
KEUNE.COM

How to use: after rinsing the color or
lifting formula, shampoo and towel
dry the hair.

How to use:
1. Add Phase 1 - Color Builder directly
into the color/lifting mixture. For
lifting treatments, increase the
developer one full volume, 10vol
to 20vol, 20vol to 30vol, 30vol to
40vol. Do not increase for scalp.
2. Add 1ml/g Phase 1 - Color Builder
per 20g color/lifting mixture.
3. Apply the mixture and process
as usual.
4. Shampoo and towel dry the hair.

S E M I CO LO R

KEUNE AMSTERDAM

How to use:
1. Add Phase 1 - Color Builder directly
into the color/lifting mixture. For
lifting treatments, increase the
developer one full volume, 10vol
to 20vol, 20vol to 30vol, 30vol to
40vol. Do not increase for scalp.
2. Add 1ml/g Phase 1 - Color Builder
per 20g color/lifting mixture.
3. Apply the mixture and process
as usual.
4. Shampoo and towel dry the hair.

NL

TINTA COLOR
Add to color or lifting formula. Creates
new Colors and strengthens the hair.
Follow the instruction manual.

LIMITED EDITION

INGREDIENTS:
Aqua (Water), Thioglycolic Acid,
Ethanolamine, Cetearyl Alcohol,
Ceteth-2, Diammonium Dithiodiglycolate,
Behentrimonium Chloride, Bis (C13-15 Alkoxy)
PG-Amodimethicone, Dimethicone, Parfum
(Fragrance), Isopropyl Alcohol, C14-15
Alcohols, Dimethiconol, Pentasodium Pentetate,
Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed
Keratin, Isotridecyl Alcohol, Ascorbic Acid,
Hydrolyzed Silk, Benzyl Salicylate.

D

TINTA COLOR
Add to color or lifting formula. Creates
new Colors and strengthens the hair.
Follow the instruction manual.

How to use: after rinsing the color or
lifting formula, shampoo and towel
dry the hair.

TINTA COLOR

How to use: after rinsing the color or lifting
formula, shampoo and towel dry the hair.

How to use: after rinsing the color or
lifting formula, shampoo and towel
dry the hair.

LIMITED EDITION

LIMITED EDITION

TINTA COLOR

How to use:
1. Add Phase 1 - Color Builder directly into the
color/lifting mixture. For lifting treatments,
increase the developer one full volume, 10vol
to 20vol, 20vol to 30vol, 30vol to 40vol. Do
not increase for scalp.
2. Add 1ml/g Phase 1 - Color Builder per 20g
color/lifting mixture.
3. Apply the mixture and process as usual.
4. Shampoo and towel dry the hair.

Add to color or lifting formula.
Creates new Colors and
strengthens the hair.

KEUNE HAIRCOSMETICS
MADE IN HOLLAND PO BOX 11250 AMSTERDAM NL
FRANCE CHAMPS ELYSÉES PARIS - USA ATLANTA GA
KEUNE.COM

KEUNE HAIRCOSMETICS
MADE IN HOLLAND PO BOX 11250 AMSTERDAM NL
FRANCE CHAMPS ELYSÉES PARIS - USA ATLANTA GA
KEUNE.COM

E

TINTA COLOR
Add to color or lifting formula. Creates new
Colors and strengthens the hair. Follow the
instruction manual.

P

How to use:
1. Add Phase 1 - Color Builder directly
into the color/lifting mixture. For
lifting treatments, increase the
developer one full volume, 10vol
to 20vol, 20vol to 30vol, 30vol to
40vol. Do not increase for scalp.
2. Add 1ml/g Phase 1 - Color Builder
per 20g color/lifting mixture.
3. Apply the mixture and process
as usual.
4. Shampoo and towel dry the hair.

℮ – 2.1 FL. OZ

How to use:
1. Add Phase 1 - Color Builder directly
into the color/lifting mixture. For
lifting treatments, increase the
developer one full volume, 10vol
to 20vol, 20vol to 30vol, 30vol to
40vol. Do not increase for scalp.
2. Add 1ml/g Phase 1 - Color Builder
per 20g color/lifting mixture.
3. Apply the mixture and process
as usual.
4. Shampoo and towel dry the hair.

60 g

TINTA COLOR
Add to color or lifting formula. Creates
new Colors and strengthens the hair.
Follow the instruction manual.

KEUNE AMSTERDAM

127604
PROD: 2018-04
EXP: 2022-04

1

ESP

TINTA COLOR
Add to color or lifting formula. Creates
new Colors and strengthens the hair.
Follow the instruction manual.

KEUNE HAIRCOSMETICS
MADE IN HOLLAND PO BOX 11250 AMSTERDAM NL
FRANCE CHAMPS ELYSÉES PARIS - USA ATLANTA GA
KEUNE.COM

E

MIX: 1 + 2

Fierce Aubergine 7.5

7.5
Fierce Aubergine

Color specialists since 1922

#co

© 2021
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Ontwerp
Miracle Elixir - diverse marketing materialen en christmas crackers
i.o.v. Keune Haircosmetics

RIALS OVERVIEW

floordisplay price cards

Alternatief ontwerp, diversiteit d.m.v. patronen

MIRACLE
ELIXIR
•
•

CARE

CARE

MIRACLE ELIXER

MIRACLE ELIXIR

BOOST SPRAY

BOOST SPRAY

S M O OT H , ST RO N G & F R I Z Z- F R E E H A I R

S M O OT H , ST RO N G & F R I Z Z- F R E E H A I R

D E S C H E V E U X ST R E S S É S , S E C S E T P O R E U X

D E S C H E V E U X ST R E S S É S , S E C S E T P O R E U X

CARE

MIRACLE
ELIXIR

•

SPRAY
CONDITIONER
MASK

€ 19,25
€ 12,€ 14,-

MIRACLE ELIXIR
BOOST SPRAY

S M O OT H , ST RO N G & F R I Z Z- F R E E H A I R

D E S C H E V E U X ST R E S S É S , S E C S E T P O R E U X

•
•
•

SPRAY
CONDITIONER
MASK

€ 19,25
€ 12,€ 14,-

CARE
150ml

e - 5.1 FL.OZ

150ml

e - 5.1 FL.OZ

150ml

e - 5.1 FL.OZ
CARE

MIRACLE
ELIXIR SPRAY

MIRACLE
ELIXIR SPRAY

MIRACLE
ELIXIR SPRAY

MIRACLE
ELIXIR SPRAY

• Ativenet ex estibeat, ut et quiae seditiunt
• Ad maxim re verum et dolupti bustia
sentium entiaspit andantem fugiand
• Maxim quuntem quaspel ipidendem

• Ativenet ex estibeat, ut et quiae seditiunt
• Ad maxim re verum et dolupti bustia
sentium entiaspit andantem fugiand
• Maxim quuntem quaspel ipidendem

• Ativenet ex estibeat, ut et quiae seditiunt
• Ad maxim re verum et dolupti bustia
sentium entiaspit andantem fugiand
• Maxim quuntem quaspel ipidendem

• Ativenet ex estibeat, ut et quiae seditiunt
• Ad maxim re verum et dolupti bustia
sentium entiaspit andantem fugiand
• Maxim quuntem quaspel ipidendem

CARE

CARE

CARE

CARE

ACLE
R SPRAY

net ex estibeat, ut et quiae seditiunt
axim re verum et dolupti bustia
m entiaspit andantem fugiand
m quuntem quaspel ipidendem

Mirror display backcard

Sales suitcase

alker + information card

ringbinder

Curbside poster

© 2021

Ringbinder
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Algemeen // Over dit duurzaamheidsverslag

Over dit duurzaamheidsverslag

Een eerste stap naar duurzame groei

Dit is ons eerste duurzaamheidsverslag. De scope van dit verslag beperkt zich tot de Belgische
productielocaties van Struik Foods Europe: Struik Foods Belgium VOF en Chillfis BVBA, hierna in dit verslag
te noemen: SFB en CF of - wanneer het beide vestigingen betreft - SFB/CF. De naamloze vennootschap
Struik Foods Europe, die van oorsprong Nederlands is, heeft in België twee productievestigingen in Schoten
met in totaal 185 medewerkers. De financiële gegevens van beide vestigingen worden apart besproken om
consolidatieredenen.
Global Reporting Initiative (GRI)
Het GRI-duurzaamheidskader (Global Reporting Initiative)
is internationaal de meest aanvaarde en erkende standaard
voor duurzaamheidsverslaggeving. Het duurzaamheidsverslag is opgesteld volgens de richtlijnen GRI G3.1. niveau C,
met een minimale rapportering van 10 indicatoren. De duurzaamheidsindicatoren die relevant zijn voor SFB/CF hebben
betrekking op de voedingsindustrie en zijn afkomstig uit
het GRI-sectorsupplement ‘food processing’. Ze betreffen
vooral productkwaliteit en -veiligheid. De indicatoren
bepalen de kwantitatieve kern van het rapport en maken
zelfevaluatie en bijsturing mogelijk. SFB/CF rapporteert alle
stakeholders aan de hand van de GRI-indicatoren op een
transparante manier.
Materialiteit en stakeholderbetrokkenheid
Dit duurzaamheidsverslag heeft betrekking op de periode
2010 tot en met 2012. De kern- en materiële onderwerpen
zijn opgesteld aan de hand van een interne workshop met
medewerkers van verschillende afdelingen en een analyse
van het duurzaamheidsverslag 2011 van Fevia (Federatie
Voedingsindustrie). Deze kernonderwerpen komen overeen
met onze beleidsthema’s. Bij het uitbouwen van ons duurzaamheidsbeleid houden wij eveneens rekening met de
belanghebbenden van SFB/CF. De belangrijkste zijn intern
bepaald en bestaan uit onze familiale aandeelhouders,
klanten (supermarktketens), medewerkers en hun vertegenwoordigers, leveranciers en specifieke belanghebbenden,
zoals onze sectorfederatie Fevia, Flanders’ Food, de Food Valley Society, partners in tewerkstelling zoals VDAB en RESOC
en onderzoekinstellingen en universiteiten waarmee we
samenwerkingsverbanden hebben.

6

Struik Foods Belgium en Chillfis
Struik Foods Europe telt in België twee productievestigingen in Schoten met elk hun specialisme.
De activiteiten van SFB concentreren zich met name
op de productie van houdbare producten.
Die van CF zijn gericht op de dagverse productie
van koelverse maaltijden. Struik Foods richt zich
hiermee op de voorziening in kwalitatieve, smakelijke
en bereikbare producten voor een groot aantal
consumenten.

Over Struik Foods

2

SFB en CF behoren tot Struik Foods Europe, een naamloze vennootschap die zich sinds 1950
hoofdzakelijk toelegt op de productie van smaakvolle soepen, sauzen en maaltijden.
Ons bedrijf
Bij Struik Foods spreken we ook wel van ‘de grootste keuken
van Europa’ als het gaat over onze productieomvang.
Met een groot aantal superkoks maken we aan de hand van
de modernste technologie onze soepen, sauzen, hotdogs en
maaltijden, in verschillende categorieën: koelvers, instant,
diepvries en lang houdbaar.
Struik Foods Europe is een internationaal opererend familiebedrijf. De productie van onze levensmiddelen vindt plaats
op locaties in België, Nederland en Duitsland. In Scandinavië,
Frankrijk, Rusland en Engeland zijn bovendien ook afdelingen
sales en marketing gevestigd. Vanuit ons moederbedrijf in
het Nederlandse Voorthuizen worden centrale diensten,
waaronder inkoop, verkoop en marketingactiviteiten,
aangestuurd. De verkooppunten van onze producten zijn
voornamelijk grote supermarktketens, gevestigd in heel
Europa.
Belangrijke data in onze geschiedenis
1950 In het Nederlandse Voorthuizen wordt de Struik
soepfabriek opgericht door Bernardus Struik.
2000 Struik Foods Europe zet voet in België met de
overname van de Zwan snacks- en soepfabriek
van Unilever in Schoten.
2004 De Belgische expansie zet voort met de overname
van de koelverse maaltijdenfabriek Freshcom in
Turnhout.
2009 Struik Foods opent Chillfis, een nieuwe, ultramoderne
fabriek voor de productie van verse en koelverse
maaltijden in Schoten.

Onze bedrijfsstructuur
De activiteiten van Struik Foods Europe NV zijn ondergebracht in verschillende landen, in een aantal afzonderlijke
werkmaatschappijen. Het hoofdkantoor is gevestigd in
Voorthuizen (Nederland).
Vestigingen en functie
Struik Foods BV in Voorthuizen beschikt over de grootste
productielocatie en is de locatie voor centrale diensten, zo-

als Sales, Marketing, Supply Chain, R&D, QA, Inkoop, HRM en
ICT. Struik Foods Belgium VOF en Chillfis Bvba maken deel
uit van de totale Struik Groep en zijn beiden gevestigd in
Schoten (België). Struik Foods Berlijn GmbH maakt eveneens
onderdeel uit van de totale Struik Groep en is gevestigd in
Beelitz (Duitsland). De verkoopkantoren van Struik Foods
Europe zijn gevestigd in verschillende landen in Europa.
Directie
De directie bestaat uit zes personen en is verantwoordelijk
voor het beleid van Struik Foods Europe.
Het concern wordt aangestuurd door de president-directeur
en enige aandeelhouder: de heer J. Struik.
Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid
van de directie en op de algemene gang van zaken bij Struik
Foods Europe. De Raad van Commissarissen heeft een
adviserende rol.
De Ondernemingsraden
De Ondernemingsraden vertegenwoordigen de medewerkers van Struik Foods Europe. Het bestaansrecht van de
Ondernemingsraad is bij wet vastgelegd.
Via dit orgaan kunnen medewerkers invloed uitoefenen op
de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Blik op de toekomst
Het ligt in de lijn van Struik Foods’ ambitie om te blijven
groeien, met behoud van ons gekoesterde familiekarakter.
Daarom werken we hard aan de internationale uitbreiding
van onze sterke A-merken en private label-producten die we
maken voor de meest toonaangevende retailers van Europa.
Ondertussen bouwen we verder aan onze deskundigheid,
ons imago en de tevredenheid van onze klanten.
Zo kunnen wij ook in de toekomst een betrouwbare en
innovatieve partner zijn.

