Hét ondernemende & internationale kennissennetwerk
“Het meervoud van kennis is…kennissen!”
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NIEUWSBRIEF
Jaargang 1, Editie 1, oktober 2010

Het delen van kennis brengt nieuwe kennis en kennissen!
Welkom bij de eerste editie van de Nieuwsbrief, die u maandelijks kunt
verwachten. Deze editie is een eerste aanzet. Het doel is om uit te groeien tot een nieuwsbrief door leden, voor leden en hun persoonlijke kennissen netwerk. Heeft u nieuws of een mening over bijvoorbeeld de economie, innovatie, financiën, actualiteiten, of iets wat u graag kwijt wilt
over uw bedrijf, laat het ons weten!.

Ton Cieraad zit niet stil
Ton Cieraad is niet iemand die
graag stil zit. Dit bleek recentelijk
maar weer toen op 15 september in
het nieuws kwam dat hij met Intertaste, een onderdeel van investeringsmaatschappij Clearwood, de
soepfabrikant Royco overneemt
van het Amerikaanse Campbell.
Intertaste produceert ondermeer
sauzen, kruiden en specerijen, en
zal zich nu uitbreiden met een
nieuwe fabriek.
Ton Cieraad: "Intertaste ontwikkelt
en produceert voor een aantal leidende merkspelers kant-en-klare
consumentenproducten. We zijn er
trots op dat ook Campbell's straks
onze klant zal zijn. We zien dit als
een grote stap voorwaarts in onze
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strategie om dé ontwikkel- en productiepartner voor A-merk fabrikanten en supermarktketens te worden."
Door de overname en het behouden
van Campbell als klant is het voor
Royco weer mogelijk om te groeien doordat het nu voor meer klanten kan produceren. De verwachting is dan ook dat het aantal arbeidsplaatsen zal stijgen.
Men is inmiddels met potentiële
klanten in gesprek. Ton Cieraad
stelt daarnaast dat er met de overname veel know-how in huis is
gehaald voor Intertaste.
Naar verwachting is de overname
aan het einde van het jaar afgerond.
Zie ook: www.intertaste.eu

CLEARWOOD
Clearwood is eigenaar en manager
van een aantal Nederlandse bedrijven en richt zich op bedrijven met
toekomstperspectief die verkocht
worden omdat de eigenaar ze niet
meer als kernactiviteit ziet.
Clearwood bestaat uit 5 ondernemers, die hun krachten hebben
gebundeld. Andere bedrijven uit de
Clearwood groep zijn o.a. Maitre
Paul (vriesvers gebak) ECI
(boekenverkoop), Eways
(fulfilment) the House of Books
(uitgeverij) en MaxWays (IT dienstverlening; samen met Conclusion)

Inmiddels is de ECI 40
jaar oud, en associeerd
men het nog altijd vaak
met het idee dat het
lastig is om van het
lidmaatschap af te komen en als je niet oplet er een boek op de
mat ligt waar je niet op zit te wachten.
Het is lastig om van dit imago af te komen. Maar inmiddels is de ECI wel met
de tijd meegegaan en is inmiddels het
kroonboek vervangen door een vrije keuze bon, zodat men later een keuze kan
maken uit de selectie. Ook is het niet moeilijk om van het lidmaatschap
af te komen. Na 1 jaar of een bestelling van 4 boeken kan er reeds opgezegd worden. Toch blijft het vechten tegen het oubollige imago moeilijk. 'We hebben daar een hele dobber aan' aldus Cieraad. In 2008 nam
Clearwood de ECI over van de Duitse uitgever Bertelsmann, maar ondervind sterke concurrentie van Bol.Com. Zie ook www.eci.nl
“It is better to travel than to arrive”
~ Robert M. Pirsig
- Boudewijn Siemons - Vopak Oil Rotterdam B.V -

