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FGH Bank
Vastgoedbericht
Meer dan 10 jaar verzorgden wij het
FGH Vastgoedbericht. Een omvangrijk, jaarlijks,
2-talig marktrapport, met de trends per deelmarkt 
en de visie van FGH Bank daarop.
Concept, opmaak, fotografie, drukwerk en 
project-coördinatie.

TTerughoudendheid troef bij consumenten 

De uitgaven van consumenten – en daar-

mee de omzetten in de detailhandel – zijn 

sterk afhankelijk van het vertrouwen aan 

consumentenzijde. Dit consumenten-

vertrouwen heeft zich de laatste paar jaar 

aanzienlijk minder positief ontwikkeld. 

Na een aanvankelijke opleving halver-

wege 2004, is het vertrouwen eind vorig 

jaar weer terug op het niveau van begin 

2004. De twee parameters van het consu-

mentenvertrouwen – het economisch 

klimaat en de koopbereidheid van con-

sumenten – zijn nog steeds behoorlijk 

negatief. Het vertrouwen wordt daarnaast 

sterk beïnvloed door het huidige 

politieke klimaat in Nederland en door 

de bezuinigingen die voor het derde 

opeenvolgende jaar leiden tot aantasting 

van de koopkracht. Consumenten 

houden nog steeds de hand op de knip, 

wat zich vertaalt in sterk opgelopen 

individuele besparingen. Vooral duurzame 

consumentengoederen worden minder 

snel aangeschaft, wat met name in de 

meubelbranche leidt tot aanzienlijk lagere 

omzetten. Daarnaast laat ook de omzet in 

de kledingbranche negatieve cijfers zien. 

Bestedingen in bouwmarkten en textiel-

supermarkten – in 2003 nog positief – 

hebben eveneens omzetverlies vertoond. 

Toch waren er in 2004 ook branches die 

een omzetstijging wisten te behalen, 

zoals de drogisterijen en winkels in huis-

houdelijke artikelen. Vanuit deze 

branches is er dan ook nog steeds een 

aanzienlijke vraag naar nieuwe (grotere) 

winkelunits.

Een herstel van de consumptieve beste-

dingen in 2005 ligt niet voor de hand. De 

vakbonden zullen geen hoge looneisen 

stellen in 2005, en diverse bezuinigingen 

en stijgende kosten voor onder andere 

energie en zorg zullen voor de Nederland-

se huishoudens tot hogere premies leiden. 

Per saldo gaan de meeste huishoudens er 

daarom in 2005 op achteruit; waardoor er 

weinig extra ruimte zal zijn voor hogere 

bestedingen in de detailhandel. Deze 

bestedingen zullen alleen hoger kunnen 

worden als de spaartegoeden worden 

aangewend, en daarvoor zal toch eerst 

een beter vooruitzicht moeten zijn op een 

langdurig economisch herstel.

De winkelmarkt een stabiele markt?

Ondanks een teruggelopen omzet over de 

gehele linie is de winkelmarkt nog altijd 

De Nederlandse winkelmarkt heeft een uniek karakter, waarbij een hiërarchische opbouw 

zorgt voor een zeer fijnmazige winkelstructuur. Zo zijn er naast de traditioneel sterke 

winkelconcentraties in de binnensteden vaak nog stadsdeelcentra, wijkwinkelcentra, 

buurtwinkelcentra en perifere detailhandel (PDV/GDV-locaties) te onderscheiden. Deze 

structuur komt voort uit een beleidsmatige keuze en zorgt voor een redelijk omvangrijke

winkelvoorraad van 24,8 miljoen m2. Dat komt neer op circa 1,5 m2 per inwoner; een hoog 

gemiddelde in vergelijking met andere Europese landen. 

‘Sterke binnensteden 

moeten voldoende 

aantrekkingskracht 

behouden.’

20 | FGH Vastgoedbericht 2006 | Trends in de Winkelmarkt
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Eén skyline, diverse horizonnen. Van evenzo

vele beleggers. Met elk hun eigen visie, maar

met een gemeenschappelijke behoefte; een

solide financiering die bovenal flexibel is. En

juist die mag u van ons verwachten. Van de

écht onafhankelijke vastgoedbank. Van de

specialist die alle expertise in eigen huis 

heeft en dus snel, slagvaardig en adequaat 

kan handelen. Een specialist bovendien, met

uitzicht op tal van skylines in de steden 

van haar regiokantoren. www.fghbank.nl

Als onderdeel van de Rabobank Groep

maakt FGH Bank deel uit van een sterk

netwerk, waarbinnen de zakelijke vast-

goedfinanciering een belangrijke plaats

inneemt. FGH Bank kan daarmee een

breed dienstenpakket aanbieden, van 

reguliere vastgoedfinanciering tot com-

plexere, gestructureerde deals. Door onze

vastgoedspecialisatie heeft u bovendien

altijd te maken met experts die de markt 

-en uw behoeften- door en door kennen.

