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Nationale Vacaturebank en Intermediair

TOAST OP
DE HORECA
ederland komt weer in beweging. De kinderen gaan naar school, de kappers zijn open en
ook de horeca opent zijn deuren weer. Nadat
we maandenlang thuis hebben gezeten, komt
de economie langzaamaan tot leven. Niet op de
manier zoals we gewend waren, maar wel op de manier
zoals nu kan. Als ik terugkijk op de afgelopen periode, dan
valt mij op hoe inventief we zijn geworden en hoe snel we
gaan. Ineens zijn zaken mogelijk die eerder niet bespreekbaar waren of überhaupt denkbaar. Een collega zei het gisteren: ,,Onder druk wordt alles
vloeibaar.’’ Merk jij dat ook?

N

‘#NLStartOp
brengt
wekelijks
verhalen die
vertrouwen
geven voor
de toekomst’

online:
intermediair.nl

Kijk hoe we omgaan met
thuiswerken of het inwerken

van nieuwe collega’s. Kijk naar
de horeca. Die bedrijfstak
kreeg een harde tik, toen op
15 maart de deuren dicht moesten. Echter, in plaats van bij de
pakken neer te zitten, liet de
horeca zich van zijn meest
ondernemende en creatieve
kant zien. Restaurants maakten het mogelijk om thuis uit
eten te gaan met afhaalboxen
en bezorgdiners. Kroegen die,
in plaats van de vrijdagmiddagborrel, entertainment thuis
verzorgden in de vorm van een online pubquiz of bingo.
Prachtig toch!
We kennen alle berichten over de negatieve impact van
de lockdown, maar laten we ook aandacht besteden aan de
positieve verhalen. Die inspireren ons en krijgen ons in
beweging. Verhalen die overlopen van ondernemingszin,
die laten zien dat het ook anders kan en heilige huisjes
omver schoppen. Die vertrouwen geven voor de toekomst.
En dat is wat wij graag de komende acht weken met je
willen delen in het nieuwe katern #NLStartOp: verhalen die
dit teweegbrengen. Elke donderdag een ander thema, elke
week een andere invalshoek. Sommige verhalen aangeboden door zakelijke partners, in de meeste gevallen in
opdracht van de redactie: de herkomst is altijd duidelijk.
Altijd actueel, altijd vooruit. En als eerste, hoe kan het ook
anders, aandacht voor de horeca. Proost!

COLOFON Aan deze bijlage werkten o.a. mee:
Froukje Buursema (indebuurt), Aminke Doevendans (DPG
Online Services), Robert van den Ham (de Ondernemer),
Imelda van der Helm (vormgeving), Arjan Koopman (sales),
Egbert Jan Riethof (correctie en redactie), Mariska Schotman
(art-direction), Koos de Wilt (coördinatie en eindredactie).
Directie: Bart Verkade, Erik van Gruijthuijsen.

#NL STARTOP is een initiatief van DPG Media, Autotrack,
Gaspedaal, indebuurt, Intermediair, Nationale Vacaturebank
en de Ondernemer, alle onderdelen van DPG Media. Waar
artikelen op verzoek van adverteerders tot stand kwamen,
staat dit aangegeven. © DPG Media

Het is alsof Nederland langzaam ontwaakt uit een verlengde
winterslaap. Hoe ervaart ons brein ‘het nieuwe normaal’ straks
in restaurants, op terrassen en – coronaproof – op vakantie?
Consumentenpsycholoog Patrick Wessels blikt vooruit.

Het bewezen
nut van zinloze
aankopen
TEKST LEO VAN MARREWIJK

Het consumentenvertrouwen
liet in maart en april de grootste
daling ooit zien. Wat zegt dat?

Patrick Wessels: ,,Ik hoor op verjaardagen nooit iemand zeggen
dat zijn of haar consumentenvertrouwen laag is. Het is een
begrip dat leeft onder economen
en psychologen. Het gaat over
verwachtingen en voorspellingen
en die moet je met een korrel zout
nemen. Want als er iets is waar
we slecht in zijn, is het voorspellen. Kijk de economische prognoses uit het verleden er maar op na:
die komen nooit uit.’’
Wat doen die berichten over
dalend of stijgend consumentenvertrouwen in psychologisch opzicht?

,,De afgelopen maanden hebben
we elkaar een collectieve angst
aangepraat. Natuurlijk: werk je
in de horeca of reisindustrie en
vallen je inkomsten opeens weg,
dan is dat erg. Logisch dat je geen
grote uitgaven doet. Maar het
overgrote deel van de mensen
heeft wél een baan en krijgt
iedere maand salaris. Die groep
heeft weinig reden om zich
anders te gaan gedragen, extra te
gaan sparen. Dat het wel gebeurt,
heeft te maken met de omgeving.
Je hoort via de media telkens
onheilsberichten, die in de eerste
coronaweken op straat werden

PASPOORT

Patrick Wessels (31) studeerde
Economic & Consumer
Psychology, International
Business & Management en
psychologie. Als copywriter en
zelfstandig consumentenpsycholoog vertaalt Wessels
wetenschappelijke inzichten
naar concrete voorbeelden
vanuit de consumentenpsychologie. Hij is columnist bij
RTL7 en de Ondernemer, treedt
geregeld op in radio- en tvprogramma’s en is auteur van
het boek Geld maakt wél
gelukkig (als je weet hoe je het
moet uitgeven). Wessels
woont in Rijnsburg.
consumentenpsycholoog.nl

bevestigd doordat het stil was
in steden en veel winkels dicht
bleven.’’
Wat gebeurt er dan in onze
hersenen?

,,Je brein reageert fel en zegt: ‘Zie
je wel, het is echt zo erg’. Als de
winkels dicht blijven wordt er
immers niks gekocht en verkocht.
Maar er werd wél volop gekocht,
online namelijk, en de meeste
mensen hadden nog hetzelfde
bedrag te besteden. Het is een
overdreven reactie. Tijdens de
kredietcrisis van 2008 riepen ook
allerlei mensen dat het nooit
meer hetzelfde zou worden.
Terwijl het in 2012 economisch
alweer lekker liep. In 2013 ging de
woningmarkt als een tierelier.’’
Hoe was het de afgelopen
periode met je eigen bestedingspatroon?

‘Iedere aankoop
geeft plezier,
ook aankopen
online’

Klanten terug
Ondernemers! Hoe doen jullie dat,
juist nú meer halen uit het bezoek
van al die consumenten aan je
winkel of website? Trendwatcher
Fred Rutgers en onlinestrateeg
Brechtje de Leij waren onlangs te
gast in een webinar hierover, terug
te kijken via de QR-code.

