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Beste lezer(es),

er gebeurt 
momenteel van 
alles in de vee- en 
vleessector. Na de 
paardenvleesaffaire 
zorgde het 
televisieprogramma 

Zembla met haar uitzending 
‘Sjoemelen met vlees’ van 5 september 
jl. voor nieuwe beroering, zowel in de 
sector als in de landelijke pers. Ook de 
politiek reageerde. De gevolgen zijn 
nog niet te overzien. Ron van Megen 
besteedt aandacht aan de ‘reuring’ die 
momenteel in de sector leeft.

‘Just another day at the office’ is een 
veelgehoorde term. Maar wat houdt 
een dag op kantoor eigenlijk in? Welke 
afdelingen zijn er en wat doen ze, wat 
is hun rol in het bedrijf? Henk de Graaf 
maakte een verhaal over het kantoor in 
Zeist en de zaken die er spelen.

Van de afdeling P&O komt deze keer 
een verhaal over leaseauto’s. We gaan 
in de toekomst zuiniger en 
milieubewuster rijden. Hier wordt 
uitgelegd hoe en waarom. 

De rubriek in EIGEN TIJD besteedt deze 
keer aandacht aan Ron van Megen, die 
niet alleen hard loopt maar daar met 
zijn loopmaatje Hans van Dijk ook een 
boek over geschreven heeft. Het 
Geheim van Hardlopen werd in de 
Nederlandse hardloopwereld met groot 
enthousiasme ontvangen. Het is 
verkrijgbaar in de boekwinkels 
(ISBN-10 9082106906).

De Personeelsvereniging kondigt haar 
feestavond aan!

Kortom, er is weer voor elck wat wils.

Henk Jalink
hoofdredacteur

NNieuwe wereldburgers! 

- Na nachten vol met mooie dromen 
over wanneer de baby nu zou komen 
is het dan eindelijk zover: 
Ons broertje is er!

 Tom is op 6 augustus 2013 geboren. 
Zijn ouders zijn Fabian Chambon en 
Ingrid Gijsbers uit Geldrop.

- There’s a new girl in town. Welkom 
kleine meid!

 Maevari is op 11 augustus 2013 
geboren. Haar ouders zijn Rivellino 
Tahalele en Lisette Rutten uit 
Nijmegen.

- De zee fluistert zachtjes je naam,  
in de golven kan je het horen. 
De zon komt stralend op, 
omdat onze dochter is geboren.

 Sanne is op 2 september 2013 
geboren. Haar ouders zijn Aart en 
Linda van de Wetering uit Amersfoort.

- Groei, geniet en geef 
Lach, laat gaan en leef 
Straal met je aanwezigheid 
En wees jezelf, altijd!

 Duuk is op 6 september 2013 geboren. 
Zijn ouders zijn Rob en Hester 
Bergevoet uit Deventer.

 Van harte gefeliciteerd namens de 
redactie en veel geluk met de kleintjes!

Proficiat Jubilarissen!

- Op 1 september 2013 was Albert 
Hulsen, werkzaam als classificateur bij 
BV CBS, 12½ jaar in dienst.

- Op 3 september 2013 was Jo van 
Eijndhoven, werkzaam als officiële 
assistent bij KDS, 40 jaar in dienst.

Namens de redactie hartelijk gefeliciteerd 
met het bereiken van deze mijlpaal!  

Afscheid!

Uit dienst:
- Miranda Smits, Johan Steenhagen.

Succes voor de toekomst gewenst namens 
de redactie! 

2 november 2013
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AAls je de betekenis van reuring 
opzoekt, vind je betekenissen als 
drukte, gedoe, beroering, 
opschudding, leven, bedrijvigheid. En 
zo is het momenteel ook in de vee- 
en vleessector en het toezicht daarop. 
Het raakt ook ons.

Paardenvlees
In de media begon het met de zaak 
Selten. De vleesverwerker zou 
paardenvlees als rundvlees hebben 
verkocht. De NVWA vaardigde een 
recall uit en liet in Nederland 
duizenden tonnen vlees en 
vleesproducten terugroepen. Als daar 
aanleiding toe is, wordt dit 
instrument meer gebruikt door de 
NVWA. De zaak Selten was voor de 
Staatssecretaris aanleiding om de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid in te 
schakelen. Naast vele andere 
instanties zijn ook KDS, VERIN en 
CBD bij dit onderzoek betrokken. Het 
onderzoek richt zich op de risico’s 
voor de voedselveiligheid bij de 
productie en verwerking van en 
handel in vlees. Wij zijn betrokken 
omdat de Onderzoeksraad zich een 
beeld wil vormen van de controle- en 
certificatiesystemen die gangbaar zijn 
in de vee- en vleessector. Het rapport 
wordt eind 2013 verwacht.