Zodat een oriënterend gesprek met een 

van onze relatiemanagers al snel een 

ontmoeting op niveau is.

Een brede kijk 

op vastgoedfinanciering

A M S T E R D A M ,  A R N H E M ,  D E N  H A A G ,  E I N D H O V E N ,  G R O N I N G E N ,  M A A S T R I C H T ,  R O T T E R D A M ,  U T R E C H T .
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FGH Bank
Vakblad advertenties.
Concept, tekst, opmaak en fotografie.

Bij een krijtstreep denken we eerder aan
de lijnen op het veld dan aan driedelig grijs.

Als ‘de vastgoedbank’ richten wij ons uitsluitend op de financiering van commercieel 

vastgoed. Waarbij wij mogelijkheden herkennen waar anderen vooral bezwaren zien. 

Plannen omzetten in werkelijkheid: dat is waar wij warm voor lopen. Bankiersjargon 

laten we voor wat het is. Wij praten liever over vastgoed. Of over een mooie partij 

voetbal natuurlijk.

FGH Bank is een onderdeel van de Rabobank Groep. 

Daarmee maakt de vastgoedbank deel uit van een sterk 

netwerk. Het financieren van commercieel vastgoed is onze 

specialisatie. Dit in combinatie met onze lokale marktfocus 

betekent dat onze experts de markt en uw behoeften door en 

door kennen. Kijk voor meer informatie op www.fghbank.nl

AMSTERDAM, ARNHEM, DEN HAAG, EINDHOVEN, GRONINGEN, MAASTRICHT, ROTTERDAM, UTRECHT, FRANKFURT

Adv. Voetbal A3.indd   1 18-04-2008   09:32:11
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FGH Bank
FGH Vastgoedprijs
De FGH Vastgoedprijs is een 2-jaarlijkse prijs 
als erkenning voor initiatiefnemers die bij de 
realisatie van vastgoedprojecten getuigen van 
durf, visie en ondernemerschap, Meer dan tien 
edities verzorgden wij al het communicatie 
materiaal, waaronder het juryrapport.

Concept, opmaak, fotografie, drukwerk en 
project-coördinatie.

Bovendien realiseerden wij het prestigieuze 
Jubileumboek van deze prijs.

FGH Vastgoedprijs 2004
Juryrapport - 8 november 2004

Geen normaal winkelcentrum, maar 
echt een nieuw stuk stad. Dat was de 
wens die ten grondslag heeft gelegen 
aan de ontwikkeling van het project 
Entre Deux. Een stuk stad bovendien 
dat op logische wijze de twee voor-
naamste pleinen van Maastricht, 
de Markt en het Vrijthof met elkaar 
moest zien te verbinden. Aan beide 
opgaven is meer dan voldaan.

Zieltogend, is misschien wel de beste 

typering van het kernwinkelgebied dat 

voor de ingreep op deze locatie functio-

neerde. een complex, dat feitelijk met de 

rug naar de stad gekeerd stond, daarom 

door het winkelende publiek ook nauwe-

lijks gevonden werd, en dus commercieel 

niet bepaald een successtory was. dat 

72 | 10 x FGH Vastgoedprijs | 10 winnaars nader in beeld 10 winnaars nader in beeld | 10 x FGH Vastgoedprijs | 73

2008
initiatiefnemer

3W Vastgoed en Multi Vastgoed 

project

Entre Deux, Maastricht

architect

Arno Meijs en T+T Design 

Hoofdaannemer

Cordeel 

Belegger

Fortis Vastgoed Beleggingen

Entre Deux, Maastricht
Winnaar FGH Vastgoedprijs 2008

had een voordeel. Binnen een jaar waren 

alle 25 huurders in het gebied naar elders 

vertrokken en kon met de ingrijpende 

herontwikkeling van entre deux beginnen.

de snelheid waarmee het project is gere-

aliseerd – de ontwikkeling heeft circa vier 

jaar in beslag genomen – is niet ten koste 

gegaan van de zorgvuldigheid waarmee 

entre deux in de bestaande omgeving is 

ingepast. de diverse historische panden, 

waaronder de dominicaner Kerk en de 

Walmuur, zijn zo in het plan verweven dat 

diverse fraaie doorkijkjes en sfeervolle 

verblijfsmogelijkheden zijn gecreëerd. 

ook de monumentale boom in het 

dominicaner Hof is bewaard gebleven.

Het probleem van het hoogteverschil 

tussen beide ingangen van het complex 

(enerzijds gelegen aan de spilstraat en 

anderzijds aan de route naar het Vrijthof) 

is ingenieus opgelost door twee begane 

grondniveaus te creëren, die via een twee-

tal trappartijen en liften logisch met 

elkaar verbonden zijn. de ingang aan de 

spilstraat werd verbreed en zo aangepast 

dat de toevallige passant als het ware 

naar binnen wordt getrokken.