8

9
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Afval

Met onze gesloten
koelcircuit wordt
19.700 m3 water/jaar
bespaard

Verklaring stijging van het waterverbruik
De stijging in 2012 is grotendeels te wijten aan de huidige
trend naar steeds kortere productieruns. Hierdoor moeten
de machines vaker opnieuw worden gestart en gereinigd,
wat voor een hoger waterverbruik zorgt. De diagrammen
(F op pagina 17) geven deze ontwikkeling duidelijk weer.
In 2012 zijn er een aantal nieuwe producten gelanceerd die
een invloed hebben gehad op het waterverbruik enerzijds
en het energieverbruik anderzijds. Uiteraard kijken we ook
binnen dit productieproces naar een efficiëntere manier van
watergebruik bij de schoonmaak.

Blik op de toekomst
Voor 2013 hebben we de volgende actiepunten opgesteld
om ons waterverbruik te reduceren:
• Het opstarten van de werkgroep ‘Hoe efficiënter te reinigen
en om te gaan met water’.
• De aankoop van een gemeenschappelijke bakwasmachine
voor SFB/CF.
• Terugwinning van warm water uit het sterilisatieproces bij
CF als voedingsbron voor de nieuwe bakwasmachine.
• Bewustwording blijven creëren onder onze medewerkers.
18
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Economische impact
Uit de wereldwijde voedselprijzenindex van de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde
Naties (FAO) blijkt duidelijk dat de grondstofprijzen de afgelopen jaren een opwaartse trend vertoonden
en bovendien sterk fluctueerden. Vanzelfsprekend heeft dit impact op onze cijfers.
Financieel overzicht

Vertaling van het beleid

Prijsontwikkeling grondstoffen
De prijsstijgingen, die oplopen tot 15% per jaar, zijn
onmogelijk door te rekenen aan onze grote klanten.
Deze financiële uitdaging proberen we op te lossen
door besparingen door te voeren en door nieuwe
markten aan te boren. Een sprekend voorbeeld hiervan is de productie van vleesblokjes en halffabrikaten.
(Zie grafiek A pagina 13 voor vleesprijsontwikkelingen).

Ook onze medewerkers betrekken we bij het beleid;
via overlegorganen als de Ondernemingsraad, CPBW
en het syndicaal overleg.

Meat Price Index (2002-2004=100)
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Toelichting financiële gegevens van SFB/CF
De financiële resultaten van CF weerspiegelen de
jonge levensfase van het bedrijf dat actief is sinds
2009. Daarnaast moet er extra tijd worden geïnvesteerd in acquisitie en het opleiden van medewerkers
en is er behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe
communicatiemiddelen. In 2010 werd de
strategische opleidingssteun van de Vlaamse
overheid goedgekeurd voor beide bedrijven.
Het financiële resultaat van SFB in 2012 laat de
prijsontwikkeling op de grondstoffenmarkt zien.
SFB werkt continue aan de verbetering van de
efficiency door investeringen in mens en machines
teneinde de prijsontwikkeling op grondstoffen het
hoofd te kunnen bieden. (Zie tabellen B pagina 13).
Financieel beheer
De financiële cijfers worden gecommuniceerd aan
de plant manager, de zaakvoerder en de directieleden. De cijfers worden per kwartaal voorgelegd aan
de ondernemingsraad. De jaarlijkse presentatie van
het jaarverslag geeft gelegenheid tot discussie en
vragen.

2010

2011

2012

Totale inkomsten

€ 35.605.844

€ 38.292.331

€ 42.818.671

Personeelskosten

€ 6.281.730

€ 6.904.163

€ 6.592.299

€ 805.840

€ 807.265

€ 694.392

€ 28.702.827

€ 30.432.437

€ 36.502.999

- € 184.553

€ 148.466

- € 971.019

Struik Foods Belgium

Betalingen aan
kapitaalverstrekkers
Andere kosten
Winst

Besparing op papier
Afgelopen jaar is de financiële afdeling in overleg
gegaan met leveranciers en dienstverleners om
facturen zo veel mogelijk via de elektronische
weg aan te bieden. Op die manier werken we aan
een efficiëntere afhandeling van de facturen,
maar dragen we tegelijkertijd ons steentje bij
aan een groenere leefomgeving door te besparen

2010

2011

2012

Totale inkomsten

€ 20.828.586

€ 13.476.492

€ 14.370.212

Personeelskosten

€ 3.075.002

€ 2.660.256

€ 2.774.109

€ 96.066

€ 135.124

€ 332.333

€ 18.099.526

€ 11.726.682

€ 12.317.464

- € 442.008

- € 1.045.570

- € 1.053.694

Chillfis

Blik op de toekomst
SFB zal de productie van halffabrikaten in 2013
verder uitbouwen voor de zusterbedrijven, waarmee
een sterke verbetering van de vaste kostendekking
wordt gerealiseerd.

Betalingen aan
kapitaalverstrekkers
Andere kosten
Winst

op het gebruik van papier.

12

13
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Een van de speerpunten binnen ons afvalwerkingsbeleid is efficiënte sortering en vermindering van afval.
In 2012 stapten we over op een nieuwe afvalophaler en
richtten we een werkgroep Afval op. Daarnaast beantwoordt
onze inkoopafdeling vragen van de klant over kostenefficiënte en milieuvriendelijke alternatieven.

Blik op de toekomst
De hoofdstukken in dit duurzaamheidsverslag worden
structureel afgesloten met een duidelijk herkenbare ‘Blik op
de toekomst’, gevolgd door duurzaamheiddoelstellingen
die we voor de komende jaren hebben vastgesteld,
aangaande het specifieke onderwerp. SFB/CF rapporteert
in de tweejaarlijks terugkerende duurzaamheidsverslagen
over de realisatie van deze doelstellingen.

Concept l ontwerp
MVO Jaarverslag
i.o.v. Struik Foods België en Chilfiss

4

A
FAO Meat Price Index

De mondelinge en schriftelijke communicatie met onze
kernstakeholders is interactief en open. Er is geen specifieke
stakeholderdialoog opgezet met onze (kern)stakeholders
over de kernthema’s; we nodigen onze stakeholders uit om
na het lezen van dit verslag te reageren op voor hen belangrijke onderwerpen.

7
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Nieuwe markten aanboren als reactie op de crisis

Vandaag werken aan de wensen van morgen

Algemeen // Over Struik Foods

1

C
Samenstelling Energiebronnen voor Elektriciteit

5

E
Waterverbruik (m3)

Nieuwe afvalophaler
In 2012 gingen we de samenwerking aan met één afvalophaler voor zowel SFB als CF. Naast de financiële en
organisatorische voordelen, betekent deze overstap ook
een efficiënter afvalmanagement. Nieuwe mogelijkheden
en voordelen zijn:
• Meer sorteermogelijkheden, zoals bio-boxen en aparte
omhaling van hygiënische folie.
• Extra recyclemogelijkheden door specifiekere sortering.
• Lager afvalvolume door vervanging van normale containers
door perscontainers voor verschillende afvalstromen.
• Een betere monitoring en bijsturing door inzicht in data
over alle afvalstromen via de website van de nieuwe
afvalophaler.
• Kwalitatieve sortering door strengere sorteereisen en een
beter afwerkingsproces.

D
Electriciteitsverbruik & Gasverbruik (GJprim)

F
Bestemmingen grondwater 2010 (%)

Bestemmingen grondwater 2011 (%)

Voorop staat dat SFB/CF er een interactief verbeterbeleid op
nahoudt als het gaat om afvalverwerking.
Werkgroep Afval
In 2012 werd een werkgroep Afval opgericht, bestaande uit
verschillende medewerkers en afdelingsverantwoordelijken.
De werkgroep komt regelmatig bij elkaar om afvalgerelateerde kwesties te bespreken en acties uit te werken,
om afval te verminderen. Hierbij worden we ondersteund
door onze nieuwe afvalophaler.

Bestemmingen grondwater 2012 (%)

Blik op de toekomst
Vanaf 2013 gaan we jaarlijks om de tafel met onze afvalophaler en stellen we telkens drie doelstellingen. Onderwerpen
van gesprek zijn onder meer het terugdringen van restafval en
de ophaalfrequentie optimaliseren. We denken samen met de
afvalophaler na over mogelijke verbeteringen.
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hoort. Want wie beter dan iemand met een longziekte zelf kan de politici vertellen wat het betekent
als je longen niet altijd doen wat jij wilt? We gingen
op bezoek in de Tweede Kamer, waar we spraken met
Anja die astma heeft en Tweede Kamerlid

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber kreeg

Carla Dik-Faber (pag. 4). Verder in deze laatste

een longpatiënt cadeau
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LONGWIJZER Special van dit jaar: aandacht voor

Uniek ziek: Josien Wennink (71) heeft bronchiëctasieën

32

alternatieve behandelingen (pag. 15). Uit ons lezers-

De favorieten van Junior Kooyman

onderzoek bleek namelijk dat u graag meer wilt

praktisch
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Meer doen met weinig energie

15

SPECIAL alternatieve behandelingen

25

Spreekuur

12

weten over wat u naast uw reguliere behandeling

14

kunt doen om u beter te voelen. En kijk ook even
naar de aankondiging van ons grote zangevenement,
waar alle zangliefhebbers welkom zijn (pag. 12).

7

De zangeressen Edsilia Rombley en Trijntje Oosterhuis doen mee aan deze bijzondere middag waarop
we geld willen ophalen voor longonderzoek. Zelf zing

onderzoek

tieve
Alterna lingen
e
behand

ik vooral thuis onder de douche, maar dit gebeuren
wil ik echt niet missen!

28
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Kleinere longen, toch meer lucht

Veel leesplezier!

ons werk
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Documentaire over Lia Breed, die COPD heeft

in elk nummer
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Komt u ook naar ADEMNOOT?
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Longfonds in uw buurt
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Colofon

Zijn er meer of andere medicijnen nodig tijdens
een verkoudheid?

Een verkoudheid
helemaal voorkomen
kan helaas niet

Dat mensen met een ernstige longziekte minder energie hebben, is niet zo raar.
Doordat longblaasjes beschadigd zijn, kost ademen moeite en neemt het lichaam
minder goed zuurstof op. Dat maakt sneller vermoeid. En ook de ontstekingen in
de longen vreten energie. Hierdoor raakt de accu gewoonweg eerder leeg.
Wat is daaraan te doen? Omdat de mogelijke oplossingen heel persoonlijk zijn, is
er helaas geen kant-en-klaar advies te geven. Al zijn er wel tips die voor iedereen
werken. Suzanne Vromans: ‘Maar je moet er soms wel bij nadenken om iets ook te
doen. Iedereen kan bijvoorbeeld bedenken dat traplopen minder moeite kost als je
het rustig aandoet en af en toe pauzes neemt. Toch moet je je dit eerst echt eigen
maken. Pas als je merkt: hé, dat gaat veel prettiger zo, wordt het langzaam een gewoonte. Dat geldt ook voor de manier waarop we ademhalen. Van nature houden
we vaak onze adem in bij inspanning, terwijl het meer kracht geeft als we op die
momenten juist uitademen. Daar moeten we echt bewust op trainen.’

8.

Nog meer adviezen als het gaat om medicijngebruik?
‘Soms is het nodig om tijdelijk een spray met voorzetkamer te gebruiken in plaats
van een poeder, zodat je het medicijn beter binnenkrijgt. Ook dit is te lezen in het
longaanval-actieplan, waarin ook adviezen staan over ademhalingstechnieken en
hoe je het beste slijm kunt ophoesten.’

Een handig hulpje om uit
te leggen hoeveel energie
u heeft: de lepeltheorie
De lepeltheorie

Tips & adviezen

... Stel een actieplan op met uw behandelaar. Bespreek samen hoe u de klachten tijdens
een verkoudheid het beste onder controle kunt houden.

Dat u door uw longziekte minder energie heeft, snappen anderen soms niet.
Suzanne Vromans: ‘Het werkt vaak goed om het met een voorbeeld uit te leggen,
bijvoorbeeld met behulp van de lepeltheorie. Hierbij staat iedere lepel voor een
stukje energie. Iedere dag heb je bijvoorbeeld twaalf lepels om de dag door te komen. Met opstaan en douchen ben je er al drie kwijt.’ Omdat uw voorraad energie
beperkt is, moet u bewust kiezen waaraan u die besteedt. En vooral ook hóe u dat
doet. Zittend douchen kost misschien maar één lepel. Suzanne: ‘Wij merken vaak
dat mensen er zo tegenop zien om op te staan en te douchen, dat ze het heel snel
doen om er maar vanaf te zijn. Terwijl rustige bewegingen minder energie kosten.
En probeer je haar eens met één hand te wassen, dat gaat ook prima. Misschien
is het hoe dan ook handiger om ’s avonds te douchen, zodat je daarna niets meer
hoeft.’ Voor elk advies geldt dat het bij u moet passen. Iedereen moet voor zichzelf
bepalen welke activiteiten het waard zijn om lepels aan te besteden.

