BUSINESS BORREL
Vrijdag 30 september 2016 van 17.30 - 21.00 uur
Gastbedrijven: Base Logistics - Robin en Jelly Voet
Cafe De Driesprong – Ferry Rozendaal en Hans en Yvonne
van der Haar. Locatie: Cafe De Driesprong,
Dorpsstraat 40b, Landsmeer
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Bedrijven spiegelen elkaars ambitie, visie en aanpak:

Base Logistics en De Driesprong succesvol
door het altijd net even anders te doen
De BVL business borrel van 30 september wordt
deze keer georganiseerd door twee ondernemers
uit Landsmeer, te weten Hans van der Haar van
Café De Driesprong en Robin Voet, eigenaar/
directeur van Base Logistics, een internationaal
opererende logistiek dienstverlener. Een wat ver
gezochte gelegenheidscombinatie zult u wellicht
denken? Nou, dat vinden beide heren zeker niet. In
grote lijnen werken zij volgens hetzelfde stramien,
zeggen ze. Je zoveel mogelijk onderscheiden van
de rest blijkt het toverwoord..
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Spontaan besluit
“Het besluit de borrel samen te gaan geven, is
tijdens een spontane ontmoeting genomen”,
vertelt Robin Voet tijdens het gesprek op een
drukbezet buitenterras van De Driesprong op
een van de vele zwoele avonden die we deze
maand mochten genieten. Voet: “De kern van
de cultuur van Base Logistics is gebaseerd op
onze visie dat een andere benadering juist
extra kansen en mogelijkheden biedt. En in
die zin kun je beide bedrijven zeker aan elkaar
spiegelen”. Hans van der Haar en bedrijfsleider
Ferry Rozendaal knikken instemmend: ”Wij zijn
voortdurend op zoek naar iets nieuws. Net als
bij Robin proberen wij daarbij zoveel mogelijk
gebruik te maken van onze eigen expertise, en
doen we vrijwel alles zelf. Als je goed luistert

naar de wensen van de klant, komen de ideeën
vanzelf bovendrijven. Dan is het snel handelen. Dat kost wat energie, maar wij hebben
de overtuiging dat wij daardoor toch wel iets
bijzonders te bieden hebben.”
Driesprong tot wasdom
gekomen
Hans is al sinds 1997 uitbater van De
Driesprong en heeft sindsdien verschillende
stadia doorgemaakt. Ook als dorpskroeg;
gezellig, maar soms ook wat te veel drukte
en rottigheid met jeugd die zich af en toe
niet helemaal in toom wist te houden. Hans:
“Sinds de leeftijd landelijk naar 18 jaar is
opgetrokken, hebben we echter een kentering waargenomen waar we direct op hebben

ingespeeld door een ‘mooi product’ neer te zetten.
Dat is langzaam maar zeker tot wasdom gekomen en
het resultaat is dat wij hier nu een zeer gemêleerd
publiek zien binnenkomen dat alleen maar komt
voor de gezelligheid en de vele mogelijkheden die
we te bieden hebben. Dat is de benadering die Robin
bedoelt, en dat werpt absoluut zijn vruchten af!
Veel voldoening
Een Grand Café wil Hans het niet noemen. “Streven
we ook niet naar, maar het gaat een beetje die kant
op zonder te hoeven inboeten op dat wat een dorpskroeg juist zo gezellig maakt.” Die aanpak vergt een
behoorlijke inzet, zeker omdat De Driesprong elke dag
om 10 uur in de ochtend al opengaat. “Maar het is
handelbaar en we kunnen het met een kleine groep
medewerkers goed aan. En het geeft veel voldoening.”
Hart voor Landsmeerse
gemeenschap
Dat steeds weer naar nieuwe vormen
zoeken, zit Hans en zijn medewerkers
inmiddels helemaal in het bloed. Een
ondernemer pur sang, maar met een
warm hart voor de Landsmeerse gemeenschap. Tal van activiteiten worden door
hem georganiseerd, waaronder ook al
jarenlang de Koningsdag op het Raadhuisplein. Hans:
“Het enige echte Landsmeerse dorpsfeest en daarom
ook zo leuk om te doen. Door sommigen wordt wel
eens beweerd dat wij daarop zouden binnenlopen,
maar dat is complete onzin. De organisatie vergt veel
tijd en ook geld, alleen al vanwege de eisen die door
de gemeente worden gesteld, zoals security. Het is
keihard buffelen en we spelen min of meer quitte. Ik
ga er graag mee door, maar het zou wel prettig zijn
als het gemeentebestuur een beetje inspringt voor
dit Landsmeerse festijn.” En als er dan toch even
inspraak mag zijn: zowel Hans als zijn collega’s elders
in het dorp zouden graag betrokken zijn bij de invulling van de plannen voor het terras aan de Breek. Los
van de vraag hoe noodzakelijk of wenselijk zo’n terras