“Rotterdam: The place to be!”
~Hans van Scherpenzeel - Shell Nederland Raffinaderij B.V. -
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Rutte I met volle kracht vooruit !
Door Wim van Sluis. De formatie van
het nieuwe kabinet Rutte bevindt zich
in de eindfase. Vele (maatschappelijke)
organisaties geven schoten voor de
boeg, weinigen zijn daarbij positief.
Het nieuwe minderheidskabinet Rutte
van CDA en VVD, met gedoogsteun
van de PVV, zal rekening moeten houden met veel (maatschappelijke) oppositie naast die van de Tweede Kamer.
Nog voordat er iemand is of wordt
geschoren wordt er al gepiept en gekreund over de komende bezuinigingen. Weinigen zijn bereid om dat als
kans te zien voor verandering en verbetering. Juist meer dienstverlening op
een effectievere en efficiëntere manier
door de overheid.
Wij van De Kennissenclub zien juist de
kans dat het nieuwe kabinet Rutte gaat
staan voor slagkracht in een veranderende maatschappij met een duidelijke
richting en helder omschreven, meetbare en afrekenbare doelen waarover
jaarlijks verantwoording wordt afgelegd en zonodig wordt afgerekend.
Eigenlijk de Rotterdamse methode om
een overheid te besturen met ondernemerstechnieken.
Die kansen zijn er zeker zoals tijdens
onze laatste bijeenkomst van De Kennissenclub helder uit de doeken gedaan
door Victor Muller in zijn verhaal over
de overname van Saab.
Er is met Prinsjesdag van 21 september
2010 al een klein voorschot genomen
op de bezuinigingen die nodig zijn in
de komende jaren waarbij de motor van
economische groei het bedrijfsleven
wordt ontzien en de broodnodige innovatieagenda inclusief het onderwijsveld
wordt gestimuleerd. >>lees verder op
pagina 3
"Never, never, never, never
give up!"
- Eltjo Hamster - BAM Utiliteitsbouw Rotterdam -
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Kennis in de Spotlight
In deze rubriek zal voor elke editie een bijzondere kennis uit
het netwerk in de Spotlight staan met een artikel of een interview. In deze eerste Spotlight een society zanger met veel
kennis en kennissen

Ger Vos
Society zanger Ger Vos (1963) is misschien geen
bekende bij het grote publiek van
muziekprogramma’s zoals Popstars of John de Mols
nieuwste kijkcijferkanon “The Voice of Holland”.
Maar des te meer bekend bij o.a de zakelijke gasten
van Harry Mens’ Businessclass en bij de society
feestvierders van Saint Tropez tot Marbella en van
de Belgische goudkust tot en met Monaco.
Kortom, Ger Vos is dé Celebrity
zanger van Nederland die van elk
feest, gala of in house privé concert een onvergetelijk happening
maakt. En dan is het niet zo gek
dat hij grossiert in kennissen op
het allerhoogste niveau. Zo zitten er tussen Ger en De Majesteit
slechts enkele schakels of beter
gezegd kennissen. Tijdens het
huwelijk van Willem Alexander
en Maxima ging het koninklijke
dak er af toen hij zijn versie van
“sex bomb” op zijn “Geriaanse”
wijze vertolkte. Recentelijk nog
werd Ger gevraagd door niemand
minder dan Monica Brenninkmeijer om bij het Bem Vindo gala
op te treden. En wederom met
veel succes.
Ger zocht een platform om zijn
zeer gewaardeerde kennissenkring opnieuw te kunnen treffen
en het commitment tussen elkaar
te versterken. Vervolgens hebben
Ger en Wim van Sluis samen met
Rosalinda Strik de handen ineengeslagen en zich sindsdien volledig ingezet voor dit ambitieuze
concept.
Als medebedenker van de Kennissenclub zit Ger in de vierkoppige Raad van Advies, die verder
bestaat uit Mai Elmar en Leendert Bikker onder het voorzitterschap van Ben Vree, De Kennissenclub is trots op het voorziter-

schap van Ben Vree,
want juist zijn levensmotto staat ook voor de Kennissenclub: “Het meervoud van Ger Vos met Monica Brenninkmeijer © Artfotos.nl
kennis is… Kennissen!”
Heb je nog ambities?
In de weinige tijd die Ger over- Mijn ambities op dit moment zijn o.a.
houdt, houdt hij een oog op zijn het afronden van mijn nieuwste CD en
100% aandeelhoudersbelang in het realiseren van een groot concert op
Ger Vos Music Productions een bijzondere locatie, waarbij mijn
(GVMP). GVMP houdt zich be- sponsoren en relaties aanwezig zullen
zig met het organiseren van “high zijn. Dit concert zal worden geregiend” entertainment events voor streerd op DVD.
de top van het zakenleven en Wat is je vrije tijd besteding
diverse celebrity’s.
Mijn grote passie is luchtvaart en moDeze events waaronder in house menteel volg ik vlieglessen in een helidining party’s verzorgd door een kopter.
bekende TV kok en muzikaal Wat is je slechtste eigenschap
begeleid door Ger begeven zich Slecht onderscheid kunnen maken tusop het snijvlak van top entertain- sen werk en privé.
ment, culinair genieten en net- Wat is je beste eigenschap
werken op het hoogste niveau Enorme gedrevenheid in hetgeen wat ik
denkbaar. Dat hij daarvoor niet doe.
adverteert behoeft geen uitleg: Een goed ondernemer is...iemand die
Ger heeft kennissen! Verder co- met hart en ziel zijn bedrijf bestuurt,
ordineert GVMP de optredens maar het menselijke aspect goed in de
van Ger Vos in binnen- en bui- gaten blijft houden.
tenland. De dagelijkse leiding Kennis is...zeer belangrijk. Het uitwisvan GVMP is in handen van Ap- selen van ideeën en informatie is onmispel Business Support uit Nieuwe- baar in een goed netwerk.
gein. Ook een partij die niet adverteert maar alleen werk vóór en
mét zijn kennissen.