Ontwerp en opmaak
Longwijzer Ledenblad
i.o.v. Longfonds

Wie: Huub Piepers (64),
heeft COPD
Vrijwilliger sinds: 22 jaar
Wat: publieksvoorlichter,
organisator van Longpunten,
sinds dit nummer redactielid LONGWIJZER

Huub Piepers

‘Problemen met de
ademhaling hebben een
grote invloed op iemands
leven, juist als de ziekte
chronisch is. Dat kan
problemen geven, zoals
angst en somberheid.
Ik vind het bijzonder om
mensen te kunnen helpen
met het leren omgaan
met hun ziekte.’ Karin
Marroni (49) werkt als
longverpleegkundige in
meerdere huisartspraktijken en voor de thuiszorgorganisatie Careyn.
Ze heeft een dochter van
zeventien en een zoon
van vijftien. In haar vrije
tijd fietst ze graag en
houdt ze zich bezig met
yoga, lezen en bijleren op
haar vakgebied.

‘Mensen iets leren,
dat vind ik echt leuk’
Omschrijf jezelf eens in drie woorden?
‘Ik ben enthousiast, behulpzaam en bereidwillig. Iemand die zich
graag nuttig maakt.’

Waardoor maakt dit vrijwilligerswerk je blij?
‘Ik word blij van mensen iets leren. En ik word nóg blijer als ik merk
dat mensen iets met die kennis doen. Een voorbeeld: sinds 2011
organiseer ik samen met andere vrijwilligers elke maand een bijeenkomst voor mensen met een longziekte, naasten en zorgverleners.
We bedenken een onderwerp, vragen een spreker en zorgen ervoor
dat mensen kennis, tips en ervaringen met elkaar kunnen delen.
Bezoekers van deze Longpunten gaan daarna vaak bewuster om met
hun ziekte. Een derde gaat meer bewegen en een kwart bereidt zich
beter voor op het gesprek met de arts. Dat we dat met de Longpunten bereiken, vind ik echt geweldig.’

... Zorg dat u zogenaamde noodmedicatie in huis hebt voor bij een astma- of longaanval.

Actieplannen kunt u gratis bestellen: longfonds.nl/longaanval
longfonds.nl/actieplankind

Wat is het spannendste dat je meemaakte tijdens je werk
voor het Longfonds?
‘Tijdens de Longpunten gaan mensen soms met elkaar in discussie
over een bepaald onderwerp en komen er emoties naar boven. Dan
zie je dat sommigen nog bezig zijn hun ziekte te verwerken. Dat kan
weleens heftig zijn.’

Hoe zou de wereld eruitzien als iedereen
vrijwilligerswerk deed?
‘Dat zou heel fijn zijn! Vrijwilligers zijn hard nodig om de boel draaiende te houden, ook bij het Longfonds. Of je nu koffie inschenkt,
collecteert, een bijeenkomst organiseert of in een werkgroep zit…
het is allemaal waardevol. Je ontmoet nieuwe mensen en leert
nieuwe dingen. Daar kun je zelf ook beter van worden.’

Waarom past dit werk goed bij je?

... Zoek een evenwicht tussen activiteit en rust. Blijf vooral in beweging maar neem af en toe ook rust.

9

PASPOORT

Wie is
Karin
Marroni?

... Was vaker de handen met water en zeep: daarmee verkleint u de kans dat u verkouden wordt.

8

persoonlijk

‘Ik werkte jarenlang in het volwassenenonderwijs en ben goed in
lesgeven. De stap naar publieksvoorlichter bij het Longfonds was
niet zo groot. Ik geef met veel plezier voorlichting over astma en
COPD aan EHBO-, sport- en ouderenverenigingen. Voor een groep
staan, uitleg geven en vragen beantwoorden, gaat mij goed af. Ook
in mijn werk voor de Longpunten draait het om mensen dingen
leren. Daarom help ik graag mee met de organisatie.’

Ook vrijwilliger worden?
Kunt een paar uurtjes per week missen? Word dan vrijwilliger bij
het Longfonds. Samen met u bekijken we wat u leuk vindt en wat
bij u past. Bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst organiseren,
collecteren, meepraten over schone lucht en nog veel meer. Meld
u aan op longfonds.nl/vrijwilligers. Ook vindt u hier inspirerende
filmpjes van andere vrijwilligers.

Tekst: Annemaret Bouwman

‘Ook dat kun je het beste afspreken met de arts. Antibiotica helpen niet bij een
verkoudheid. Ze zijn soms nodig bij een bacteriële infectie, maar helpen niet
tegen virussen. Het is wel aan te raden om zogenaamde noodmedicatie in huis
te hebben: kortwerkende luchtwegverwijders die bij een astma- of longaanval
meteen verlichting geven.’

Tekst: Krista Izelaar

Nieuws over de zorgverzekering

Het is misschien wel een van de moeilijkste dingen van
het hebben van een longziekte: vaak moe zijn en minder energie
hebben. Niet meer kunnen wat u vroeger deed. Toch kunt u
energie overhouden voor leuke dingen.

patiëntenorganisatie

In the
spotlight

7.

Bewust trainen

Méér doen met minder energie: zo kan het!

Directeur Longfonds

3

praktisch

Twee mannen hebben allebei een longfunctie van dertig procent. Alleen werkt de
ene nog, terwijl de andere zijn stoel bijna niet meer uit komt. Dat klinkt misschien
gek, maar ergotherapeut Suzanne Vromans maakt dit regelmatig mee. ‘Iedereen
met een ernstige longziekte heeft minder energie dan iemand die gezond is. Maar
hoe je daarmee omgaat, verschilt sterk per persoon. Hierbij speelt van alles mee.
De een reageert bijvoorbeeld makkelijker op veranderingen dan de ander. Maar
ook de thuissituatie maakt veel uit: is er een partner die helpt of moet iemand veel
zelf doen?’ Als ergotherapeut leert Suzanne mensen hoe zij dagelijkse dingen zo
kunnen aanpakken dat ze minder energie kosten. Daarnaast kijkt ze samen met
hen welke activiteiten juist energie opleveren.

Meer doen met
minder energie

Hendrien Witte

4

2

Anja praat mee
in Den Haag

Haag. Wat was ik blij met dit idee van de Patiëntenfederatie Nederland, waar ook het Longfonds bij

persoonlijk
4

Een patiënt ‘cadeau’ geven aan een politicus in Den

10

11

kort persoonlijk
& krachtig

praktisch

Best lastig, tóch doen:

Niet iedereen vertelt even makkelijk over z’n longziekte.
Dat kan door schaamte zijn, schuldgevoel of omdat u een ander niet
tot last wilt zijn. Praten ís soms ook lastig, zegt psycholoog Niels de
Voogd, maar het brengt u veel als u het toch doet.
Waarom is het goed om over uw longziekte te praten? In de eerste
plaats om begrip en steun te krijgen van uw omgeving. ‘Zodat
familie, vrienden en collega’s rekening kunnen houden met de
longziekte en er aandacht voor hebben’, zegt Niels de Voogd,
psycholoog bij het Centrum voor Longrevalidatie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ook is het belangrijk voor uw
gezondheid om goed onder woorden te kunnen brengen wat uw
klachten zijn én wat u belangrijk vindt, wat u nog zou willen. De
Voogd: ‘Artsen hebben vaak weinig tijd. Als je na de vraag ‘Wat kan
ik voor je doen?’ weinig vertelt, sta je zo weer buiten zonder dat je
echt bent geholpen.’

Struisvogel
Mannen praten moeilijker dan vrouwen, zeggen ze vaak, maar in
de ervaring van Niels de Voogd klopt dat niet. ‘En dat mensen uit
het zuiden hun hart meer op de tong zouden hebben dan noordelingen, zie ik in de praktijk ook niet zo terug. Het heeft vooral
met persoonlijkheid te maken, de een is nou eenmaal meer een
binnenvetter dan de ander.’ Wat daarnaast een grote rol speelt, is
of iemand alles nog kan wat hij daarvoor kon. De Voogd: ‘Wie niet
goed weet hoe hij met de longziekte moet omgaan en wat het
precies betekent voor zijn dagelijks leven, vindt het lastiger om
erover te vertellen.
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’Wat daarbij meespeelt, is dat veel mensen onbewust denken: als ik
er niet over praat, bestaat het niet. De Voogd: ‘Ziek worden is een
rouwproces en ontkenning is één van de fasen waar iemand doorheen gaat. Je doet dan eigenlijk alsof de ziekte niet bestaat. Dat is
heel begrijpelijk, maar uiteindelijk kun je er niet omheen. Het is een
beetje als een struisvogel die z’n kop in het zand steekt als er een
leeuw aankomt. Dat werkt niet, die leeuw komt toch wel. Erover
praten helpt juist bij het accepteren van de ziekte.’

Schuld en schaamte
Schaamtegevoelens kunnen er ook voor zorgen dat iemand liever
zwijgt. Het is vervelend om regelmatig afspraken af te zeggen
omdat u vermoeid bent. Of om een stoel te vragen op een sta-feestje.
Niels de Voogd: ‘Een longziekte is meestal onzichtbaar. Soms ziet
iemand er door medicatie zelfs juist goed uit. De angst dat anderen
denken dat je je aanstelt, kan ervoor zorgen dat je er maar niets
over zegt. ’Gelukkig is dat vaak tijdelijk.‘Het is een soort drempel
die de meeste mensen wel overwinnen. Praten met een psycholoog
of lotgenoten helpt hierbij. ’Wie door roken COPD heeft gekregen,
kan daarnaast last hebben van schuldgevoelens. De Voogd:
‘Ook dit speelt vooral in het begin een rol, als iemand de ziekte nog
niet heeft geaccepteerd. Op een gegeven moment realiseren de
meeste mensen zich: ik heb hier niet om gevraagd.’

Aan wie vertel je wat?
Erover praten is goed, maar niet iedereen hoeft alles te weten,
vindt Niels de Voogd. ‘Voor artsen is belangrijk om de medische
details te weten, maar voor de meeste anderen niet. Wat je met
wie deelt, bepaal je zelf. Niet alles hoeft op tafel. ’Een manier is om
mensen in uw hoofd in categorieën in te delen. Bijvoorbeeld directe
naasten, kennissen en collega’s. Als iemand vraagt: ‘Hoe gaat het
met je?’, antwoordt u bij een goede vriend misschien: ‘Nou, mijn
longen spelen de laatste tijd weer erg op.’ Of u zegt: ‘Met mijn
gezondheid niet zo goed, maar ik praat nu liever even over leuke
dingen.’ De Voogd: ‘Dat is iets anders dan ontkenning, want hierbij
maakt iemand een bewuste keuze aan de hand van zijn behoefte op
dat moment. Bij een vage kennis kun je het hoe dan ook houden bij
‘Goed hoor’.’

Fleur Kortenoever, heeft astma

‘De schone
Oostenrijkse
lucht doet
me goed’

Even geen zin om over
uw longziekte te praten?
Dat is ook prima
Meestal is het wel handig als uw werkgever weet hoe de vork in
de steel zit. ‘Met name bij astma zijn er goede en slechte periodes.
Weet de werkgever dat, dan hoef je niet elke keer tekst en uitleg te
geven. En kun je het af met ‘Het is helaas weer zover.’
Soms slaan mensen een tikje door en vertellen bijvoorbeeld hun
hele verhaal aan een wildvreemde bij de bushalte. Niels de Voogd:
‘Dan is iemand er nog heel vol van. Meestal wordt die behoefte
vanzelf minder, maar met name bij ouderen gebeurt dat niet altijd.
15
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De favorieten van...
Fleur Kortenoever
Als je een longziekte hebt, is het fijn als er
momenten zijn waarop je kunt opladen.
Deze keer vertelt Fleur Kortenoever (32)
over de vijf dingen waarvan zij energie
krijgt.
‘Als kind was ik al veel ziek, maar op mijn vijftiende ging
het helemaal mis. Niet alleen mijn keel en longen waren
ontstoken, ook mijn benen. De diagnose: een afweerstoornis gecombineerd met astma. Van mijn achttiende
tot mijn dertigste slikte ik als bescherming elke dag onderhoudsantibiotica. Daardoor heb ik kunnen studeren
en werken, maar ik wilde niet nog dertig jaar antibiotica
slikken. Daarom verhuisde ik twee jaar geleden naar
Oostenrijk. Dankzij de schone lucht en een aangepaste
levensstijl ben ik helemaal van de antibiotica af.’
Fleur houdt een blog bij: whatsyourexcuse.eu.

Bloggen

Kookcursus

‘Sport, voeding en supplementen zijn belangrijk voor me. Zo eet ik al
anderhalf jaar veganistisch – daarbij neem je helemaal geen dierlijke
producten meer – en slik ik momenteel algentabletten. Daarover
schrijf ik blogs. Vooral stoppen met zuivel had een positief effect: ik
heb minder last van slijm en ontstekingen.’

‘Toen ik stopte met het eten van dierlijke producten moest ik opnieuw
leren koken. Overal zit kaas en melk in. Ik volgde zelfs een kookcursus
in Italië. Mijn favoriete gerecht is nu pompoenrisotto.’

Op de ski's

Lekker lezen

‘Een arts zei ooit tegen mijn moeder:
neem uw dochter mee op wintersport, dat zal haar goed doen.
Sindsdien ben ik gek op skiën.
Tijdens het skiën kan ik voluit ademhalen, mijn hart gaat open en ik
voel me vrij.’

‘Hoe ik me ook voel, ik lees
altijd graag een boek. Wat
me nu inspireert, is een boek
van Susan Jeffers: Niet durven,
toch doen. Het gaat over hoe
je angstgevoelens herkent en
hoe je ondanks je angst toch
de dingen kunt doen die je wilt
doen.’

