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Per 1 maart 2015 start Gerard van Hoe-
ven (44) als directeur Particulieren en 
Private Banking bij Rabobank West-
land. Gerard is sinds 2008 in dezelfde 
functie werkzaam bij Rabobank Vallei 
& Rijn (o.a. Ede, Veenendaal, Wage-
ningen). Van Hoeven volgt bij Rabo-
bank Westland Ronald van Maldegem 
op. Ronald maakt de overstap naar de 
lokale bank in zijn woonplaats Utrecht. 
Net zoals bij Rabobank Westland wordt 
hij daar directeur Particulieren. 
Gerard van Hoeven is geen onbekende 
voor (Rabobank) Westland. Van 1988 

tot en met 1999 werkte hij bij de ‘voor-
lopers’ van de Westlandse bank, o.a. in 
‘s-Gravenzande en Hoek van Holland. 
Ook werkte hij lange tijd bij de ‘buur-
bank’ Rabobank Den Haag e.o. Gerard 
is 44 jaar en woonachtig in Maassluis. 
“Wij zijn blij met de komst van Gerard. 
We voegen met hem een ervaren Ra-
bobank man in hart en nieren toe aan 
ons directieteam. Bovendien kent hij 
het werkgebied van de bank en de 
kenmerkende dynamiek daarbinnen 
goed,” aldus Hans de Leeuw, directie-
voorzitter van Rabobank Westland.

Gerard van Hoeven nieuwe directeur 
bij Rabobank

Gerard van Hoeven. Foto: PR

Twee generaties Boekestijn hebben 
samen meer dan veertig jaar ervaring in 
boekhouden. Vanuit hun kantoor in De 
Lier verzorgen vader Johan en zoon  
Michel van Johan Boekestijn Administra-
tie de boekhouding van ondernemers in 
het midden- en kleinbedrijf. En dat gaat 
tegenwoordig steeds vaker digitaal. 
‘Zelfs via je smartphone kun je facturen 
inboeken’.

door Iris van Santen

In 2005 maakt Johan Boekestijn uit De 
Lier een nieuwe start met zijn Admini-
stratiekantoor Johan Boekestijn. Een 
uitgelezen moment om alle boekhoud-
systemen en activiteiten te moderni-
seren. De beste softwarepakketten 
worden aangeschaft zodat het admi-
nistratiekantoor helemaal klaar is voor 
de toekomst. Al snel na de start neemt 
het aantal klanten en de hoeveelheid 
werk toe. Eind 2008 vraagt Johan zijn 
zoon Michel of hij bij hem wil komen 
werken. Zo gezegd, zo gedaan. Michel 
gaat bij zijn vader aan de slag en richt 
zich, naast de administratie en boek-
houding van klanten, op de nieuwste 
ontwikkelingen in automatisering en 
online boekhouden. In 2011 wordt hij 
mede-eigenaar en sindsdien werken 
vader en zoon, samen met administra-
tief medewerkster Ellen, als een sterk 
team samen.

Van tekstbureaus tot kapsalons
“Wat we kunnen betekenen voor on-
dernemers? Alles op het gebied van 
administratie, boekhouding en advies”, 
vertelt Michel. “Belasting- en loonaan-
giftes, administraties en jaarrekeningen 
maar ook startersadvies, advies over 
samenwerkingsvormen, stamrecht 
en pensioen. En helaas ook schuld-
saneringtrajecten waar we klanten bij 
adviseren en begeleiden. Want er zijn 
toch nog veel ondernemers die het erg 
zwaar hebben, ook al lijkt de crisis op 
zijn retour. Onze klantenkring is heel 
divers en bestaat uit bedrijven uit ver-
schillende branches: van kapsalons en 
meubelmakers tot potplantenkwekerij-

en, tekstbureaus en ICT bedrijven. Heel 
leuk om te mogen werken voor zo’n 
breed scala aan ondernemingen! En zo 
bouwen we ook veel inhoudelijke vak-
kennis op van verschillende sectoren 
en branches.”

