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Hilversum – Ze zijn voor veel onder-
nemers al een goede bekende bij de 
krant, de accountmanagers Herbert 
Cordilia en Eric van Eikeren. Tijdens 
de Gooise Bedrijven Dag, waar De 
Gooi- en Eemlander mediapartner van 
is, zullen ze met ondernemers uit de 
regio in overleg gaan over een pagina 
business-to-business (B2B), die vol-
gend jaar van start gaat. 

Cordilia legt uit: ,,Zo’n soort pagina, ‘Goede 
Zaken’, bestaat al bij andere titels van onze 
uitgeverij HDC Media, het Noordhollands 
Dagblad en Haarlems Dagblad, maar elke 
regio heeft toch weer een verschillend ka-
rakter en een andere ondernemingskwali-
teit. Een aantal relaties heeft al aangegeven 
belangstelling te hebben voor zo’n pagina, 
om hun bedrijfsnieuws en -nieuwtjes te 
plaatsen.’’
Van Eikeren komt met cijfers: ,,Driekwart 
van de business-to-business doelgroep 

leest dagelijks een gedrukte krant, dat blijkt 
uit een onderzoek naar het mediabereik in 
Nederland van de NOM (Nationaal Onder-
zoek Media) Print Monitor. Het leesgedrag 
van deze doelgroep lijdt dus niet onder alle 
digitale media, de ondernemer gaat er dui-
delijk voor zitten om zijn krant te lezen, en 
leest die krant ook van A tot Z. Van alle re-
gionale dagbladen heeft HDC Media daar-
naast nog eens het hoogste bereik en is 
daarmee dus eff ectiever dan NRC, Manage-
ment Team en Elsevier. Dit zijn natuurlijk cij-
fers waarmee wij als accountmanagers voor 
de dag kunnen komen bij onze klanten.’’ 
Opmerkelijk is ook dat 47 procent van de 
krantenlezers in het Gooi en de Vechtstreek 
zelfs meerdere kranten leest. ,,Daarmee zie 
je maar hoe goed het is om ook bedrijven-
nieuws in je krant te hebben.’’
De accountmanagers willen op de nieuwe 
B2B-pagina in ieder geval nieuws en aan-
kondigingen van netwerkbijeenkomsten 
en lezingen plaatsen. Daarnaast zullen 
redacteuren van de commerciële redactie 

van de krant zorgen voor aardige rubrieken 
over de mens(en) achter een bedrijf. ,,Dat 
lijkt ons allemaal een goede reden voor 
bedrijven om te kiezen voor het A-merk 
De Gooi- en Eemlander’’, zegt Cordilia: ,,In 
principe kan iedereen op de B2B-pagina te-
recht, van ZZP-er tot groot bedrijf. Ik vond 
een tijdje geleden nóg een mooi voorbeeld. 
Een makelaar die op zoek was naar een 
nieuwe werkgever stelde zich uitgebreid 
voor in een interview. Kijk, het moet geen 
vacaturebank worden, maar zo’n verhaal is 
natuurlijk wel een leuke manier om te com-
municeren.’’
Van Eikeren: ,,Er is een duidelijke verande-
ring zichtbaar van behoeftes van adverteer-
ders in de krant en wij zijn daardoor meer 
adviseurs geworden voor onze relaties. Wij 
kunnen daarin ook samenwerken met onze 
commerciële redactie die ook voor bedrij-
ven en non-profi torganisaties magazines 
en bijlagen kan maken. Dat maakt ons werk 
als accountmanagers breder en dus ook 
weer interessanter.’’

Hilversum – De Gooise Bedrijvendag 
krijgt nieuw elan, met een grotendeels 
nieuwe groep organisatoren en veel 
frisse ideeën. In ’t Spant in Bussum 
komen ondernemers uit het Gooi, de 
Vechtstreek en Eemland op maandag 
7 november bij elkaar om op een actie-
ve manier te netwerken.  Deelnemers 
en sponsoren worden actief gestimu-
leerd om kennis te maken met elkaar. 
Het thema van de dag is ‘verrassen, 
verleiden, verbinden’.