Het project heeft een welhaast mondaine 

uitstraling. dat is mede het gevolg van de 

zorg voor detail, zoals die de vormgeving 

en aankleding van het winkelcentrum 

spreekt. ook de kwaliteit van de gebruikte 

materialen is hoog te noemen. Zo is het 

grootste deel van de gevels gemaakt 

van natuursteen, het in Maastricht vaker 

gebruikte Moeselkalk. entre deux is 

desondanks een logische voortzetting 

van de Maastrichtse binnenstad, onder 

andere omdat de bestrating gewoon 

40 | 10 x FGH Vastgoedprijs | De Jury | Jeroen van Schooten De Jury | Jeroen van Schooten | 10 x FGH Vastgoedprijs | 41

Jeroen van Schooten, 
voorzitter Bond van Nederlandse Architecten:

integraliteit. dat is het belangrijkste criterium waar 

jeroen van schooten, voorzitter van de Bond van Nederlandse 

architecten, gebouwen op beoordeelt. ook in zijn hoedanigheid 

van jurylid van de FGH Vastgoedprijs. “ik kan behoorlijk 

geïrriteerd raken door bouwers, ontwikkelaars en beleggers die 

vastgoed louter als handel zien. Want die instelling levert meestal 

een ongelooflijk schraal eindproduct op.”

toen hij op veertienjarige leeftijd de portfolio van de buurman – 

die architect was – mocht doorbladeren, kwam Van schooten 

erachter dat de gebouwde omgeving maakbaar is. “als je 14 bent 

is de stad er gewoon, evenals het huis waarin je woont en de 

school waar je naartoe gaat. Maar op dat moment besefte ik dat 

het helemaal niet zo vanzelfsprekend is, maar dat erover wordt 

nagedacht. Mensen bleken dagelijks bezig te zijn met de vorm-

geving van mijn omgeving. dat fascineerde mij. dat alles wat je 

ziet ooit door iemand bedacht is. Vanaf dat moment wist ik dat ik 

architect wilde worden.”

die oorspronkelijke fascinatie is nog steeds aanwezig. “alleen 

heeft de verwondering plaats gemaakt voor vakinhoudelijke 

kennis. je begint ook veel meer de beperkingen te zien, waar je 

dan vervolgens weer nieuwe oplossingen voor probeert te beden-

ken. en gaandeweg realiseer je je ook steeds meer dat het een 

vak is waar niet alleen jij maar ook heel veel andere partijen bij 

betrokken zijn. dat je heel veel mensen nodig hebt om dat voor 

elkaar te krijgen wat jou bij het ontwerp voor ogen heeft gestaan. 

Het is een ongelooflijk traject dat in feite met niets meer begint 

dan een gedachte, maar dat wel moet resulteren in gebouwen 

die 50 jaar of nog veel langer blijven staan. Waar automatisch uit 

volgt dat je niet alleen moet werken aan het gebouw tot aan 

de opleverdatum maar dat je vooral ook erg moet nadenken over 

het functioneren van het gebouw na de opleverdatum.”

Arm en schraal
Het vereist voor alles een integrale benadering, meent 

Van schooten. “Het irriteert me enorm als er mechanismen in 

werking zijn die vastgoed reduceren tot handel. een ontwikkelaar 

ontwikkelt in zo’n geval een gebouw, en is slechts geïnteresseerd 

in de huuropbrengst per vierkante meter. dat bedrag maal een 

factor x is de waarde van het vastgoed en tegen die prijs wordt 

het doorverkocht aan een belegger. de huurder is de gebruiker 

van het gebouw, de belegger heeft een stuk vastgoed in 
portefeuille, de bouwer heeft zijn mensen aan het werk gehouden, 

en de ontwikkelaar heeft door het project te ontwikkelen winst 

gemaakt. iedereen blij, zo lijkt het. Maar juist dat soort processen 

levert meestal een ongelooflijk arm en schraal eindproduct op. Het 

mechanisme resulteert namelijk in een lage prioriteit voor zaken 

als energieprestatie, duurzaamheid en exploitatielasten en leidt 

veelal tot keuzes voor standaard, goedkope oplossingen, waarmee 

de kosten tijdens de ontwikkeling zoveel mogelijk kunnen 

worden beperkt en de opbrengsten maximaal zijn.”

de architect kan wel proberen daar enige verandering in te bren-

gen, maar kan het mechanisme niet alleen doorbreken. “Het is 

zaak om al die deelbelangen van al die betrokken partijen te 

ontrafelen en vervolgens van het project een gezamenlijk belang 

te maken. dat bedoel ik ook met een integrale benadering. 

Natuurlijk moet er oog zijn voor het commerciële aspect van de 

ontwikkeling, maar daarnaast zijn er nog tal van andere aspecten 

te onderscheiden die van minstens even groot belang zijn. en dan 

heb ik het niet alleen over de esthetiek of de architectonische 

kwaliteit. dan gaat het ook om zaken als milieuaspecten en 

gebruiksgemak. daar waar integraal wordt nagedacht over een 

project, wint de kwaliteit uiteindelijk altijd.”