Online boekhouden
Michel vertelt over dé ontwikkeling van 
dit moment in de boekhoud wereld: 
online boekhouden. “Met online boek-
houdprogramma’s als Twinfield en 
Exact Online en het softwareprogram-
ma Scan&Herken gaat het inboeken 
van kosten helemaal automatisch. We 
scannen de facturen waarna het pro-
gramma deze automatisch inboekt. Zo 
voeren we steeds minder vaak hand-
matig de facturen, bonnen en rekenin-
gen in. Dit scheelt ons veel tijd en de 
klant dus geld. Daarbij is het voor de 
ondernemer prettig dat hij op deze ma-
nier geen papieren administratie meer 
hoeft bij te houden. Het belangrijkste 
voordeel van online boekhouden is dat 
je overal toegang hebt tot je boekhou-
ding. Met online boekhouden bouwt de 
ondernemer een heel overzichtelijke 
boekhouding op die altijd up-to-date 
is. Ondernemers hebben zo altijd en 
overal de beschikking over de recentste 
financiële overzichten.”

Inboeken met smartphone
“Klanten gaan ook zelf steeds meer aan 
de slag met deze manier van online 
boekhouden”, gaat Michel verder. “Dit 
wordt nog makkelijker gemaakt door-
dat je facturen ook kunt scannen via 
je smartphone. De ondernemer maakt 
een foto met zijn telefoon en met een 
speciale app  kan hij de factuur inboe-
ken, eenvoudig en snel.  Zelfs onder-
weg, wanneer de klant bijvoorbeeld na 
het tanken een foto maakt van zijn ben-
zinebon. Eén druk op de knop en het 
bedrag is verwerkt in de administratie. 
Wanneer de klant zelf zijn online boek-
houding verzorgt, hoeven wij alleen 
nog de controle te doen en de jaarstuk-
ken te maken. Niet alle klanten zijn nog 
klaar voor deze ontwikkeling en dat is 
prima. Ook voor een offline boekhou-

ding kunnen bedrijven nog altijd bij ons 
terecht. Maar de ontwikkelingen rond-
om online boekhouden gaan snel en 
in de toekomst zal dit steeds gebruike-
lijker worden. Als we klanten laten zien 
welke kostenvoordelen een online ad-
ministratie oplevert, besluiten ze vaak 
toch om te kiezen voor deze manier 
van boekhouden.”

Stichting Steun
Naast hun liefde voor cijfers heb-
ben Johan en Michel ook een andere  
gezamenlijke passie: wielrennen.  

Michel waagt zich zelfs aan de 150 km 
van de Amstel Gold Race in april. “Een 
mooie afstand met leuke klimmetjes!”, 
vindt hij. Maar Michel heeft nog meer 
sportiviteit in zich. Hij tennist regelma-
tig, is jeugdtrainer bij voetbalvereniging 
Lyra en is bestuurslid van Stichting 
Steun bij deze club. “Deze stichting 
verzorgt sponsorcontracten voor de 
voetbalvereniging. En nee, daar ben ik 
geen penningmeester!”, benadrukt hij 
lachend, alsof hij gedachten kan lezen. 
“Ik duik nu eens niet in de cijfertjes. Bij 
Stichting Steun ben ik verantwoordelijk 

voor de communicatie, waaronder de 
website, nieuwsbrieven en social me-
dia.”

Ouderwets goede service
Administratiekantoor Johan Boekestijn 
is met drie medewerkers een relatief 
klein kantoor. Dat biedt volgens Michel 
vele voordelen voor ondernemers. 
“Doordat we een klein administratie-
kantoor zijn, zijn we heel betrokken 
bij onze klanten. Ondernemers die 
ons bellen, krijgen gelijk Johan of mij 
aan de telefoon. Klanten vinden deze 

persoonlijke werkwijze en korte lijnen 
heel prettig. We doen alles van begin 
tot eind zelf. Er komen geen andere 
afdelingen aan te pas zoals dat wel het 
geval is bij grotere accountantsbureaus. 
Juist doordat we alles zelf doen, zijn 
we altijd op de hoogte van de ontwik-
kelingen bij onze klanten en door onze 
kleinschaligheid bovendien vele malen 
goedkoper dan een accountant. Maar 
welke ontwikkelingen er in de toe-
komst ook zullen plaatsvinden, onze 
persoonlijke en ouderwets goede ser-
vice blijft!”