Sandra Schuin van de stichting GBD vertelt 
dat de Bedrijvendag een nieuwe opzet krijgt 
omdat het beurs-achtige karakter van voor-
gaande jaren toch een min of meer verou-
derde vorm is. ,,We gaan met onze tijd mee, 
of lopen daarin misschien wel wat voorop, 

door de bezoekers uit te dagen kennis te 
maken met elkaar. Denk aan blind dates, 
een dating wall en gastheren en –dames 
(acteurs), die mensen met elkaar in contact 
brengen. Veel ondernemers vinden het 
best moeilijk om spontaan op iemand af te 
stappen en visitekaartjes te gaan uitwisse-
len. De meesten stappen bij binnenkomst 
toch eerst maar eens op iemand af die ze 
al kennen, terwijl ze eigenlijk komen om 
nieuwe mensen te ontmoeten. Daar willen 
we graag bij helpen. Dat kan ook door de 
workshops waar ze actief met elkaar aan de 
slag gaan.’’
Zo is er bijvoorbeeld het social-mediaplein, 
waar leerlingen van het ROC de bezoekers 
wegwijs maken in de wereld van Facebook, 
Linkedin, Twitter en Hyves. ,,Het is interes-
sant om te weten wat die social media voor 
jouw bedrijf kunnen betekenen en hoe je 
dat dan kunt oppakken. De ROC-leerlingen 

helpen ook met het aanmaken van een ac-
count voor wie dat wil. En om alles thuis 
nog eens te kunnen nalezen komt er een 
handleiding, die wordt aangeboden door 
Drukkerij De Toekomst.’’
,,Door deel te nemen aan de GBD laat het 
ROC zien wat hun stagiaires voor het be-
drijfsleven kunnen betekenen. Studenten 
van de opleiding Evenementen helpen ons 
bijvoorbeeld bij de organisatie, administra-
tie, het werven van sponsors en de horeca 
op de dag zelf. Dat is voor het ROC en die 
leerlingen een mooi project, maar het is 
ook voor ondernemers interessant. We 
moeten als bedrijfsleven inzien dat we nu 
in jeugd moeten investeren, bijvoorbeeld 
met stages, want de stagiaires van vandaag 
kunnen onze toekomstige werknemers 
zijn.’’ Dat thema is ook terug te vinden in de 
workshops van onder andere het loket van 
ROC/Ecabo (educatief centrum arbeids- en 

beroepsonderzoek). Ook het UWV leerwer-
kloket en gemeente zullen workshops or-
ganiseren.
,,Het is een belangrijk gegeven dat onder-
nemers moeten samenwerken, en elkaar 
niet alleen als concurrent moeten zien. Dat 
geldt eigenlijk voor iedereen, of het nou 
een ZZP’er (zelfstandige zonder personeel) 
is of het MKB (midden- en kleinbedrijf ). 
Daarom is netwerken ook zo belangrijk. Het 
is geven en nemen. Iedereen weet het wel, 
maar doet het nog niet. Ieder contact kan 
waardevol zijn, op welke manier dan ook. 
Het zou dus een gemiste kans zijn als je er 
die dag niet bij bent.’’

De GBD is nog op zoek naar sponsoren en 
uiteraard deelnemers voor de dag en verwijst 
daarvoor naar de website: 
www.gooisebedrijvendag.nl.