‘Zwemmen in
koude meren vind
ik een sport’

Duiken in een koud meer
‘In Tirol, waar ik woon, zijn veel meren. Ik maak er een sport van om in al die
meren te zwemmen als een soort koudetraining. Het remt ontstekingen en je
ziet nog iets van de omgeving ook.’

Tekst: Inga van Uchelen

praten over uw
longziekte
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Concept l ontwerp
Verpakkingen/sleeves en mock-ups
i.o.v. Struik Foods Europe en Royal Aware Foodgroup

MEDITERAANSE

SAUS

MET TOMAAT

ui, knoflook, paprika
verse kruiden, viverra pel
tesque ultrices vitae.

VOLKOREN

PASTA

MET OLIJFOLIE

lorum ipsum, dolores ipsa
In felis quam, viverra pel
tesque ultrices vitae.

STOOF
VLEES

MET LEFFE

lorum ipsum, dolores ipsa
In felis quam, viverra pel
tesque ultrices vitae.

PATATTEN
IN SCHIL
MET PEPER

lorum ipsum, dolores ipsa
In felis quam, viverra pel
tesque ultrices vitae.
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JAARBEURS UTRECHT 3E ETAGE

PRESENTEERT
kitchen&dining

31 augustus
1 en 2 september
extra beursdag
8 september

Najaarsbeu

BY Creative Chef
Jasper udink ten cate
www.creativechef.nl

DEMO’S OP
HET PLEIN
Barista

Proseccobar

zo. & ma.
Masterclass
playing with food

rs

Oesterman

Concept l ontwerp
Advertenties t.b.v. diverse evenementen
i.o.v. Trade Mart (Jaarbeurs)

EN 3E ETAGE

PRESENTEREN
kitchen&dining

CAFELAT CAFFÈ CON AMORE LA CAFFETIERA
CHEMEX (SLOW COFFE SYSTEEM) CILIO

asian
dinner

ontvangst
met koffie & thee

ALFI BARATZA BIALETTI BREDEMEIJER BODUM

event

MA. inschrijven
op beursvloer

LE CREUSET DUALIT ECM
ma. 6 oktoCOSY&TRENDY
ber van
ESPRESSIONS OF AUSTRALIA FINUM FRABOSK
10.00 tot 17.00 uur
GEFU KÜCHENPROFI LEOPOLD VIENNA KAHLA
LUMINARC MAGIMIX MAXWELL AND WILLIAMS
MOCCAMASTER REVOL ROCCO RITZENHOFF
STAUB THEEPOT SOLIS VOCCELLI CHOC-O-LAIT

(beperkt aantal plaatsen)

DRINK ME CHAI Ã TABLE! MONIN VALIRA
WEIS TAYLOR EYE WITNESS NIVONA CLOER
SWAN GASTROBACK EXIDO KHAPP CONCEPT
UNOLD 8PANDA'S AD HOC ALADDIN BACI
MILANO CONTIGO MENU QDO ROSENTHAL
THOMAS ZAK DESIGN VERSACE JENAER

Zo. 10.00 - 18.00 uur Ma. 10.00 - 20.00 uur en asian diner van 18.30 - 21.00 uur
Di. 10.00 - 18.00 uur Ma. 8/9 extra beursdag met koffie en thee event 10.00 - 18.00 uur

RÖSLE EMILE HENRY AEROLATTE GRAEF
CONTENTO PEUGEOT OXO GOOD GRIP KITCHEN
Beatrixgebouw 3e en 5e etage Jaarbeursplein, 3521 AL Utrecht
+31 (0)30 295 5911 info@jaarbeurs.nl www.trademart.nl
Volg ons op Twitter (#trademartutrecht) en Facebook

Ad_Jaarbeurs Trademart_koffieenthee.indd 1
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Logo’s

logo PROMISE (Protocol Rookvrij Opgroeien – Minimale Interventie Strategie Eerste levensfase)
i.o.v. van Pharos l Trimbos l Longfonds

Smart

ConceptBuilding

HANDGEMAAKT BIJ

SMART

CONCEPT
BUILDING

© 2021

identiteit behouden

prettige woonomgeving creëren

inleiding giam, conulla faciliquis nim ametuer iuscipsum

inleiding giam, conulla faciliquis nim ametuer iuscipsum

nullaorero commodo bor sed tatum euis am, quip erit,

nullaorero commodo bor sed tatum euis am, quip erit,

conse magnis aut.

conse magnis aut.

orpercidui tet veriusto con ulput volore euip elit ex eraessi

orpercidui tet veriusto con ulput volore euip elit ex eraessi

tet, voloree tuerosto odo conulla core del ipit accum aut

tet, voloree tuerosto odo conulla core del ipit accum aut

nonse dolum in henim nit dolumsan er susto odolor ac-

nonse dolum in henim nit dolumsan er susto odolor ac-

cumsandrem quisse commodit.

cumsandrem quisse commodit.

duurzame kwaliteit realiseren

logo

inleiding giam, conulla faciliquis nim ametuer iuscipsum

inleiding giam, conulla faciliquis nim ametuer iuscipsum

nullaorero commodo bor sed tatum euis am, quip erit,

nullaorero commodo bor sed tatum euis am, quip erit, v

conse magnis aut.

wconse magnis aut.

aorpercidui tet veriusto con ulput volore vmodit. rpercidui

orpercidui tet veriusto con ulput volore euip elit ex eraessi

tet veriusto con ulput volore euip elit ex eraessi tet, voloree

tet, voloree tuerosto odo conulla core del ipit accum aut

tuerosto odo conulla core del ipit accum aut nonse dolum in

nonse dolum in henim nit dolumsan er susto odolor ac-

henim nit dolumsan.

cumsandrem quisse commodit.

pms 123 [hoofdkleur]
zwart [accentkleur]
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Prestatiecontract Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland

Asset anticipation alisadi natem
harcill orerorero magnimi
Bijsschrift referentieproject aquid min rest a estecae eos aut
am voloreratur sunt.Quam doloritiam aut rectet quis.

equi beatia dit parit explam enda cupta di rerum au-

hVP’s

dis rerumquid quia quiduci omnime sit dist, verumen-

We bewaken, respecteren en

dem vent quundipsunt. ur magnatiorem enimi, ut ad

stimuleren alle hVP-bewegingen.

quidior istibus. adiaepero di omnihil ium sum id mo-

Serature duntibu stiumquati corrum harionsent rem qui

loressi quodiatiasi. equi beatia dit parit explam enda

officta erferio occabo. Borehen daeste lit eos maio bla-

cupta di rerum audis rerumquid.

borrum faccum rerro volut est vent faciliquis quia verum
qui si desequis inus entiate est, natus, quatem autem

Dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland

rotGanzen

que sit venis di volupta temqui officitam re, quos et ut

We golven af en aan met

quaspedio officil etus doluptibus et laborum, odi aborunt

de rotgansvriendelijke tijdvakken.

oditin pore natio quuntia es atur ant. Otat lam volupis aut

Offictistota sum faccatur accument porera quamus, niati-

lacea sum fugitin iendent. Ellit voloresed minus ad ea vo-

bustias idebis ipis ditiis eos plabo. Itatiur magnatur? Bea-

luptatisti resti dit ut plia dolutae laceriandi dollupt alitae.

tem sero cus as quiaes inctorit, conseca tquiae pra sitius

carci int utaerit.

eiciur ma ni sinus evero cus, que volupta quis vel minctib
erupta adi doluptatus ut alit, aut magnimos sam imintus

Bis con es aspiscia sit lacim ipic tem earuptatum nus in-

eaquam volor sunt hicium ratum idusam eatur sinullat.

verumintem as destiunt. simet latios solores duntempo-

Bis con es aspiscia sit lacim ipic tem earuptatum nus in-

re serum que pa nonse velitate quam voloribus dolupti-

verum quibusdae deriat ex est, intorerorit volenima essit

busam erit quidus mil magni berit, sincit in nimaxim et

lant mollabo ruptatias accatur? Ra natur? Beribusam volu-

maximax imincta quiatem. Igentiuntiur reni optatquatur

pic temquid enditaqui nusam il intem as destiunt occum

as num rero cus aut eligniae samuscienim quodio. Sequi-

repudiae am fugit mi, as nihillorrum que et alia cusam

debis vid magnihillit velit untotati sunt.
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Concept l ontwerp
Aanbestedingsdocumenten
i.o.v. PreTenders&Co
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Concept l ontwerp
Branding restaurant una Mas tapas

MIX
De mix drankjes worden geserveerd in een groot glas
met veel ijs en garnering
Sangria
Gin Tonic
Aperol Spritz
Ginger 43
Mojito
Sangria KAN 1 lt.

Logo - toepasbaar in diverse variaties

6,00

25,00

PORT, SHERRY, VERMOUT, BITTER
Campari, Aperol
Crodino, alcoholvrij bitter
Port, rood en wit
Martini, rood en wit
Sherry, dry, medium

4,35
3,00
4,35
4,35
4,35

tapas y pinchos
est. 2017

SPIRITS

TAPAS Y PINCHOS

TAPAS Y PINCHOS

TAPAS
Y PINCHOS
TAPAS
Y PINCHOS

TAPAS Y PINCHOS

TAPAS Y PINCHOS

TAPAS Y PINCHOS

est. 2017

est. 2017

est. 2017
est. 2017

est. 2017

est. 2017

est. 2017

Jonge jenever
Coorenwijn, Jägermeister
Absolut vodka, Bacardi rum
Gordons Gin
Gin Mare, Spaanse gin van olijven, citrus en kruiden
Jameson Irish whiskey
Bushmills 10 years old single malt Irish whiskey
Oban 14 years old single malt Scotch whisky
Dalwhinney 15 years old single malt Scotch whisky
Laphroaigh 10 years old single malt peated Scotch whisky
Brandy Torres, Spaanse cognac
Brandy 20 years old
Hennessy cognac VS
Baron Otard cognac VSOP

2,95
3,45
3,75
3,75
6,65
3,75
4,85
7,35
8,55
7,20
4,35
6,50
5,35
7,50

MENÚ

Tapas
Een klein hapje bij de borrel, of een tafel vol met hapjes
om samen te delen, warme en koude tapas, zowel vis,
vlees en vegetarisch.

LIKEUREN
Crema Catalana, Pacharan, Ponche Caballero, Amaretto di Saronno,
Frangelico, Licor 43, Tia Maria, Baileys, Sambuca
Grand Marnier, Cointreau, Drambuie
Limoncello

Pinchos

3.95
4,95
3,75

Pinchos vinden hun oorsprong in Noord-Spanje. Ze
worden geserveerd op een broodje, bijeengehouden door
een prikker: een Pincho! De handgemaakte hapjes staan
op de bar. Je kunt ze aanwijzen en gelijk meenemen.

KOFFIE, THEE e.d.

TAPAS Y PINCHOS

TAPAS Y PINCHOS

TAPAS Y PINCHOS

TAPAS Y PINCHOS

TAPAS Y PINCHOS

est. 2017

est. 2017

est. 2017

est. 2017

est. 2017

Koffie
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Latte Macchiato
Warme chocomelk
Warme chocomelk met slagroom
Thee, diverse smaken
Muntthee
Spanish, French, Italian, Irish Coffee

2,25
2,25
3,25
2,55
2,65
2,50
3,00
2,25
2,55 Dan opent
6,50
una Mas haar

À la carte of onbeperkt tapas eten

11 FEBRUARI IS HET ZOVER!
UNA MAS - TAPAS Y PINCHOS

tapas- en pinchosrestaurant
Tollenstraat 24, 4101 BE Culemborg
11 FEBRUARI
HET
ZOVER!
T.17.30
0345
548
148
I info@unamastapas.nl
deuren.
Van 16.00 totIS
uur
unamastapas.nl
houden we eenDan
feestelijke
openingsborrel.
opent tapas- en pinchosrestaurant
Je vindt ons
de Tollenstraat
nr 16.00
24. tot 17.30 uur
unainMas
haar deuren.opVan

11 FEBRUARI IS HET ZOVER!

Dan opent tapas- en pinchosrestaurant
una Mas haar deuren. Van 16.00 tot 17.30 uur
houden we een feestelijke openingsborrel.
Je vindt ons in de Tollenstraat op nr 24.
Open op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 16.30 uur.
Op zondag vanaf 14.00 uur.
We zien je graag!

feestelijke
Open op donderdag,houden
vrijdagwe
eneen
zaterdag
vanaf openingsborrel.
16.30 uur.
Je vindt
ons14.00
in deuur.
Tollenstraat op nr 24.
Op zondag
vanaf
zien je graag!
Open opWe
donderdag,
vrijdag en zaterdag vanaf 16.30 uur.
Op zondag vanaf 14.00 uur.
T. 0345 548 148 l info@unamastapas.nl
We zien je graag!

Voor bij de borrel of voor de kleine trek kun je gerechtjes
van deze kaart bestellen. Onbeperkt tapas eten kost
€ 21,50 p.p. en gaat per tafel. De spelregels vind je op
het speciale ‘onbeperkt tapas eten’ bestelformulier.