	 	 	 	 			Michel	Boekestijn	van	Johan	Boekestijn	Administratie

‘Online boekhouden biedt zoveel voordelen’

Michel Boekestijn: “De ontwikkelingen rondom online boekhouden gaan snel.” Foto: Rolf van Koppen

Op maandag 29 december namen ze-
ven wijkverpleegkundigen van Pieter 
van Foreest, onder het toeziend oog 
van collega’s, de dealer en het recla-
mebedrijf, een gloednieuwe Peugeot 
in ontvangst. De auto’s zijn geheel voor-
zien van herkenbare bestickering. Met 
deze auto’s zijn de wijkverpleegkundi-
gen klaar om de wijk in te gaan, naar 
de cliënten toe. 
Vanaf 1 januari 2015 worden verpleging 
en verzorging zonder verblijf opgeno-
men in de Zorgverzekeringswet. De 
wijkverpleegkundige krijgt een belang-
rijke taak om de mensen zo lang mo-
gelijk aan huis te helpen. Daarbij vormt 
hij of zij de schakel tussen het soci-
ale en medische domein. Samen met  
cliënt wordt gekeken wat er nodig is 
om langer thuis te kunnen wonen. De 
wijkverpleegkundige coördineert de 
zorg rondom de cliënt. Ook stemt hij 
of zij af met andere hulpverleners. Bij-

voorbeeld de huisarts, een medisch 
specialist of de maatschappelijk wer-
ker. Met een goede en herkenbare auto 
kunnen de wijkverpleegkundigen van 

Pieter van Foreest zich snel in de regio 
verplaatsen en zijn altijd voor cliënten 
herkenbaar.

Wijkverpleegkundigen nemen nieuwe  auto in ontvangst

De zeven wijkverpleegkundigen van Pieter van Foreest zijn met de nieuwe auto’s klaar om 
de wijk in te gaan. Foto: PR

Op maandag 19 januari opent de Bodytec 
Studio in de Koningstraat te Naaldwijk 
haar deuren, maar op zaterdag 17 januari 
heb je al de unieke mogelijkheid om gra-
tis kennis te maken met de Bodytec Stu-
dio. Bodytec Training is de meest effec-
tieve trainingsmethode op sportgebied. 
Deze manier van trainen is ontwikkeld in 
Duitsland en voor vele doelstellingen te 
gebruiken. 

De Bodytec Training is al jaren een 
groot succes, voor vele doelgroepen 
toegankelijk en laat je je doelen, onder 
begeleiding van een personal trainer, 

behalen. Er is bewust gekozen voor een 
locatie in winkelcentrum Naaldwijk. 
Het is de bedoeling dat iedereen even 
kan komen trainen tussen hun dage-
lijkse bezigheden door. Doordat de kor-
te-, doelgerichte en krachtige full body 
workout maar 20 minuten duurt, krijg je 
meer resultaat in minder tijd, tel uit je 
winst!

Inloopdag 17 januari 
Je bent van harte uitgenodigd voor de 
inloopdag op zaterdag 17 januari. Tus-
sen 10:00 en 16:00 uur staan de mede-
werkers voor je klaar. Je kunt de Body-

tec training gratis uitproberen en al je 
vragen stellen. Iedereen die langs komt 
maakt kans op een gratis proefles. 
De Bodytec training is snel en zeer ef-
fectief met zichtbare resultaten. De trai-
ning zorgt voor een snelle- en gebalan-
ceerde spieropbouw en kan afgestemd 
worden op alle leeftijden en niveaus. 
Het is geschikt voor mensen die willen 
afvallen, zich fitter en vitaler willen voe-
len, op korte termijn zichtbaar resultaat 
willen behalen, vermindering en voor-
koming van cellulitis, revalideren en ge-
zondheidsklachten willen verminderen/
voorkomen en zo zijn er nog veel meer 
redenen te noemen waar de Bodytec 
Training goed voor is. 