NVWA
De NVWA had zelf al trajecten lopen 
om de handhavingsaanpak tegen het 
licht te houden. NVWA doet dat niet 
helemaal alleen. Op aspecten wordt 
KDS betrokken en ook sectorpartijen 
hebben inbreng. In dit kader is op het 
gebied van de naleving van de 
regelgeving en de kwaliteit van het 
toezicht op slachterijen en 
diertransporten door de NVWA aan de 
Staatssecretaris gerapporteerd dat 
het toezicht niet goed genoeg 

toegerust is om adequaat te reageren 
op incidenten. Deze rapportage is ook 
naar de Tweede Kamer gestuurd. De 
Inspecteur-Generaal (IG) van de 
NVWA kreeg van de Staatssecretaris 
mandaat om verbetermaatregelen 
door te gaan voeren. De IG doet dit 
aan de hand van een actieplan 
waarmee hij de vormgeving van het 
toezicht op slachtplaatsen, de 
handhavingsattitude en de 
effectiviteit van het toezicht wil 
verbeteren. Ook wil hij de personele 
capaciteit op orde houden. KDS 
maakt deel uit van dit actieplan. De 
directies van de NVWA en KDS 
onderhouden hierover nauw contact 
en KDS is uitgenodigd vanuit de 
mogelijkheden van KDS voorstellen te 
doen, bijvoorbeeld in de vorm van 
instrumentaria. Met moderne ICT 
systemen kunnen bevindingen, feiten 
en afspraken worden vastgelegd en 
transparant worden gemaakt. Ze 
worden daardoor bespreekbaar, ook 
wat omvang en reikwijdte betreft, en 
zijn daardoor beter corrigeerbaar en 
beter te handhaven.

Media
Begin september 2013 ontstond veel 
aandacht bij de media, publiek en 
bovenal politiek over misstanden in 
slachterijen. KDS reageert in dit soort 
situaties niet. In principe voert de 
NVWA als opdrachtgever van KDS het 
woord. KDS is niet de bepaler van het 
beleid in Brussel en Den Haag. KDS is 
ook niet de partij die afspraken maakt 
met de sector of met het 
bedrijfsleven. De overeenkomst van 
de NVWA met KDS betreft niet meer 
of minder dan het beschikbaar stellen 
van officiële assistenten voor het 
verrichten van post mortem 
keuringswerkzaamheden in 
slachthuizen (roodvlees). De keuring 

wordt gedaan onder toezicht en 
verantwoordelijkheid van de NVWA 
aan de hand van een tot in de details 
gespecificeerd toezichtsprotocol. De 
officiële assistenten rapporteren de 
bevindingen aan de toezichthoudend 
dierenarts. KDS is een belangrijke 
schakel in de toezichtsketen. Vanuit 
die hoedanigheid is KDS 
aanspreekbaar als het aandeel van de 
officiële assistenten in de keuring 
onder de maat is of als afspraken niet 
nagekomen worden. Jullie zijn op de 
hoogte gehouden door middel van 
een aantal nieuwsberichten die op 
intranet zijn geplaatst, waaronder 
een persoonlijk bericht van de 
Staatssecretaris.

Raad voor Accreditatie
De berichtgeving maakte nog meer 
los. KDS is een geaccrediteerde 
organisatie en voldoet aan de eisen 
voor een type A instelling. Dit is het 
hoogst mogelijke niveau van 
onafhankelijkheid en vereist een 
strikte integriteitscode. De Raad was 
nog voor de zomervakantie voor het 
jaarlijkse controle onderzoek bij KDS 
geweest. Vanwege alle reuring is de 
Raad een aanvullend onderzoek 
gestart. De Raad heeft hier een 
zelfstandige bevoegdheid in. Ook dit 
aanvullende onderzoek is tijdens het 
schrijven van dit bericht nog niet 
afgerond.

KDS heeft niets te verbergen en doet 
haar werk volgens de gemaakte 
afspraken.   •

Nieuws CoMore

door Ron van Megen

Reuring

3november 2013



Bianca van den Boom 
Officieel Assistent bij KDS

37.

6 februari 2012.

In Uden.
In een huis.
Met huisgenoot Martijn.
 

Bella (Mastino Napoletano).

Vakantie (stedentrips), Bella, concerten, theater, sport (joggen 
en wandelen).
 
Niet.

Negatieve mensen, onrecht.

Sushi.

Liever geen zuurkool en mosselen.

Op dit moment Keane en Coldplay.

was er geen armoede.

George Calombaris van Masterchef Australia.
 

De Dalai Lama, André Kuipers, Nelson Mandela of Oprah 
Winfrey zijn mensen waar ik best een weekje mee zou willen 
ruilen. 
Bijzondere mensen die bijzondere dingen doen.

Ik heb een foto van mijn laatste vakantie in Ibiza gekozen. Op 
de Hippie Markt is er een jongen met een leguaan die niet zo 
goed tegen het flitsen van de camera’s kan. Ik help met de 
vertaling van No Flash in het Hollands. Altijd leuk om nieuwe 
mensen te ontmoeten en een (kleine) goede daad te doen. 

onder

O
N
S

Leeftijd

Sinds wanneer werkzaam?

Waar woon je?
Hoe woon je?
Met wie woon je?