,,Ik heb een tuinset, een eettafel
en een vlonder voor de tuin
gekocht. Als je niet op vakantie
kunt, als restaurants dicht blijven,
ga je op zoek. In ons brein huist
een ‘mentale boekhouder’ die
zegt: dit is leukedingengeld, daar
wil ik iets mee. Je wilt dus best
geld uitgeven aan leuke dingen
die nog wél kunnen: iets leuks
voor in huis bijvoorbeeld. Daarom
was het de afgelopen tijd zo druk
bij de bouwmarkten en stonden

Zeven van hun adviezen:

1) Ga niet op prijs concurreren in je fysieke winkel.
Winkelbezoek is een
beleving met verschillende
waarden. Maak dat er
vooral van, geef het die
waarden. En: vertel dat
ook aan je klant.
2) Een webshop hoeft niet

per se, maar een digitaal
kanaal is essentieel om
te overleven: om in contact
te komen met klanten en je
onderscheidend vermogen
duidelijk te maken.

3) Denk na over de locatie.
Over die van je winkel, maar
zeker ook over je positie
online. Zorg ervoor dat je
klanten je weten te vinden

online:
consumentenpsycholoog.nl
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Toekomst? ‘Als er
iets is waar we
slecht in zijn, is het
voorspellen. Kijk de
economische
prognoses uit het
verleden er maar
op na: die komen
nooit uit.’

overwonnen en ontdekt hoe
makkelijk het is.’’

FOTO FRANK JANSEN

‘Niet overal
grote pijlen en
verbodsborden,
laat mensen op
een natuurlijke
manier hun weg
vinden’

Zullen we meer ‘troostaankopen’ gaan doen?

,,Zeker na een inspanning – zoals
zelfdiscipline – vinden we aankopen goed te rechtvaardigen. Sterker nog: ons consumentenbrein
kan een aankoop zelfs al rechtvaardigen als we iets van plan zijn
te doen. Dus: ‘Ik neem nu alvast
een biertje, want ik ga vanavond
toch sporten’, dat vindt ons brein
heel acceptabel. En iedere aankoop geeft plezier, ook online.
De voorpret, het uitpakmoment.
Probleem is dat je die pret meestal
na een week vergeten bent. Je
hebt meer aan ervaringen.’’
Zoals een terras of vakantie?

jezelf ook toe om een keer een onzinnige aankoop te doen. Had ik
die vlonder echt nodig? Nou, nee.’’
Betekent het dat we straks, na
een periode van binnenblijven
en sparen, weer helemaal losgaan? Bijvoorbeeld als we
weer mogen reizen? Sommige
deskundigen voorspellen een
‘trampoline-effect’: alles wat we
gemist hebben, halen we dubbel
en dwars terug.

,,Voor velen is reizen waardevol,
vanwege het ontspannende effect
en omdat we eraan gewend zijn
geraakt. Bij veel mensen is het
vakantiebudget nog intact, zij
wachten tot ze weer mogen reizen. ‘Zomer’, ‘vakantie’ en ‘op reis’
zijn verankerd in ons brein. Zeker
als je straks concrete aanwijzingen
krijgt over wat wél mogelijk is op
vakantie, wordt die reisbehoefte
verder aangewakkerd.’’
Blijven we massaal naar de
bouwmarkt gaan?

Patrick Wessels schreef tijdens de
lockdown over zelfdiscipline en
hoe lang je die kunt volhouden:

en ook dat de digitale
etalage er goed uitziet.

4) Zorg voor de juiste
(lokale) bedrijfsinformatie
op Google, zoals je adres
en een goed bereikbaar
telefoonnummer. Google
heeft een voorkeur voor
lokale zoekresultaten.
5) Maak online vooral

wilskracht is een spier, die af en
toe ontspanning nodig heeft. Hij
pleitte voor ‘gecontroleerde uitspattingen’, incidentele zinloze
aankopen als een te dure stofzuiger of een onnodige e-bike, als
brandstof voor de wilskracht.

66%

de Nederlanders vindt een levendige winkelstraat in hun woonplaats
essentieel. Liefst 64% maakt zich
zorgen over het voortbestaan daarvan.

Helpt het, dat soort dingen
doen?

,,Ja, vergelijk het met afvallen. Dat
verloopt bewezen effectiever als je
één dag in de week mag zondigen.
Zo ook met geld uitgeven: je blijft
binnen je budget, maar je staat

FOTO ANP

er direct 30.000 mensen in de
digitale wachtrij toen de Efteling
open zou gaan.’’

persoonlijk. Spreek je
klanten aan met hun
voor- en/of achternaam
en maak gebruik van de
kennis die je over zijn of
haar koopgedrag hebt.
Beheer die data.

■ van

BRON: I&O RESEARCH I.S.M. INRETAIL.

6) Maak slim gebruik van
wederkerigheid. Oftewel:
als je iets geeft, krijg je
waarschijnlijk iets terug.

,,Ik ben net zo’n slechte voorspeller als de economen, maar ik verwacht dat het bij de bouwmarkt
juist iets rustiger zal worden. Ik
heb maar plek voor één vlonder
en ben straks wel even uitgeklust.
Online shoppen zal blijven
groeien. De afgelopen tijd heeft
een groep mensen die nog niet
eerder online kocht, de angsten

Denk aan het aanbieden
van een kopje koﬃe in de
winkel, en het aanbieden
van goede artikelen of
video’s op de website.

7) En onthoud, beste
ondernemers: online en
oﬄine zijn geen verschillende werelden. Op de
juiste manier toegepast,
versterken ze elkaar.

,,Bijvoorbeeld. Ik hoop dat de
sfeer hetzelfde blijft als voor de
lockdown. Het gevaar bestaat dat
we door alle aanwijzingen en geen verboden een soort blijvende
mentale mini-stresstoestand zullen ervaren. Dat is niet goed voor
het gezelligheidsgevoel. Ik hoop
dat ondernemers hun winkel of
restaurant zo weten in te richten
dat looproutes en gedragingen
‘normaal’ aanvoelen. Niet overal
grote pijlen of verbodsborden,
maar mensen op een natuurlijk
manier hun weg laten vinden.’’
En hoe is het met je eigen
consumentenbrein? Ben jij al
toe aan een buitenlandse reis?

,,Ja hoor, ik heb tijdens de lockdown al een trip gemist, maar in
juli zou ik graag naar Portugal
vliegen. Die reisbehoefte, die
prikkel, is er gewoon.’’
Is de tijd rijp voor een ander
geluid? Durven we straks weer
echt te leven?