11 FEBRUARI IS HET ZOVER!

Dan opent tapas- en
Buenpinchosrestaurant
Provecho!
una Mas haar deuren. Van 16.00 tot 17.30 uur
Heb je een allergie of dieetwens? Laat het ons weten.
houden we een feestelijke openingsborrel.
Je vindt ons in de Tollenstraat op nr 24.
Open op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 16.30 uur.
Op zondag vanaf 14.00 uur.
We zien je graag!
T. 0345 548 148 l info@unamastapas.nl

548 148 l info@unamastapas.nl
una Mas - ontwerp stoepbord (sandwich)T.-0345
versie
2

T. 0345 548 148 l info@unamastapas.nl

tapas y pinchos
est. 2017

UNA MAS
Tollenstraat 24
4101 BE Culemborg
T. 0345 548 148
info@unamastapas.nl
unamastapas.nl

TAPAS I PINCHOS
UNA MAS
Tollenstraat 24
Gezellig borrelen
en eten.
4101
BE Culemborg
Kom langs op donderdag, vrijdag enT.zaterdag
0345 548vanaf
148 16.30 uur.
Op zondag vanaf 14.00 uur. Graag tot ziens!
info@unamastapas.nl
Meer informatie en/of reserveren:
unamastapas.nl
T. 0345 548 148 I info@unamastapas.nl
Tollenstraat 24, 4101 BE Culemborg
unamastapas.nl

unaMas_Gelderland Mag_Adv148x210mm.indd 1

UNA MAS

UNA MAS

Tollenstraat 24
4101 BE Culemborg
T. 0345 548 148

Tollenstraat 24
4101 BE Culemborg
T. 0345 548 148

info@unamastapas.nl
unamastapas.nl

UNA MAS
Tollenstraat 24
4101 BE Culemborg
T. 0345 548 148

info@unamastapas.nl
unamastapas.nl
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Belettering pand

UNA MAS
Tollenstraat 24
4101 BE Culemborg
T. 0345 548 148
info@unamastapas.nl
unamastapas.nl

info@unamastapas.nl
unamastapas.nl

Onepage site

07-03-17 20:31

Diverse middelen - viltjes, visits, menukaart, stoepbord, flyers, advertentie
UNA MAS

UNA MAS

Tollenstraat 24
4101 BE Culemborg
T. 0345 548 148

Tollenstraat 24
4101 BE Culemborg
T. 0345 548 148

info@unamastapas.nl
unamastapas.nl

info@unamastapas.nl
unamastapas.nl
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Concept l ontwerp
(Re)branding restaurant Andermaal

DINER
Andermaal
Markt 12, 4101 BX Culemborg
T. 0345 534 645 I info@andermaal.nl
www.andermaal.nl

K ADOBON
Ter waarde

van:

Datum uitgif

te:

Handtekening

/ stempel An

1 BX
Markt 12, 410

dermaal

T. 0345 534
Culemborg I

© 2021

aal.nl
I www.anderm
andermaal.nl
645 I info@

K ADOBON
rde van:
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Ontwerp (vrijwilligerswerk)
Diverse communicatiemiddelen
i.o.v. Stichting De Wilg - vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking

t

maanDagochtend
‘Casa Di mama’
Samen met andere moeders kun je gezellig koffiedrinken en een leuke
(creatieve) activiteit volgen.
Wanneer 1x per twee weken van 9.30 tot 11.30 uur
Data
16 en 30 jan. 13 en 27 febr. 12 en 26 mrt. 16 apr. 7 en 21 mei.
4 en18 juni. 2 juli. 20 aug. 3 en 17 sept. 1 en 22 okt.
5 en 19 nov. 3 dec.
Voor Wie Moeders met een licht verstandelijke beperking
(uit Overvecht e.o.)
loCatie
Buurtcentrum ‘De Boog’ in Overvecht, Gambiadreef 60, Utrecht.
Vanaf het stadsbusstation op Utrecht CS neem je lijn 7 richting
Overvecht-Noord. Uitstappen bij halte ‘Oranjerivierdreef ’.
Kosten
€ 2,50 per keer (of zie ‘deelnemersbijdrage dagactiviteiten’)

DinsDagochtend

Let op! Vorstelijk Complex,
Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht.
Vanaf busstation Utrecht CS,
Dans Je VriJ
lijn 3 richting Zuilen.
Gezellig dansen/bewegen.
Uitstappen bij halte ‘Bernardplein’.
men onlY
De straat oversteken.
Een echte mannenclub.
ontmoeting in onDieP/ZUilen
Samen leuke uitstapjes maken en meedoen aan creatieve activiteiten.
Wanneer
Wekelijks van 10.00 tot 12.00 uur
PerioDe
Januari - december
Voor Wie
Volwassenen/ouderen met een licht verstandelijke beperking
VerZorging De Wilg en Portes
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5 Utrecht
Kosten
Zie deelnemersbijdrage dagactiviteiten

DonDerDagochtend
WoensDagochtend
CULTURELE STRIPPENKAART
CULTURELE STRIPPENKAART
KoKen met sterren
lUnCHCafÉ
Leer gerechten koken van recept.
Eten klaar maken voor anderen, of gewoon gezellig samen lunchen.
VAN (NAAM)
VAN (NAAM)
KeramieK
sPortfit
Ontdek wat je allemaal van klei kunt maken.
internetCafÉ
In de ontmoetingsruimte is altijd wel iemand aanwezig die kan helpen
met surfen op het internet.
Wanneer
Wekelijks van 10.30 tot 14.30 uur
PerioDe
Januari - december
Voor Wie
Iedereen
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5 Utrecht
Kosten
Zie ‘deelnemersbijdrage dagactiviteiten’

WilgKrant maKen
Wanneer 1 x per twee weken van 14.00 tot 16.00 uur kom je bij elkaar
en maak je samen een krant, 4x per jaar wordt de krant
uitgegeven.
Data
16 en 30 jan. 13 en 27 feb. 12 en 26 mrt. 16 apr. 7 en 21 mei.
4 en 18 jun. 2 jul. 20 aug. 3 en 17 sept. 1, 15 en 29 okt.
12 en 26 nov. en 10 dec.
Voor Wie Bezoekers die kunnen lezen en schrijven
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, Utrecht
Kosten
Geen kosten aan verbonden

ma is vereist.

maanDagavond
KooKKUnsten
Samen boodschappen doen, koken, eten, afwassen en opruimen.
Wanneer Wekelijks van 18.00 tot 20.30 uur
PerioDe
Januari - december
Voor Wie Mensen die het gezellig vinden om samen te koken en eten.
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, Utrecht
Kosten
€ 122,50
met U-Pas € 104,-

ern
oma
0, De Meern.
ckengen
anaf daar
n en lijn 28
halte Boek-

Wekelijks van 14.00vind
tot 16.00 uur
CreatiefWilg
met mUZieK
ZONDAGAVOND 20 MEI
l Heb je vragen? Bel dan naar De
Januari - decemberuitprinten via www.dewilg.n
Zingen en muziek maken.
3672.
- 251
030met
Volwassenen/ouderen
een
licht verstandelijke beperking.
WorKsHoPs
De Wilg en Ewoud
Elke 2 maanden een ander (creatief) thema.
jfformulier
Inschri
Jan v.d. Heydenweg
2, IJsselstein.
Vanaf busstation
Voor eling
mensen
die van afwisseling houden!
nemen.
een volledig ingevuld formulier in behand
alleen
kunnen
Wij 295
Utrecht CS, streekbus
richting
Schoonhoven.
Wanneer
. Let op;Wekelijks van 13.00 tot 14.30 uur
incasso
tisch
automa
via
betaling
r aan3 minuten lopen.
geven de voorkeu
Uitstappen Ewoud/ Wij
Boerhaaveweg.
Dan nog
PerioDe
Januari - december
tische
automa
voor
ing
een bevoegd persoon kan de machtig
alleendagactiviteiten’
Kosten
Zie ‘deelnemersbijdrage
Voor Wie
Iedereen
incasso ondertekenen.
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5 Utrecht
stYlen en PimPen
Kosten
Zie ‘deelnemersbijdrage dagactiviteiten’
daarin:
met
Sieraden maken, oude tasjes weer helemaal
hot maken, make-up, etc ingsbrief
DATUM & DAGDEEL:
Na aanmelding ontvang je een bevestig
activiteit(en)
KUnst, CUltUUr en meDia
de
aan
e
deelnam
van
ing
• bevestig
ZATERDAGMIDDAG 30 JUNI
(en)
Poëzie, theater, muziek en beeldende
kunst.
activiteit
de
• aanvang data en tijden van
DierenVrienDen
• de kosten van deelname.
eettafel leiDsCHe riJn
Alles over dierenverzorging.
Uit zijn
eteneen
metbewijs
wijkbewoners in de buurt waar je woont!
Dit kan
Wanneer
Wekelijks van 13.00 tot inschrijv
14.30 uur
ing ontvang je altijd bericht van ons.
Na
Wanneer
Elke even week van 17.00 tot 20.00 uur
dat de
wachtlijst of een bericht
PerioDe
Januari - december
an inschrijving, een plaatsing op de
worden op datum25 jan. 8 feb. 7 en 21 mrt. 4 en 18 apr. 16 en 30 mei.
ingen Data
inschrijv
De
Voor Wie
Iedereen
gaat.
start
van
niet
of
activiteit later
13 en 27 jun. 22 aug. 5 en 19 sept. 3 en 31 okt.
je maakt
kans
meer
hoe
t,
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5
Utrecht
reageer
je
geselecteerd, dus hoe sneller
14 en 28 nov. 12 dec.
Kosten
Zie ‘deelnemersbijdragedeelnam
dagactiviteiten’
e aan een activiteit.
op
loCatie
De Hoge Weide, Ab Harrewijnstraat 45, Utrecht
biJZonDerHeDen Geef je op voor donderdag
14.00 uur
DATUM & DAGDEEL:
DeelnemersbiJDrage
bij Ineke Lissenburg van Doenja:
8 JULI
Dagactiviteiten
je - 463 88 459ZONDAGMIDDAG
of i.lissenburg@doenjadienstverlening.nl
g indienen voor indicatie. Heb06
eetCafÉ ‘PePer & ZoUt’
aanvraa
een
je
moet
iteiten
Voor dagactiv
€ 12,50 voor een 2-gangenmenu, excl. drankjes
deelnemersbijdrage
Bij De Wilg kun je elke dinsdagavond eten.
Ook buurtbewoners, vrienden,betaal je geenKosten
een indicatie voor dagbesteding, dan
king
aanmer
in
familie en begeleiders zijn van harte welkom.
Je kunt vanaf 16.00 uur dat je niet voor indicatie
aan De Wilg. Als je kunt aantonen
dagdeel en voor
’s middags binnen wandelen. Om 18.00 komen,
uur gaandan
webetaal
aan tafel.
je voor dagactiviteiten € 3,50 per
kunt
Wanneer
Wekelijks van 18.00 tot 19.30
uur
een hele dag € 7,- .
PerioDe
Januari - december
Voor Wie
Wilgbezoekers en buurtbewoners
van De Wilg
Avond- en weekendactiviteiten
De Wilg 15% korting op een groot
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan je
3-5, Utrecht
Heb een geldige U-pas? Dan geeft
Kosten
€ 7,50 voor een 3-gangenmenu
voor Wilgbezoekers iten. Voor enkele sportactiviteiten geldt
aantal avond- en weekendactivite
DATUM & DAGDEEL:
kopie van je U-pas mee met het
een
€ 9,50 voor een 3-gangenmenu
voor
buurtbewoners
wel
Stuur
50%.
van
zelfs een korting
DONDERDAGAVOND 2 AUGUSTUS
we geen korting verstrekken!
met U-Pas
€ 2,- korting
inschrijfformulier. Zonder kopie kunnen
zie www.u-pas.nl
HUisKamer
Voor meer informatie over de U-pas
Na het eten kun je blijven om bijvoorbeeld met elkaar tv te kijken.Je kunt ook
g
even surfen op het internet, of gezellig
een spelletje
doen.
Betalin
ersbijdrage voor de activiteit(en) in
Wanneer
Wekelijks van 18.00 totMocht
20.00het
uurlastig zijn om de deelnem
opnemen met De Wilg.
PerioDe
Januari - december één keer te betalen, dan kun je contact
Voor Wie
Iedereen
gerswerk doen?
vrijwilli
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan
3-5,
Utrecht
Wil je
t, of mail: m.douwstra@dewilg.nl
Kosten
€ 2,50
Bel naar De Wilg en vraag naar Margree

WoensDagavond

ACTIVITEIT

Darten Voor beginners
Geen ervaring nodig. Wij zorgen voor de dartpijlen.
Wanneer Wekelijks van 19.30 tot 21.30 uur
PerioDe
Januari - december
Voor Wie Iedereen
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, Utrecht
Kosten
€ 117,50
met U-Pas € 100,-

er 2012

n)

februari

Crea atelier
Met allerlei materialen creatief aan de slag.
KeramieK
Ontdek wat je allemaal van klei kunt maken ( valt onder het Crea Atelier).
Wanneer Wekelijks van 19.30 tot 21.30 uur
PerioDe
Januari - december
Voor Wie Iedereen
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, Utrecht
Kosten
€ 142,50 (inclusief 25,- materiaalkosten)
met U-Pas € 125,- (inclusief 25 materiaalkosten)

ten

n

ustus

21 oktober

en,
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De Wilg
Mecklenburglaan 3 - 5
3581 NV Utrecht
030 - 251 36 72
www.dewilg.nl

ACTIVITEIT

DATUM & DAGDEEL:
ZONDAGAVOND 20 MEI

DATUM & DAGDEEL:
ZONDAGAVOND 20 MEI

JA
ACTIVITEIT
KERSENFESTIVAL COTHEN

JA
ACTIVITEIT
KERSENFESTIVAL COTHEN

JA
ACTIVITEIT
KERSENFESTIVAL COTHEN

ZATERDAGMIDDAG 30 JUNI

DATUM & DAGDEEL:
ZATERDAGMIDDAG 30 JUNI

DATUM & DAGDEEL:
ZATERDAGMIDDAG 30 JUNI

KooKKUnsten
Samen boodschappen doen, koken, eten, afwassen en opruimen.
Wanneer
Wekelijks van 18.00 tot 20.30 uur
PerioDe
Januari - december
Voor Wie
Mensen die het gezellig vinden om samen te koken en eten.
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, Utrecht
Kosten
€ 126,00
DATUM & DAGDEEL:
met U-Pas
€ 107,-