‘Waar integraal wordt
 nagedacht wint de kwaliteit 
 uiteindelijk altijd’

Invalshoeken
de wijze waarop inzendingen voor de FGH Vastgoedprijs 

aan die integraliteitsbenadering recht doen, is voor 

Van schooten een belangrijk beoordelingscriterium. 

“Het leuke van het jurylidmaatschap is daarom ook dat 

je als jury vanuit verschillende disciplines gezamenlijk 

projecten beoordeelt en juist vanuit al die verschillende 

invalshoeken over kwaliteit praat. Het vereist een integrale 

manier van kijken naar projecten. Niet alleen kijken naar 

rendement en opbrengst, maar ook naar het effect op 

de leefomgeving, de duurzaamheid, en marktpotentie op 

de langere termijn.”

Natuurlijk is ook architectuur een element in de beoor-

deling. “Maar het gaat veel verder. dat zie je ook terug in 

winnende projecten van de afgelopen tien edities. 

architectuurprijzen gaan alleen over architectuur, bouw-
prijzen gaan echt over bouwen. Maar de FGH Vastgoedprijs 

spreekt een oordeel uit over de ontwikkeling als geheel. 

Het is buitengewoon interessant om de prestaties van de 

sector in die volle breedte te bekijken.”

Van schooten hoopt ook dat juist die breedte in de toe-

komst van de sector een steeds belangrijkere rol gaat 

spelen. “Met deze prijs wordt zeer nadrukkelijk de bood-

schap afgegeven dat ontwikkelen meer is dan alleen 

maar geld verdienen. de vastgoedsector heeft een veel 

bredere, want ook sociale en maatschappelijke verant-

woordelijkheid om ervoor te zorgen dat de projecten die 

worden ontwikkeld echt van hoog niveau zijn. Gelukkig 

zijn er inmiddels tal van goede voorbeelden te vinden. 

Maar er zullen nog heel wat prijzen moeten worden uit-

gereikt voordat het gemeengoed is geworden.”

1Alles van waarde
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Cunningham Lindsey ondersteunt haar 
klanten met een zo effectief en efficient 
mogelijke dienstverlening. Dat doet zij in 
de volle breedte: van traditionele schade-
expertise tot innovatief risk management. 
Een totaalpakket aan diensten en services 
in de gehele schadeketen. Daarin vormt zij 
een onmisbare schakel.

Right People
Right Place
Right Time

Right Place
Met kantoren in Rotterdam, Amsterdam, 
Eindhoven en Hoogeveen is er altijd een 
expert in de buurt om u van dienst te zijn. 
Wij streven ernaar u altijd met de juiste 
mensen, op het juiste moment van dienst 
te zijn. Waar ter wereld uw schade zich ook 
voordoet.    
      
Right Time
Cunningham Lindsey biedt haar klanten 
de best mogelijke oplossing door 
innovatief te zijn en de juiste kennis en 
expertise op het juiste moment in te 
zetten. 
                                                                                              
Ervaren hoe snel wij schakelen?

Jeroen Fröhlich,
CEO
Cunningham Lindsey Nederland bv

T 088 - 286 64 64
info@cl-nl.com
cunninghamlindsey.com/nl

Right People
In Nederland staan er meer dan 300                                                    
medewerkers voor u klaar. Wij beschikken 
over experts met een brede en diepgaande                                              
kennis die schade-expertises verrichten 
in alle disciplines. Vanuit onze divisies 
Expertise en Major & Complex Loss 
zijn wij actief op het gebied van o.a. 
aansprakelijkheid/CAR, beroepsaan-
sprakelijkheid, bedrijfsschade, personen-
schade, property en marine/transport. 
Daarnaast sluit onze flexibele dienst-
verlening zoveel mogelijk aan bij de 
wensen van onze stakeholders en bieden 
wij met inTrust uiteenlopende TPA 
activiteiten, waaronder claimshandling 
en regres. Vanuit Clarc kunnen onze 
collega’s van toegevoegde waarde zijn 
op het gebied van risk management, 
vooropnamen en inspecties. De divisie 
Fraudebeheersing en Onderzoek verricht 
fraude-onderzoek en pre-employment 
screenings. En onder het label RELET 
vindt belangenbehartiging in letselzaken 
plaats.

1000 BOMMEN & GRANATEN
Communicatie. Concept. Creatie.

Portfolio - blad 4

Cunningham Lindsey Nederland
Concept en realisatie vakblad advertenties.

Right People
Right Place
Right Time

Ervaren hoe snel wij voor u kunnen draaien?

Cunningham Lindsey Nederland bv

T 088 - 286 64 64
info@cl-nl.com
cunninghamlindsey.com/nl

We are the world’s leading provider of loss 
adjusting, claims management and risk solutions 
to insurers, brokers and corporate clients.