,,Zeker. De afgelopen tijd ging het
over wat niét kon. Als je dat de
hele dag hoort, ga je je er ook naar
gedragen. Mensen snakken nu
naar een positief geluid. Daarom
vind ik deze #NLStartOp-bijlage
ook zo’n geweldig initiatief. Het is
nu weer tijd voor consumenten
en ondernemers die kansen
pakken. Die verdienen een
mooi podium.’’
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6 vragen over thuiswerken

Horecamedewerkers mogen
schoorvoetend weer naar de
zaak. Maar vanuit huis werken
is het nieuwe normaal in veel
andere beroepsgroepen. En
dat blijft nog wel even zo, als
het aan het kabinet ligt.

Een greep uit de vacatures op
Nationale Vacaturebank:

MARIE-LOUISE
HOOGENDOORN

DHL - LOGISTIEK SUPERVISOR
(40 UUR) - ZALTBOMMEL

1) Thuiswerken: wat doet
dat eigenlijk met ons?

Als Logistiek Supervisor ben jij de
drijvende kracht achter de logistieke
organisatie. Je doet dit vanuit het
logistieke DHL-hart in Zaltbommel
waar je sturing geeft en zo nodig
meehelpt in de uitvoering.
Vacature ID: 76425603

Thuiswerken heeft meer positieve dan negatieve effecten,
meent Ap Dijksterhuis, hoogleraar psychologie en schrijver
van het boek Op naar geluk.
,,Het zorgt voor een gevoel van
autonomie, een basale behoefte
van de mens. Bovendien merken mensen dat thuiswerken
veel efficiënter is. Je hebt minder eindeloze vergaderingen en
geen reistijd. Een probleem is
dat mensen nu niet mógen
thuiswerken, maar dat ze moeten. Dat is niet voor iedereen
even fijn, zeker als je thuis
jonge kinderen hebt te managen. Een ander nadeel is het
gemis van sociaal contact. Daar
hebben vooral extraverte mensen last van. Introverte mensen
floreren in veel gevallen juist.’’

GGZ - VERPLEEGKUNDIGE
OUDERENPSYCHIATRIE
(28-36 UUR) - ERMELO

GGZ zoekt een verpleegkundige
die specialistische geestelijke zorg
kan bieden aan ouderen met psychiatrische problemen, zowel
op de open als op gesloten
afdelingen.
Vacature ID: 76392726
DELI HOME - OPERATOR
(40 UUR) - GORINCHEM

Voel jij je thuis in techniek, ben je
nauwkeurig, heb je een oplossingsgerichte manier van werken en
kennis van bewerkingsmachines?
Vacature ID: 76481220
EXPERT - BEZORGER/INSTALLATEUR
(32-40 UUR) - DIEREN

Het zit in het DNA van Expert om
klanten blij te maken. Als bezorger
en installateur heb je daar een
belangrijk aandeel in. Jij bezorgt
namelijk de spullen die mensen
besteld hebben bij ze thuis.
Vacature ID: 76377240
ROC MONDRIAAN - DOCENT
ELEKTROTECHNIEK
(36-40 UUR) - ’S-GRAVENHAGE

Vind jij het een uitdaging om studenten de nieuwste ontwikkelingen op
jouw vakgebied bij te brengen?
Draag bij aan de ontwikkeling van
echte vakkracht bij het ROC
Mondriaan.
Vacature ID: 76361274

Nederland heeft jou nodig!
Bekijk vacatures op jouw
vakgebied en in jouw regio op:
nationalevacaturebank.nl

2) Wie is verantwoordelijk
voor een goede werkomgeving thuis?
De werkgever is verplicht om
de kosten van een goede werkplek te betalen. Ook thuis, stelt
Tom Nicolai, advocaat arbeidsrecht bij Yspeert advocaten. ,,In
de Arbeidsomstandighedenwet
zijn regels opgenomen die
omschrijven wat een gezonde
werkplek inhoudt. Als de
jouwe niet voldoet, kan de
werkgever een boete krijgen.
Alleen is de coronasituatie wel
een uitzonderlijke. Het is de
regering die adviseert om zoveel mogelijk thuis te werken.
Werkgevers geven hier massaal

FOTO GETTY IMAGES

De horeca start nu weer op, tijdens
de corona-lockdown ging het werk
in andere branches vaak onverminderd door. Kantoorwerk gebeurt
nog steeds zoveel mogelijk thuis,
maar voor medewerkers in de
logistiek, zorg, productie, techniek
en onderwijs geldt dat niet.
En naar deze medewerkers zijn
organisaties juist op zoek.

Kantoor?
Wat is dat ook alweer...

gehoor aan. In deze situatie is
het niet reëel om van werkgevers te verlangen dat ze op alle
punten aan de wet voldoen. Dit
neemt niet weg dat er op werkgevers wel een zorgplicht rust.’’

3) Kun je een kostenvergoeding voor
thuiswerken afdwingen?
Tom Nicolai van Yspeert: ,,Als
je bepaalde zaken echt nodig
hebt omdat je anders niet goed
kunt werken, kun je een kostenvergoeding afdwingen. Je
moet dan een gerechtelijke
procedure beginnen tegen je
werkgever en dat is iets wat je
waarschijnlijk niet wilt. Het
afdwingen van een kostenvergoeding komt daarom niet vaak
voor. In de regel wordt dit soort
zaken onderling opgelost.’’

4) Mag je ook samen
thuiswerken? Of in een
café of restaurant gaan
zitten om met collega’s
te werken?
De horeca is schoorvoetend
open, maar toch blijft het uitgangspunt ‘werk zoveel mogelijk thuis’. Lennart Wegewijs,
woordvoerder van het ministerie van SZW: ,,Dat betekent dus

niet werken in de horeca, of bij
iemand anders thuis. Het zijn
echter geen harde regels, maar
richtlijnen.’’
Volgens gedragspsycholoog Ap
Dijksterhuis is het de vraag of
werknemers zitten te wachten
op nog een andere werkplek,
naast kantoor en het eigen huis:
,,Ik kan me voorstellen dat alsnog veel van de tijdwinst die je
nu ervaart door thuiswerken

‘Thuiswerken
heeft meer
positieve dan
negatieve
eﬀecten ’
verloren gaat. Maar voor mensen die het contact met collega’s missen kan het fijn zijn.’’

5) Verandert de huidige
situatie de toekomst?
We gaan niet meer terug naar
de oude situatie. ,,Werknemers
zijn nu gewend aan een

bepaalde mate van autonomie’’,
meent Ap Dijksterhuis. ,,Als je
eenmaal geroken hebt aan vrijheid, is het lastig om terug te
gaan. Ik denk niet dat we vijf
dagen per week moeten thuiswerken, maar een mix van drie
dagen op kantoor en de rest
thuis zie ik straks vaker gebeuren. Moderne bedrijven, zoals
Twitter en Facebook, staan hun
personeel vaak al toe om thuis
te werken als ze dat willen. En
de overgrote meerderheid gaat
volgen, denk ik.’’