Effectief
Bodytec combineert innovatieve tech-
niek met wetenschappelijk inzicht door 
Electro Musculaire Stimulatie (EMS). 
Ook wordt de training toegepast bij fy-
siotherapie en revalidatie. Dit is dit dé 
effectiefste manier van trainen van de-
ze tijd. Meer resultaat in minder tijd, dat 
wil toch iedereen? 

Benieuwd naar de Bodytec Studio, be-
zoek de website in aanbouw www.
bodytecstudio.nl of volg Bodytec Studio 
op Instagram en Facebook en maak 
kans op één van de 50 gratis proefles-
sen.

Kennismaken met Bodytec Studio tijdens inloopdag 
17 januari

Jeroen Pronk geeft een Bodytec training. Foto: PR

Het Maasdijkse uitzendbureau P. Looije 
heeft het SNF-keurmerk ontvangen 
voor de huisvesting van haar buiten-
landse werknemers. SNF staat voor 
Stichting Normering Flexwonen. Met 
deze certificering wordt bevestigd dat 
de woonruimte van buitenlandse werk-
nemers voldoet aan de normen die 
gelden voor huisvesting van arbeids-
migranten. Voorafgaand aan het certi-
ficaat is er uitgebreid gecontroleerd op 
veiligheid. In ieder pand werd de elek-
triciteit gecheckt en er moesten er vol-
doende rookmelders en blusapparaten 
aanwezig zijn. Maar ook het maximale 
aantal personen per vierkante meter 
woonruimte en de kwaliteit en hoe-
veelheid sanitaire voorzieningen moes-
ten voldoen aan de SNF-normen. Jaar-
lijks zal er een vervolgcontrole plaats 
vinden om het certificaat te kunnen 
behouden.

P. Looije keurmerk 
voor woonruimte

Op 1 januari 2015 sloten de telers van 
SweetPoint zich aan bij Coöperatie 
DOOR. Zowel DOOR als SweetPoint 
zijn verheugd over deze ontwikke-
ling. De Ramiro puntpaprika’s zijn een 
mooie aanvulling op het bestaande  
assortiment van trostomaten, aubergi-
nes, paprika’s en komkommers. Met de 
komst van SweetPoint breidt de groep 
van productspecialisten binnen Coöpe-
ratie DOOR zich verder uit. Zo voorzien 
we klanten van een nog breder assorti-
ment aan vruchtgroente van hoogwaar-
dige kwaliteit. Bij de verkoopdochter 
DOOR Partners kan men al terecht voor 
de merken Prominent, Purple Pride, 
Green Diamonds en PapriCo. Sweet-
Point deelt dezelfde marktvisie, waarbij 
de onafhankelijke positie in de markt 
centraal staat. Dit was voor Sweet-
Point één van de belangrijkste redenen 
om zich aan te sluiten. Met deze stap 
werkt Coöperatie DOOR verder aan 
een intensieve samenwerking tussen  
productspecialisten en partners in de 
keten. We willen niet alleen uitblinken 
in kwaliteit, maar ook in onze aanpak. 
Dit blijkt ook uit de gekozen strategie. 
Door te gaan voor ‘Product Leadership’ 
focussen we ons op productvernieu-
wing en is er veel aandacht voor mar-
keting.
De SweetPoint producten worden 
straks verkocht via DOOR Partners BV, 
onder leiding van Herman Burger. Her-
man wordt daarbij ondersteund door 
Edwin van Oosten (verkoop) en Marja 
Vijverberg (marketing en communica-
tie).