CunninghamL-Adv. Narim 2016-1-4 pag-2.indd   1 03-03-16   17:20



1000 BOMMEN & GRANATEN
Communicatie. Concept. Creatie.

Portfolio - blad 5

Cunningham Lindsey Nederland
Folders

The VAR 2 Work and Well-being inventory is a web-based tool for assessing the most important psychosocial factors in the delay of recovery and work resumption.

VAR 2
Work and Well-being psychosocial factors assessment tool 
to predict the risk of prolonged absenteeism 

•	 What	does	the	VAR-2	measure?	The	VAR	2	has	13	scales	divided	into	5	domains	(support,	stressors,	personal	characteristics,	psychiatric	symptoms	and	illness	behaviour).	The	scales	are	validated.	Within	each	scale	there	can	be	specific	theme’s.	For	example,	within	the	scale	‘illness	behaviour’	there	are	5	themes:	impact	of	symptoms,	need	to	rest,	own	prognosis	of	recovery,	symptom	aggravation	due	to	work	and	threshold	for	work	resumption.	On	an	aggregated	level	the	VAR	2	calculates	3	risk	indices:	absenteeism	risk,	vitality	and	balance	support	–	stress	balance.

•	 Predictive	value	of	psychiatric	disorders:	the	VAR	2	has	also	been	assessed	among	patients	with	known	diagnoses:	depressive	disorder,	anxiety	disorder,	adjustment	disorder	and	prolonged	fatigue.	Analysis	showed	that	the	VAR	2	is	perfectly	able	to	detect	common	mental	disorders	in	the	working	population.	Using	a	triage	model,	the	four	scales	are	also	able	to	distinguish	the	four	diagnostic	groups	and	to	predict	their	diagnoses.																									g

This	questionnaire	consists	of	78	items	which	can	be	completed	in	10	minutes	and	covers	support,	stressors,	personal	characteristics,	psychiatric	symptoms	and	illness	behaviour.	The	predictive	value	of	the	VAR	2	regarding	prolonged	absenteeism	(>	3	months)	has	been	demonstrated	in	several	studies.	The	VAR	2	is	currently	available	in	English	and	Dutch,	other	language	versions	will	be	developed	upon	request.	

The	VAR	2	offers:
•	 A	diagnostic	instrument:	screening	of	psychiatric	symptoms	needs	assessment	and	insight	in	work	and	well-being.	The	objective	is	to	rapidly	understand	the	psychosocial	factors	that	have	impact	on	the	risk	of	prolonged	absenteeism.

•	 For	rehabilitation	physicians	and	professionals:	it	is	an	instrument	for	physicians,	social	workers	and	coaches	involved	in	rehabilitation.	A	tool	for	effective	rehabilitation	and	sustainable	employability.

A collaboration betweenCLIMA Network offers insurance physicians and medical
advisors a global instrument to make their medical 
expertise and knowledge of local markets available for 
international claims of customers/employees/expats 
working outside their homeland.

CLIMA, located in the Netherlands, will 
coordinate the entire process and ensure 
that the right medical expertise is available 
to support your claim locally. The service 
is provided by Cunningham Lindsey 
Insurance Medical Affairs. Cunningham 
Lindsey is a global business with local 
expertise – we aim at the right person in 
the right place at the right time. With over 
6,000 skilled staff in over 600 local offices, 
we are offering expertise and impartial 
assistance to insurance companies, 
insurance brokers and policyholders.

If you like to register or get more 
information please contact us,        
CLIMA@cl-nl.com

For claims outside of the country it can be 
labour-intensive and frustrating to find the 
required  local expertise, medical advice or 
medical coordination. Appropriate medical 
expertise will lead to lower risks, lower 
costs and shorter turnaround times of 
international claims.

The CLIMA Network is developed to 
bring local medical expertise provided by 
independent insurance physicians and 
medical advisors, to the global village. 
Registration for insurance physicians and 
advisors is free. Registration includes 
access to selected risk management tools 
at a special discount.

Right People
Right Place
Right Time

cunninghamlindsey.com/nl

Cunningham Lindsey is the 
world’s leading provider 
of loss adjusting, claims 
management and risk 
solutions to insurers, brokers 
and corporate clients. 
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Cunningham Lindsey Nederland
Jaarverslag en E-mail Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
25 januari 2016

Snippet online lezen | afmelden

Titel over meerdere regels lorem ipsum dolor sit amet, 
consecteur adipiscing elit
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 

ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla tekstlink styling consequat massa quis enim. Donec 

pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 

justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.

Titel over meerdere regels lorem ipsum dolor sit amet, 
consecteur adipiscing elit

Titel over meerdere regels lorem ipsum dolor sit amet, 
consecteur adipiscing elit

Tekstblok met afbeelding en tekstomloop. Cum sociis 

natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat 

massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 

nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 

imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam tekstlink styling 

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 

Tekstblok met afbeelding en tekstomloop. Cum sociis 

natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 

pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat 

massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet 

nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, 

imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam tekstlink styling 

dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. 