ALS JE NIET KUNT DELEN, ZAL JE NOOIT VERMENIGVULDIGEN.

- Ger Vos - GVMP -

www.kennissenclub.nl
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De clubreporter

Bijeenkomst 14 september een groot succes!
Op uitnodiging van Bastiaan van der Knaap waren we te gast bij ING
Rotterdam. Het was spreker Victor Muller die de show stal met zijn
inspirerende toespraak over de strijd voor Saab en uiteindelijk succesvolle overname.
Wat als complete verrassing kwam voor Victor Muller, was dat zijn
commissaris, de heer Pieter Heerema ook aanwezig was, waardoor hij
grapte nu toch maar het échte verhaal te moeten vertellen. Met meer dan
100 aanwezigen uit de top van het bedrijfsleven van Rotterdam en omstreken kan men terugkijken op een succesvolle bijeenkomst. Het verhaal van Victor Muller gaf een inzicht in de overname die bij velen een
mysterie was. Met het oog ferm op de toekomst, zal Saab de komende
tijd gaan bouwen aan een succesvolle come-back in de automotive
branche. Aanwezig op de bijeenkomst was Professor Dr. Wim van Gelder van Danone Research Worldwide die de sfeer kwam proeven. Ook
was Marlies van Wijhe, zakenvrouw 2010 en gastspreker op de eerste
bijeenkomst aanwezig, nu als ondernemer en zeer gewaardeerd clublid.
Wilt u de introductie film zien? Kijk dan in het archief op de website

Brieven
Ingezonden door Mr. R.H.J. (Roland) Wodolleck, Algemeen Directeur en Havenmeester
Rotterdam The Hague Airport op 20 augustus 2010.
"De door Wim van Sluis en Ben Vree met échte Rotterdamse voortvarendheid opgerichte
kennissenclub zal zonder enige twijfel een groot succes worden.
De club vormt namelijk geen doel op zich zelf - al zullen de leden ongetwijfeld menig gezellig uur te midden van een gemêleerd en geanimeerd gezelschap doorbrengen - maar stelt zich
als concreet resultaat ten doel door het samenbrengen van mensen (van zeer verschillende
achtergrond en signatuur) kennis te delen, netwerken te verdiepen en te vergroten, kortom:
het nuttige met het aangename te verenigen. Daarmee onderscheid de "kennissenclub" zich
naar mijn mening van veel van de traditionele (zogeheten) "serviceclubs". Voor wie betrokken is (of zich voelt) bij wat er in onze stad op zakelijk, maatschappelijk, cultureel en andere
relevante gebieden speelt is lidmaatschap van de kennissenclub zodoende eigenlijk "een
must". Het initiatief is bovendien op het juiste moment genomen. De behoefte aan een ontmoetingsplatform zoals door Ben en Wim gecreëerd beantwoord, gezien de opkomst tijdens
de oprichtingsbijeenkomst in "Old Dutch", ongetwijfeld aan een al lang bij velen gevoelde
behoefte aan een dergelijk hoogwaardig ontmoetingsplatform. Zonder enige twijfel zal de
club de komende jaren uitgroeien tot een niet meer weg te denken gerenommeerd "instituut"
in onze stad.
Het meervoud van kennis is inderdaad kennissen, maar kennis is - in de positieve zin - ook
macht welke verveelvoudigd wordt door deze te delen!"