Een deel van de organisatoren na een ontbijt in de tuin van Consentus: (v.l.n.r.) Eddy Geerlings (pr-commissie), Sandra Schuin (programma- en sponsorcommissie), Cor Kuiters (locatie- en 
cateringcommissie), Sander van Eijk (pr- en strategiecommissie), Nico Bulatoff  (pr- en strategiecommissie), Ellen Röling (pr-commissie), Ruud Bochardt (voorzitter, algehele leiding), John 
Oostveen (sponsorcommissie), Helma Meijer (locatie- en programmacommissie) en Wijnand Versteeg (sponsorcommissie).
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 een selectie
  ‘Ondernemen met de kracht van 

een tijger’ – creatief denken
  ‘Eerste hulp bij maatschappelijk 

verantwoord ondernemen’ – even 
stilstaan en opnieuw nadenken 
over de keuzes die we maken

  ‘Social Media en Ondernemen’ – 
do’s en dont’s en trends in 2012

  ‘Het belang van BBL plaatsen 
(beroeps begeleidend leren) voor 
ondernemers en (toekomstige) 
medewerkers’ 

  ‘Subsidiemogelijkheden voor alle 
ondernemers’ – ook een kleine 
ondernemer kan gebruikmaken 
van loonkostensubsidie

Gooise Bedrijvendag 2011
“Verrassen, verleiden & verbinden”

Maandag 7 november 2011, locatie Spant! te Bussum
12.30/13.00 - 17.00, aansluitend netwerkborrel + versnaperingen

Bezoekers € 40,- excl. BTW, dit is inclusief hapjes & drankjes, 
workshops & lezingen

Aanmelden via www.gooisebedrijvendag.nl

Het Gooi heeft eigen sfeerHet Gooi heeft eigen sfeer
Via overnames in de groothandelbranche waarin hij diverse managementfuncties 
had, kwam Hoogwerf acht jaar geleden bij het beursgenoteerde Sligro terecht, dat 
in Nederland 45 zelfbedieningsgroothandels bezit. Sligro heeft sinds vijf jaar een 
vestiging in Hilversum en is marktleider.
  
Waarom ben jij belangrijk voor deze zaak?
Ik denk in het relatiebeheer. Ik ken onze relaties, weet wat hun doelen zijn en speel 
in op hun behoeftes. Dat weten ze te waarderen. Maar ik doe het natuurlijk niet 
alleen. We hebben specialisten voor de afdelingen wijn en kaas, waar duidelijk 
behoefte aan is. Het Gooi heeft wat dat betreft een eigen sfeer. 

Waar ben je trots op?
Op de sfeer en de zorg en aandacht die we besteden aan de presentatie van onze 
42.000 producten. De gedrevenheid van onze specialisten en op onze bezorgser-
vice op de bedrijvenparken. Natuurlijk ook op het feit dat een Sligro-mysteryguest 
onze winkel heeft beoordeeld in de top drie van het land.

Wat is je grootste blunder?
De inkoop van een grote hoeveelheid Belgisch bier, die hier in het hele Gooi niet 
te verkopen bleek. Zoiets blijkt dus regiogebonden, gelukkig heb je dan collega’s 
in het land die dat bier wél weten te verkopen. Gelukkig stond daar de oliebol-
lenverkoop dan weer tegenover, die hier een geweldig succes was en in andere 
vestigingen niet zo liep.

Wat is het meest verkochte item?
Duidelijk de frisdranken en wijn, dat komt doordat we veel horeca en cafetaria in 
ons klantenbestand hebben. 

Wat zou je meer willen verkopen?
De afdeling vers. Daar zijn we goed in, ik zou dat aanbod ook nog verder willen 
uitbreiden.

Waarom ga je naar de Gooise Bedrijvendag?
Met het Kerkelandencollectief, de ondernemers van dit bedrijventerrein, zijn we 
begonnen met een nieuwjaarsborrel, hier in de zaak. Dat was hartstikke leuk, met 
zestig ondernemers hebben we daar een leuk netwerk opgebouwd. De Gooise 
Bedrijvendag is groter en dus dé manier om nog meer ondernemers te ontmoeten. 
Wij zijn een jong bedrijf, dat ons er kan laten zien. De periode is ook mooi, ik kom er 
met een aanbieding van kerstpakketten. Ik schat toch in dat zestig procent van de 
ondernemers in ons gebied nog nooit hier is geweest, en omdat ik een stand alone 
ben in het Gooi en omgeving, is dit een prachtig podium om te vertellen wat ik al-
lemaal verkoop: wat je maar nodig hebt in een bedrijf, van paperclip tot raamwisser 
en natuurlijk ook alles om mensen van eten en drinken te voorzien.’’

