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Beneden-Leeuwen/Druten
125-jarig jubileum
Gall & Gall
Vanwege het 125-jarig bestaan, 
zijn vanaf begin april de Gall & 
Gall drankenspeciaalzaken in 
Beneden-Leeuwen en Druten van 
top tot teen in een jubileumjasje 
gestoken. Winkelmanagers Loek 
en Guus Busscher zijn erg trots 
op deze mijlpaal.

‘De huidige crisis 
is het sluitstuk van 
dertig jaar op de pof 
leven’
Professor Willem Vermeend, 
oud-minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, hield een 
betoog over de economische 
crisis op de Dag van de Gelderse 
gemeenten in Druten
De Waalkanter, 8 april 2009

Utrecht
Eerste GREEN KEY-certifi-
caat voor DeFabrique
DeFabrique in Utrecht heeft als 
eerste evenementenlocatie het 
GREEN KEY-certificaat ontvan-
gen. Om dit te bereiken heeft 
DeFabrique de bedrijfsvoering en 
het cateringaanbod aangepast. 
GREEN KEY is een keurmerk voor 
bedrijven in de toerisme- en 
recreatiebranche die serieus en 
controleerbaar bezig zijn met de 
milieuzorg op het bedrijf.

iI www.defabrique.nl

Afferden
Megaorder voor
RTP Elektrotechniek
RTP Elektrotechniek is gestart met 
de engineering van de technische 
installaties voor de bouw van de 
nieuwe biomassainstallatie van 
de Centrale Gelderland in Nij-
megen. Eigenaar Electrabel kan 
hierdoor tot maximaal 25% bio-
massa bijstoken. Hierdoor neemt 
vanaf 2010 de uitstoot van CO2 
met maar liefst 787 kiloton per 
jaar af. De opdracht is één van de 
grootste opdrachten in het ruim 
90-jarig bestaan van RTP.

Wamel
Flying Emotion winnaar 
‘Mijn idee, een goed idee?!’
Het valkeniersbedrijf van Henri 
Hommersom in Wamel is uitge-
roepen tot meest vernieuwende 
onderneming in toerisme en 
recreatie in Rivierenland. Hom-
mersom kreeg van de Gelderse 
gedeputeerde Annelies van der 
Kolk een cheque ter waarde van 
duizend euro uitgereikt voor de 
inkoop van promotiemiddelen bij 
het Regionaal Bureau voor Toe-
risme. Het in 2007 gestarte pro-
ject ‘Mijn idee, een goed idee?!’ 
bood (aspirant) ondernemers in 
Rivierenland de mogelijkheid op 
een deskundige en persoonlijke 
wijze een plan op te stellen voor 
een bedrijf in toerisme en recre-
atie. De initiatiefnemers zijn RBT 
Rivierenland, NORT Gelderland 
en de KvK Midden-Nederland. Het 
project is nu afgerond.

Succesvol ondernemen met Annemarie van Gaal

Deestenaar Casper Hermsen 
(45) heeft meer dan twintig 
jaar ervaring als tapreiniger 
en struint beroepshalve de 
kroegen af.

Droombaan? Ja, eigenlijk wel. 
Wie wil nou niet ‘van kroegie naar 
kroegie’. Voor mij is belangrijk dat 
ik mijn eigen zaken kan regelen en 
mijn service en vakmanschap kan 
laten zien.

Bier smaakt beter in Neder-
land? De Nederlandse markt is 
best schoon en dat komt de kwali-
teit ten goede. De horecaonderne-
mers spoelen hun eigen leiding en 
meestal op een gunstig moment; 
wanneer het fust leeg is. Je bent 

TAPREINIGING

BOEKENBEDRIJFSOVERDRACHT

Op 18 mei opent topondernemer Annemarie van Gaal de themadag 
Bedrijfsoverdracht. Van Gaal leidde samen met Derk Sauer jarenlang de 
grootste uitgeverij van Rusland. Na haar terugkeer in Nederland in 2000 
adviseert zij bij grote mediatransacties en heeft ze haar eigen uitgeverij.

Je investeert in bedrijven, maar 
valt er nog wel wat te investeren 
in deze economisch zware tijden? 
Over het algemeen hebben on-
dernemers het nu moeilijk. Mijn 
lijstenmaker is bijvoorbeeld recent 
failliet gegaan. De kunsthandel 
gaat minder, galeries kopen min-
der kunst op en dus zijn er minder 
lijsten nodig. Maar er zijn ook ge-
noeg bedrijven die nog best goed 
gaan. Helaas stappen banken er 
nu snel uit als het even tegenzit. 
Als ik interessante voorstellen 
krijg, stap ik er zeker in. Ik krijg de 
afgelopen tijd meer aanvragen dan 
normaal.

Krijg je andere aanvragen dan in 
economisch stabiele tijden?
Nee, dat niet. Echte ondernemers 
zijn altijd heel erg ondernemend 
en innovatief, zeker in tijden van 
crisis.

zijn nu niet vatbaar voor nieuwe 
dingen. Startende ondernemers 
kunnen zich wel voorbereiden, 
maar met de lancering kunnen ze 
beter even wachten.

