
IN ÉÉN KLAP BEKEND  
BIJ 2.000 ONDERNEMERS 
UIT DE GEMEENTE  
ALPHEN AAN DEN RIJN!
Het VOA magazine is veel meer dan een ‘clubblad’. Het is 
een kwalitatief hoogwaardig magazine, vol inspirerende  
verhalen over en interviews met bekende en minder bekende 
ondernemers uit de gemeente Alphen aan den Rijn.  
Aangevuld met praktische tips voor ondernemers en  
relevante activiteiten van de VOA. Het magazine wordt 
verspreid onder 2.000 ondernemers in Alphen aan den 
Rijn. Een ideale mogelijkheid om jouw bedrijf te profileren!

Oplage:

2.000 
ondernemers 
(Alphen e.o.)

Verschijning:

2x 
per jaar

Edities 2022
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Okt/Nov

Omvang:

60
pagina’s
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onderneming speelt voor de jeugd in 
toenemende mate een rol en daar moeten 
we in mijn ogen iets mee doen. Zolang 
dat eerlijk gebeurt en vanuit oprechte 
overtuiging – en niet alleen omdat de 
arbeidsmarkt het van je vraagt – is dat in 
mijn ogen een prima ontwikkeling. Zo 
houden de jongeren ons een spiegel voor.”

Een goed gevoel
BDO is niet het enige bedrijf dat zich
 genoodzaakt voelt stelling te nemen. Wie 
om zich heen kijkt ziet meer bedrijven 
zoeken naar diepere betekenis, aangejaagd 
door voorbeelden zoals Seepje, Fairtrade 
en Tony’s Chocolonely. Zo maakt het 
Haagse Seepje natuurlijke zeep van 
vruchten schillen, waarbij zij de werk- en 
leefomstandigheden in het land van 
herkomst – India en Nepal – aanzienlijk 
weten te verbeteren. Inmiddels levert het 
bedrijf schoonmaakproducten aan zo’n 
2.500 winkels in Nederland, België en 
Duitsland. 
Het Nederlandse chocoladerepenmerk 
Tony’s Chocolonely zag cacaoboeren leven 
in armoede, terwijl het leeuwendeel van 
de inkomsten in de zakken verdween van 
een handvol bedrijven in het midden van 
de keten. Vanuit winstoogmerk werd 
deze situatie in stand gehouden, met 
kinderarbeid en moderne slavernij tot 
gevolg. Tony’s oprichter Teun van de 
Keuken keerde dit om. ‘Samen maken 
we 100% slaafvrij de norm in chocolade’, 
werd de belangrijkste doelstelling, waarbij 
het maken van winst slechts een methode 
werd om het doel te bereiken. Een 
werkwijze waarmee het bedrijf in 2017 
marktleider werd in chocoladerepen in 
Nederland. Consumenten willen kennelijk 
niet alleen goede producten en diensten 
kopen, ze willen er ook een goed gevoel 
aan overhouden.

Gewijzigde doelen van Unilever
Ook de gevestigde orde ziet haar speelveld 
veranderen. Merkengigant Unilever ziet 
zijn gebruikelijke groeiformule steeds 
vaker tekortschieten. Bedrijven met een 
groeiend marktaandeel werden sinds jaar 
en dag bij de organisatie ingelijfd, waar-
mee niet alleen de eigen positie werd ver-
sterkt maar tegelijkertijd de belangrijkste 

concurrentie wegviel. Wie echter strijdt 
voor een hoger doel is minder gevoelig 
voor het zwaaien met bankbiljett en. 
Unilever kwam in 2010 zelf met een eerste 
aanzet voor een Sustainable Living Plan, 
die in 2020 uiterst serieus werd aange-
scherpt. In dat plan werkt het bedrijf 
momenteel aan drie doelen:

1. Het verbeteren van de gezondheid en 
het welzijn van meer dan een miljard 
mensen.

2. Het halveren van de milieu-impact, 
tegelijk met de groei van het bedrijf.

3. Het verhogen van de levensstandaard 
van miljoenen mensen, tegelijk met 
de groei van het bedrijf.

De toevoegingen op punten 2 en 3 maakt 
duidelijk dat de drang om te groeien ook 
binnen de nieuwe doelen niet wordt los-
gelaten, waarmee de ommekeer ook voor 
de ‘oude garde’ gevoelsmatig is te verhap-
stukken. Inmiddels is men wel zover dat 

“Winst maken wordt een 
methode om het werkelijke 

doel te bereiken”

Herrejan Veenema verwerkt 
bermgras in papier
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er drie kernovertuigingen binnen Unilever 
zijn geformuleerd: 

1. Merken met een ‘purpose’ groeien.
2. Bedrijven met een ‘purpose’ duren 

voort.
3. Mensen met een ‘purpose’ fl oreren.

