BUSINESS BORREL
Vrijdag 15 februari a.s. van 17.30 - 19.30 uur
Uw gastbedrijf: Rabobank
Locatie: ICL, Sportcafé de Remise
Zuideinde 6, Landsmeer
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‘Ons kent ons-principe’
dichter bij huis
Met de komst van directeur
Adriaan Slurink - in de
nieuwe structuur van de bank
’Directeur Markt Noord
en Landsmeer’ geheten- lijkt
een periode aangebroken,
waarbij het meer bij de klant
betrokken sociale bankieren
weer een kans en vorm krijgt.

Secretariaat:
Postbus 9, 1120 AA Landsmeer
Tel.: 020 4824555 • Fax: 020 4821743
E-mail: info@bvl-landsmeer.nl
www.bvl-landsmeer.nl

067-001-flits.indd 1

RABO-Bankieren dichter bij huis
De Rabobank Amsterdam en Omstreken, Markt
Noord en Landsmeer heeft in de persoon van
Adriaan Slurink een directeur gevonden die er
aan hechtte zijn voorganger Fred Schulp de
hand te schudden om hem te melden het gevoel te hebben met ‘zijn’ bank door te gaan.
“Ik respecteer de inzet van Fred en zijn mensen
en vond het belangrijk om persoonlijk met hem
kennis te maken”, geeft hij aan. De Rabobankstructuur en -cultuur onderging door de fusie
van de Rabobank Benoorden het IJ met de Rabobank Amsterdam een ingrijpende verandering. Er werd gekozen voor de overplaatsing van
veel lokale adviseurs zoals accountmanagers,
private-bankers, assurantieadviseurs, spaaradviseurs naar de Mondriaantoren in Amsterdam.
Na zo’n vijf jaar realiseerde de bank zich dat er
door de nieuwe formule onvoldoende inhoud
werd gegeven aan haar streven om ‘dichtbij’,
‘lokaal’ en ‘betrokken’ te zijn. Het vanuit de
ivoren toren van de Mondriaantoren opereren
bleek van te weinig echte betrokkenheid van
de bank bij de klant te getuigen. De bank was
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letterlijk en figuurlijk te ver van de klant verwijderd. Zowel de particuliere als zakelijke klant
wil- zeker in Landsmeer- dichtbij huis contact
met een bankmedewerker die hij persoonlijk
kent. Het personeelsbeleid Markt Noord en
Landsmeer is er nu nog meer dan voorheen op
gericht medewerkers aan te trekken die uit de
eigen woonplaats of nabije omgeving komen.
Het ‘Ons kent ons-effect’
Het ‘Ons kent Fons’met Fons Huijerman als
lokaal bedijfsadviseur is daar een goed voorbeeld van. Dirk Bos, adviseur particulieren, is als
Landsmeerder ook een bekend gezicht voor de
meeste particulieren. Adriaan Slurink die 4 jaar
bij de Rabo Amsterdam werkt, waarvan ruim
twee jaar in de Mondriaantoren als unitmanager retail met 80 mensen onder zich, trof bij
zijn aanstelling als directeur Markt Noord en
Landsmeer een jaar geleden een goed lopende
bank aan. Zeker Landsmeer – t.o.v. Noord een
klein gebied met z’n 12.000 inwoners – is goed
vertegenwoordigd in de particuliere en zakelijke sector. Het dorp kent veel ondernemers in
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“Dit maakt het
werken in beide gebieden
wel interessant”
het dorp en inwoners die buiten het dorp zakelijk actief zijn. Hier verwacht men nog persoonlijk geholpen te worden. In Amsterdam-Noord
(Buikslotermeerplein) is het verwachtingspatroon anders.”Dit maakt het werken in beide
gebieden wel interessant”vertelt Adriaan. Om
in te spelen op die persoonlijke benadering van
de klant zijn er sinds vorig jaar voor Noord en
Landsmeer 4 zakelijke adviseurs ingezet. Twee
dagen per week is er in Landsmeer een private
banker (Ernst Hartman) anderhalve dag per
week een hypotheekadviseur, dagelijks de bedrijfsadviseur en de adviseur particulieren.
Service
De service-eisen liggen hier in vergelijking met
het grootstedelijk bankieren hoog en daar spelen we ook op in. Het gaat zo goed in de Markt

Noord en Landsmeer dat Adriaan verwacht op
korte termijn 35 i.p.v. 30 medewerkers te kunnen aansturen. “We hebben in de Markten, in
tegenstelling tot concurrent-banken, grote eigen bevoegdheden. We kunnen in 80% van de
gevallen zelf beslissingen nemen inzake financieringsaanvragen, toestemming voor overstand
op rekeningen, een hoger rentepercentage voor
de klant etc, etc”.
Aanspreekpunt
Het streven in Landsmeer is om nog meer aanspreekpunt te worden met een eigen aanspreekpersoon voor de jonge bedrijven. Die markt kan
nog wat groeien. Er is sprake van een zogeheten
tandem-structuur, een vast duo van adviseurs, dat
elkaar ondersteunt, aanvult en bij afwezigheid
van de één het werk van de ander overneemt. De
directeur Markt Noord en Landsmeer voelt zich
al helemaal thuis in Landsmeer en geniet van de
diversiteit tussen het stadse en dorpse leven.
Aalsmeer en Landsmeer
De Uithoornaar is na zijn gymnasium, commerciële economie aan de HEAO gaan stude-