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 

Titel over meerdere regels 

consecteur adipiscing elit

Titel over meerdere regels 

consecteur adipiscing
Subblock 50 met afbeelding. Cum montes, 

nascetur ridiculus a, venenatis vitae, justo. 

Nullam tekstlink styling eu dapibus.

Subblock 50 met afbeelding. Cum montes, 

Nullam tekstlink styling eu dapibus.
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Agenda item titel

Cum montes, nascetur ridiculus a, venenatis vitae, justo. 

Nullam tekstlink styling eu dapibus.   Lees meer >>

Cum montes, nascetur ridiculus a, venenatis vitae, justo. 

Nullam tekstlink styling eu dapibus.   Lees meer >>
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Cyber EssentialsCyber Event - 10 maart 2016 - VNAB Kennis- en ontmoetingscentrum

1. Cyber is een onderwerp dat de gehele organisatie aangaat; het is niet slechts aan de IT afdeling om problemen op te lossen!

2. Maak cyber bespreekbaar op bestuurders-niveau en bekijk met een kritische blik of uw bedrijf aan de huidige regelgeving voldoet.

3. Creëer bewustzijn over cyber risico’s onder de medewerkers in uw bedrijf.

4. Breng in kaart of en zo ja, welk deel van de bedrijfsvoering digitaal/online wordt gevoerd.

5. Ga zorgvuldig na met welke gegevens uw bedrijf werkt en hoe processen zijn beveiligd, dan wel hoe deze te beveiligen zijn.

6. Bekijk of u risico’s kunt beperken (d.m.v. contractmanagement, training & opleiding, verzekeringen).

7. Test regelmatig uw (bedrijfs-)netwerk op ‘open deuren’ en ongewenste gasten; zwakke plekken in uw netwerk zijn geld waard voor anderen.

8. Zorg dat u een cyber plan heeft klaarliggen, zodat u snel en adequaat kunt reageren indien een incident zich voordoet 

9. Train digitale incidenten net zoals een brand-weeroefening!

10. Weet welke partijen in te schakelen: benodigde acties zijn niet sec gericht op (IT) incident response.

11. Luister naar signalen, neem deze serieus en reageer direct!

1000 BOMMEN & GRANATEN
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Hoe verder te handelen na een ongeval

Er heeft een ongeluk plaatsgevonden waarvoor u (waarschijnlijk) aansprakelijk bent gesteld. Uw verzekeraar (Chubb) heeft een schade-expert ingeschakeld om duidelijkheid te krijgen over de toedracht en gevolgen. Wat is er exact gebeurd? Bent u aansprakelijk en moet er een vergoeding worden betaald? Zo ja, hoe hoog moet de vergoeding zijn? 

Dit leaflet geeft u informatie over wat u van de verzekeraar en de schade-expert kunt verwachten. Vaak zijn ook nog andere partijen betrokken. Denk aan een medisch adviseur en een belangenbehartiger. Hun rol leggen wij ook uit in dit leaflet.

cunninghamlindsey.com/nl
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Checklist voor 
na een ongeval

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje en komt altijd on-
verwachts. Een grote kans dat er ook in uw organisatie een 
ongeval kan gebeuren. 

In een aantal gevallen komt een slachtoffer na een paar 
dagen, of zelfs na een paar weken, maar soms ook na jaren, 
terug met een schadeclaim. Dan is het van belang om over 
bepaalde informatie te beschikken. Door de consternatie 
na een ongeval gaat deze informatie vaak verloren en blijkt 
het lastig om na enige tijd deze informatie nog te achter-
halen. Dit terwijl deze informatie van essentieel belang is 
om te beoordelen wat de toedracht is van het ongeval en of 
er sprake is van aansprakelijkheid.  

In sommige gevallen komt een expert namens de 
verzekeraars een onderzoek doen naar de  oorzaak en 
omstandigheden van het ongeval. Mede om die reden is 
het noodzakelijk als werknemers direct na het ongeval alle 
relevante gegevens bewaren. 

Onze checklist helpt u om de juiste informatie te 
verzamelen.

cunninghamlindsey.com/nl



Right People  
Right Place 
Right Time

www.cunninghamlindsey.com

Right People.  
Right Place. 
Right Time.
We are the world’s leading provider 
of loss adjusting, claims management 
and risk solutions to insurers, brokers 
and corporate clients. 

www.cunninghamlindsey.com
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Hogeschool Rotterdam - HR Services

Folder (A) om intern de concernsystemen opnieuw voor het 
voetlicht te brengen.

Folder (B) om intern de afdeling Functioneel Beheer te 
profileren.

Concept, interviews, teksten, vormgeving en drukwerk.

Concernsystemen opnieuw belicht.

Samen komen we verder!

HR-Services

HR-Services

HR-Services

HR-Services

Functioneel Beheer voor het voetlicht.

We leggen de lat graag net even iets hoger!