Huisdier(en) Zo ja, welke?

Wat zijn je hobby’s?

Waar mogen we je ’s nachts voor wakker maken?

Waar heb je een hekel aan?

Wat eet je het liefst?

Wat eet je niet?

Wat is je favoriete muziek?

Als ik het voor het zeggen had dan……..

Met wie wil je wel een keer uit eten?

Met wie zou je wel een weekje willen ruilen?
Waarom?

Welke foto van jezelf wil je laten zien?
En waarom?

4 november 2013

Een nadere kennismaking met  

drie medewerkers van CoMore. 

Wie zijn ze en wat doen ze?



Erwin van Schooten
Analist team melkvee afdeling Development bij Agrovision

35.

Eerst van 2001-2010 daaropvolgend weer werkzaam bij 
Agrovision sinds november 2011.

In Okkenbroek. 
In een boerderij; onderdeel van ons melkveebedrijf (samen met 
mijn ouders in Maatschap).
Samen met Gerdien en onze kindjes Floor (3) en Niels (0).

Melkkoeien.

Mountainbiken, elektronica & klussen, stappen, reizen (al komt 
het er niet van) en bestuursfuncties. 

Om te gaan stappen. 

Bureaucratie en over elkaar praten in plaats van met elkaar 
praten.

Thuis: schnitzel met gebakken aardappels. Buiten de deur: 
kleine (onbekende) gerechtjes/tapas.

Mosselen en yoghurt van kefir.

Mijn favoriete stijl is (punk) rock.

ligt eraan op welk vlak, maar in het algemeen: met elkaar een 
project of doel tot voltooiing brengen waarbij draagvlak 
belangrijk is.

Jan de Boer (opzetten van grootschalige melkveehouderijen in 
Duitsland en Roemenië); onder andere DN-Agrar.

Franz Bontrup.
Grootschalig internationaal bedrijf, meerdere takken van sport 
(mining, transport, maar zeker ook grootschalige 
melkveehouderij). Het lijkt mij prachtig een dergelijke 
onderneming te doorgronden.

Foto van mijzelf met dochter Floor en koe. Mijn uitdaging is 
om praktische melkveehouderij kennis te verpakken in 
bruikbare innovatieve software. Overdag bij Agrovision, 
daarbuiten thuis met de voeten in de ‘klei’.

Manon Mauritz
Projectmanager Pluimvee bij CBD

27 jaar.

Maart 2013.

Moordrecht.
In een leuk huis!
Mijn man Harry en zoontje Jelle.
 

Uhhh, tellen vissen in de sloot ook?

Vrijwilligerswerk op melkvee/zorgboerderij en lezen.

Liever niet, met een kleine kom je ‘s nachts vaak wat slaap te 
kort. Maar als iemand in nood is, dan mag je altijd bellen!

Mensen die liegen en bedriegen.

Eigen gemaakte kip kerrie.

Je kunt beter vragen wat ik wel lust, die lijst is namelijk korter!

Tja, gewoon de radio.

was alles niet zo gecompliceerd.

Wat nu als ik geen fan ben van uit eten?

Mijn man.
Dan zie ik alles eens van de andere kant! Kan denk ik heel 
nuttig zijn.

en vakantiefoto! Omdat we er allemaal op staan!

5november 2013
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Een kijkje op 
kantoor  

In de sollicitatiegesprekken die we voeren met 

mensen die onze organisatie nog niet precies 

kennen leggen we het vaak uit: ‘We werken in 

regio’s door het hele land. Daar gaan mensen 

vanuit hun eigen huis naar hun werkplek in de 

regio om hun werk te doen. We zijn echter 

maar op één plek gevestigd en dat is in Zeist.’

Met de komst en integratie van 
Agrovision is de situatie gewijzigd en 
kunnen we spreken over twee 
vestigingen, maar Zeist blijft de plaats 
waarvandaan  een groot deel van onze 
organisatie wordt aangestuurd.  
Sollicitatiegesprekken, werkoverleggen 
enzovoorts worden in de regio’s zelf 
georganiseerd. Zo kan het gebeuren 
dat een medewerker die zijn/haar 
werkzaamheden in Helmond verricht, 
nog nooit op het kantoor in Zeist is 
geweest. Dit heeft het risico dat er een 
afstand is tussen de medewerkers die 
werken in de buitendienstfuncties en 
de medewerkers die hun 
werkzaamheden verrichten op het 
kantoor in Zeist. ‘Dat hebben ze daar 
in Zeist besloten!’ Dat is zo maar een 
uitspraak die je in het land zou kunnen 
horen. Wat gebeurt er nou precies in 
Zeist, welke afdelingen bevinden zich 
daar en wat doen ze voor de 

organisatie? Om op deze vragen een 
antwoord te geven zijn we eens een 
kijkje gaan nemen op het kantoor in 
Zeist. 