MIJN VISITIEKAARTJE:

Naam: Gerard Hoogwerf (56)

Bedrijf: Sligro

Functie: Vestigingsdirecteur

Sinds: 2 jaar

Adres: Franciscusweg 291, 1216 SL Hilversum

Telefoon: 035-6237100

Mail: hilversum.management@sligro.nl

Website: www.sligro.nl

Het logo
Eddy Geerlings van Fuser Hilversum 
ontwierp het nieuwe logo van de Gooise 
Bedrijvendag. Hij is nu drie keer betrokken 
bij de GBD wat betreft organisatie. Bij de 
huidige professionelere aanpak, past vol-
gens hem een nieuw logo en huisstijl: ,,Van 
huisuit ben ik een  conceptdenker, ik maak 
een fi losofi e bij een bedrijf om een huisstijl 
te ontwikkelen. Om tot een plaatje te ko-
men, kijk ik breed naar de ingrediënten en 
het doel van een onderneming of zoals hier 
de bedrijvendag. De jongens in de studio 
hebben mijn idee uitgevoerd, in de studio 
van Fuser Communications in Almere. Mijn 
idee is om het Gooi, Eemland en een stukje 
Vechtstreek op de kaart te zetten, ik pro-
beer hiermee uit te drukken dat dit gebied 
één dag het middelpunt van de wereld is. 
De letters Gooise BedrijvenDag draaien om 
de wereld heen. Je ziet het paars van de hei, 
de tekst in groen staat voor de bosrand, de 
bol slaat op het wereldse, de gele bolletjes 
op de kaart zijn de betrokken gemeenten 
van het Gooi en verder kan je de kustlijn 
van het Gooimeer ontdekken binnen het 
rondje en de wolkjes erbuiten vind ik dan 
grafi sch een leuk elementje. Het zonnetje 
staat voor de vrolijkheid en het zakelijk suc-
ces die de dag ook moet brengen. Iedereen 
is er wel enthousiast over het logo.’’

Pauline Maring geeft 
workshop creatief denken
‘Spelen maakt lastige vraagstukken leuk’

Gooise Bedrijvendag wordt interactief

Gerard Hoogwerf voor zijn zaak. 

    Pauline Maring tijdens één van haar workshops.