6) Het kantoor is weer
open, maar ik durf er
niet heen. Mag ik ook
thuisblijven?
,,Wanneer de werkgever een
oproep doet om weer op kantoor te werken, mag je er vanuit
gaan dat hij maatregelen heeft
genomen’’, zegt Nicolai. ,,Dan
ben je verplicht om te verschijnen. Als je niet durft of het
thuis lastig te organiseren is
omdat er geen opvang voor de
kinderen is, ligt dat in de risicosfeer van de werknemer. Die
moet dus zorgen voor een oplossing. Vaak doen werkgever
en werknemer dat in dit soort
situaties wel samen.’’

Zo bereid je een online sollicitatiegesprek voor
Zorg ervoor dat niemand je
kan storen
Wees er zeker van dat je het
videogesprek kunt voeren in
een rustige omgeving zonder
afleidingen, zoals kinderen en
huisdieren.
Bied een rustige achtergrond voor de videocall
Zorg voor een rustige achtergrond. De was die achter je

nog aan de lijn hangt of een
berg rommel op de vloer kan
enorm storen. Het staat ook
niet professioneel.
Let op je kleding. Wat je aan
hebt doet ertoe!
Zorg dat je netjes gekleed
bent. Kleding met streepjes
of een druk patroon kan
‘wiebelen’ op het scherm en
daarmee afleiden.

Bereid je technisch voor
Check ruim voor je je gesprek
moet voeren of je wifi-verbinding krachtig genoeg is en of
de microfoon en de camera
naar behoren werken. Kijk ook
of je gezicht goed te zien is in
het tegenlicht. Gebruik je een
onbekend programma? Bekijk
dan van tevoren hoe het
werkt, zodat je de juiste
knoppen trefzeker vindt.

Vergeet niet waar het om
draait
Bereid je net zo goed voor als
je zou doen als het om een
gesprek ‘in het echt’ gaat.
Verdiep je in het bedrijf en
bekijk het profiel van je
gesprekspartners op LinkedIn. Stel zelf ook vragen over
het takenpakket en het bedrijf.
Succes met je sollicitatie!
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In beeld

BUNK HOTEL, UTRECHT

Robin Hagedoorn

B

UNK Hotel in Utrecht
heeft al een paar weken
kunnen wennen aan de
1,5 metersamenleving.
Kroegen en restaurants
moesten weliswaar dicht, hotels
mochten met goedgekeurde voorzorgsmaatregelen de afgelopen
weken gasten ontvangen.
BUNK Hotels bouwde twee
monumentale kerken in Utrecht
en Amsterdam om tot hotel. De
Utrechtse vestiging huist in de
voormalige Westerkerk en is een
hotel, hostel, horecagelegenheid
en cultuurfonds in één. Behalve
‘gewone’ hotelkamers heb je er
ook zestig pods: capsules met een
bed, bekend van Aziatische hostels.
Robin Hagedoorn (49) en zijn
personeel maakten zich de afgelopen tijd monter op voor het
nieuwe normaal. De bar en het
restaurant zijn zo aangepast dat
gasten altijd op 1,5 meter afstand
van elkaar blijven. In het restaurant zijn afzettafels neergezet,
waardoor het bedienend personeel
op 1,5 meter afstand van de gasten
blijft. De overige openbare ruimtes en terrassen zijn op dezelfde
manier ingericht. ,,Voorheen hadden we 150 zitplaatsen in ons restaurant, nu ontvangen we iedere
dag dertig gasten. Dat kan heel
goed op een verantwoorde manier.

We boffen met de locatie: omdat
de kerk zo groot is kunnen we
prima overweg met de nieuwe
regels. En vanaf juli kunnen we
ook honderd man kwijt.’’
De hoteleigenaar verwacht deze
zomer veel vakantiegangers uit
eigen land. ,,Veel mensen gaan
niet op vakantie naar het buitenland, maar willen toch even weg.’’
Ondanks de ondernemerspijn
beschouwt hij de coronacrisis als
winst. ,,Het helpt dat wij geen
standaardhotel zijn. Als mensen
weer een nachtje weg kunnen,
kiezen ze liever voor een bijzondere overnachting. Daar plukken
wij de vruchten van.’’

‘Het helpt dat wij
geen standaardhotel zijn’

TEKST NAZ TAHA FOTO’S RICK ARNOLD

Klaar voor het
nieuwe normaal
Kroegbazen, strandtenthouders, restauranteigenaars: het liefst zouden ze van de daken
schreeuwen dat ze weer open zijn. Want wat keken ze uit naar de versoepelingen.
PLLEK, AMSTERDAM

Sjoerd Steenbeek
ok het Amsterdamse
Pllek (de extra ‘l’ hoort
zo) is sinds begin deze
week weer open. ,,En
dat voelt fantastisch’’,
zegt Sjoerd Steenbeek (58), eigenaar. Het café-restaurant met
bijbehorend stadsstrandje is de
afgelopen jaren een populaire plek
geworden onder zowel Amsterdammers als toeristen.
Steenbeek schetst het beeld van
het nieuwe normaal. ,,Een van

O

‘Het voelt een beetje als onze
allereerste zomer in 2012.’

‘Normaal
gesproken kan
er 2500 man
terecht’
onze oplossingen om zoveel
mogelijk afstand te bewaren is
QR-bestellen. Buiten mogen de
gasten zelf bestellen met een app.
Binnen kan dat bij ons personeel.
Vanaf de tafel wordt er een gepaste

afstand bewaard tussen gasten en
personeel.’’
Zowel binnen als buiten is er bij
Pllek heel veel ruimte. Normaal
gesproken kan er 2500 man terecht. Nu mogen binnen maximaal 30 gasten tafelen, buiten zijn
dat er 250 (over de hele dag 500),
op gepaste afstand. ,,Dat is hier
peanuts, want we hebben heel veel
ruimte. En ergens is die kleinschaligheid mooi. De sfeer is intiem en
gezellig. Ik zeg weleens tegen mijn
personeel: het voelt een beetje als
onze allereerste zomer in 2012.
Toen we nog niet ontdekt waren.
Het heeft iets magisch.’’

online:
therumahrotterdam.com
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online:
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‘We boﬀen’, zegt Robin
Hagedoorn. ‘Omdat de
kerk zo groot is kunnen
we prima overweg met de
nieuwe regels.’
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Barbara Verbeek toverde
met haar man een brombakﬁets uit 1966 om tot
wijnbar op wielen.