En dat hadden zij kunnen weten. Want 
wie naar de oorsprong van Unilever kijkt, 
ziet dat William Hesketh Lever, oprichter 
van Lever Bros, aanverwante doelstellingen 
formuleerde bij zijn start in de jaren 90 
van de 19e eeuw. Hij wilde hygiëne tot 
gemeengoed te maken, het werk voor 
vrouwen verlichten, de gezondheid bevor-
deren en bijdragen aan persoonlijke ver-
zorging. Zodat het leven meer voldoening 
en plezier zou bieden aan de mensen die 
zijn zeepjes gebruikten.

De B Corp-beweging
Terug naar het heden. Echte voorlopers 
op het gebied van zingeving binnen het 
ondernemen, zoals Fairtrade, Tony’s en 
Seepje, hebben zich inmiddels verenigd in 
de Europese B Corp-beweging, gevestigd 
in onze hoofdstad. Gecertifi ceerde B 
Corporations zijn bedrijven die de kracht 
van het ondernemen benutt en om een 
meer inclusieve en duurzame economie 
op te bouwen. Zij voldoen aan de hoogste 
geverifi eerde normen inzake sociale en 
milieuprestaties, transparantie en verant-
woording. De bedrijven proberen hiermee 
(volgens de website) onderling relaties op 
te bouwen, hun maatschappelijke missie 
te verankeren en, jawel: personeel aan te 
trekken en te behouden. 

Zo’n 105 bedrijven die in Nederland zijn 
gevestigd vormen onderdeel van die inter-
nationale B Corp-gemeenschap, waarvan 
vooralsnog geen enkele onderneming uit 
de gemeente Alphen aan den Rijn deel uit-
maakt. Dat wil echter niet zeggen dat we 
in onze regio geen aansprekende voorbeel-
den kennen van bedrijven met het hart op 
de juiste plaats. Integendeel zelfs. 

Samen met Nett Energy uit Boskoop heeft  
de Vermeulen Groep een innovatieve op-
lossing bedacht: het bermgras en snoei-
hout kunnen lokaal worden omgezet naar 
groene stroom, bodemverbeteraar biochar 
en later ook waterstof. Die waterstof kan 
in de toekomst vele groene toepassingen 
krijgen in uiteenlopende sectoren, 
waaronder landbouw, industrie, energie, 
mobiliteit en de gebouwde omgeving. 

Opvallend genoeg duikt ons lokale berm-
gras ook op bij een initiatief in een andere 
sector. Herrejan Veenema, eigenaar van 
Drukkerij Holland en oprichter van 
Waardewenders B.V. wil concrete invulling 
geven aan het circulair toepassen van 
reststromen. In dit geval gaat het om 
diverse projecten waarbij bermgras 
wordt verwerkt in papier. Het idee werd 
getriggerd tijdens een bijeenkomst over 
natuurlijke reststromen, georganiseerd 
door het platform Groene Hart Werkt. 
“Vanaf dat moment begon het onder-
zoeken en pionieren”, vertelt Herrejan. 
“De grafi sche industrie heeft  natuurlijk 
een uitdaging waar het gaat over 
papierverbruik. We moeten van lineaire 
processen overschakelen naar circulaire 
processen. Wat voor jou afval is kan 
voor een andere ondernemer als 
grondstof dienen om nieuwe producten te 
fabriceren.”

