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„In het begin hebben wij zo weinig
mogelijk kosten gemaakt”
Denny Vogels en Dave van den Biggelaar

4500
nieuwe bedrijven in Brabant
elk kwartaal volgens Kamer
van Koophandel

AMSTERDAM

Heineken schrapt
banen in Nederland
Heineken Nederland moet banen
schrappen door de aanhoudend
zwakke horecamarkt. Hierdoor verdwijnen zeventig arbeidsplaatsen.
De banen verdwijnen in alle lagen
van het bedrijf, met name in de tak
horeca. Gedwongen ontslagen sluit
Heineken daarbij niet uit. Het gaat
volgens een zegsman om een centralisatie van de ondersteunende
diensten en tegelijkertijd een scheiding van de brouwerij- en groothandelsactiviteiten.

AMSTERDAM

KLM: serieus
gesprek met Etihad
Luchtvaartgroep Air France-KLM
praat nog altijd met de Arabische
concurrent Etihad over samenwerking. Van een kapitaalbelang voor
de Arabieren is geen sprake, maar
de mogelijkheid van een joint venture wordt wel onderzocht.
Bij de presentatie van de jaarcijfers
in maart zei voorzitter Jean-Cyril
Spinetta van de Frans-Nederlandse
groep al dat er gepraat werd met
Etihad. Op welke terreinen precies
samenwerking mogelijk is en hoe
lang de gesprekken nog gaan duren
is nog onduidelijk.

WA S H I N GTO N

ING Bank treft
schikking met VS

Van garage naar A-locatie in Son
SON EN BREUGEL – Twee jaar gele-

den begonnen ze in een tot kantoor omgebouwde garage. Nu zitten ze op een A-locatie aan de
Nieuwstraat in Son. „Misschien
dat de huidige economische dip
ons wat vaster in het zadel heeft
geholpen”, zegt Dave van den Biggelaar.
Samen met Denny Vogels begon
hij Today Administraties in Son.
Nu spreken ze van een vliegende
start. „Want het gaat goed.”
Today Administraties is een administratiekantoor. „We werkten als

collega’s bij hetzelfde bedrijf, gedetacheerd in Son. Toen de vestiging
hier werd opgeheven, ben ik voor
mezelf begonnen”, zegt Dave van
den Biggelaar. Denny Vogels waagde vervolgens ook de sprong in
het diepe.
„Hoewel die sprong wel meeviel.
We kwamen uit deze branche, dus
kenden enigszins het klappen van
de zweep. We wisten waar we aan
begonnen, kenden de markt, de
valkuilen en de oplossingen.”
„Zeker in het begin hebben we zo
min mogelijk kosten gemaakt. Het

was niet voor niks dat we in een
omgebouwde garage met twee bureaus begonnen zijn. Maar goed,
veel meer hebben we ook niet nodig.”
De twee hebben vanaf hun start
de markt bewerkt met folders en
publicaties. „En geprobeerd via
mond-tot-mondreclame onze
naamsbekendheid te vergroten.
Wij bedienen het mkb-segment
dat te klein is voor een accountant.”
De twee adviseren starters om in
het begin geen al te grote broek

aan te trekken. „Je hebt geen dikke
nieuwe auto en een duur huis nodig om een bedrijf te beginnen.
En let goed op je uitgaven. Je kunt
je overal tegen verzekeren tegenwoordig. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering bijvoorbeeld
voor een ZZP’er in de bouw kan
zo maar vijf- tot zeshonderd euro
premie per maand vergen. Opgeteld bij andere premieverplichtingen kun je zo maar jaarlijks tien
mille aan premies kwijt zijn. Kijk
of er alternatieven zijn. Of neem
in het begin een klein risico.”

ING Bank heeft met de Amerikaanse autoriteiten een schikking van
619 miljoen dollar getroffen. Daarmee koopt ING mogelijke strafvervolging wegens overtreding van
Amerikaanse regels voor dollarbetalingen af. De bank zou in strijd
met Amerikaanse sancties via het
Amerikaanse bankenstelsel voor
miljarden dollars aan betalingen
voor Cubaanse en Iraanse klanten
hebben verricht.
Het Amerikaanse ministerie van financiën stelt dat ING opzettelijk informatie over duizenden transacties heeft verwijderd die ze in verband kon brengen met door sancties getroffen partijen in Cuba, Iran
en een aantal andere landen. Het
schikkingsbedrag is een record
voor schending van sancties.
ING had al een voorziening getroffen om de boete te betalen.

Thunderbuild maakt einde aan bon weegbrug
door Harrie Verrijt
e-mail: h.verrijt@ed.nl
EINDHOVEN – Wegenbouwer BAM

heeft voor zijn trucks met (afval-)
asfalt geen papieren meer nodig.
Deze horde in de digitalisering is
genomen door het Eindhovense
ict-bedrijf Thunderbuild. Twee
jaar geleden was het een starter
met twee man, inmiddels is het
een flink ict-bedrijf met een grote
werkvloer op Strijp S en vijftien
mensen in dienst.
Het doel van Diederik Mutsaerts
bij de start was ‘iets doen aan de
papieren rompslomp voor vervoerders bij weegbruggen’. „In mijn vorige werk merkte ik dat het wegen
van een truck voor en na het laden of lossen omslachtig was. De
werkwijze was aan automatisering
toe en mijn systeem, eerst met
sms’jes en nu ook met apps, sloeg

goed aan. Bovendien zoeken ondernemers in deze crisistijd naar
kostenbesparingen.”
Vervoerders rijden hun truck nu
de weegbrug op, tikken een code
in hun slimme telefoon en krijgen
meteen het weegresultaat retour.
Als ze hun lading geladen of gelost
hebben doen ze hetzelfde. Het systeem van Thunderbuild rekent de
netto lading uit en stuurt de resultaten direct naar alle belanghebbenden. „Er komt geen operator
van de weegbrug meer aan te
pas”, zegt Mutsaerts. „Controle of
de chauffeur niet de ene keer in en
de andere keer naast de vrachtauto is, gebeurt met camera’s. De foto’s maken onderdeel uit van het
setje voor de belanghebbenden.”
Thunderbuild breidde deze dienst
uit tot het systeem dat vrachtbrieven overbodig maakt. Mutsaerts
laat zo’n ouderwetse brief zien

met doorslagen voor de opdrachtgever, de transporteur, de herkomst en de bestemming. „Een
chauffeur die tien vrachten op een
dag doet heeft aan het eind van de
week vijftig brieven. De ordelijkheid in zijn cabine laat soms wel
wat te wensen over. Wij hebben
deze brief, met hetzelfde uiterlijk,
online gezet. Iedere partij zet er
een digitale handtekening onder
en zijn versie gaat in een database,
waar hij altijd bij kan. Via ons systeem kan het bedrijf bovendien nagaan waar de vracht zich op dat
moment bevindt.”
Mutsaerts denkt zijn productenpalet flink te kunnen uitbouwen.
„We brainstormen met klanten en
pikken veel onderwerpen op die
we kunnen doorontwikkelen. Ik
denk dat als we weer twee jaar verder zijn, we op weg zijn naar een
bedrijf met vijftig mensen.”

Geen bonnetje meer bij de weegbrug. Een code intikken op de slimme telefoon is voldoende om de weegbrug te activeren.