ren. Na zijn diensttijd ging hij werken bij de
Rabobank Aalsmeer waar hij startte op de
afdeling marketing en publiciteit. Hij ging
via het stafgebeuren naar het operationele
bankieren en managede vijf kantoren. Het
werken in Aalsmeer en vervolgens Landsmeer
heeft qua naam wel een leuke overeenkomst.
De bedrijfs-en businesscultuur in de bloemen
(Aalsmeer) en van oorsprong de eieren-eenden-en kippen branche (Landsmeer) vindt hij
interessant. Zijn grote hobby noemt hij zijn
twee dochters, die hij o.a. coacht bij het hockey. De Rabobank sponsort de jeugdafdeling
van hockeyclub FIT. Als de jongeren van FIT
een rekening openen bij de Rabobank krijgen
ze naar keuze een hockeystick, hockeytas met
inhoud of een trainingsjack. Rabobank Nederland draagt qua sponsoring het hockey- de
paarden- en wielersport een warm hart toe.
Vanuit de Rabobank maar ook uit persoonlijke
betrokkenheid ondersteunt Adriaan het initiatief van Landsmeerder Dennis Gebbink, die
het unieke project Only Friends Center voor
gehandicapte sporters in Amsterdam-Noord
vormgeeft.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Business Borrel 15 februari 2008
Bij de laatste business borrel op 30 november 2007 van Knibbe Lettering hebben wij u
gemeld dat de business borrel van februari nog
beschikbaar is. Enkele dagen na deze business
borrel heeft Adriaan Slurink van de Rabobank
Amsterdam en Omstreken aangeven de borrel
graag te organiseren. Normaliter staat de business borrel gepland voor de laatste vrijdag van
de maand. In februari 2008 zou dat de 29ste
zijn. Omdat deze datum precies in de vakantieperiode valt hebben wij in overleg besloten de
business borrel met 2 weken te vervroegen.
Geslaagde nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 12 januari 2008 hield de BVL haar
traditionele nieuwjaarsreceptie in het Café De
Drie Zwanen. De opkomst was enorm. Het geeft
nog maar weer eens aan dat de BVL er goed
op staat in Landsmeer en dat mensen graag op
een BVL activiteit afkomen. De voorzitter memoreerde dat 2008 in het kader zal staan van
de jeugd. Enerzijds de allerkleinste waarvoor wij
tijdens de benefietavond geld zullen inzamelen
en sponsoren zullen zoeken om de speeltoestellen te vervangen of voor onderhoud zorg te
dragen. Anderzijds zullen de problemen met de
jeugd van tot 17 jaar, die wekelijks voor overlast
zorgen voor burgers en ondernemers, hoog op
de agenda staan van de BVL.
Peter Blees
In het weekend van 15 & 16 december 2007

werd Peter Blees door een groep jongeren zodanig in elkaar geslagen dat hij, zoals zijn vrouw
heeft gezegd, nooit meer de oude zal worden.
Dit vreselijke incident heeft ons allen zeer geschokt en heeft ons met de neus op de feiten
gedrukt. Tot het incident gingen wij, wellicht
wat naïef, ervan uit dat dit soort gebeurtenissen alleen maar plaatsvinden in de grote steden.
Helaas is de realiteit anders en is zelfs ons dorp
hiermee in aanraking gekomen. Nogmaals willen wij Peter en zijn gezin alle sterkte toewensen
in de komende zware periode van revalidatie.
Algemene Ledenvergadering
Op woensdag 26 maart a.s. vindt in Het Dorpshuis de jaarlijkse algemene ledenvergadering
plaats. Zoals de voorzitter reeds in zijn nieuwjaarstoespraak memoreerde was de opkomst bij de
algemene ledenvergadering 2007 bedroevend.
Dit jaar zal door Kaashandel Wals en Wijn- &
Whiskyhuis Brander een kaas- en wijnproeverij
worden georganiseerd. Daarnaast nemen wij tijdens deze algemene ledenvergadering formeel
afscheid van de bestuurders Peter de Graaf en
Nico Perdaan. Ons inziens dus alle reden om
aanwezig te zijn. Noteer dus vast in uw agenda!
Aanvang 20.00 uur. Uitnodiging volgt.
Bijeenkomst gemeente inzake jeugdoverlast
In navolging op onder andere de bijeenkomst
van 25 september 2007 vond op 10 januari

2008 opnieuw een bijeenkomst plaats
op het gemeentehuis. De opkomst was
enorm. Naast gemeente en politie waren ook
vele bewoners, winkeliers, vertegenwoordigers
van de BVL en de jeugd zelf aanwezig. Hoewel
enkele maatregen door de gemeente en politie
zijn genomen, lijkt het er niet op dat de problemen ook maar iets minder zijn geworden. Enkele bewoners zijn echt ten einde raad en staan
op het punt eigen rechter te spelen. De vernielingen, bedreigingen en daadwerkelijk fysiek
geweld hebben bewoners en winkeliers tot het
uiterste gedreven.
De problemen zijn duidelijk enorm, maar een
oplossing vinden is alles behalve eenvoudig.
Duidelijk is wel dat het zin heeft om melding
te doen van vernielingen of andere problemen.
Hierdoor kan de politie in Landsmeer namelijk
aanspraak maken op meer capaciteit. De politie
zal echter wel zorgvuldiger met meldingen om
moeten gaan en adequater moeten reageren op
meldingen. Verder zullen ook maatregelen als
de Mosquito en het verbod tot rondhangen zijn
effect moeten krijgen in de komende periode.
Een andere oplossing is het zorgen voor een locatie waar de jeugd naartoe kan. In tegenstelling
tot een aantal jaren geleden kan de jeugd tot 17
jaar in Landsmeer eigenlijk nergens naartoe. Een
initiatief van de jeugd om Vrij en Blij weer het
jeugdcentrum te laten zijn, zoals het is bedoeld
juicht de BVL in ieder geval van harte toe. Tenslotte ontstaat het vandalisme met name door
vervelling.
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