Aantrekkingskracht in 
personeelswerving
Op onze vraag of zijn initiatieven en 
bredere maatschappelijke doelstellingen 
ook aantrekkingskracht uitoefenen op 
nieuw personeel hoeft  hij niet lang na te 
denken. “Dat klopt inderdaad. Onlangs 
heb ik twee nieuwe mensen aangenomen, 
waarbij onze toekomstvisie in belangrijke 
mate heeft  meegewogen in de keuze 
voor ons bedrijf. Tijdens de gesprekken 
merkten de nieuwe medewerkers op 
allerlei kansen te zien. Hun professie 
staat nu in het licht van brede, toekomst-
gerichte toepassingen. Voor ons én voor 
hen geldt dat de horizon open is gegaan. 
Dat maakt samenwerking voor beide 
partijen héél aansprekend.” 

“De 
jongeren 

houden ons 
een spiegel 

voor”

Voorlopers in onze regio
Zo loopt momenteel bijvoorbeeld een 
vergunningstraject om uiteindelijk Groene 
Hart Waterstof te kunnen maken. Een 
project waarmee Vermeulen Groep in de 
toekomst haar kantoor hoopt te kunnen 
verwarmen en haar wagenpark te kunnen 
laten draaien, zo meldde AD Groene Hart 
in augustus van dit jaar. Dit project vormt 
een duurzame verbetering van de huidige 
situatie, waarbij het snoeiafval van het be-
drijf wordt verbrand in biomassacentrales 
buiten het Groene Hart, en bermgras 
wordt gecomposteerd. Het benodigde 
transport en de verbranding of 
compostering maakt dit een ineffi  ciënt 
proces met een hoge CO2-uitstoot. 

Personeel zoeken lijkt voor veel bedrijven op een doolhof waarin zingeving tot interessante 
verbindingen kan leiden
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Wil je graag de bekendheid van jouw bedrijf onder onder
nemers in de gemeente Alphen aan den Rijn vergroten?  
Dat kan! In elk magazine reserveren we een (beperkt) aantal 
pagina’s om bedrijven die mogelijkheid te bieden. Je kunt 
daarbij kiezen voor een advertentie, wat als voordeel heeft 
dat je zelf helemaal je boodschap en vormgeving kunt 
bepalen. Maar je kunt ook kiezen voor een meer inhoudelijke 
of redactionele vorm om aan je bekendheid te werken.  
Dat noemen we branded content. Het voordeel van  
branded content is dat je verhaal (tekst en fotografie) wordt 
gemaakt door de redactie, die uitstekend weet hoe je een 
goed artikel schrijft. 

MOGELIJKHEDEN 
EN TARIEVEN 

ADVERTENTIES
Er zijn verschillende advertentieformaten beschik
baar. Je kunt daardoor kiezen voor het formaat dat 
het beste past bij jouw wensen en budget.

Formaat  Tarief
1/1 pagina € 1.000,
1/2 pagina € 650,
1/4 pagina € 350,

Genoemde prijzen zijn netto, exclusief 21% BTW. 
Aanlevering kantenklaar als certified pdf.  
Aanpassing of een nieuw ontwerp is tegen een 
meerprijs mogelijk. 

De formaten zijn als volgt:
1/1 pagina  bladspiegel 220 x 310 mm (b x h),  

+ 3 mm overvul indien aflopend 
opgemaakt

Zetspiegel  196x286 mm
1/2 pagina 196x140 mm
1/4 pagina 96x140 mm

Aanleverdata
•  Reserveren van een advertentie in de editie van 

mei of oktober/november is nu mogelijk!
•  Aanleveren van je advertentie deze editie dient 

uiterlijk 1 april plaats te vinden (voor het oktober
nummer uiterlijk 2 oktober).  
Je kunt je advertentie aanleveren per email: 
adverteren@VOAonline.nl 

MOGELIJKHEDEN 
EN TARIEVEN 

BRANDED CONTENT
Je kunt jouw bedrijf op 
verschillende manieren 
inhoudelijk profileren. 
Samen met de redactie 
en/of de tekstschrijver 
kijken we welke insteek 
het beste bij jouw 
bedrijf past. Is er een 
actualiteit waar we op 
aan kunnen haken of 
beschik je over unieke 
expertise? Dan maken 
we daar een goed 
artikel over. Of kies 
voor het format ‘De 
pitch’, waarin je in 2 
pagina’s jouw bedrijf 
pitcht. 