Krant start met pagina B2B

  Eric van Eikeren (op de schommel) en Herbert Cordilia zijn benieuwd naar input van ondernemers over een B2B-pagina. 
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Soest - ‘Niet denken in problemen, maar 
denken in mogelijkheden.’ Het is zo mak-
kelijk gezegd, maar evengoed is het den-
ken in mogelijkheden niet altijd makkelijk. 
Vooral niet als je al in een negatieve spiraal 
terechtgekomen lijkt te zijn, is een frisse 
blik of een nieuwe impuls hard nodig. Voor 
steeds meer ondernemers is het opzoeken 
van een adviesbureau of coach een duw in 
de goede richting. 
Pauline Maring uit Soest heeft twee bedrij-
ven, Visioninc en DenktankZZPid, die daar-
bij een rol kunnen spelen. Zij heeft ruime 
ervaring op het gebied van procesbegelei-
ding, managementconsulting, coaching en 
teambuilding. Zij ontwerpt leerprocessen 
en adviseert, coacht en traint management, 
afdelingen en teams bij het realiseren van 
organisatieveranderingen: inhoudelijk, 
procesmatig en persoonsgericht. Tijdens 
de GBD verzorgt zij de workshop ‘Onderne-
men met de kracht van een tijger’.
Na de opleiding tot creatief therapeut beel-
dend vormen is Maring uit interesse voor 
de ontwikkeling van mensen, pedagogiek 
gaan studeren. Daarna deed ze hoger so-
ciaal agogisch onderwijs en de hogere ka-
deropleiding pedagogiek en kwam in het 
bedrijfsleven terecht. ,,Ik was jarenlang op-
leidingsadviseur en coach bij allerlei bedrij-
ven en bedacht toen dat ik in een volgende 
baan mijn passies wilde verbinden, name-
lijk organisatieontwikkeling en persoonlijke 
ontwikkeling van mensen door beeldende 
werkvormen zoals tekenen, schilderen en 
boetseren. Dat doe ik nu sinds 2008. Een 
beeld zegt meer dan duizend woorden, is 
een bekend gezegde. Een beleving is vaak 
beter en directer uit te drukken in beelden 
dan in woorden.’’
De economische en sociale ontwikkelin-
gen gaan nu zo snel, dat het maken van 
een meerjarenplan voor bedrijven steeds 
moeilijker wordt en rationeel denken in de 
zin van ‘hoe kom ik van A naar B’ niet meer 
voldoet. We maken meestal hoofdzakelijk 
gebruik van onze dominante linkerher-
senhelft. Daarin bevinden zich de taal, het 
logisch redeneren en het analytisch, ratio-

neel denken. Steeds meer mensen, ook in 
het bedrijfsleven, komen tot de conclusie 
dat juist de rechterhersenhelft moet wor-
den ingezet voor het oplossen van lastige 
vraagstukken en problemen. In die rech-
terhersenhelft bevinden zich onze intuïtie, 
het associatief denken een het vermogen 
om te fantaseren. Door het gebruik hiervan 
kunnen we op een speelse manier op in-
novatieve ideeën komen. Creatieve denk-
technieken schakelen die linkerhersenhelft 
tijdelijk uit, om tot verrassende en vernieu-
wende ideeën te komen. Dat doe ik ook met 
de denktanks van DenkTank ZZPid, waarbij 
ik met een groep ZZP-ers voor opdrachtge-
vers van grote en middelgrote organisatie 
met behulp van creatieve denktechnieken 
oplossingen bedenk voor lastige organisa-
tievraagstukken. Nieuwe dingen bedenken 
geeft plezier, dat vindt eigenlijk iedereen. 
Spelen maakt het werken aan moeilijke 
vraagstukken leuk en inspirerend.’’
In haar workshop op de GBD wil Maring de 
deelnemers even losweken van hun gebrui-
kelijke kijk en ze uitdagen met een andere 
blik naar hun organisatie te kijken. ,,Ik zet 
ze bewust even op een ander spoor, door 
ze te laten kijken naar de dierenwereld. Het 
creatief denken begint in deze workshop 
met het nadenken over een dier dat je aan-
spreekt. De eigenschappen van dat dier 
zeggen namelijk veel over jezelf en je wijze 
van ondernemen. Lijk je op een adelaar 
met een scherpe blik of op een paard, sterk 
en betrouwbaar. Zo heb ik zelf iets met de 
giraff e. Vanuit die associatie kom je op bij-
zondere eigenschappen waarover je weer 
gaat nadenken hoe je die kunt gebruiken. 
We geven elkaar feedback en na twintig mi-
nuten is het idee dat iedereen de workshop 
verlaat met een paar nieuwe, bruikbare 
ideeën voor zijn of haar bedrijf.’’
Maring is zelf een typische netwerker, en 
heeft haar uitnodiging voor het verzorgen 
van deze workshop dan ook te danken 
aan één van de netwerken waarin zij zich 
begeeft. ,,Dan zie je maar weer waar zo’n 
netwerk goed voor is. De GBD is in die zin 
dan ook zeker een aanrader.’’

DE WORKSHOPSDE WORKSHOPS
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