1,5 meter vanaf
drie personen
Eet- en drinkgelegenheden
mogen vanaf 1 juni 2020
open met beperkingen. Voor
restaurants geldt een maximum van dertig gasten; deze
moeten reserveren. Iedereen
houdt 1,5 meter afstand, met
uitzondering van mensen die
een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen.
Vooraf wordt tussen uitbater
en gast gecheckt of bezoek
een risico oplevert. Op terrassen geldt geen maximum
aantal personen. Wel moet
iedereen aan tafel zitten en
1,5 meter afstand tot elkaar
houden, behalve mensen uit
hetzelfde huishouden.
(Bron: Koninklijke Horeca
Nederland)

THE RUMAH, ROTTERDAM

Daryl Lieuw-On en Edward Nijhoff
WIJN, CHAMPAGNE EN OESTERS, DIVERSE LOCATIES

oen in België de
horeca op slot ging,
zagen we de bui al
hangen’’, vertelt Daryl
Lieuw-On (31), medeeigenaar van The Rumah, een
cocktailbar in hartje Rotterdam.
Hij opende de kleine ‘cocktailkroeg’ in januari van dit jaar, in
een prachtig pand aan de Oude
Binnenweg. Hij bestiert Rumah
(Indonesisch voor ‘thuis’) met
Edward Nijhoff (31).
Lieuw-On: ,,Eddie en ik hebben
de avond van de persconferentie
behoorlijk zitten tobben.’’ Maar op
die gelatenheid volgde snel vastberadenheid. De mannen zetten
halsoverkop een bezorgservice op
touw. Nog geen week na de lock-

‘‘

T

‘Cocktailservice
tot aan de
voordeur,
inclusief hapjes’
down brachten ze hun hooggewaardeerde cocktails tot aan huis,
inclusief bijpassende hapjes. Dat
beviel zo goed, dat de twee er ook
nu mee doorgaan. ,,Het is veel te
leuk en loopt erg goed. We willen
deze zomer ook cateren op corona-

Barbara Verbeek, registervinoloog, organiseert
wijnreizen en bestiert met haar man het rondreizend
Wijntheater
oor de coronacrisis
liep het rondreizende
Wijntheater van
Barbara Verbeek (45)
en echtgenoot Barend
Havenaar (44) als een trein. Al
zeven jaar trekt het ondernemerskoppel door het ganse
land, om op festivals en tijdens
horecabeurzen wijnpresentaties
te geven, compleet met opgedirkte ‘wijnvrouwen’ in een
Moulin Rouge-achtige setting.
Toen kwam corona door de
Nederlandse poorten gestampt.
Prompt viel alles stil, we schrijven 15 maart. Maar Verbeek en
Havenaar zijn niet de types
die bij de pakken neerzitten.
,,Barend en ik zeiden tegen
elkaar: deze periode gaan we
gebruiken voor bezinning. Vóór
corona waren we altijd maar in
beweging, onze agenda’s puilden
uit, we hadden nooit even tijd
om af te schakelen. Door de
strenge maatregelen kwam dat
drukke bestaan, ons Wijntheater,
tot stilstand. We merkten daardoor hoe moe we eigenlijk
waren. Dus grepen we de lockdown aan om uit te rusten.’’

V

Hun bezorgservice beviel zo goed dat Edward Nijhoﬀ (l.) en
Daryl Lieuw-On ermee doorgaan. ‘Het is veel te leuk.’

bestendige bruiloften en feestjes.’’
Waar The Rumah eerst nog vijftig man kwijt kon, zijn dat er nu
nog maar tien. Buiten zijn er juist
plekken bijgekomen. Op het
1,5 meterterras kunnen vijftien

gasten neerstrijken, eerst waren
dat er acht. ,,Ik kan wel zeggen dat
we smachtend naar deze week uitkeken. Het is voor iedereen even
wennen, maar we mógen tenminste weer.’’

Een beetje ondernemer komt
snel op nieuwe ideeën, zo ook
Verbeek en Havenaar. De twee
kochten tijdens de lockdown
een bakbrommer uit 1966 en
toverden die om tot een wijn-,
champagne- en oesterbar op
wielen. ,,Net als voor corona
geven we weer wijnpresentaties,
maar nu gaan we het met z’n
tweeën doen, op kleine coronaproof feestjes en partijen. We
hebben er verschrikkelijk veel
zin in en het mooie is: zonder de
coronacrisis waren we hier waarschijnlijk nooit opgekomen.’’

‘We merkten hoe
moe we eigenlijk
waren’
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Interview

Thijs van Dijk is strateeg bij Marketing Communication
& More. Hij werkte eerder voor verschillende mediabureaus en digitale bureaus, en voor diverse grote merken
als G-Star Raw en Hunkemöller. Thijs is lid van de Raad
van advies van de Ondernemer.

KLANT IS
MEER DAN
OOIT KONING
e zijn weer open en langzaamaan belanden we in het ‘nieuwe normaal’. Het lijkt
de tijd van beperkingen, maar het is de
tijd van kansen. Ook voor restaurants.
Waar hebben restauranteigenaars
rekening mee te houden?

W

Advies 1: ken je gasten beter dan ooit

Het begint al bij de reservering, het ‘intakegesprek’. Aangezien elke gast moet reserveren is dat dé kans hem of haar
beter te leren kennen. Investeer in klantenservice, zowel
offline als online en verbeter daarmee elke ervaring. Doe
klanttevredenheidsonderzoek en ontdek ook op die manier
wat de gasten willen en verwachten. Verzamel e-mailadressen in ruil voor een gratis
drankje, of ruil persoonlijke
data voor een gratis voorgerecht. Op die manier bouw je
relevante profielen op, waarmee je nog beter kunt inspelen
op de klant. Leer, innoveer en
groei, juist nu.

‘Wat
beweegt,
raakt en
inspireert?
Lever
excellente
service ’

Advies 2: kies voor kwaliteit in
plaats van kwantiteit

Waar het voor de crisis vooral
ging om het aantal gasten, gaat
het nu om de kwaliteit van het
bezoek. Wat beweegt, raakt en
inspireert? Lever naast –
vanzelfsprekend – heerlijk eten
en een goede borrel excellente service. Daarmee worden
jouw huidige gasten oprechte ambassadeurs en dat zorgt
voor meer omzet; onderschat mond-tot-mond reclame niet.
Advies 3: creëer merkvoorkeur

Alles draait op dit moment om het opbouwen van merkvoorkeur. In deze periode moet je je onderscheiden, moet je
opvallen en de gasten verrassen. Denk bijvoorbeeld aan
terrasconcerten of thema-avonden, ook exclusief.
Tot slot: de klant is meer dan ooit koning

Durf je gasten echt centraal te zetten, ga het gesprek aan.
Het is tijd om positieve merkassociaties te gaan bouwen en
de negatieve achter je te laten. Denk vooral aan de inzet van
lokale en regionale media om te laten weten dat je weer
open bent.