Formaat  Tarief
2/1 pagina  € 2.500,  

(inclusief fotografie en redactie)
1/1 pagina € 1.750,  
  (inclusief fotografie en redactie)

Genoemde prijzen zijn netto, exclusief 21% BTW. 
Twee correctierondes zijn inbegrepen in het tarief, 
voor extra correctierondes geldt een meerprijs. 
Reserveren van branded content in de editie van 
mei is mogelijk tot uiterlijk 20 maart 2022, voor de 
editie van oktober is reserveren mogelijk tot eind 
augustus.

MEER INFORMATIE 
EN RESERVEREN

Wil je meer informatie over de mogelijkheden  
of wil je meteen reserveren? Neem dan contact  
op met Martine de Vogel via 0623467363 of 

adverteren@VOAonline.nl . 
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“W e werken aan 
een eigen sterke 
identiteit van 
winkelcentrum 

De Aarhof, juist om ook de Van Man-
dersloostraat en het Thorbeckeplein 
te versterken”, zegt Marcel Dammers 
van SB Real Estate. “Via ons informa-
tiecentrum hebben we ondernemers 
en omwonenden bij de planvorming 
betrokken.”

Het informatiecentrum voor de moder-
nisering van De Aarhof heeft  veel 
 belangstelling gehad van passanten en 
mensen die hiervoor speciaal het winkel-
centrum bezochten. De bezoekers gaven 
overwegend positieve feedback over 
de opwaardering van De Aarhof, het 
 woningprogramma en de architectuur.

Denken in domeinen
SB kijkt bij de herontwikkeling verder 
dan de ‘eigen’ vierkante meters: “De 
Aarhof concurreert nu met de Van 
Mandersloostraat en dat is niet goed. 
Concurreren willen we ook niet met het 
Thorbeckeplein. We moeten elkaar juist 
versterken”, vindt Dammers.
“Ons doel is om het hele centrumgebied 
Lage Zijde opnieuw op de kaart zett en. 
We zien drie domeinen: het Thorbecke-
plein voor de horeca, de Van Manders-
loostraat voor het winkelen en De 
Aarhof voor dagelijkse boodschappen.”

Twee woontorens
Voor meer reuring in het gebied komen 
er twee woontorens ‘op’ het winkel-
centrum. Het gaat om appartementen 
verdeeld over huur en koop in verschil-
lende prijsklassen. De hogere toren is 

aan de kant van het Thorbeckeplein 
gepland en de lagere aan de kant van de 
Van Boetzelaerstraat. 

“Over de woontorens komt uit de 
participatie de vraag of deze niet 
kunnen worden gewisseld. Dan valt 
de schaduw meer op het eigen grond-
gebied. Dat zijn we nu aan het onder-
zoeken”, zegt Dammers. Simpel is 
wisselen trouwens niet. Onder elke 
toren zitt en eigen functies zoals 
parkeerplaatsen, fi etsenbergingen, 
technische installaties en logistiek.

Eigen identiteit
“We willen voor het overdekte winkel-
centrum een sterke eigen identiteit 
creëren met twee supermarkten, een 
versplein, huishoudzaken en winkels op 
het gebied van persoonlijke verzorging”, 
vertelt Dammers. Dit geldt vooral voor 
de kern van De Aarhof. Voor de poten 
aansluitend op het ‘kijken en vergelijken’ 

winkelgebied is een overgang voorzien. 
Het middenplein wordt ook aangepakt: 
“Dat wordt sterk verbreed en er komt 
een rollerbaan voor winkelwagens.” 
Uit de participatie komt de wens voor 
een toiletgroep en deze wordt ingetekend.

Zure appel
De complete verbouwing van De Aarhof 
duurt ongeveer drie jaar en wordt waar-
schijnlijk in fasen uitgevoerd. “Dat heeft  
de minste impact op de omwonenden, 
winkeliers en het winkelend publiek”, 
legt Dammers uit. Desondanks is het 
een hele kluif. “We moeten met z’n 
allen door de zure appel heen bijten om 
het centrumgebied toekomstbestendig 
te maken!”

De Aarhof krijgt een 
sterke eigen identiteit

Marcel Dammers
SB Real Estate
participatie@aarhof.nl

DOOR SAMEN OP TE TREKKEN, WORDT HET HELE CENTRUMGEBIED STERKER

TEKST: EVELINE VERHOEVE 
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JOUW BEDRIJF PROFILEREN  
IN HET VOA MAGAZINE