Vervolg pag. 1 Wim van Sluis
>>Bernhard Wientjes, voorzitter van
het VNO-NCW noemde deze begroting misschien wel de beste van dit
inmiddels demissionaire kabinet.
De kansen voor Nederland liggen duidelijk in het buitenland met de export
van goederen, innovatie en kennis op
het gebied van chemie, voedsel, water,
infrastructuur, logistieke concepten,
financiële diensten, energie en off shore industrie en noem maar op.
De eerste aanbeveling aan het nieuwe
kabinet is een sterk internationaal georiënteerd Ondernemersministerie van
Economische zaken, gekoppeld aan
Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking.
Het tweede advies wordt de innovatie
agenda. De innovatieagenda moet gedreven worden door het
(internationale) bedrijfsleven in samenwerking met onze meer dan uitstekende kennisinstituten. Dus niet de overheid slaat de trom met een innovatieplatform maar het bedrijfsleven. De
overheid vult de randvoorwaarden in
en faciliteert zoals dat bijvoorbeeld in
Singapore gebeurt. Kortom maak een
(international) Economic Development
Board voor Nederland
Natuurlijk staan infrastructuur, onderwijs, regelgeving, de veranderende rol
van de overheid in een globaliserende
wereld ook hoog op de ondernemersagenda.

Het gaat erom dat wij als ondernemers niet alleen helpen om die
waardevolle adviezen te maken en
te daar neer te leggen waar invloed
uitgeoefend kan worden, belangrijker nog is dat wij als ondernemers
ook helpen met en toezien op de
uitvoering. Dat wordt een essentieel voorwaarde van succes voor de
BV Nederland hoe al die goede
ideeën en kennis die wereldwijd
bestaat toe te passen in onze eigen
Nederlandse context. Als je het aan
de overheid alleen overlaat dan
verwordt het tot een bureaucratische brij van de rechtvaardige nivellerende gelijkheid zonder dat
vooruitgang wordt geboekt.
Rutte I met volle kracht vooruit
zou ik zeggen!
Wim van Sluis
Algemeen Directeur
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De achterkant
Onze clubleden van het eerste uur
Door de onvoorwaardelijke steun, inzet en samenwerking van deze clubleden wordt de
Kennissenclub mede mogelijk gemaakt. Onze dank hiervoor.
De heer drs. S.J. (Jacob) van der Goot
De heer G.J.H. (Jos) van der Vegt
De heer mr. T.B. (Teije) van Dijk
De heer R. (Roland) Pechtold
De heer E. (Eltjo) Hamster
De heer G. (Gerard) Rook
De heer L. (Leendert) Bikkker
De heer L. (Louis) van Beest
De heer L.G.J. (Luc) Smits
Mevrouw F.I. (Erica) de Rijke
De heer F.G. (Gert) Abma RA
De heer T. (Ton) Martens

