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Nieuwegein
SPBU viert 25-jarig
jubileum 
Het Samenwerkingsverband 
Praktijkopleiding Bouwbedrijven 
Utrecht (SPBU) e.o. bestaat 25 jaar. 
Tijdens het jubileumfeest werd 
een leerlingbouwplaats-convenant 
ondertekend. Zowel ROC Midden 
Nederland, de gemeente Nieu-
wegein als de SPBU gaan werken 
aan leerlingbouwplaatsen om de 
stijgende werkloosheid als gevolg 
van de economische crisis onder 
jongeren tegen te gaan. 

Tiel
Simon Loos bouwt op
Bedrijvenpark Medel
Logistiek dienstverlener Simon Loos 
uit Wognum gaat een distributie-
centrum bouwen op Bedrijvenpark 
Medel in Tiel. Het bedrijf heeft vijf 
hectare bedrijfsterrein gekocht. Het 
nieuwe distributiecentrum wordt gro-
tendeels ingezet voor de distributie 
van Albert Heijn supermarkten. Het 
krijgt een oppervlakte van 12.000 
m² en telt twee verdiepingen met 
kantoorruimte en kantinefaciliteit. 

‘De bouw is meer 
dan het beeld van de 
noeste arbeider die 
in slecht weer tot zijn 
enkels in de modder 
staat’ 
Bedrijfsleider Cees Bakker van 
bouwbedrijf Stout uit Hardinxveld.
AD Rivierenland, 19 juni 2009

Nieuwegein
Gold’s Gym 25 jaar
Gold’s Gym bestaat 25 jaar. Opval-
lend detail is het lidmaatschap, dat 
met 29,95 euro per maand nog min-
der kost dan bij de start in 1984 toen 
voor 80 gulden gesport kon worden.  

Zuilichem
50 jaar Van Rijnsbergen-
Liebregts
Van Rijnsbergen-Liebregts Transport 
en Milieu viert op 12 september haar 
50-jarig jubileum.  Het bedrijf werd 
in 1959 opgericht en ontwikkelde 
zich van melkbussen- en tankver-
voer tot een bedrijf dat gespeciali-
seerd is in het opruimen van afval, 
containerverhuur en recycling.

Utrecht
Caesar Groep genomineerd 
voor ICT-detacheerder
ICT-dienstverlener Caesar Groep 
uit Utrecht is door het tijdschrift 
Computable genomineerd voor de 
Computable Award voor ICT-deta-
cheerder van het jaar. Caesar ont-
vangt de nominatie voor zijn hoge 
medewerker- en klanttevredenheid 
in combinatie met zijn onderschei-
dende dienstenaanbod.

Utrecht
Novell kiest voor Utrecht
De Nederlandse afdeling van soft-
warebedrijf Novell heeft zijn oude 
hoofdkantoor in Capelle aan den 
IJssel ingewisseld voor een pand in 
Utrecht Papendorp.
Papendorp is een populaire plek 
voor ICT-bedrijven.

Mari Carmen Oudendijk, presentatrice BV Utrecht

Martin de Groot (40) is ma-
nager marketing & verkoop 
van Dujardin Brandkasten uit 
Leerdam.

Meer vraag naar kluizen 
door de crisis? Ja, door de reces-
sie stijgt het aantal diefstallen en 
inbraken. Ook door eigen personeel. 

Combinatie vergeten? Dat ge-
beurt inderdaad wel eens. Gelukkig 
heeft Dujardin een 24-uurs Service-
dienst om deze problemen te verhel-
pen. Als laatste redmiddel kunnen 
onze monteurs de kluis openboren. 

Kluis achter schilderij? Nee, 
bij voorkeur onder de vloer. Dujardin 

KLUIZEN

BOEKENONDERNEMERS OP TV

Mari Carmen Oudendijk (41) volgde de sportacademie in Groningen en werkte er 
voor de lokale omroep. Voor RTL presenteerde ze programma’s zoals 5 in ’t land en 
Yachtvision. Nu presenteert ze bij RTV Utrecht de programma’s Ustad en BV Utrecht, 
het programma over ondernemende mensen, dat vanaf 6 september weer op TV is.

Je bent bekend als sportjournalist. 
Hoe vind je het om ondernemers te 
interviewen? Het is niet een heel 
nieuwe ervaring; ik heb voor RTL 
ook wel programma’s gemaakt 
over geld en ondernemerschap. 
Het leuke van BV Utrecht vind ik 
dat we veelal op locatie draaien: 
we zijn veel op pad met de camera-
man, de regisseur, een heel team, 
daar houd ik van.

Wat is je opgevallen aan onderne-
mers? Hun bevlogenheid! Ze gaan 
echt ergens voor. Zo sprak ik de di-
recteur van Ouwehands Dierenpark 
in Rhenen. Dan kom je er achter 
dat de gemiddelde dierentuin in 
Nederland echt moeite moet doen 
om financieel overeind te blijven. 
Wat ik ook zo boeiend vind, zijn 
boeren die er, soms noodgedwon-
gen, iets bij gaan doen. Heb je wel 
eens van liniehutten gehoord? Dat 

dezelfde vraag bijvoorbeeld op 
drie verschillende manieren en 
krijg uiteindelijk wel antwoord. Een 
flinke portie ervaring in de journa-
listiek helpt ook. Topsporters, en 
helemaal profvoetballers, hebben 
over het algemeen een hekel aan 
pers en zijn lastig te interviewen. 
Daar heb ik veel van geleerd.