Zeist is centraal gelegen in Nederland, 
even ten oosten van de stad Utrecht. 
Vanaf de snelwegen A27,  A28 en A12 
is Zeist goed te bereiken als er 
tenminste niet te veel files staan maar 
daar is door veel wegwerkzaamheden 
in de laatste jaren het nodige aan 
gedaan. In de wijk Vollenhove staan 
een aantal grote flatgebouwen waar 
vele mensen wonen op slechts enkele 
vierkante kilometers. Boven het kleine 
winkelcentrum van deze wijk zijn 
verschillende kantoorruimtes 
beschikbaar. Op de derde verdieping 
houden CoMore en de daarbij 
behorende bedrijven kantoor. 

Bij binnenkomst tref je naast de 
receptie direct de afdeling Personeel & 
Organisatie. Op deze afdeling wordt  
personeelsbeleid bedacht, voorgesteld 
en ten dele ook uitgevoerd. Je kunt 
hierbij denken aan veel verschillende 
zaken. Zo worden er vanuit de afdeling 
P&O vacatures uitgezet, de 
wervingsprocedures begeleid en ook 
voorstellen gedaan op het gebied van 
strategische personeelsplanning, 
loopbaanbeleid, verzuimbeleid, 
preventie, competentiemanagement en 

door Henk Jalink

Driebergen_Afslag_A12.

Vollenhove Zeist Comore.

6 november 2013

CoMore bestaat uit meerdere werkmaatschappijen die zich toeleggen op 

keuring, controle, inspectie, classificatie, certificering én ICT. 

bfranken
Notitie
door Henk de Graaf

bfranken
Notitie
foto verwijderen, nieuwe foto plaatsen foto nr. 2 receptie kantoor Zeist.



nog veel meer. De afdeling P&O is een 
stafdienst en adviseert richting de 
directie en het management en zij 
verzorgt de personeelsadministratie. 
De P&O consultants kun je aantreffen 
aan de zijde van een regiomanager bij 
sommige gesprekken of in een 
werkgroep bij het maken van nieuwe 
roostervoorstellen. We mogen vooral 
ook niet vergeten dat misschien wel 
één van de belangrijkste functies in 
onze organisatie op de afdeling P&O is 
gevestigd. Dit is namelijk de 
salarisadministrateur die de salarissen 
verwerkt. In de kamer naast de 
receptie houdt onze eigen bedrijfsarts 
en arbeidskundige regelmatig 
spreekuur. 

De volgende afdeling die we 
tegenkomen als we door het pand 
heen lopen is de afdeling Financiën & 
Administratie. Hier wordt de financiële 
administratie van onze organisatie 
verzorgd. Dat wil zeggen het versturen 
van facturen naar onze klanten om zo 
onze omzet binnen te halen en 
daarnaast zorgen zij ervoor dat de 
rekeningen betaald worden, dat het 
salaris naar de medewerkers ook 
daadwerkelijk wordt overgemaakt en 
worden de ingediende 
declaratieformulieren verwerkt. Tevens 
produceren zij de maand-, kwartaal- 
en jaarcijfers voor onze organisatie, 
worden samen met het management 
de begrotingen gemaakt  en wordt 
permanent een vinger aan de pols 
gehouden over de financiële positie 
van onze organisatie. 

De afdeling Kwaliteit zal ongetwijfeld 
een afdeling zijn die de nodige 
bekendheid geniet bij een groot deel 
van de organisatie en dan met name 
bij BV CBS en KDS. Het is één van de 
afdelingen die van essentieel  belang 
zijn voor het functioneren van de 
organisatie. Zij houden zich onder 
andere bezig met de dagelijkse 
procescontroles van het werk dat we 
doen op slachterijen,  het beheer van 
de kwaliteitshandboeken, de normen 
waar onze organisatie aan dient te 
voldoen, de Raad voor Accreditatie die 
daar op toetst en met systemen die er 

voor moeten zorgen dat de kwaliteit 
van het door ons geleverde werk 
gewaarborgd wordt. 

Tegenover de afdeling Kwaliteit 
bevindt zich een open ruimte met een 
aantal tafels en een keuken. Deze 
ruimte wordt gebruikt om tussen de 
middag te eten en voor bijeenkomsten 
met het hele kantoor. 

Als we zo door het pand heen lopen 
komen we nog diverse kleine –maar 
daardoor niet minder belangrijke-  
afdelingen tegen zoals het 
secretariaat, de facilitaire afdeling, de 
juridische afdeling en de 
directiekamers. 

Achter in het pand bevindt zich de 
afdeling Planning. De afdeling 
Planning zorgt er dagelijks voor dat 
medewerkers van BV CBS en KDS 
weten waar ze tewerkgesteld zijn, 
welke tijden ze die dag moeten werken 
en afdeling planning verwerkt de 
aanvragen van onze opdrachtgevers in 
de werkroosters van onze 
medewerkers. Voor de lange termijn 
maken zij werkroosters voor 
medewerkers zodat die tijdig 
gepubliceerd kunnen worden. 
Daarnaast zijn zij ook erg belangrijk 
voor de registratie van de gewerkte 
uren. Dit is belangrijk voor de 
uitbetaling van toeslagen, opbouw van 

compensatie maar vooral ook voor de 
facturatie naar onze opdrachtgevers. 
De medewerkers van de planning 
hebben de telefoon en het 
roostersysteem als hun belangrijkste 
hulpmiddelen om elke dag weer een 
passende puzzel te maken van alle 
aanvragen voor werkzaamheden, 
werkroosters van medewerkers, 
verlofaanvragen enzovoorts. 