JA

JA

leuke dingen met elkaar doen?
je graag in een vriendenkring en
Wekelijks van 19.30 totWil
21.30 uur
of mail: s.kock@dewilg.nl
naar De Wilg en vraag naar Sofie,
nd naar café
maa
Januari - december Bel
per
2x
Let op!
Croeselaan 91,
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, Utrecht
De Korenbeurs,
station Utrecht
€ 142,50
bus
af
Van
t.
ech
Utr
etten.
€ 121,lijn 1 richting Lun

CS,

‘Van Zijstweg’

e
Darten Voor geVorDerDen
Uitstappen bij halt
).
van de Croeselaan
Voor deze activiteit moet je wel dart-ervaring hebben.
(is een zijstraat
2x Per maand darten in café ‘De Korenbeurs’ in Utrecht.
Wanneer
Wekelijks van 19.30 tot 21.30 uur
PerioDe
Januari - december
Data
Korenbeurs: 24 jan. 7 en 28 feb. 13 en 27 mrt. 10 en 24 april.
15 en 29 mei. 12 en 26 jun. 28 aug. 11 en 25 sept. 9 en 30 okt.
13 en 27 nov. 4 dec.
Voor Wie
Iedereen die ervaring heeft met darten
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, Utrecht
Kosten
€ 122,50
met U-Pas
€ 104,-

DATUM & DAGDEEL:
ZONDAGMIDDAG 5 AUGUSTUS

DATUM & DAGDEEL:
ZATERDAGAVOND 1 SEPTEMBER

voor mensen
De Wilg is een vrijetijdsorganisatie
in Utrecht
met een verstandelijke beperking
en omgeving.
’s avonds als
Wekelijks bieden we zowel overdag,
anbod.
in het weekend een divers activiteitena
dan
Deze activiteiten worden door meer
100 vrijwilligers begeleid.
e (welzijns)
Daarnaast ondersteunt De Wilg divers
t bij het
organisaties in de provincie Utrech
doelgroep.
openstellen van activiteiten voor de
lg.nl
Meer informatie vindt u op www.dewi
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ACTIVITEIT

CULTURELE ZONDAG: KADECONCERT

CULTURELE ZONDAG: KADECONCER

ZONDAGMIDDAG 8 JULI

DATUM & DAGDEEL:
ZONDAGMIDDAG 8 JULI

DATUM & DAGDEEL:
ZONDAGMIDDAG 8 JULI

JA

ACTIVITEIT

THEATERFESTIVAL DE PARADE

JA
ACTIVITEIT
FESTIVAL IN VERVOERING

WilgbanD ‘WilD geraas’
Onze band ‘Wild Geraas’ is een begrip in Utrecht en omgeving. De band
heeft een vaste bezetting. Soms zijn we op zoek naar iemand die een
bepaald instrument speelt. Dan kun je auditie doen.
Wanneer
Wekelijks van 19.30 tot 21.30 uur
PerioDe
Januari - december
Voor Wie
Muzikanten
loCatie
Utrechts Centrum voor deDATUM
Kunsten&(UCK),
Domplein 4, Utrecht.
DAGDEEL:
Vanaf busstation Utrecht CS, lijn 2 ringlijn Museumkwartier.
ZATERDAGAVOND 1 SEPTEMBER
Uitstappen bij halte ‘Domplein’.
Kosten
€ 120,00
met U-Pas
€ 102,-

JA
ACTIVITEIT
JAZZFESTIVAL SOEST

JA

ACTIVITEIT

CULTURELE ZONDAG: KADECONCERT

bilJarten
Er worden verschillende biljartspelletjesDATUM
gedaan. & DAGDEEL:
Wanneer
Wekelijks van 19.30 tot 21.30
uur
DONDERDAGAVOND
2 AUGUSTUS
PerioDe
Januari - december
Data
26 jan. 16 feb. 29 mrt. 26 apr. 31 mei. 28 jun. 30 aug.
KorenbeUrs 27 sept. 25 okt. 29 nov.
Voor Wie
Ervaren biljarters
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, Utrecht
Laatste donderdag van de maand naar café De Korenbeurs,
Croeselaan 91, Utrecht. Vanaf busstation Utrecht CS: lijn 1
richting Lunetten. Uitstappen bij halte ‘Van Zijstweg’
(is een zijstraat van de Croeselaan).
DATUM & DAGDEEL:
Kosten
€ 119,00
ZONDAGMIDDAG 5 AUGUSTUS
met U-Pas
€ 101,-

JA
ACTIVITEIT
FESTIVAL IN VERVOERING

toneel
Wanneer
PerioDe
loCatie
Kosten
met U-Pas

JA

ACTIVITEIT

gamen Ps3
Samen computerspellen spelen! De Playstation3 en Wii staan voor je klaar.
Wanneer
Wekelijks van 19.30 tot 21.30 uur
PerioDe
Januari - december
Voor Wie
Mensen die het leuk vinden om samen een spelletje te doen
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, Utrecht
Kosten
€ 100,50

THEATERFESTIVAL DE PARADE

15-03-12 09:55

JA
ACTIVITEIT
JAZZFESTIVAL SOEST

JA

ACTIVITEIT

THEATERFESTIVAL DE PARADE

JA

ACTIVITEIT

THEATERFESTIVAL DE PARADE

DATUM & DAGDEEL:
DONDERDAGAVOND 2 AUGUSTUS

DATUM & DAGDEEL:
DONDERDAGAVOND 2 AUGUSTUS

JA
ACTIVITEIT
FESTIVAL IN VERVOERING

JA
ACTIVITEIT
FESTIVAL IN VERVOERING

DATUM & DAGDEEL:
ZONDAGMIDDAG 5 AUGUSTUS

DATUM & DAGDEEL:
ZONDAGMIDDAG 5 AUGUSTUS

JA
ACTIVITEIT
JAZZFESTIVAL SOEST

JA
ACTIVITEIT
JAZZFESTIVAL SOEST

DATUM & DAGDEEL:
ZATERDAGAVOND 1 SEPTEMBER

DATUM & DAGDEEL:
ZATERDAGAVOND 1 SEPTEMBER

JA
ACTIVITEIT
NEDERLANDS FILM FESTIVAL

JA
ACTIVITEIT
NEDERLANDS FILM FESTIVAL

JA
ACTIVITEIT
NEDERLANDS FILM FESTIVAL

JA
ACTIVITEIT
NEDERLANDS FILM FESTIVAL

DATUM & DAGDEEL:
ZONDAGMIDDAG 30 SEPTEMBER

ZONDAGMIDDAG 30 SEPTEMBER

DATUM & DAGDEEL:
ZONDAGMIDDAG 30 SEPTEMBER

DATUM & DAGDEEL:
ZONDAGMIDDAG 30 SEPTEMBER

CreaClUb lr
Speciaal voor alle creatieve mensen in Leidsche Rijn!
Wanneer
Wekelijks van 19.00 tot 21.30 uur
PerioDe
Januari - december
loCatie
Vrijetijdscentrum Voorn, Akkrummerraklaan 131, Utrecht
Kosten
€ 142,50 (inclusief materiaalkosten)
DATUM & DAGDEEL:
met U-Pas
€ 133 (inclusief materiaalkosten)

15-03-12 09:55

JA
ACTIVITEIT
POPRONDE UTRECHT

JA
ACTIVITEIT
POPRONDE UTRECHT

JA
ACTIVITEIT
POPRONDE UTRECHT

JA
ACTIVITEIT
POPRONDE UTRECHT

DATUM & DAGDEEL:
DONDERDAGAVOND 18 OKTOBER

DATUM & DAGDEEL:
DONDERDAGAVOND 18 OKTOBER

DATUM & DAGDEEL:
DONDERDAGAVOND 18 OKTOBER

DATUM & DAGDEEL:
DONDERDAGAVOND 18 OKTOBER

ACTIVITEIT
MUSEUMNACHT
DATUM & DAGDEEL:
ZATERDAGAVOND
20 OKTOBER

© 2021

JA
ACTIVITEIT
FESTIVAL AAN DE WERF

DonDerDagavond

CULTURELE ZONDAG: KADECONCERT

DinsDagavond

De Wilg

mUZieK en Zang
Zingen en muziek maken voor iedereen.
Wanneer Wekelijks van 19.30 tot 21.30 uur
PerioDe
Januari - december
Voor Wie Iedereen
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, Utrecht
Kosten
€ 117,50
met U-Pas € 100,-

JA
ACTIVITEIT
FESTIVAL AAN DE WERF

in beelD
ZONDAGAVOND 20 MEI
Leer hoe je foto’s kunt maken en van je vakantiefoto’s een fotoalbum.
tHema miDDag
Elke 6 weken bedenken we een thema om aan te gaan werken.
VerHalentHeater
Praten over boeken en voorlezen.
Wanneer
Wekelijks van 13.00 tot 14.30 uur
PerioDe
Januari - december
Voor Wie
Iedereen
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, Utrecht
DATUM & DAGDEEL:
Kosten
Zie ‘deelnemersbijdrage dagactiviteiten’

JA
ACTIVITEIT
KERSENFESTIVAL COTHEN

Dag- en avondactiviteiten

ZaalsPort
Naast zaalsporten zoals basketbal en voetbal doen we ook spellen
op je eigen niveau.
Wanneer Wekelijks van 19.30 tot 21.30 uur
PerioDe
Januari - december
Voor Wie Iedereen die redelijk ter been is
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5, Utrecht
Kosten
€ 117,50
met U-Pas € 58,75

VAN (NAAM)

JA
JA
ACTIVITEIT
ACTIVITEIT
e
WoensDagmiddag
ene informati
DinsDagmiddag
em
alg
FESTIVAL
AAN
DE
WERF
FESTIVAL
AAN
DE
WERF
ontmoeting in iJsselstein - ‘eWoUD’
HobbY atelier
ormulier
en voor de activiteiten. Het inschrijff
ijk aanmeld
DonDerDagmiddag
DATUM & DAGDEEL:
DATUM & DAGDEEL:
kunt je schriftel
Samen leuke uitstapjes maken enJemeedoen
aan creatieve
activiteiten.
boren zagen.
kunt het ook
t, maar jeTimmeren
je bijgevoegd in het programma overzich
Wanneer
PerioDe
Voor Wie
VerZorging
loCatie

CULTURELE STRIPPENKAA

VAN (NAAM)

Verschillende sporten komen hier aan bod, bijvoorbeeld gymnastiek, pilates
of volleyballen.
De KUnstenaars
Tekenen, schilderen, met allerlei materialen werk je naar een tentoonstelling toe.
Wanneer
Wekelijks van 10.30 tot 12.00 uur
PerioDe
Januari - december
Voor Wie
Iedereen (voor het lunchcafé is persoonlijke hygiëne
wel van belang)
loCatie
De Wilg, Mecklenburglaan 3-5 Utrecht
Kosten
Zie ‘deelnemersbijdrage dagactiviteiten’
lUnCHCafÉ € 2,50 voor een broodje, een kop soep of iets dergelijks.

programma

maanDagmiddag

CULTURELE STRIPPENKAART

JA
!
ITEIT
LET OP ELKE ACTIV
VOOR OPGEVEN
APART

ACTIVITEIT
MUSEUMNACHT
DATUM & DAGDEEL:
ZATERDAGAVOND
20 OKTOBER

JA
!
ITEIT
LET OP ELKE ACTIV
VOOR OPGEVEN
APART

ACTIVITEIT
MUSEUMNACHT
DATUM & DAGDEEL:
ZATERDAGAVOND
20 OKTOBER

JA
!
ITEIT
LET OP ELKE ACTIV
VOOR OPGEVEN
APART

JA

ACTIVITEIT
MUSEUMNACHT
DATUM & DAGDEEL:
ZATERDAGAVOND
20 OKTOBER

!
LET OP ELKE ACTIV
VOOR OPGEVEN
APART

concept+creatie+communicatie

Cumsandre vent lummodignibh et lorem quat. Ureetum nisciduisis esectem eum delessed magnissed eugiatue dolore
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ex exeros nulla conse tet nonsequam, suscilis nulla feugiat. Or sequatie ming et aliscipit, vel exerit lore magna alit
nit dolor aciliquis dolorem exer at. To exeriurem ilit lute diam zzrillandio ex eum quis ad dolessed modio commolore
deliquipsum nibh ex eugiamcon hendit et lore magna faciduisit venis alis alit dolorem delendignim in hent utem velendignim dit, quis etum ilissiscil utem del et amconsequis augueril ea feugu. An eros dolesenibh ent adit nostinibh
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quametum do odolore feummod olobor sit wissi. Putet augue conullan er sum et, conse dit ip etue exer aliquisi tisl ullan henissisit lobore modolore modolesenim quamet iustrud ea facilit iliquipiscil er suscipit alis am vero dolobor
sum vel dip eugiam, venisisi. Er sequi euipisl ilismol esequisl er ipisim atio conse conse tis aut num verostrud erci
tet, sissit, consequiscip er suscipit, vulla ad mod dolorper sit, consectem zzriure rciduis nulput nostis nulputem
inci eugait, quisit luptatue et, ver autat, quamconulla facillaor ip erciduisl endipit, se el iustie facil iniam iril iriliquate conse cor si blaorer. Sum dip enim veriure tet alit, quis amet dolorpe rcidunt laore do odo dolobortin hendre
el eugiamc onulla adiam, quamcon ut verostrud exeratu msandio nsequisi elis ex et lummy nummy nosto od magnit et,
conum dolorer ostrud eraesectem vel deliscinci eullam, quisim dignis essecte te consequis am vel utpat inci ting uisl
dipsumsandre consecte con ea core min hendit in hendigna .
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nulla aute moloreetum
Cumsandre vent lummodignibh et lorem quat. ureetum nisCidui-