Nederlanders
terug naar
Eden
Eden Hotel Group kijkt ernaar uit hoe Nederland weer
opstart. ‘Stapje voor stapje gaan de hotels zich vullen.’
En voor het eerst met meer Nederlandse dan
intercontinentale gasten, verwacht CEO Léon Dijkstra.

ROBBERT DAALDER

éon Dijkstra kijkt
maar al te graag vooruit, en ziet dan dat
zijn hotelgasten meer
uit eigen land zullen
komen. ,,Ik verwacht
dat we met z’n allen
meer vakantie in Nederland gaan
vieren’’, zegt de CEO van Eden
Hotel Group. ,,De intercontinentale gast zal nog niet komen.
Europa zal een beetje open gaan,
Nederlanders gaan mondjesmaat
de grens over als het kan en mag,
vice versa idem. Het gros waar wij
ons op richten deze zomer is de
Nederlandse gast.’’

L

En ook dat vraagt een weer
nieuwe manier van denken, weet
Léon Dijkstra. ,,In de goede tijden
was het zo dat het hotel open was,
dat gasten kwamen en dat marketing heel erg gericht was op verfijning van waar je mee bezig bent.
Nu zijn we weer terug naar de
basis, dat vraagt bijvoorbeeld om

creativiteit in het bedenken van
arrangementen voor de Nederlandse gasten.’’
Lokale restaurants vragen te gaan
bezorgen in zijn hotels, daar begon
het mee. Dijkstra: ,,Zij mochten
immers geen gasten ontvangen
en wij wilden de hotelgasten iets

tafel serveren of naar de hotelkamer
brengen.’’ Het bleek een succes. Bij
Eden Hotels zien ze het inmiddels
zelfs als iets blijvends. ,,Het is
service-verhogend, de hotelgast
kan kiezen wat ie wil hebben en
we supporten onze collega’s.’’
En dat ‘teruggaan naar de basis’

‘We zijn weer
terug bij de basis,
dat vraagt om
creativiteit in het
bedenken van
arrangementen’
kunnen serveren. Er is een speciaal
menu samengesteld, het moet
immers goed te transporteren zijn
en er leuk uitzien als we het op

Tafelen met
groepen
Creativiteit op z’n best, maar ook:
hoe simpel kan het eigenlijk zijn?
Gido Lurvink, Taco Smit en
Patrick Burggraaf van Travelbase
ontwierpen de Anderhalve Tafel.

zoals Dijkstra het benoemde, op
andere wijze creatief denken, gebeurde volop. Van een strippenkaart waarbij met één kaart alle
Eden Hotels tegen een vast
tarief te bezoeken zijn, tot het
Pieterpad-arrangement, waarbij
iedereen in Groningen en Maastricht kan logeren. ,,En zo zijn we
per hotel gaan inventariseren: wat
is de lokale kracht? Het American
Hotel in Amsterdam is nu verbouwd tot Hardrock Hotel, in het
Eden Hotel is een muziekstudio
in de kelder en daar kunnen we
muziekworkshops gaan doen, in
het Savoy in Rotterdam hebben
we een zespersoons bioscoop-

Op terrassen moet de
Anderhalve Tafel plaats
bieden aan grotere groepen
vrienden en kennissen, onderling op anderhalve meter
afstand. Standaard horecatafels zijn nog steeds geschikt voor partners of
huisgenoten, maar wanneer
je niet samenwoont blijft het
de vraag hoe je de nodige
afstand kunt bewaren op
het terras. ,,Terwijl juist deze
groepen elkaar hebben gemist en behoefte hebben
aan interactie’’, vertelt Taco
Smit, een van de bedenkers
van de Anderhalve Tafel.
Veel horecaondernemers
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deondernemer.nl
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‘Hoe maak je het voor hotelgasten interessant om ook in het hotel zelf van alles te doen’, is de vraag voor Léon Dijkstra (foto) en zijn medewerkers. FOTO MARCO BAKKER

kamer in het souterrain. Kortom,
hoe kun je het voor hotelgasten
interessant maken om ook in het
hotel zelf van alles te doen? Als
dan ook de steden meer open gaan
en er ook weer iets te doen is, heb
ik er vertrouwen in dat het op
gang komt.’’ De rode loper ligt
gelukkig weer uit. ,,Stapje voor
stapje zullen de hotels zich
weer vullen.’’
Het waren (en zijn nog) bizarre

weken voor Eden Hotels. Het

hebben hun nieuwe indeling
van het terras intussen in
gebruik, met tafels op anderhalve meter afstand van
elkaar. Hierbij wordt vaak
gerekend op klanten uit een
gezamenlijk huishouden,
omdat die geen afstand van
elkaar hoeven te houden.
De Anderhalve Tafel voor
grotere groepen vrienden
en kennissen is daarop een
belangrijke aanvulling.

Achthoekig
Taco: ,,Er zijn ondernemers
die de Anderhalve Tafel tussen de kleinere tafels zetten
of een vast deel van het

oer-Hollandse familiebedrijf met
dertien stadshotels moest in
maart, na de eerste persconferentie van premier Rutte, besluiten de
deuren dicht te doen. Door de
aangekondigde coronamaatregelen
viel de vraag weg, en snel ook.
,,Maar relatief snel zijn we weer
open gegaan’’, zegt Léon Dijkstra.
,,Op 1 mei was dat. We hebben wat
vet op de botten, maar het ging er
heel hard uit. Geld via de overheidsregeling NOW gaf tijd en
ruimte om plannen te maken hoe

je het bedrijf organiseert en financiering verder optuigt.’’
Veiligheid, gezondheid, opeens
draaide het voor Dijkstra en zijn
team vooral om die twee trefwoorden. ,,Veiligheid staat voorop
voor onze 650 medewerkers en
alle gasten, dat is de basis. We
hebben per hotel een protocol
gemaakt om ervoor te zorgen dat
onze mensen veilig kunnen werken en gasten veilig ontvangen
kunnen worden. Hoe en wanneer

maak je onderdelen van het hotel
schoon? Hoe laat je mensen afstand houden? Hoe doe je de
routing in het hotel zo dat je elkaar
niet tegenkomt? Dat soort belangrijke zaken. En: we zijn er klaar
voor. Wees welkom!’’