Meer informatie

Mocht je meer informatie willen ontvangen, 
dan kun je terecht bij:

Judith Hultermans
Coördinator Functioneel Beheer
j.m.hultermans@hr.nl
T 010 - 794 52 25
M 06 - 527 11 641

HR-Services

HR-Services

HR-Services

HR-Services

Nog even op een rij

Taakgebieden waarbinnen Functioneel Beheer actief is:
• Gebruikersondersteuning
  - Verzorgen van trainingen 
  - Gebruikers informeren over wijzigingen/
    vernieuwingen van applicaties
  - Afhandelen van incidenten
• Implementatie patches/nieuwe releases
• Kanaliseren van de wensen
• Beheren van de inrichting van de applicatie
• Adviseren van de gebruikersgroepen als het gaat om
  gebruik van functionaliteiten in combinatie met een
  applicatie
• Informatievoorziening (rapportages)

1000 BOMMEN & GRANATEN
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Steigenberger Kurhaus Hotel

Brochures, advertentie, diversen.

Concept, teksten, fotografie, vormgeving.

‘Bijzondere Feestdagen.
Momenten om nooit te vergeten.’

Kerstbrochure 2011-DEF.indd   1 27-09-11 (wk5)   10:04
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W I N E C L U B

uitnodiging

Drinking good wine with good food 
in good company is one of life's  
most civilized pleasures.  
Michael Broadbent,  
Britse wijncriticus, schrijver en veilingmeester

À la carte restaurant Kandinsky  - Gevers Deynootplein 30 - 2586 CK Den Haag/Scheveningen 
T +31(0)70 - 416 26 34 - E info@kandinskyrestaurant.nl - www.kurhaus.nl 

Treed in de voetsporen van vele grootheden 

en geniet van de eigentijdse gastvrijheid van 

het Steigenberger Kurhaus Hotel. Restaurant 

Kandinsky in het Steigenberger Kurhaus 

Hotel biedt u een culinaire ervaring van het 

hoogste niveau. Geniet van voortreffelijke 

gerechten, gecreëerd door Executive Chef 

Koos van Noort. 

Ervaar de perfecte combinatie van culinaire 

hoogstandjes en een prachtig zicht op zee

in de sfeervolle ambiance van Restaurant 

Kandinsky. 

Voor lezers van 'Bij Ons in de Residentie' heeft 

het Steigenberger Kurhaus Hotel een unieke 

aanbieding. Reserveert u een tafel voor een 

vijfgangen diner in Restaurant Kandinsky, 

onder vermelding van 'Bij Ons in de Residentie', 

dan ontvangt iedere gast een glas voortreffelijke

Champagne - aangeboden door het 

Steigenberger Kurhaus Hotel.

adv.Kandinksy-6.indd   1 24-05-11 (wk4)   13:12



inTrust

Folders, advertenties.

inTrust

Wij maken het graag persoonlijk

Specialisten in Claims & Regres

inTrust is met unieke en flexibele oplossingen dé specialist op het gebied van claims management 

en regres services. Onze experts verzorgen met een heldere blik de complete schaderegeling, van 

melding tot en met betaling en het eventuele regres. Altijd met uw wensen als uitgangspunt.

Bij inTrust mag u niet alleen veel expertise verwachten, maar ook een flinke dosis flexibiliteit en 

betrouwbaarheid. Daarom vinden we bij inTrust een persoonlijke aanpak van uw wensen zo 

belangrijk. Onze specialisten zijn er om het ú makkelijker te maken. En om dat te kunnen doen, 

gaan wij graag een persoonlijk gesprek met u aan.

Met onze unieke en flexibele oplossingen zijn wij in staat om alle soorten schade te behandelen. 

Wij verzorgen de complete schaderegeling van a tot z. Dat doen we vóór - of in samenwerking met 

- makelaars, verzekeraars, multinationals, volmachtbedrijven en meer.

Interesse? Bel gerust en geheel vrijblijvend met Johannes Marinus (General Manager) 06 - 53 357 120.

www.intrust-tpa.com

inTrust Flex

Daadwerkelijk flexibele detachering

Claims & Recovery

U zoekt een tijdelijke oplossing voor 
onderbezetting op uw schadeafdeling? 
Wij denken met u mee om vanuit een 
persoonlijke aanpak snel een flexibele 
oplossing te verzorgen. Bij u op kantoor, 
door iemand die snel en zelfstandig de 
dossiers afwikkelt. Wij beschikken over 
zowel zeer ervaren als jonge pragmatische 
schadebehandelaren met een specifieke 
letselschade-ervaring vanuit de praktijk. 

Flyer Flexibele Detachering-3.indd   1 12-05-15   11:10
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Uw persoonlijke letselschadebehandelaar

Claims & Recovery



Huisstijlen

OSIRIS - studievolgsysteem van PSB

Kurzaal restaurant - Steigenberger Kurhaus Hotel

Result Room - Steigenberger Kurhaus Hotel

bbci Frijwijk

Anton van Baalen

PSB Software ontwikkeling

Bunnik Business Intelligence

M&M wijnbar

Zowel ontwikkeling logo als toepassing op briefpapier, 
visitekaartje, etc. en uiteraard andere uitingen.