Voorwoord 2

sis eseCtem eum delessed magnissed eugiatue dolore ex exeros

Inhoud 4

nulla Conse tet nonsequam, susCilis nulla feugiat. or sequatie

drents dorp 6

ming et alisCipit, vel exerit lore magna alit nit dolor aCiliquis

InleIdIng 8

dolorem exer at. to exeriurem ilit lute diam zzrillandio ex eum

hIstorIe 10

quis ad dolessed modio Commolore deliquipsum nibh ex eugiam-

landschap 16

Con hendit et lore magna faCiduisit venis alis alit dolorem de-

stedenbouw 18

lendignim in hent utem velendignim dit, quis etum ilissisCil utem

archItectuur 20

del et amConsequis augueril ea feugu. An eros dolesenibh ent adit nos-

situatie 22

tinibh exerius ciliqui tem euguerat la am, con vel eum niam iuscincip et irit, vel iuscin

ballast nedam 24

eugiate magna feugait, sim vulluptat, quametum do odolore feummod olobor sit

Feekes & colIjn (3.2), (4.1) 26

wissi. Putet augue conullan er sum et, conse dit ip etue exer aliquisi tisl ullan henis-

planVIsIe 28

sisit lobore modolore modolesenim quamet iustrud ea facilit iliquipiscil er suscipit

randVoorwaarden 30

alis am vero dolobor sum vel dip eugiam, venisisi. Er sequi euipisl ilismol esequisl er

planvisie (1.1), (1.6), (1.9) 32

ipisim atio conse conse tis aut num verostrud erci tet, sissit, consequiscip er suscipit,

boerenstraat beleVIngsstraat 34

vulla ad mod dolorper sit, consectem zzriure rciduis nulput nostis nulputem inci

parkeerhoF (1.2), (1.3) 36

eugait, quisit luptatue et, ver autat, quamconulla facillaor ip erciduisl endipit, se el

de speelVoorzIenIngen (1.7) 42

iustie facil iniam iril iriliquate conse cor si blaorer.

pergola en traFo (1.8) 44
openbare ruImte (1.9) 48

Sum dip enim veriure tet alit, quis amet dolorpe rcidunt laore do odo dolobortin

wonIngen (1.5) 52

hendre el eugiamc onulla adiam, quamcon ut verostrud exeratu msandio nsequisi

nawoord 66

elis ex et lummy nummy nosto od magnit et, conum dolorer ostrud eraesectem vel

proces & communIcatIe (1.4), (2.1), (2.2), (2.3), (2.4), (2.5) 68

deliscinci eullam, quisim dignis essecte te consequis am vel utpat inci ting endre

duurzaamheId (3.1) 76

mincilis nim ad et eummod tat, veleniat lam iriliquatue core faciduis diamcon sequat, vel ipsusti onsecte tat vel iure magnim dignim irit luptat nulput veliquisl ip

(1.1) InterpretatIe van het stedenbouwkundIg plan en uItgangspunten voor beeldkwalIteIt
(1.2) vIsIe op de wonIngen en de aansluItIng op het parkeerhof
(1.3) vIsIe op de parkeerhof, groen en materIalIserIng
(1.4) vIsIe op de door de ontwIkkelaar te slopen bebouwIng (aldI pand)
(1.5) vIsIe op de IntegratIe van het project bInnen de bestaande bebouwIng (wonIngen van‘betuws wonen’)
(1.6) vIsIe op eIgentIjdse archItectuur In een hIstorIsche context
(1.7) vIsIe op speelvoorzIenIng
(1.8) vIsIe op de In het plangebIed aanwezIge nuonvoorzIenIng (trafo)
(1.9) vIsIe op afwerkIng van de aansluItIng op het bestaand gebIed
(2.1) openstaan voor belangen gemeente, omgevIng
(2.2) In staat zIjn procesmatIg te kunnen werken
(2.3) gerIcht zIjn op samenwerkIng met andere dIscIplInes bInnen het project
(2.4) vIsIe op tIjdelIjke voorzIenIng parkeren tIjdens bouwproces
(2.5) vIsIe op de communIcatIe met de buurt tIjdens het ontwIkkelproces.
(3.1) gerIcht zIjn op duurzaam ontwerpen/bouwen
(3.2) In staat zIjn ontwerpen technIsch te onderbouwen
(4.1) persoonlIjke presentatIe van relevante kennIs en ervarIng met betrekkIng tot deze opgave.
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am in euissim quis aut tat, quatuer ad enis nim
quiscin hent augiam quatem nisse minisit volore el ipisit,vullaore ming et iure dit laorper
il utpat vulland. olute moloreetum ver am in euissim
quis aut tat, quatuer ad enis nim quiscin hent augiam quatem
nisse. Acipsum autpat, commodolute moloreetum am in
euissim quis aut tat, quatuer ad enis nim quiscin hent augiam
quatem nisse. augiat acilis. Quatuer ad enis nim quiscin hent
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aute euisciduis acipsum autpat, commodolute moloreetum
ver am. Ugiam, commolore duiscin ut nim veliqui pisit, quisi.
Si tat wissequ atumsan ullaortion ut ute molorer aut iril utpat,
volor sum ipit, quat utpatio nsenim veliquisi enit exerat vendit
iureriure conumsan veliquisl utat. Xercillum aute vel iusto con
vel dolutat, quatem nullan ut.

am in euissim quis aut tat, quatuer ad enis nim
quiscin hent augiam quatem nisse minisit volore
el ipisit,vullaore ming et iure dit laorper il utpat
vulland. olute moloreetum ver am in euissim quis aut tat,
quatuer ad enis nim quiscin hent augiam quatem nisse. Acipsum autpat, commodolute moloreetum am in euissim quis aut
tat, quatuer ad enis nim quiscin hent augiam quatem nisse.
augiat acilis. Quatuer ad enis nim quiscin hent augiam quatem
nisse minisit volore el ipisit gna feuissit utat. Quamet vullan
en. embroidery nos nulputem iliquisis dit nulla aute euisciduis
acipsum autpat, commodolute moloreetum ver am.
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Concept l ontwerp
Tender Multifunctioneel centrum Drents Dorp Einhoven - boek
i.o.v. Feekes&Colijn Architekten
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Concept l ontwerp
Herpositionering Iter Fidelis incl. bijbehorende introductiecampagne (intern & extern)

Teaser klanten (extern)

Teaser intern

VERVOLG TEASER(S) KLANT > DEZE ZAG U MISSCHIEN WEL AANKOMEN

Deze zag U NIeT
aaNkomeN

SOMMIGE DINGEN ZIJN
NIET TE VOORSPELLEN.

Deze zag je NIeT
aaNkomeN

EN DIT IS NOG MAAR DE WARMING UP…
WE ZIEN JE OP 20 DECEMBER!

ANDERE GELUKKIG WEL…

Computerweg 2, 3542 DR Utrecht T +31 346 283 090 www.iterfidelis.com

Computerweg 2, 3542 DR Utrecht T +31 346 283 090 www.iterfidelis.com

TEASER INTERN: PACKAGE VOORZIEN VAN STICKER > DEZE ZAG JE MISSCHIEN
WEL AANKOMEN
Vervolg
teaser intern

Vervolg teaser klanten

MOGEN WE ONS EVEN VÓÓRSPELLEN?

MOGEN WE JE EVEN VÓÓRSPELLEN?

DE PRESTATIE-ENGINEERS

DE PRESTATIE-ENGINEERS

Korte informatie over de nieuwe positionering van
Iter Fidelis . U hoort/ziet er binnenkort meer van.
Ximinctatus con platium is consentem re nonseni enihil minctatet aut od eos quam venimpos voluptates et quos essit facea
aut re eatur rectetur sum eum fugitest, sit vendipsam volescidit
harior rem quos vendae nis moditius nihil molorerionem lat
occus aperat. Cae nat quo tem. Nem atus as atecus. Aped ut
labore, sit que comniet milis eum, corestrum sendion con es
conet accae dollia quo iderrum inimporporum fuga. Ut as ex
et fuga. Itatia doluptatem faccaborest eosae sectur simus id
quunt, cullorero moluptur as quosaer ferume pro quia sinctur
simin conemquiae lature porit quam que pratius, opta esti dolende mporrovita con etur. www.prestatie-engineers.com

LEUKE PRIJZEN
TE WINNEN!

VOORSPELT U DE OLYMPISCHE
PRESTATIES OOK MEE?
Aankondiging van de ‘wedstrijd’. Deelname op de website
(log in) van Iter Fidelis. Uptatur, sunt aut eaqui occus as pos
dolecto di aut moluptas que que conestem a doluptas aut
reheniat. Et, sitat acerspero molestiat quatinihil ipsam reptate
mporece stiur, te eos cus. Doluptat voluptium aborem et pa est
et invelluptat et modis maximag nimpos sam, aut ut quis ilia
conectur?
Onsedi ut auteni reicipsaes dolorest, quati velignatia acea porit
eicimolo quis quibustis alia diti ut laborro vel ipicipsus duciusae
cusciis eatibus utam quidustiunt, officit quam quam non et experepe santiscienis de nulpa sant etur sintemos autaecto occae
quas vendandi consequo dolenihit vendus, sa voluptatecto et id
ea corempo ratusciis maio. Inieniment. Orempor aci consedignat aute re commoluptat.

>> DE PRESTATIE-ENGINEERS

Korte informatie over de nieuwe positionering van
Iter Fidelis (‘jij dus’) . Je hoort/ziet er binnenkort meer van.
Ximinctatus con platium is consentem re nonseni enihil minctatet aut od eos quam venimpos voluptates et quos essit facea
aut re eatur rectetur sum eum fugitest, sit vendipsam volescidit
harior rem quos vendae nis moditius nihil molorerionem lat
occus aperat. Cae nat quo tem. Nem atus as atecus. Aped ut
labore, sit que comniet milis eum, corestrum sendion con es
conet accae dollia quo iderrum inimporporum fuga. Ut as ex
et fuga. Itatia doluptatem faccaborest eosae sectur simus id
quunt, cullorero moluptur as quosaer ferume pro quia sinctur
simin conemquiae lature porit quam que pratius, opta esti dolende mporrovita con etur www.prestatie-engineers.com

LEUKE PRIJZEN
TE WINNEN!

UITNODIGING
VOORSPELLING OLYMPISCHE SPELEN 2014

In een aantal categorieën kun je op het Inter Fidelis intranet
(speciaal ingericht) voorspellingen doen over de prestaties
van de Nederlandse sporters op de Olympische Winterspelen.
Uptatur, sunt aut eaqui occus as pos dolecto di aut moluptas
que que conestem a doluptas aut reheniat. Et, sitat acerspero
molestiat quatinihil ipsam reptate mporece stiur, te eos cus.
Doluptat voluptium aborem et pa est et invelluptat et modis
maximag nimpos sam, aut ut quis ilia conectur?
Onsedi ut auteni reicipsaes dolorest, quati velignatia acea porit
eicimolo quis quibustis alia diti ut laborro vel ipicipsus duciusae
cusciis eatibus utam quidustiunt, officit quam quam non et experepe santiscienis de nulpa sant etur sintemos autaecto occae
quas vendandi consequo dolenihit vendus, sa voluptatecto et id
ea corempo ratusciis maio. Inieniment. Orempor aci consedignat aute re commoluptat.

>> DE PRESTATIE-ENGINEERS
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Ontwerp (vrijwilligerswerk)
Diverse communicatiemiddelen
i.o.v. Stichting De Wilg (vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking)
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26 FEBRUARI 2012

is een initiatief van Cultuur in Oost en De Wilg.
Kijk voor actuele informatie op www.cultuurinoost.nl

GENIETEN VAN KUNST
ELKAAR ONTMOETEN EN BIJPRATEN
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LOCATIE: DE WILG
MECKLENBURGLAAN 35 UTRECHT

de wilg slaat de brug tusse
n mensen met een licht
verstandelijke beperking
en de vrijetijdsorganisat
ies in
leidsche rijn. het doel
is om mensen met een licht
verstandelijke
beperking te helpen om
nieuwe contacten te legge
n, zodat zij
kunnen meedoen aan het
reguliere aanbod bij hen
in de buurt
zoals sport, theater, curs
ussen of een eetclub.
de wilg kan voor mensen,

• vanaf 16 jaar
• met een licht verstandelijke beperking
• die in leidsche rijn wonen
• die lid willen worden van een club

mensen met een licht verstandelijke beperking vallen op vrijetijdsbesteding vaak tussen wal en schip. ze voelen zich niet op hun plek binnen
organisaties die speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking
activiteiten organiseren (categoriaal aanbod). er is behoefte
om mee te doen aan reguliere activiteiten. doordat zij echter moeite

of vereniging bij hen in de buurt
kijken naar passend aanbod en onders
teunen
bij deelname aan een activiteit.

hebben met het maken en onderhouden van contact en soms niet gewenst
gedrag vertonen (bijvoorbeeld te hard praten, te dicht bij iemand komen
e.d.), kan dit tot onbegrip leiden binnen organisaties. daarnaast is er
een groep die wel graag wil maar niet durft.

op een leuke
iedereen heeft recht
haar vrije tijd!
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De Wilg • Mecklenburglaan 3 - 5 • 3581 NV Utrecht
030 - 251 36 72 • www.dewilg.nl

dewilg
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is een initiatief van Cultuur in Oost en De Wilg.
Kijk voor actuele informatie op www.cultuurinoost.nl
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Concept l ontwerp
Tender Westerschelde - consortium Sherpa (Arcadis/Croon)
i.o.v. PreTenders&Co

STERK

in COnDiTiE

NIEUWE
KRACHT

WESTERSCHELDE

STERK IN CONDITIE
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drijvende

kracht
voor vernieuwend onderhoud
van areaal westerschelde

leeswijzer

Overal waar de kwaliteiten van Sherpa de klantvraag raken of overtreffen,
is dit gemarkeerd met een of meer gemakkelijk herkenbare iconen

Voorspellend vermogen

Minimale hinder

Innovatiekracht

Maximale doorstroming

Omgevingsfocus

Publieksgericht handelen

Goed huisvaderschap

Soepel samenwerken

Sterke areaalconditie

Optimale Veiligheid

Maximaal ontzorgen

Beheren = vooruitzien
Persoonlijke inleiding projectdirecteuren.