Last but not least zijn de 
binnendiensten van BV CBD, VERIN en 
SKV gevestigd in Zeist. SKV hoort niet 
tot de CoMore bedrijven, maar CoMore 
levert naast de huisvesting allerlei 
ondersteunende diensten aan SKV. 
Daarbij moet je denken aan P&O, F&A 
en ICT. CBD heeft een flinke 
binnendienst met een eigen call 
center, planning, kwaliteit en de groep 
projectmanagers. CBD verzorgt vooral 
controles en monsternames en heeft 
veel ICT toepassingen voor 
gegevensuitwisseling in beheer. Binnen 
VERIN zijn geen medewerkers in 
dienst. Het beoordelingswerk voor 
deze certificerende instelling wordt 
door medewerkers in dienst van CBD 
gedaan.

Dit was zomaar eens een korte 
rondleiding op het kantoor in Zeist. In 
de toekomst zullen we nog eens wat 
verder inzoomen op een aantal van de 
genoemde afdelingen.  •

Zeist.
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In deze rubriek informeren we medewerkers over de werkmaatschappijen en hun werkterrein. 

bfranken
Notitie
foto verwijderen. Foto 5 kantine kantoor Zeist plaatsen.

bfranken
Notitie
houden i.p.v. houdt. 

bfranken
Notitie
onze arbeidsdeskundige i.p.v. arbeidskundige.

bfranken
Notitie
declaratieformulieren afbreken. declaratie- formulieren.



E

Jaarfeest Personeelsvereniging Contact 
9 november 2013

Elk jaar wordt er weer gezocht naar 
een mooie locatie voor ons 
personeelsfeest. Na Kaatsheuvel en 
Harderwijk zijn we dit keer 
uitgekomen in Den Bosch. Na 
Sneeuwwitje en Flipper komen we nu 
terecht op een locatie die ons bekoort 
door de historie van de agrarische 
achtergrond van onze 
werkzaamheden: De Veemarkthallen 
in Den Bosch.

In vervlogen tijden dé verzamelplaats 
in het Brabantse land waar boeren uit 
de verre omgeving door weer en wind 
en bij nacht en ontij met hun vee 
heen trokken om er handel te drijven. 
De plaats waar gekibbeld, gebluft en 
er op het scherpst van de snede 
getracht werd een paar stuivers per 
kilo meer uit te slepen. Het waren 
barre tijden waar de aankoop of 
verkoop van  ‘een goei bist’ werd 
bezegeld met een handje klap, een 
borrel, een sigaar en boter bij de vis!

Vandaag de dag is het complex in 
gebruik als congrescentrum en van 
alle gemakken voorzien. Een aantal 
authentieke elementen zijn echter in 
stand gehouden. In deze entourage 
nodigen wij je als bestuur van de 
Personeelsvereniging uit om op 9 
november a.s. de dag met ons en met 
al jouw collega’s door te brengen.

We beginnen de dag om 14.30 uur 
met de ontvangst, waarin ruim tijd 
is om elkaar weer te begroeten. Elk 
jaar ervaren we weer wat een 
prettig moment het kan zijn als 
collega’s zich treffen, zeker als ze 
elkaar alweer een tijd niet hebben 
gezien. Aansluitend worden jullie 
uitgenodigd om in groepen deel te 
nemen aan twee heel aardige 
workshops. Niet van die ‘we 
fröbelen er even een uurtje op los’ 
workshops of van die workshops ‘we 
trappen ons even een uurtje in het 
zweet’. We hebben gekozen voor 
twee leuke bezigheden in 
groepsvorm waar we op relaxte 
wijze met elkaar aan de slag gaan. 
Het geheel heeft een cabareteske 
inslag met een hoog 
entertainmentgehalte.

Aansluitend is het volgens goed 
Brabants gebruik borreltijd.

De inwendige mens komt uiteraard 
ook ruimschoots aan bod en kan 
vroeg in de avond versterkt worden 
met alle geneugten die een 
Bourgondisch buffet ons aan 
lekkernijen te bieden heeft. 

Tot slot wordt iedereen uitgenodigd 
om de dansvloer te bevolken om er 
nog een swingende feestavond van te 
maken alvorens we rond 23.00 uur 
elkander weer uitzwaaien en 
langzaam huiswaarts keren.

We hopen net als andere jaren op een 
grote opkomst en zien jullie graag op 
9 november a.s. in het gastvrije Den 
Bosch.     •

door Christol de Vries

8 november 2013
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Onder de DEKSELS is een rubriek over eten. Soms lenen we recepten en 
foto’s van andere organisaties. Maar eigen verhalen, tips en recepten zijn 
natuurlijk veel leuker. Wie heeft een lekker recept of een sappig verhaal 
over eten of koken en wil dat doorgeven aan de collega’s? Alles is welkom. 