Hoe ondernemend ben je zelf? 
Ik ben zeven jaar in vaste dienst 
geweest van RTL. Momenteel ben 
ik zzp’er. Toen ik ontslag nam, was 
ik daar heel erg gestrest over, maar 
nu ben ik heel blij en tevreden. Ik 
doe veel verschillende dingen, heb 
veel nieuwe mensen leren ken-
nen en ben erg gehecht aan mijn 
vrijheid. Als zelfstandige moet je 
creatief zijn. Maar het is ook een 
vluchtig bestaan. Ik vind het dan 
ook fijn dat ik nu alweer een paar 
jaar bij RTV Utrecht werk en hier 
een band opbouw met collega’s. 
Met een leuk team mooie dingen 
maken, dat is het leukste wat er is!

iI www.bvutrecht.nl

Van jager tot prooi
Auteur Jeroen Smit vertelt het 
verhaal hoe ABN AMRO van ja-
ger tot prooi werd. Met behulp 
van vertrouwelijke stukken en 
vele gesprekken met bankbe-
stuurders en -adviseurs heeft 
Smit geprobeerd te achterha-
len waarom de bank er niet 
meer is.
Al lezend blijkt de bank vooral 
te zijn onder gegaan aan be-
stuurlijk onvermogen, opgebla-
zen ego’s, ruzies en manage-
mentblunders. Bestuurders en 
commissarissen kunnen uit dit 
verhaal hun lessen trekken.

Titel: De Prooi
Auteur: Jeroen Smit
Uitgever: Prometheus
ISBN: 978 90 4461 3124
Prijs: € 19,95

Een goede communica-
tie opent vele deuren

De bestseller van Dale Carne-
gie vertelt onder meer hoe je 
gemakkelijk en snel vrienden 
maakt, anderen tot jouw denk-
beelden overhaalt, je inkomen 
vergroot en anderen meer mo-
tiveert. En wie wil dat nu niet? 
De voorbeelden in het boek zijn 
wat gedateerd (het boek werd 
al in 1937 gepubliceerd), maar 
nog steeds bruikbaar en doen 
je inzien dat er aan de com-
municatie met anderen veel te 
verbeteren valt. Wanneer je de 
adviezen ter harte neemt en ze 
goed in de praktijk weet te bren-
gen, gaan er veel deuren open 
die voorheen gesloten waren. 
Het is boeiend om te lezen hoe 
het menselijke gedrag in elkaar 
steekt. En met de adviezen kun 
je zelf concreet aan de slag, 
maar je moet er natuurlijk wel 
wat tijd in steken. Probeer het 
eens uit en kijk wat het oplevert. 

Titel: Zo maakt u vrienden en 
goede relaties
Auteurs: Dale Carnegie
Uitgever: Omega Media 
Publishers 
ISBN: 978 90 6057 5253
Prijs: € 19,50

is namelijk marktleider in Nederland 
op het gebied van vloerkluizen. Een 
mooi kleed erover en niemand ziet 
de kluis. Een vloerkluis biedt van-
wege zijn installatie een zeer hoge 
bescherming tegen inbraak, maar 
ook tegen brand.

Bank of kluis? Geld afstorten kost 
geld. Door bijvoorbeeld een hoger 
geclassificeerde kluis aan te schaffen, 
kan wellicht worden volstaan met het 
inschakelen van eenmaal per week 
geldtransport in plaats van tweemaal 
per  week. Dit levert dus een bespa-
ring op van 50%. En banken stoten 
steeds meer de  bankkluisjes af. Voor 
de consument kan dit een aanleiding 
zijn om zelf een kluis aan te schaffen.

Veilig opbergen met ... Martin de Groot
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www.dujardin.nl

zijn vakantieappartementen in een 
voormalige bunker in Woudenberg, 
die worden geëxploiteerd door een 
melkveehouder.

Is het lastig om ondernemers 
aan het praten te krijgen over de 
gevolgen van de recessie voor 
hun bedrijf? Vorig jaar besteed-
den we een volledige uitzending 
aan de economische crisis, alleen 
waren de gevolgen toen nog niet 
zo tastbaar. Dat ligt nu wel anders. 
Ondernemers hebben over het 
algemeen de neiging zaken mooier 
voor te schotelen dan ze zijn. Om 
dat te tackelen, zet ik bepaalde 
interviewtechnieken in: ik stel 

Vanaf zondag 6 september 
zendt RTV Utrecht iedere week 
een nieuwe serie van BV Utrecht 
uit. Vanuit verschillende invals-
hoeken schenkt het programma 
aandacht aan bijzondere onder-
nemers in de provincie Utrecht. 
Het programma wordt gepre-
senteerd door Mari Carmen 
Oudendijk.

BV Utrecht gaat in op actuele 
ontwikkelingen in het bedrijfs-
leven en ook thema’s als in-
novatie, duurzaam ondernemen 
en bereikbaarheid komen aan 
bod. Er is volop ruimte voor 
persoonlijke verhalen over de 
passie en bevlogenheid die het 
ondernemerschap kenmerken. 

iI  BV Utrecht, iedere zondag om 
7.25 uur (de uitzending wordt 
ieder uur herhaald).

BV Utrecht weer op TV

‘Ondernemers neigen 
er naar de zaken mooi-
er voor te schotelen’