Léon Dijkstra was te gast in het
wekelijkse radioprogramma van
de Ondernemer. Via de QR-code
hiernaast is de uitzending te
beluisteren.

terras ermee inrichten.
Sowieso is deze tafel een
duidelijk statement voor de
gasten. Door het achthoekige ontwerp wordt de
ruimte zo goed mogelijk
benut en schuif je de tafels
gemakkelijk aan elkaar voor
zes personen.’’

kan worden gebruikt. Op de
randen wordt bovendien
duidelijk aangegeven waar
je wel of niet kunt zitten en
de brede poten zorgen voor
een automatische afstand,
zodat het personeel nooit
instructies hoeft te geven.’’

Steigerhout
Taco Smit en zijn collega’s
hebben niet alleen oog voor
de praktische kant, maar
zeker ook voor het materiaal. ,,Het steigerhout
waarvan de tafel is gemaakt
is goed bestand tegen het
weer, zodat hij ook buiten

Smit en zijn collega’s
bieden ondernemers twee
opties aan: kopen of
huren. Meer info op
anderhalvetafel.nl
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Beauty Klanten van harte
welkom bij Babassu in Leiden
Schoonheidsspecialisten mogen
sinds maandag 11 mei hun vak
weer uitoefenen. Maar hoe ziet
een bezoekje aan een salon er
nu uit? Bij beautysalon Babassu
in Leiden gelden tal van extra
maatregelen voor de veiligheid
van klanten en personeel.

worden steeds vervangen en op
de behandelstoelen maken we bij
elke behandeling gebruik van een
laagje rolpapier. Dat is dun vliespapier dat niet kraakt, prettig
ligt en niet aan je lichaam blijft
plakken.’’

Routes
Heidi Olijerhoek vertelt welke
maatregelen er zijn genomen in
haar salon: ,,Iedereen draagt een
mondkapje, veiligheidsbril en latex
handschoenen. Een afspraak
maken is verplicht en bij de
boeking vragen we eerst of je
bijvoorbeeld hoest- of koortsklachten hebt.’’
In de salon zelf wordt het protocol
nog eens uitgelegd op het raam.
En er staat desinfecterende
handgel, die de klanten móeten
gebruiken. Mochten ze het willen,
dan zijn er ook handschoenen
voor hen.
Schoonheidsspecialiste Wendy
van de Leidse salon vertelt: ,,De
behandelcabine wordt helemaal
gedesinfecteerd. De handdoeken

1

2

FOTO HEALZZY2GO

Met pijlen op de grond word je
door de winkel en salon geleid.
Wendy: ,,Er zijn meerdere routes
omdat we verschillende behandelingen aanbieden. En in de wachtruimte is plek voor een maximaal
aantal personen dat in de winkel
aanwezig mag zijn.’’
Tijdschriften lezen zit er niet in
voor de klanten, vertelt Wendy.
,,En voor koﬃe en thee worden
wegwerpbekertjes gebruikt.’’
Ook voor make-up en parfumtesten kunnen klanten nog niet terecht. Een aantal behandelingen
wordt niet gedaan. Wendy: ,,Denk
aan manicure, lichaamsmassages
of behandelingen in de duocabine, waar je normaal samen
in kunt.’’

3

FOTO INDEBUURT HAARLEM
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Mondkapjesautomaat

Reizen met de
trein? Dit is wat
je tegenkomt

Vanaf 1 juni is een mondkapje
in het ov verplicht. Zonder
gezichtsmasker riskeer je een
boete van 95 euro. In Utrecht
kun je ze op Hoog Catharijne
uit een van de drie speciale
automaten trekken. Daarin
zitten niet-medische
mondkapjes, desinfecterende
handgels en meer.

FOTO INDEBUURT LEIDEN

afstand, houd zoveel mogelijk
rechts, raak zo weinig mogelijk
aan, vier treden afstand op
roltrappen, vijf tegels afstand
op het perron.
3

De treinstations in
Nederland hebben een
make-over gekregen.
Eentje om ervoor te
zorgen dat reizigers zo
veilig mogelijk kunnen
reizen. Want nadat in
voorgaande weken nog
geen 10 procent van
de ‘normale’ reizigers
volgens NS gebruikmaakte van de trein,
neemt dat nu weer toe.

2

Stickers in Haarlem
Met stickers, zoals hier op
station Haarlem, wordt overal
gewezen op de nieuwe
richtlijnen. Die zijn op alle
stations hetzelfde en luiden
onder andere: houd 1,5 meter

Afstandslijnen in Leiden
Op alle stations zijn bij trappen,
roltrappen en kaartautomaten
afstandslijnen op de grond
geplakt om reizigers te helpen.
Zoals bijvoorbeeld hier op
station Leiden. En niet alle
kaartautomaten zijn in gebruik,
zodat je niet pal naast iemand
staat tijdens het opwaarderen
van je OV-chipkaart.

Winkelen Buiten in de wachtrij

Achter mondkapje, handschoenen en bril herkennen we Wendy
van schoonheidssalon Babassu. FOTO BABASSU

Heel veel is nog steeds mogelijk bij de schoonheidsspecialist mét
veiligheidsmaatregelen uiteraard. Een aantal behandelingen wordt niet
gedaan en een tijdschrift lezen zit er ook even niet in.

Het was een paar weken lang
stil in de Alkmaarse winkelstraten. Echt stil. Maar sinds de
coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld, wordt
het weer drukker. We gaan
weer naar buiten, we lopen
weer wat vaker de winkels in.
Althans, zodra het kan. Want:
coronamaatregelen. En die zorgen voor een nieuw fenomeen:
wachtrijen buiten, in de
Alkmaarse winkelstraten.
Nu in alle winkels vanwege de
coronacrisis verscherpte maatregelen gelden, mogen er niet
te veel klanten tegelijk naar
binnen. Dat wordt in veel

supermarkten bijvoorbeeld
geregeld met het verplicht
gebruik van mandjes of een
karretje. Maar die heb je niet
overal.

Doorstroming
Voor veel winkels geldt daarom
een maximum aantal klanten.
Zóveel mensen mogen er binnen zijn, de rest wacht buiten.
En dan wel zo, dat ze niet de
doorstroming in de straat in de
weg staan. Op veel plekken is
tape aangebracht om aan te
geven waar je kunt staan en
hoe je 1,5 meter afstand aanhoudt.