is, willen zij meedenken en meepraten. “Dat het terras
er komt, staat wel vast, maar nog meer horeca in het
dorp, zoals ook de geluiden over een terras op het
Raadhuisplein, mag toch niet ten koste gaan van mij
en mijn collega’s die keihard moeten werken voor ons
geld en het plezier van de Landsmeerders?”
Succesfactoren Base Logistics
Robin Voet, die het gesprek aandachtig volgt, begrijpt
de kritische noot van Hans. “Ik herken zijn ambitie om
steeds maar te vernieuwen en te verbeteren en dat
valt binnen zo’n kleine gemeenschap als Landsmeer
niet altijd mee. Ik werk op een veel groter terrein.
Base Logistics biedt een internationaal netwerk van
transport- en warehousingpartners. Dat doen we in
combinatie met een team van logistiek specialisten
die continu werken aan verbetering en verfijning van

‘andere benadering die kansen en mogelijkheden
biedt’. Met de vinger aan de pols weet hij zijn in 1994
opgericht bedrijf (85 man personeel) bijna dagelijks te
‘updaten’, terwijl hij voor morgen en de dagen daarna
al weer hele nieuwe plannen in zijn hoofd heeft. Niet
voor niets werd zijn bedrijf twee jaar achter elkaar
uitgeroepen tot Best Managed Company van het jaar;
een prestigieuze prijs die door Deloitte en ING in het
leven is geroepen. Vooral de cijfers en de groeiprestaties binnen zijn marktgebied, oogstten veel lof. Inmiddels worden vanuit het hoofdkantoor in Zwijndrecht
ruim 300 voorraadlocaties en meer dan 250 internationale vervoerders aangestuurd. Maar daar blijft het
niet bij. Zijn vooruitziende blik en de groeikansen die
hij nu al losjes in het hoofd heeft verankerd, heeft
Robin ertoe doen besluiten op de logistiek misschien
wel meest strategische locatie, namelijk Moerdijk –
tussen Rotterdam en Antwerpen in - een
nieuw kantoor neer te zetten waarin niet
alleen de vestigingen uit Zwijndrecht
en Amsterdam worden ondergebracht,
maar waar tevens ruimte wordt gecreëerd voor nieuwe ideeën waarvan Voet
de inhoud nu al kent, maar die hij pas op
een strategisch gunstig moment bekend
gaat maken.

‘ Koningsdag op het
Raadhuisplein is het enige
echte Landsmeerse dorpsfeest
en daarom ook zo leuk
om te doen.’
onze dienstverlening, maar ook zoeken naar steeds
weer andere mogelijkheden waarmee wij ons van
onze concurrenten kunnen onderscheiden. Automatisering en innovatie zijn van begin af aan een van de
belangrijkste succesfactoren binnen ons bedrijf gebleken. Ons doel is de logistiek voor onze klanten simpel,
efficiënt en controleerbaar te maken. In 2003 namen
wij de beslissing om het logistieke platform Klairy
geheel in eigen beheer te ontwikkelen. Een slimme en
unieke logistieke applicatie die nog steeds de basis
vormt van onze dienstverlening.”
Best Managed Company
Strategisch denken en vooruitstrevend zijn is Robin
Voet niet vreemd en vormt ook de basis voor zijn

‘Twiske Blond’
“En Hans, nu we toch zo open en bloot onze drijfveren en strategieën met elkaar uitwisselen, welke
innovaties heb jij nog in petto”, vraagt Robin terwijl
het gezelschap de glazen heft. “Oké dan”, zegt Hans.
“En het is een primeur! Wij zijn bezig een eigen
biertje te brouwen dat over enkele maanden beschikbaar komt. We denken nog over de naam, misschien
wel ‘Twiske Blond’. Maar daar vertel ik wel over op de
business borrel en zal ik ook tegelijkertijd laten zien
en vertellen wat De Driesprong allemaal te bieden
heeft, want daar heeft onze journalist in deze rubriek
veel te weinig ruimte voor. Als de BVL-borrel begint,
staat de barbecue al aan. Dus voor of na de borrel
ergens anders eten hoeft niet meer! ”

VAN DE BESTUURSTAFEL

Nieuw postbus-adres
Om praktische redenen is de postbus in Landsmeer
opgeheven.
Wilt u, voorzover het niet per e-mail kan, uw post
sturen naar:
Secretariaat BVL Landsmeer,
postbus 796, 1440 AT Purmerend

Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