Ontslag 
Ook Junior weet nu dat het crisis is. 
Sinds een aantal jaren werkte hij in de 
weekends in één der plaatselijke 
horecagelegenheden, een 
pannenkoekenrestaurant. Collega’s daar 
waren naast de uitbater en een vaste kok 
vooral leeftijdsgenoten. Parttimers met 
nul uren contracten en dito betaling. 
Voor de meeste personeelsleden daar 
was het de enige bron van inkomsten. Zij 
financierden er hun hobby’s en 
stapavonden mee. 

Aan deze vorm van werkgelegenheid is 
voorlopig een einde gekomen. De 
uitbaters, die in de afgelopen jaren de 
klandizie behoorlijk hadden 
opgeschroefd, kregen van de eigenaar 
van het pand een nieuw huurcontract 
aangeboden, waarin de verhoogde 
omzet duidelijk medebepalend was 
geweest voor de te betalen maandelijkse 
bijdrage. Onderhandelingen brachten de 
partijen niet tot elkaar, waarop werd 
besloten de activiteiten te staken. Dit tot 
verdriet van de eigenaar, die toen 
plotseling wel tot grotere concessies 
bereid bleek. Te laat. 

Junior zit er niet zo mee. Hij hengelde 
zijn inmiddels verzamelde vakantiegeld 
binnen, regelde middels een t-biljet dat 
de betaalde belasting terugkwam en is 
eigenlijk wel blij met een paar vrije 
weekends. Want hij heeft nog een aantal 
ijzers in het vuur. Zo werkt hij op 
zaterdagen en in de vakanties bij een 
agrarisch ondernemer, vroeger noemden 
we zo iemand gewoon boer, in de 
omgeving. De financiering daar is op een 
iets andere leest gestoeld. Zo wordt daar 
met vakantiegeld het geld bedoeld dat je 
in de vakantie kan verdienen. Om het 
daarna weer uit te geven. Geld voor in de 
vakantie. Om uit te geven aan de 
vakantie. Of zo. Want hij verstaat de 
kunst om simpele dingen heel moeilijk 
uit te leggen.

Hij kan één en ander prima relativeren. 
Vindt eigenlijk dat hij er nu ook een 
beetje bij hoort. Bij de mensen die last 
hebben van de crisis. 

Hij heeft nu ook ontslag gehad.

I n g r ed i ën t en
Ingrediënten voor 4 personen
•	 1	kilo	kruimige	aardappelen,	 
 geschild  
•	 6	stronken	witlof	
•	 2	eetlepels	grove	Zaanse	mosterd
•	 25	gram	boter	
•	 200	ml	melk	
•	 12	plakken	belegen	kaas	
•	 12	plakken	achterham	
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Werkwijze:
Verwarm de oven voor op 200 °C. Kook de 
aardappelen in water met zout in 20 minuten 
gaar. Snijd de onderkant van de stronken 
witlof en verwijder de harde kern en eventueel 
de verkleurde buitenste bladeren. Snijd de 
stronken doormidden, kook de witlof 3 
minuten in een grote pan water met zout en 
laat daarna uitlekken en afkoelen.

Giet de aardappelen af en stamp ze met de 
mosterd, de boter en de melk tot een grove 
puree. Voeg naar smaak peper en zout toe. 
Verdeel de puree over de ovenschaal. 

Leg de plakken kaas naast elkaar op een 
snijplank, leg de ham erop en wikkel de witlof 
erin. Leg de rolletjes naast elkaar op de puree. 
Bak de witlof in het midden van de oven in 25 
minuten goudbruin en gaar.

Eet smakelijk!

Witlofschotel
Onze collega Janneke van Nieuwenhoven, werkzaam op de afdeling P&O, 
heeft een gezond, makkelijk en lekker pittig recept uit de oven. Vooral in 
de komende wintermaanden is dit gerecht heerlijk voor de stevige trek.

9november 2013
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Het Geheim van Hardlopen

Ron van Megen kwam ter wereld in 
1957. Hij is geboren en getogen in 
Nijmegen, een stad die wel iets heeft 
met lopen. Na zijn studie Civiele 
Techniek aan de Technische Universiteit 
te Delft en het vervullen van zijn 
militaire diensttijd solliciteerde Ron in 
1984 bij DHV, een internationaal 
opererend advies- en ingenieursbureau. 
DHV zijn de eerste letters van de drie 
oprichters: Dwars, Heederik en Verhey. 
Het hoofdkantoor van DHV, 
tegenwoordig Royal HaskoningDHV, ligt 
aan de rand van de Leusderheide, een 
schitterend natuurgebied. Dat bood 
Ron een mooie mogelijkheid om vrijwel 
elke middagpauze met collega’s een 
rondje te gaan hardlopen. Ron werd 
dan ook mede oprichter en eerste 
voorzitter van de DHV Runners Club. Na 
verloop van tijd verkaste hij naar Kiwa 
en momenteel is hij zoals alom bekend 
de operationeel directeur bij CoMore.