ABN AMRO Bank N.V.
Ahoy Rotterdam NV
AKD
Argos Groep B.V.
BAM Utiliteitsbouw BV Regio Rotterdam
Bergschenhoek Groep B.V.
Branson Company
Burando Maritime Services
CCT Combined Cargo Terminals
Cetem Containers
Daamen & van Sluis Accountants en Belastingadviseurs
Daamen & van Sluis Accountants en Belastingadviseurs
Mevrouw drs. M.H.A. (Marceline) Bloemheuvel RA Daamen & van Sluis Accountants en Belastingadviseurs
De heer H.A.A. (Arnold) de Haan
De Haan Minerale Oliën B.V.
De heer A.G. (Arjan) Klomp
De Mercuur Metal Spinning & Pressing
Mevrouw drs. M.E.N. (Marlies) Mulder
De Zakenpartner B.V.
De heer D.N. (David) Hart
DHG
De heer R.E.J. (Ruud) Bos
Electrabel Nederland
De heer P.F.H. (Peter) Melssen
EMDA B.V.
De heer K. (Kees) Groeneveld
Euro Nordic Logistics B.V.
De heer A.P.C. (Albert jr.) van Ommen
Euro-Rijn Group
De heer A. (Ton) van Hoorn
Flex Foods Belgium (Frenz Fries & Crispy Fries)
De heer G. (Ger) Vos
Ger Vos Music Productions
De heer C.J. (Kees) Heuvelman
HKS Metals
De heer B. (Ben) van Vliet
Holland Casino Regio Zuid-West R'dam & Scheveningen
De heer S.P. (Steven) Lubbers
Hollandia B.V.
De heer ir. C.J.T.M. (Kees-Jan) Mes
Imtech Marine & Offshore B.V.
De heer B. (Bastiaan) van der Knaap
ING Business Banking Regio Rotterdam
De heer A. (Aart) Bloemheuvel
IR}S Forensic Services & Investigations B.V.
De heer H.W.M. (Harold) Linssen
Keppel Verolme B.V.
De heer C. (Cees) Maat
Klevenberg Shipping Center B.V.
De heer A. (André) Kramer
Kramer Group B.V.
De heer ir.drs. L.J.V.P. (Leo) Krüger
Krüger & Partners
Mevrouw M. (Mai) Elmar
Management Partner International
De heer M.J.C. (Michel) Perridon
MP Holding B.V.
De heer M.A.J. (Marco) Leemberg
Palletcentrale Groep B.V.
De heer D. (Dirk) van Dijk
Profile Tyrecenter DBS
De heer T.W.J. (Taco) Verplanke
Progam B.V.
De heer R.S. (Robert) van der Vlugt
Prohold Security Services B.V.
De heer D. (Dennis) de Roo
R.O.N. Rotterdam Overseas Network
De heer P. (Peter) Scholten
RMI Global Logistic Services
De heer mr. M.H.J. (Roland) Wondolleck
Rotterdam The Hague Airport
De heer F.O.E. (Frank) Keizer
Rotterdam World Gateway
De heer L. (Luc) Vos
Rotterdam Yacht Centre / Luc Vos Scheepvaart
De heer V.R. (Victor) Muller
Saab Automobile & Spyker Cars
Schildersbedrijf van Eijmeren B.V. / Aannemersbedrijf 't
De heer C. (Cees) van Eijmeren
Hooft B.V.
De heer J. (Hans) van Scherpenzeel
Shell Nederland Raffinaderij B.V.
Mevrouw J. (Jennifer) Chan
Sinova Europe B.V.
De heer B. (Ben) Vree
Smit Internationale B.V.
De heer A. (Albert) de Booy
Speakers Academy ®
De heer J. (Jan) Tieleman
Tieleman Keukens B.V.
Mevrouw prof.dr. E. (Lorike) Hagdorn
TNO / VU
De heer drs. T.O.M. (Thierry) van 't Hoff
Van Uden Group
De heer D. (Daan) van der Ent
Van der Ent - Top Movers
De heer D.R. (Ron) de Roo
Van Donge en De Roo B.V. shipping/forwarding
De heer P. (Peter) Pesselse
Van Doorn Container Terminal
Mevrouw drs. M.L. (Marlies) van Wijhe
Van Wijhe Verf B.V. / Wijzonol Bouwverven B.V.
De heer B. (Boudewijn) Siemons
Vopak Oil Rotterdam B.V.
De heer J.S. (Jacques) Kleinkramer
VSL Holding B.V.
De heer R.B. (René) Wissekerke
Wissekerke Techniek B.V.

Club Agenda
Donderdag, 28 oktober
Bijeenkomst: Welkom in Holland
Casino Rotterdam!
Spreker: Willem Middelkoop
"Gouden kansen door de crisis"
Maandag, 22 november
Bijeenkomst: Welkom op Rotterdam
The Hague Airport!
Spreker: Peter R. de Vries,
Misdaadverslaggever
Bekijk op de website de persoonlijke
introductiefilmpjes van de sprekers!

Colofon
De nieuwsbrief is een uitgave van de
Kennissenclub.
Jaargang 1, editie 1
oktober 2010
Clublid worden van de kennissenclub? Zie
www.kennissenclub.nl voor de voorwaarden

Directie/ Raad van Advies
Algemeen Directeur
Wim van Sluis
Commercieel Directeur
Rosalinda Strik
Voorzitter Raad van Advies
Ben Vree
Leden Raad van Advies
Leendert Bikker
Ger Vos
Mai Elmar

Contact
De Kennissenclub
Rosalinda Strik
Fascinatio Boulevard 722,
2909 VA Capelle aan den IJssel
T: 010-4581144
W: www.kennissenclub.nl
E: Rstrik@kennissenclub.nl
De Kennissenclub wordt gefaciliteerd door
Daamen en van Sluis
Accountants & Belasting adviseurs

Redactie
Rosalinda Strik
Jeroen Bekker

In de volgende edities communiceren wij een update met onze nieuwe clubleden.

“Wij kunnen prettig op Rotterdam
uitkijken”
- Harold Linssen - Keppel Verolme BV -

“De man die beslist en zich wel eens vergist,
brengt meer geld in de kist,
dan de perfectionist,
die de aansluiting mist.”
- Ron de Roo - Van Donge en de Roo BV -

Met medewerking van
Count-Media
CT-AV
Artfotos.nl
Appel Business Support