Heb je zelf last van de economi-
sche recessie? 
Zelf merk ik er weinig van. In mijn 
aandelenvermogen is weinig 
veranderd en ik heb niet risicovol 
belegd. Ik ben iets voorzichtiger 
geworden met uitgeven maar 
verder valt het eigenlijk allemaal 
wel mee.

Wat ga je de bezoekers van de 
thema dag Bedrijfsoverdracht op 
18 mei vertellen?
Ik vind het een zeer interessant 
onderwerp. Bij de aan- en verkoop 
van een bedrijf komt erg veel 
kijken. Je komt in een achtbaan 
terecht, zoveel komt er op je af. Ik 
bouw mijn verhaal op rond mijn 
ervaringen in Rusland. Daarnaast 
probeer ik antwoord te geven op 
de vraag waarom de ene onderne-
mer succesvol is en de andere niet.

Hoe verander ik mezelf?
Iedereen heeft dromen over 
zijn werk, relatie of persoon-
lijke ontwikkeling. Vaak blijft 
het daarbij en durven we de 
stap naar verandering niet te 
zetten. Het blijft hangen bij 
het daadwerkelijk doen, want 
het is enorm moeilijk om je 
eigen gedragspatronen te 
doorbreken. In zijn bestseller 
Dromen Durven Doen geeft Ben 
Tiggelaar technieken die hierbij 
behulpzaam kunnen zijn. Die 
moet je dan nog wel toepassen 
en dus doen. Lukt dat, dan zijn 
dromen wellicht geen bedrog.

Titel: Dromen Durven Doen
Auteur: Ben Tiggelaar
Uitgever: Spectrum
ISBN: 978 90 2741 6056
Prijs:  15,95

Vijf bestselling manage-
mentboeken in één box
Vijf bestsellers op manage-
mentgebied zijn nu - voor een 
prettige prijs - verzameld in 
één box. Met ‘Pimp je afde-
ling!’ leer je hoe ingedutte 
afdelingen weer nieuw leven 
ingeblazen kunnen worden, zo-
dat er beter, sneller, leuker én 
creatiever gewerkt wordt. Het 
prettig leesbare boek ‘Klanten 
zijn eigenlijk net mensen’ geeft 
99 eyeopeners voor klantge-
richt werken. ‘Plezier & Presta-
tie’ stelt dat plezier in het werk 
tot betere bedrijfsresultaten 
leidt en geeft instrumenten 
hoe je dit bereikt. ‘Het 80/20 
principe’ ontsluiert het geheim 
van hoe je meer bereikt met 
minder moeite. ‘Getting Things 
Done’ tenslotte laat zien hoe je 
prettig en efficiënt kunt leven 
én werken zonder stress.
Kortom, de box biedt alle tools 
om op een prettige manier ef-
ficiënter te presteren.

Titel: Managementbox® Top 5
Auteurs: Burgers, Busscher, 
Van der Loo, Geelhoed, Sam-
houd, Allen en Koch
Uitgever: Sdu Uitgevers
ISBN: 978 90 5261 6933
Prijs:  59,95

dan namelijk meteen de lucht kwijt 
die er ingeblazen werd toen het 
fust leeg ging. Dat heeft als voor-
deel dat je meteen weer een goed 
biertje kan tappen en niks verliest 
van je nieuwe fust.

Favoriete biertje? Ik mag graag 
een apart biertje drinken uit fles, 
maar als ik een tapbiertje drink 
dan is dat eigenlijk altijd Q-pilsner. 
Dit biertje word in Deest op diverse 
locaties getapt en daar drink ik er 
wel eens eentje ... soms twee.

Bierbuikje of sixpack? Six-
pack, maar op de verkeerde plek, 
namelijk in de koelkast. Trouwens, 
aan de bierbuik wordt gewerkt!

Op kroegentocht met ... Casper Hermsen
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www.tapreiniger.nl

Waar moet een ondernemer aan 
voldoen wil hij jouw belangstelling 
wekken?

Ik ben nauwelijks geïnteresseerd 
in het product of dienst of het 
ondernemingsplan. Het gaat mij 
in eerste instantie om de onder-
nemer zelf. Is hij uit het juiste 
hout gesneden? Ik houd van het 
type what you see is what you get. 
Daarnaast moet hij creatief zijn, 
over doorzettingsvermogen be-
schikken, lef hebben en niet onder 
de indruk zijn van wat anderen van 
hem denken of vinden. Overigens 
vind ik het nu niet de tijd om een 
onderneming te starten. Mensen 

Ondernemers die hun bedrijf 
willen overdragen lopen tegen 
tal van vragen aan. Waar  vind 
ik een koper, wat is het bedrijf 
eigenlijk waard en hoe voorkom 
je dat er te veel belasting moet 
worden betaald? 

Ondernemers die willen weten 
wat er allemaal komt kijken 
bij een geslaagde verkoop of 
overdracht van hun bedrijf zijn 
op maandagmiddag 18 mei van 
harte welkom bij de themadag 
Bedrijfsoverdracht van de KvK in 
Hotel Houten.

De themadag duurt van 14.00  
tot 20.00 uur. Deelname is gra-
tis, wel graag vooraf aanmelden 
via de website. Daar vindt u ook 
het programma.

iI www.kvk.nl/mn-overdracht

Themadag
Bedrijfsoverdracht

‘Bij de aan- en verkoop 
van een bedrijf, kom je 
in een achtbaan terecht’