In de Langestraat in Alkmaar
staan klanten op een gezonde
afstand van elkaar. TEKST EN FOTO
INDEBUURT ALKMAAR

Dagje naar de dierentuin? Zo gaat dat nu in Diergaarde Blijdorp
De Rotterdamse Diergaarde Blijdorp is al sinds
20 mei weer geopend
voor abonnementhouders. En met ingang van
1 juni kan iedereen een
kaartje reserveren. Maar
het gaat er in deze dierentuin wel anders aan
toe dan voorheen. indebuurt Rotterdam zet de
belangrijkste wijzigingen
voor je op een rij.
TEKST INDEBUURT ROTTERDAM
FOTO’S ANP / MARCO DE SWART

1

Tijdslot reserveren
Allereerst: op de bonnefooi
naar de dierentuin gaan
kan voorlopig niet. Je moet
vooraf online binnen een
zogenoemd ‘tijdslot’
reserveren. Op deze
manier kan Blijdorp
controleren of er niet te
veel mensen tegelijkertijd in
het park zijn. Er is per dag
een maximum aantal
bezoekers; dat begint laag
en wordt langzaam

opgebouwd tot 50 procent
van de normale capaciteit.

afstand. Om dat voor
elkaar te krijgen is alleen
de hoofdingang bij het
Oceanium open. Op de
hoofdroutes in het park
is tweerichtingverkeer,
aangegeven met pijlen.
Op de kleinere paden is
eenrichtingverkeer.
3

2

Looproutes in
het park
Belangrijkste regel: houd
‘1 gorilla’ (1,5 meter)

Zijn alle dieren
te zien?
Nou, bijna alle dieren zijn te
zien, maar soms wel van
een grotere afstand dan je

gewend bent. Dit is dicht:
het binnenverblijf in het
Azië-deel, het makidoorloopverblijf bij het
Oceanium, de vliegkooi in

Azië, het binnenverblijf
van de gorilla’s en het
binnenverblijf van de
gelada’s, een apensoort
die sterk lijkt op bavianen.
4

Is er nog meer te
doen voor mensen?
Buitenspeeltuin Oewanja
Lodge is voor kinderen tot
12 jaar geopend.
Er zijn wat kleine horecapunten open als afhaalpunt. Betalen kan er
alleen met pin.
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Muziek Hartslag omlaag met
behulp van musici op de IC’s
De Haarlemse
Maria Eldering is
professioneel violist.
En medeoprichter
van MuzIC, dat met
gespecialiseerde
muzikanten naar IC’s
gaat voor ‘muzikale
interacties’. Door
corona kon dat
even niet, maar
het mag weer.
aria is in Haarlem bij muziekliefhebbers een
bekend gezicht.
Zo werkte ze al
voor RipLive in
het Patronaat
en was ze onderdeel van de Haarlemse viooldiva’s. En, noem het
toeval, ze woont tegenover het
Spaarne Gasthuis. De plek waar
zij samen met tien medemusici
regelmatig muzikale interacties
verzorgt voor patiënten op de IC.

M

Echt genieten
Maria: ,,MuzIC bestaat nu bijna een
jaar als stichting. Lorette Gijsbers,
IC-verpleegkundige in het Spaarne
Gasthuis, nam het initiatief. Zij
wilde graag het meer menselijke
naar boven halen op de IC. Een
plek waar je normaal gesproken
alleen techniek en verpleegkundigen ziet.
,,Daarom wilde zij graag iets doen
met muziek op deze afdelingen, en
dat viel enorm in de smaak. Toen
harpist Remy van Kesteren een

nog negen ziekenhuizen. Deze krijgen les in theoretische en muziektechnische kennis en lopen daarna
eerst drie maanden mee, voordat
zij zelfstandig op de IC mogen
spelen. Dat is niet alleen beter voor
de patiënten, maar ook verstandig
voor de muzikanten zelf. Maria: ,,Je
kunt niet zomaar de afdeling oplopen. De meeste IC’s bestaan uit
een soort boxen, dus je moet elke
keer een nieuwe sluis in en opnieuw de situatie kunnen inschatten. Het maakt ook echt wel indruk
en dat moet je verwerken. Daar
bieden we de nieuwe muzikanten
ook begeleiding voor aan.’’

Klein feestje

Maria Eldering en een muzikale collega op de IC in januari van dit jaar, vóór corona uitbrak.
TEKST INDEBUURT HAARLEM - FOTO ARCHIEF MUZIC RKZ BEVERWIJK

keer langskwam, maakte dit zo
veel indruk! Mensen konden samen
echt genieten van de muziek. Toen
zijn we hard aan de slag gegaan en
hebben verschillende ziekenhuizen
benaderd met dit idee. In Engeland
hebbben we meegelopen met een
soortgelijk project.’’

Ademhaling vertragen
Maria spreekt bewust niet over een
‘concert’ of ‘optreden’ maar over
een ‘muzikale interactie’. ,,Al onze
musici zijn namelijk speciaal getraind om op de Intensive Care te
kunnen werken. Elke muzikant luistert goed naar de behoeften van
de patiënt en speelt hierop in. We
kiezen bepaalde instrumenten en
melodieën uit om bijvoorbeeld de

helpt hen bij het verminderen van
stress en angst.”

‘Muziek helpt
ook bij het
verminderen
van stress
en angst’
hartslag van de patiënt naar
beneden te brengen of om de
ademhaling te vertragen. Na het
trauma of de shock die een ICopname met zich kan meebrengen
weten mensen vaak niet waar ze
zijn, ze raken verward. Muziek

Pijnbeleving
Ze is ook bezig met onderzoek om
meer te weten te komen over het
effect van muziek op pijnbeleving.
,,In samenwerking met Artur
Jaschke. We spelen bijvoorbeeld in
het Rode Kruis Ziekenhuis, waar al
bewezen is dat bepaalde muziek
de pijn van brandwonden vermindert.’’ Samen met Sytse Bakker
traint Maria nu nieuwe musici voor

Tijdens de coronacrisis konden
Maria en collega’s lange tijd niet op
de IC verschijnen. ,,Wel zijn we
toen gestart met livestreams via
onze Facebookpagina, zodat verpleegkundigen de muziek op een
iPad konden tonen. Maar afgelopen week zijn we voor het eerst
weer in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch geweest:
één van de zwaarst getroffen ziekenhuizen. Daar hebben we eerst
op de gewone IC gespeeld, waar
onder anderen ex-coronapatiënten
liggen. Daarna hebben we ook voor
twee patiënten en verpleging
gespeeld in de sluis, het tussengedeelte voor de Covid-unit. We
zagen gelukkig niet alleen droevige
gezichten. Het liep zelfs uit op een
klein feestje, nadat een patiënt
als bedankje een verzoeknummer
indiende voor de verpleging. Dit
zorgde voor afleiding en ontspanning. We hebben met zijn allen
staan zingen, prachtig toch?’’

Maria Eldering spreekt niet over een ‘concert’ of ‘optreden’,
maar over ‘muzikale interactie’. De musici zijn getraind op werk
op de IC, ze spelen er in op de behoeftes van de patiënten.