Gezond
Ron: ‘Het belang van een goede 
conditie is al eeuwenlang bekend. Dat 
blijkt uit oude zegswijzen als ‘rust 
roest’ of ‘een gezonde geest in een 

gezond lichaam’. Hardlopen leidt tot 
een gezond lichaam. Het combineert 
een aantal effecten. Zo heeft dagelijkse 
training een direct en groot positief 
effect op de lichamelijke fitheid; je 
krijgt het lichaam en de conditie van 
een atleet. Een ander voordeel is dat je 
min of meer vanzelf gezonder gaat 
leven. Hardlopers eten en drinken 
minder en gezonder. Verder gebruiken 
ze minder alcohol en zijn er onder de 
hardlopers weinig rokers. Dat heeft 
positieve gevolgen voor onder meer de 
bloedwaarden en het 
cholesterolgehalte. Het risico op 
ziekten daalt en de weerstand neemt 
toe.’

Aanpassen
‘Fysiologen en sportcoaches weten dat 
het menselijk lichaam het vermogen 
heeft om zich aan te passen wanneer er 
meer getraind wordt. Dagelijkse 
training zorgt er voor dat het lichaam 
zich ontwikkelt en betere prestaties 
gaat leveren. Veel zaken, zoals 
uithoudingsvermogen, snelheid, kracht,
lenigheid en coördinatie zijn door 
training te verbeteren. Het hart wordt 
sterker, waardoor de hartslag zowel in 
rust als bij inspanning daalt. De longen 
kunnen meer zuurstof aan. Spieren, 
vooral de beenspieren en botten 
worden sterker en de belastbaarheid 
van de gewrichten stijgt. Doordat je 
meer beweegt val je af en krijg je een 
betere stoelgang.’

in

E
 I
G
E
N

T
IJ
D

 Het personeelsbestand van CoMore bevat bijna 600 mensen. ‘In EIGEN TIJD’ is een  
rubriek waarin collega’s vertellen over de manier waarop ze in het leven staan  
en hoe ze omgaan met alle aspecten die het leven leuk en gezond maken.

Hardlopen behoort tot de meest beoefende sporten 

in Nederland. Dat heeft een aantal oorzaken. 

Hardlopen is een individuele sport, die vrijwel 

overal en altijd kan worden beoefend. Het exacte 

aantal hardlopers is daardoor niet vast te stellen. 

Het is een relatief goedkope sport die geen grote 

financiële investeringen vergt. Het is gezond en 

verder heeft het een positieve invloed op het 

algehele gevoel van welbevinden van de sporter. 

door Henk Jalink

Hans en Ron in hun hardloopterritorium.

Hans en Ron na de halve marathon van de World Masters Games.

10 november 2013
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Flow
‘Voor iemand die niet hard loopt zal het 
moeilijk zijn om bovenstaande 
voetstoots aan te nemen. Na enige tijd 
kom je tijdens het lopen in een flow, die 
wordt veroorzaakt door de vorming van 
endorfinen tijdens het lopen. Dit 
hormoon zorgt er voor dat je je 
prettiger voelt en ook dat je in je werk 
scherper en productiever bent. Fervente 
hardlopers vinden dan ook dat een dag 
niet gelopen hetzelfde is als een dag 
niet geleefd.’

Winnaars
‘Hardlopen kun je altijd en overal. Je 
kunt er bij ontspannen, luisteren naar 
de vogels en genieten van de natuur. 
Het kan ook samen, met vrienden of in 
verenigingsverband. Je kunt wedstrijden 
lopen of alleen recreatief, samen sterke 
verhalen vertellen of in alle rust alleen 
werken aan een topprestatie en 
achteraf de successen vieren. Eigenlijk 
ben je altijd de winnaar, want je loopt 
vooral tegen jezelf. En hoe beter je 
prestaties, hoe beter je je voelt.’

Dertig jaar
In de sollicitatiecommissie bij DHV zat 
destijds Hans van Dijk, die erg onder de 
indruk was van de verschijning van Ron 
die rechtstreeks van een oefening in 
zijn militaire tenue solliciteerde. Het 
bleek de opmaat voor een langdurige 
vriendschap en samenwerking. Ron en 
Hans lopen sinds die ontmoeting al 
dertig jaar elke zondagochtend samen 
hard in en om hun beider woonplaats 
Leusden. Ze maken ook nu nog steeds 
zwerftochten van 25–35 km door de 
schitterende natuur van de Utrechtse 
Heuvelrug. Tijdens deze tochten werden 
en worden de belevenissen van de 
voorgaande week doorgenomen, 
nieuwe plannen gemaakt en nieuwe 
doelen gesteld. In de jaren tachtig en 
negentig zaten beiden op hun sportieve 
hoogtepunt. Daarna werden de 
prestaties gaandeweg minder, maar het 
plezier bleef. 