Que is aliquat volor sa dolo officat inc-

Ab imporeicilla consed ex ea doluptatessi

tiaspit volor ratinim porepe nonsediam

dolentio moluptatem ipissimente volor

que dus verum quatior emporehent. Quas

arci cuptate mporio ipsum voluptas eum

quam quis pres coraes. Os asped magni

il estia que qui om Agnam int volorup tat-

sum endions edicita estorep ellicim res

invello officid que con praerspe sumquati-

et et magnate dera vit ex es eosa vidit,

um nectore molestrum iliquissit autectus

consequiati accae core, ut aut distio.

rem. Aborere acillandae ommodissi resti

Tiumque ent quis quam dolores sit, sit

ipsanti od magnient, odicips undeni ip-

ulparci moluptatur sum quis eaquo to

sum es am, quissit magnis niet labo. Ut et

dolorion plibus sitiis ratia ipid que con pre

volupta dernate conest rerum essit alicto

modit, corro eum quia in et que parum

conest volendit aliquas voluptatium.

quis dis ant volupta quibus none simporp

Conectenes restrum re dis inus everum is

orporiatur, tem quateni muscium qui quia

in eum quae si doluptate quatecu lluptat

dolut officid istibus debis essimax imaion

facerro ium que ad ma aut occum rempori

nonsequae. Busdam, te vent est officit

onsedia ipsae del iust volo.

iorectius as et totatur.

Directeur Arcadis

STERK IN CONDITIE

De duurzame dynamiek van
Directeur
Croon
Areaal
Westerschelde
vraagt
om vooruitziend onderhoud
Areaal Westerschelde: sterke conditie(s) gevraagd .
Dis reperae nobita quundan daeste moluptur? Equat et fuga. Ut labo. Non
consequo qui vid quidelis num quod eos quundus milis qui voluptur? Ectum
volore sant que nobiti velluptat.Eveliquatemo ma nim ab is ut ut estis cores
vit aut laut magnit voloritae veliquidunt fugit, odissi quia velloratem sam
int facitaerem quam utasped que moluptatum nis con pra ne ea sit dictis que
eum fugit acestibus apisimaio tent rerferion nectenis sum venis.
Ihicipidis ea volorendae et vollam volupis nobitib uscium seditat occus alis
ea perum enimenet alignim ollabor untoreseris diant di utatur, suntis cum
eatestia porecta spicipsae sit re, nos audaerum laccus debis ipidel eatestemque verferem harci ut fugiae cuscian ihilluptas aliquid usapernam inctaturit,
commodi sit, quatur, cus ut a veliquiam is alisque volo conse voluptatamet
molut voluptaqui ium utem natur sequam fugiam, aut inis arcieni milibea
voluptiatur mos eatur si nullenihil ipistii sciisinti comnimu saperoris derrum eic tem cusandi gniscienis mossimp oresed moluptiis expero dolumquatas ulpa cupicil ligeniasi ditatur eicipidenis moluptis conseque cullorro
officiat aut aperspe ditiberum quae asi berovitatint perehendamus dit ut
ati officaborat dolorec ullest laces qui rest es es et laboritatium et et quiant
reriberum volupis acerum dolore excea dolest, ut lis eos dolupta simillest
quiam ex exerempora quasim secessed maximent ipiet atios dest parchicit
fugiand amenimet quidi adio to ex eos molut is aditin rem alitatem eaqui
cum remporibusam iurisquam erum ipienit velit, aliquam, simodis volende
sequos simillaut doluptas eturibus.

Ucia accus dolecaero eaqui
Deze aanpak draagt bij aan
voorspellend vermogen omdat ..

hoofdstuk

• Deroreicid quia quis modipit maximusa doluptat
Cepuditio intintis nos saperia conectatque et
• Ddbit etur simus qui nimus ide laccaturiam que poruptat
fuga. Itaepel luptatest, que la nonsequiat estecup tatur?
• Quis eventecat occumque qui consequatur aut quianti
officid exerum iume aceribusae plaboribus
• Deroreicid quia quis modipit maximusa doluptat
Cepuditio intintis nos saperia conectatque et

• Quis eventecat occumque qui consequatur aut
officid exerum iume aceribusae plaboribus
• Deroreicid quia quis modipit maximusa doluptat
Cepuditio intintis nos saperia conectatque et
• Ddbit etur simus qui nimus ide laccaturiam que
fuga. Itaepel luptatest,.

Ulluptatas quisti nullabo. Nequi totationse od molorero etur audis utes
maximin ne et quis maximo dist laut et voleniscius et omniassintem unt
faccae. As doluptiaspis molorro iuntota testionsendi omnis ut quaspit,
niet venditas eum atusdam sum rerum.Feraepelique verum alitende por
sum nos ex ex esed qui coreria tiisint. Ihicipidis ea volorendae et vollam
volupis nobitib uscium seditat occus alis ea perum enimenet alignim ollabor untoreseris diant di utatur, suntis cum eatestia porecta spicipsae sit
re, nos audaerum laccus debis ipidel eatestemque verferem harci ut fugiae
cuscian ihilluptas aliquid usapernam inctaturit, commodi sit, quatur, cus ut
a veliquiam is alisque volo conse voluptatamet molut voluptaqui ium utem
natur sequam fugiam, aut inis arcieni milibea voluptiatur mos eatur si nullenihil ipistii sciisinti comnimu saperoris derrum eic tem cusandi gniscienis
mossimp oresed moluptiis expero dolumquatas ulpa cupicil ligeniasi ditatur
eicipidenis moluptis conseque cullorro officiat aut
aperspe ditiberum quae asi berovitatint perehendamus dit ut ati officaborat
dolorec ullest laces qui rest es es et laboritatium et et quiant reriberum volupis acerum dolore excea dolest, ut lis eos dolupta simillest quiam ex exerempora quasim secessed maximent ipiet atios dest parchicit fugiand amenimet
quidi adio to ex eos molut is aditin rem alitatem eaqui cum remporibusam
iurisquam erum ipienit velit, aliquam, simodis volende sequos simillaut
doluptas eturibus. Ibusae eum rerferf erspicia net am es el iduciistes sollacestiam rerum qui unt, quatem aceat eri officiure none pel erionsequi
dellique labor a nectectae por miliandandi culland elitatiatum es neceri
officia sperciu ntibus anturibus, volut fugit et, tet hitio quas dit dunt optati
berorum sitatio estio. Nem int doloriatem fugia sum ipsunt quo tempore, in
rem. Neque porere cus et plignienis earchilis vendere entiis minctae rferro
optas et a perum qui tem ducipsantur molesciunt ditae voluptatem fuga.
Ut facero dolupis eume nobis aditat faces simus ut es et hicienihillo dolo
omnimil ipsapiet et quiam vellupta sime odior si omnime si occus perci sus,
sundis eumque conescil evel mo endis experum sinvelit por sitis doloribus,
quoditas anto id min nos millique sequibe rspisim porrum sit, tem recatem
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apereserfero te plaborerum facest, omnihicipiti dolupti onsende nimagnam,
corionsed molorro id qui ne dolumeni. deroreicid quia quis modipit maximusa doluptat. Cepuditio intintis nos saperia conectatque et, comnis debit
etur simus qui nimus ide laccaturiam que poruptat fuga. Itaepel luptatest,
que la nonsequiat estecup tatur? Quis eventecat occumque qui consequatur
aut quianti officid exerum iume aceribusae plaboribus assunducim onsende
nimagnam, corionsed molorro id qui ne dolumeni. deroreicid quia quis
modipit maximusa doluptat. i nullenihil ipistii sciisinti comnimu saperoris derrum eic tem cusandi gniscienis mossimp oresed moluptiis expero
dolumquatas ulpa cupicil ligeniasi ditatur eicipidenis moluptis conseque
cullorro officiat aut aperspe ditiberum quae asi berovitatint.

Sherpa Asset Management:
drijvende kracht achter vooruitstrevend onderhoud.
Ibusae eum rerferf erspicia net am es el iduciistes sollacestiam rerum qui
unt, quatem aceat eri officiure none pel erionsequi dellique labor a nectectae por miliandandi culland elitatiatum es neceri officia sperciu ntibus
anturibus, volut fugit et, tet hitio quas dit dunt optati berorum sitatio estio.
Nem int doloriatem fugia sum ipsunt quo tempore, in rem. Neque porere
cus et plignienis earchilis vendere entiis minctae rferro optas et a perum qui
tem ducipsantur molesciunt ditae voluptatem fuga. Ut facero dolupis eume
nobis aditat faces simus ut es et hicienihillo dolo omnimil ipsapiet et quiam
vellupta sime odior si omnime si occus perci sus, sundis eumque conescil
evel mo endis experum sinvelit por sitis doloribus, quoditas anto id min nos
millique sequibe rspisim porrum sit, tem recatem oluptam, quos imoluptatum sim rate sitium facepeles aliquis il magnistiis et remqui sunduciet et

• Ddbit etur simus qui nimus ide laccaturiam que poruptat
fuga. Itaepel luptatest, que la nonsequiat estecup tatur?

oluptam, quos imoluptatum sim rate sitium facepeles aliquis il magnistiis et
remqui sunduciet et apereserfero te plaborerum facest, omnihicipiti dolupti
onsende nimagnam, corionsed molorro id qui ne dolumenit desecus
senet quam re moluptam quam quiantibus resciis adisquat as minulparum
comnia consequ iatiis iligend erehent voluptur? Ucia accus dolecaero eaqui
quat quam quibeaquae rem fuga. Riatur? Quia inis aut optaquia as ad quis
ad quamus quibus, omnimo que et modis eatent harum quas dis sitaspero
vellori dolecto tota
Tussenkop
Cepuditio intintis nos saperia conectatque et, comnis debit etur simus
qui nimus ide laccaturiam que poruptat fuga. Itaepel luptatest, que la
nonsequiat estecup tatur? Quis eventecat occumque qui consequatur aut
quianti officid exerum iume aceribusae plaboribus assunducim alit aditem
ipienducid estio. Estiamet libus, sitatquos et reium venda nimin et odis
magnima ximpore non re, qui volupta tiorum quiatis pro denimet, sum quis
volo quate laudit et dolut quiasped que nonse nost, sum etur? Quibus que
nonsed maximent, ut andi ut re sequiat veliquae volum versperae con rem
excerfe riores dolo maximus. Oluptae peris dis et ut earum earum as ellaut
demquodis eatur ad que sed minusapiet qui optas mossi beratib erumendit,
nimin resto con et ab ipsae non comnimolo ium et, tem ius eniminv endundes re cora volesti ossinve llibus sum destrum apiet facient liberum qui ut
andae nos dolesenem quibus etur?Nos iundi cores eatem quide volorum
quistium volupiet, aliquibus cuptatqui blaciis dolecepra soluptaera dolum
et lam, nimagnat. Es ea conse provit, coria pa quibus maios solorerum hitet,
que vel ilitasp erchit doluptatum ne comni cum adionsendam dolorroressi
dit qui te nobis et ommolupiet miliquae cum incitis di del iusam volupta
temporitas eniatin culligenia quas sedipie ndandicatur, cupti aut ame
optiam res et estiae dollore praeper spician daestrum apessimppora ea que
secto erunt laborrum facearisinum .

Inleiding

hoofdstuk 1

Deze aanpak draagt bij aan
voorspellend vermogen omdat ..
• Sherpa bevordert absolute voorspelbaarheid
(tekst over voorspelbaarheid)
• Sherpa dient en stimuleert constante innovatie
(tekst over innovatiekracht)
• Sherpa overziet en ondersteunt het totale areaal
(tekst over omgevingsfocus)
• Deroreicid quia quis modipit maximusa doluptat
Cepuditio intintis nos saperia conectatque et
• Ddbit etur simus qui nimus ide laccaturiam que poruptat
fuga. Itaepel luptatest, que la nonsequiat estecup tatur?

sherpa. sterk in conditie.

Por sum exdesesed qui coreri tiisint
ovidesti scimagnis ditate accus elescid.

Concept l ontwerp
Tender Westerschelde - consortium Sherpa (Arcadis/Croon)
i.o.v. PreTenders&Co
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Ontwerp
Diverse promotiemiddelen t.b.v. beurzen / evenementen / sampling
i.o.v. Struik Foods Europe

Sampling Schiphol

Vierdaagse van Nijmegen

Sampling
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Ontwerp l opmaak
Diverse promotiemiddelen t.b.v. beurzen / evenementen / sampling
i.o.v. Struik Foods Europe

Huishoudbeurs 2012
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