O S I R I S

1000 BOMMEN & GRANATEN Portfolio - blad 13
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Het Student Informatie Systeem 

voor het Hoger Onderwijs

O S I R I S

J A C C O  Z W A R S T

PSB informatiesystemen bv | Haaksbergweg 45 | 1101 BR Amsterdam | Tel 020 - 312 75 00

jacco.zwarst@psb.nl  |  www.studentinformatiesysteem.nl

O S I R I S

OSIRIS Visitekaartjes.indd   1 01-10-2008   12:29:22



Huisstijlen - implementatie

FGH Bank

Steigenberger Kurhaus Hotel

Cunningham Lindsey
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ondermeer:

- advertenties
- badjaskaartje
- briefpapier
- visitekaartjes
- withcomplimentscard
- paraplukaartje
- sleutelkaartje
- vouchers
- menukaart
- minibarkaart
- ontbijtkaart
- wasserijlijst
- niet storen kaart
- factsheets
- bewegwijzering
- hotelbrochures
- arrangementenfolders
- memoblocs
- kleding
- promotie artikelen
- banners
- vlaggen
- posters
- e-mailings
- website
- clubcards



Websites

Bistrot DuBac - restaurant

Steigenberger Kurhaus Hotel

Neve Tax consultants

FGH Bank

1000 BOMMEN & GRANATEN Portfolio - blad 15
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Websites

Expertise - re-integratie

Hans Tolhuis - componist

bbci Frijwijk

M&M wijnbar

1000 BOMMEN & GRANATEN Portfolio - blad 16
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COMMUNICATIE ADVIES

Gemeente Den Haag/Ingenieursbureau
Meerjaren Communicatiebeleidsplan
Tramtunnel/parkeergarage Marktstraat

Gemeente Den Haag
Communicatie- en PR plan
Opening Nieuwe Stadhuis- Bibliotheekcomplex

Gemeente Gouda
Meerjaren Communicatiebeleidsplan en 
Identiteitsonderzoek dienst Stadsontwikkeling

Gemeente Almere
Communicatieplan en onderzoek
herpositionering dienst Economische Zaken 

Berenschot Osborne
Meerjaren Communicatiebeleidsplan

FGH Bank
Imago onderzoek en Communicatiebeleidsplan
herprofilering

RIWA
Identiteitsonderzoek

Steigenberger Kurhaus Hotel
Onderzoek en Communicatieplan
nieuw concept Kurzaal Restaurant

EVENTS/PROJECTEN

FGH Bank
Uitreiking FGH Vastgoedprijs
organisatie - communicatie - art direction - regie

Arjo Wiggins
Introductie nieuwe papierlijn in de Rode Hoed Am-
sterdam en Concert Noble Brussel
organisatie - concept/communicatie - aankleding - 
presentatie - catering

Gemeente Den Haag
Opening Nieuwe Stadhuis- Bibliotheekcomplex
Communicatie- en PR ondersteuning
projectmanagement - communicatie - regie

Steigenberger Kurhaus Hotel
introductie nieuw concept Kurzaal Restaurant 
organisatie - concept - art direction - regie

Berenschot Osborne
Meerjaren Communicatiebeleidsplan

FGH Bank
Jubileumboek FGH Vastgoedprijs
concept - vormgeving - teksten - produktie

FGH Vastgoedbericht
concept - vormgeving - teksten - produktie

REDACTIE

FGH Bank
Magazine

Berenschot Osborne
Nieuwsblad
Brochures

Waterbedrijf Europoort
Nieuws- en personeelsblad

Steigenberger Kurhaus Hotel
Magazine
Brochures, folders
Websites

Gemeente Den Haag
Nieuwsblad, persberichten

PSB/Osiris
E-mail Nieuwsbrief

Damen Consultants
Nieuwsbrief

GAB Robins Takkenberg
Nieuwsbrief
Brochures
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KLANTEN/GEWERKT VOOR

AMRO bank

Arjo Wiggins - paper industries

Anton van Baalen - plant/bloem/decor

Berenschot Osborne - organisatie adviseurs

bbci Frijwijk - vooropnamen en taxaties

Bijl Taxaties en Expertises

British Steel

Care for Data

Cunningham Lindsey Nederland

Damen Consultants Gemeente Almere

Expertise - reïntegratie

FGH Bank

Gemeente Almere

Gemeente Den Haag 

Gemeente Gouda

Helvetia Verzekeringen 

Hogeschool Rotterdam 

Mobiel Service Groep

Neve Tax consultants

NIVRE

OSIRIS studievolgsysteem 

PSB software

RIWA

Steigenberger Kurhaus Hotel

Waterbedrijf Europoort

Ziekenhuis Rivierenland
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