SweetPoint 
sluit zich aan bij 
 Coöperatie DOOR

Jarini Oppotbedrijf bv in De Lier is 
vanaf 1 januari 2015 in handen van een 
nieuwe eigenaar. Richard Scheffers 
heeft besloten om na de oprichting in 
1981 het bedrijf van een nieuw impuls 
te voorzien. Hij vindt het na 34 jaar tijd 
worden om zakelijk een andere rich-
ting op te gaan. De nieuwe eigenaar 
van Jarini Oppotbedrijf bv wordt Daan 
Kuik. Kuik neemt alle bedrijfsactivitei-
ten en het personeel volledig over. Bij 
de overname zal de naam veranderen 
in Jarini Dienstverlening bv. Deze wijze 
van dienstverlening zal niet veranderen, 
maar worden uitgebreid. Jarini Dienst-
verlening bv zal aan het begin van het 
nieuwe jaar verhuizen naar Hoogweg 2 
in De Lier. Door de verkoop van Jarini 
Oppotbedrijf bv zal Richard Scheffers 
zich volledig gaan richten op het pro-
duceren van paperpots en groeiplug-
gen. De tenaamstelling van Jarini Pa-
perpots bv zal met ingang van 1 januari 
2015 veranderen in OptiPlug bv en zich 
vestigen aan de Lange Broekweg 5 in 
Naaldwijk.

Jarini Oppotbedrijf  
verkoopt 
 bedrijfsactiviteiten
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Heeft een tablet, maar weet u (nog) 
niet wat de mogelijkheden er van zijn? 
Kom dan naar de workshop Tablets 
voor beginners, op donderdagavond 22 
januari 2015 in Bibliotheek Wateringen. 
Aanwezigen leren de basisgebruiksmo-
gelijkheden van een tablet, zoals ver-
binding maken met Wi-Fi, wat zijn apps 
en waar zijn ze te vinden, foto’s maken 
en organiseren. Het aantal plaatsen is 
beperkt. 

Aanmelden
Aanmelden kan via de webshop op 
www.bibliotheekwestland.com. Work-
shop Tablets voor beginners, donder-
dag 22 januari 2015, 19.30 tot 21.30 uur 
in Bibliotheek Wateringen. Deelname is 
gratis voor leden van Bibliotheek West-
land (wel aanmelden), €2,50 voor niet-
leden. Neem op 22 januari uw eigen 
tablet mee.

Workshop tablets 
voor beginners

Vanaf de eerste week januari kun je in-
stromen bij de trainingen Power Walk. 
Dit is een wandel-conditietraining 
waarbij iedereen op zijn of haar eigen 
niveau mee kan doen. Wandelvormen 
met verschillende tempo’s worden aan-
geboden. De trainingen worden buiten, 
hoofdzakelijk op het strand, in het bos 
of in een park gegeven. Initiatiefnemers 
zijn sportinstructeurs Lex Thoen en 
Wiebe Hillebrand uit Monster.
Elke maandagavond wordt er getraind 
vanaf 19.30 uur in Monster bij Sporthal 
de Wielepet, de eerste les is op 5 janua-
ri. Op donderdagochtend om 09.30 uur 
gaat de training van start vanaf v.v. GDA 
aan de Madesteinweg te Loosduinen, 
de eerste training is op 8 januari. De 
trainingen duren 5 kwartier. De kosten 
zijn € 40,- voor 3 maanden, bij verhinde-
ring inhaalmogelijkheid op een andere 
dag. Voor verdere informatie info@lex-
thoen.nl of 06-52208889.

Power Walk-training

Kennisnetwerk Lokaal 13 organiseert 
op vrijdag 6 februari een symposium 
over provinciaal beleid. De bijeen-
komst vindt plaats in de Statenzaal van 
het Provinciehuis Zuid-Holland in Den 
Haag. Tijdens het symposium wordt het 
boek ‘Ruimte voor provinciaal beleid’ 
gepresenteerd. De eerste drie inleiders 
van het symposium behoren tot de  
auteurs van het boek. 
Het tweede deel van het symposium is 
met Johan Remkes, raadslid John Wit-
kamp, wethouder René van der Weide 
en statenlid Rense Weide. Het sympo-
sium sluit af met een paneldiscussie 
waarvoor alle inleiders uitgenodigd zijn. 
Na de sluiting om 13.00 uur is er gele-
genheid om te netwerken. 
Aanmelden is mogelijk via de website 
van Lokaal13 www.lokaal13.nl/aanmel-
den.

Symposium over 
provinciaal beleid

De echtscheidingsmediator 
voor het Westland

Toke van Ruijven

Lid V.F.A.S.
(Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators)