Proefkonijn
Beide heren zijn nieuwsgierig van aard, 
wetenschappelijk onderlegd en 
onderzoekers. Geïnspireerd door Gerard 

Nijboer, die zilver won tijdens de 
Olympische Spelen in Athene in 1980, 
begon Hans van Dijk een dag na deze 
prestatie met hardlopen. Hij hield 
allerlei zaken bij: zijn gewicht, hartslag 
bij rust en inspanning, gelopen 
afstanden en tijden. In 2011 gebruikte 
hij deze gegevens als start van het 
onderzoek. Hij was inmiddels 11 kilo 
zwaarder, trainde minder en leidde een 
fysiek minder inspannend leven. Hans 
ging op dieet en schroefde de training 
op. Tijdens de trainingen op de 
zondagochtend besprak hij deze zaken 
met Ron, die vanwege een 
tegenvallende tijd in de marathon van 
Venetië eind 2011 ook weer sneller 
wilde worden Zij stelden zichzelf de 
vraag wat de oorzaken waren dat hun 
prestaties steeds minder werden.
 
Proefondervindelijk
In onderlinge discussies en onderzoek 
waarbij zij zelf het proefkonijn waren 
en dus de gevolgen aan den lijve 
ondervonden, kwamen ze tot een 
aantal conclusies en wetenschappelijk- 
en proefondervindelijk onderbouwde 
inzichten. Het bleek mogelijk een 
theoretisch model te maken waarmee 
de tijd van een hardloper vrijwel exact 
berekend kan worden. Daarbij wordt 
rekening gehouden met een groot 
aantal factoren: training, voeding, 
gewicht, leeftijd, loopstijl, het effect 
van wind, heuvels, temperatuur, 
schoenen en nog veel meer. Ron: ‘In 
theorie is er geen verschil tussen 
theorie en praktijk. In de praktijk wel!’ 
Het onderzoek leverde een grote 
hoeveelheid informatie op die 
schriftelijk werd vastgelegd. 

Het Geheim van Hardlopen
Al deze informatie werd gebundeld in 
een boek dat als titel meekreeg: Het 
Geheim van Hardlopen, dat medio 
vorige maand uitkwam. Het is een 
naslagwerk voor zowel de beginnende 
als de gevorderde hardloper. Het zou te 
ver gaan alle informatie uit het boek 
hier uit de doeken te doen, het bevat 
198 pagina’s. Bovendien bestaat een 
aanzienlijk deel er van uit foto’s, 
afbeeldingen, grafieken en statistieken. 
Alles wordt op begrijpelijke wijze aan 

de hand van praktijkvoorbeelden 
uitgelegd. Ron: ‘We tonen in het boek 
aan dat je 20% sneller en 40% 
gezonder kunt worden.’ Er is ook een 
website bij waar de calculatoren te 
vinden zijn en de lezer eenvoudig voor 
zichzelf kan uitrekenen wat het effect 
is van wind, heuvels en andere factoren 
op zijn of haar hardloopprestatie.

Olympisch medaillewinnaar Gerard 
Nijboer kreeg het boek te lezen voor 
het uitkwam. Zijn reactie staat op de 
voorpagina van het boek.  •

Cover van het boek.

Het 1e exemplaar van het hardloopboek werd 

aangeboden aan Gerard Nijboer ter gelegenheid van het 

Nederlands Kampioenschap 10 km bij de Singelloop in 

Utrecht. 

11november 2013
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Vergroening wagenpark

Sinds juli 2009 worden er voor de 
buitendienst medewerkers KDS/
Merita lease-auto’s ingezet. In het 
najaar van 2013 loopt het contract 
van een aantal Skoda Fabia’s af. 
Omdat de nieuwe Skoda Fabia een 
hogere CO-2 uitstoot heeft dan 
gewenst, is er gezocht naar een 
volwaardig alternatief voor 
vervanging en hierbij zijn we 
uitgekomen op de nieuwe Renault 
Clio Estate. Deze auto is qua 
uitrusting gelijk aan de Fabia. Er is 
voor alle leaserijders één type en 
model auto besteld, zodat onderlinge 
uitwisselbaarheid probleemloos 
plaats kan vinden.

Naast het feit dat de Renault Clio 
door de lage CO-2 uitstoot past in 
het bedrijfsbeleid duurzaam te willen 
ondernemen, ligt het leasetarief van 
de Renault wat lager dan dat van de 
Skoda, dit levert voor KDS/Merita 
een besparing op in de 
vervoerskosten. Voor de medewerkers 
die de auto ook privé gebruiken is 
het voordeel dat de auto in de 14% 
bijtellingscategorie blijft vallen door 
de lage CO-2 uitstoot.
Niet alle Skoda’s zullen tegelijk 
vervangen worden. Het zal in eerste 
instantie gaan om de auto’s die dit 
najaar aan het eind van het contract 
zijn. In de loop van 2014 en 2015 
zullen de andere Skoda’s vervangen 
worden. 

We gaan dus zuiniger en 
milieubewuster rijden in de 
toekomst.       •

van afdeling P&O 
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