
IN ÉÉN KLAP BEKEND  
BIJ 2.000 ONDERNEMERS 
UIT DE GEMEENTE  
ALPHEN AAN DEN RIJN!
Het VOA magazine is terug van weggeweest. Het nieuwe 
magazine, waarvan de eerste editie in november 2019 
verschenen, is veel meer dan een ‘clubblad’. Het is een 
kwalitatief hoogwaardig magazine, vol inspirerende  
verhalen over en interviews met bekende en minder bekende 
ondernemers uit de gemeente Alphen aan den Rijn.  
Aangevuld met praktische tips voor ondernemers en  
relevante activiteiten van de VOA. Het magazine wordt 
verspreid onder 2.000 ondernemers in Alphen aan den 
Rijn. Een ideale mogelijkheid om jouw bedrijf te profileren!

Oplage:

2.000 
ondernemers 
(Alphen e.o.)

Verschijning:

2x 
per jaar

Edities 2020

Mei
Okt/Nov

Omvang:

60
pagina’s
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“ Wij zijn meer 
van delegeren 
en Hans is meer 
van zelf doen”
RIK DE BRUIN, GEK VAN FIETSEN

Hans, Rik en Mark de Bruin
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IN ONDERNEMINGEN WRINGT HET SOMS OF ONTSTAAT DISCUSSIE. IN DEZE RUBRIEK GAAN ONDERNEMERS MET DE BILLEN BLOOT 
EN OPENLIJK DE CONFRONTATIE MET ELKAAR AAN.

et duidelijkste 
verschil tussen de 
millennials Rik en 
Mark en de generatie 
van hun vader Hans 
is de tijd die zij in de 

zaak steken. “Daar schuurt het. Wij zijn 
toch meer van delegeren. En mijn vader is 
meer van alles zelf doen”, valt Rik met de 
deur in huis. “We worden steeds groter en 
we kunnen echt niet meer alles zelf”, vult 
Mark aan. “Zeker sinds ik een kleine heb, 
wil ik ook voldoende tijd aan mijn gezin 
besteden”, aldus Rik. 

Die tijd voor de kinderen had Hans niet 
en ergens steekt dat bij de jongere 

Gek van Fietsen bestaat inmiddels als familiebedrijf meer dan 
zestig jaar. Dan weet je dat het niet de eerste generatie is die 

aan het roer staat. En dat blijkt te kloppen: Hans de Bruin heeft 
ooit de zaak van zijn vader Jan overgenomen en is inmiddels 

volop aan het overdragen aan zijn zoons Rik en Mark. Dat gaat 
echter niet zomaar en gemakkelijk is het ook niet altijd.

De confrontatie

generatie nog. Rik wil een andere vader 
zijn dan Hans was. En Mark herinnert zich 
de slogan waar hij ooit mee thuiskwam, 
over een klasgenoot die ook een onder
nemer als vader had: ‘ik hoop dat jij het 
ook zo goed gaat doen als zijn vader, die 
kan wél mee gaan fietsen’. Mark dacht dat 
de vader van zijn vriendje het beter deed 
in de zaak en daarom meer tijd had voor 
de kinderen.

Andere tijd
Hans geeft inmiddels zijn zoons een beetje 
gelijk. Niet helemaal, want als hij het zo 
verkeerd had aangepakt zouden ze niet ‘in 
de zaak’ zitten. “Het was ook een andere 
tijd toen ik de zaak van mijn vader 
overnam. Mijn meisje heeft zich weggecij
ferd”, zegt hij liefdevol over zijn echtgenote 
en de moeder van Rik en Mark. “Hannie 
regelde alles voor het gezin. Ze werkte ook 
in de winkel, maar als de jongens haar 
nodig hadden dan ging ze. Ik was altijd 
aan het werk. De jongens hebben wel 
gelijk dat ik er nooit was. Ja, ik heb wel 
stukken van ons privéleven ingeleverd.”

Stapje terug
Inmiddels zijn Rik en Mark druk bezig om 
de zaak helemaal alleen te runnen. Zonder 
Hans, die er duidelijk moeite mee heeft 
om een forse stap terug te doen. “Ik ben 

begonnen om wat minder te gaan werken. 
Het doel is om per 1 oktober nog maar 
twee dagen te werken”, stelt Hans, wiens 
opmerking met enig hoongelach wordt 
ontvangen, aangezien het al 1 oktober is 
geweest en het ook de week erna weer 
minstens drie dagen werden.
“Dat is het doel. Hij heeft nu wat meer 
vrije tijd. Dan kan hij mooi hier komen 
helpen”, zegt Rik sarcastisch. “Hans z’n 
werk is z’n hobby en ook z’n sociale leven.” 

“Het is nu lastiger dan nodig is. Als Hans 
eerder een stapje terug had gedaan, was 
dat voor hem gemakkelijker geweest. Nu 
hebben we hele duidelijke afspraken 
moeten maken”, vult Mark aan. De weg 
van een keertje minder komen en wat 
meer vrije tijd nemen, bleek namelijk niet 
werkbaar. “Dan hadden we afgesproken 
dat Hans er niet zou zijn en dan kwam hij 
toch. Eigenlijk liep hij dan in de weg.” Nu 
zijn de ‘dagen van Hans’ dus vastgelegd. 
“Ik denk dat ik nog twee jaar afbouw”, 
meldt deze, waarmee zijn dagen dan ook 
echt zijn geteld.

Karakter
Rik en Mark steken duidelijk minder tijd 
in de zaak dan de vorige generaties.  
Dat doen zij bewust. “We doen het als 
broers en we willen echt hard werken. 

H

TEKST: EVELINE VERHOEVE, FOTO: PETER FRANKEN.



Wil je graag de bekendheid van jouw bedrijf onder onder
nemers in de gemeente Alphen aan den Rijn vergroten?  
Dat kan! In elk magazine reserveren we een (beperkt) aantal 
pagina’s om bedrijven die mogelijkheid te bieden. Je kunt 
daarbij kiezen voor een advertentie, wat als voordeel heeft 
dat je zelf helemaal je boodschap en vormgeving kunt 
bepalen. Maar je kunt ook kiezen voor een meer inhoudelijke 
of redactionele vorm om aan je bekendheid te werken.  
Dat noemen we branded content. Het voordeel van  
branded content is dat je verhaal (tekst en fotografie) wordt 
gemaakt door de redactie, die uitstekend weet hoe je een 
goed artikel schrijft. 

MOGELIJKHEDEN 
EN TARIEVEN 

ADVERTENTIES
Er zijn verschillende advertentieformaten beschik
baar. Je kunt daardoor kiezen voor het formaat dat 
het beste past bij jouw wensen en budget.

Formaat  Tarief
1/1 pagina € 1.000,
1/2 pagina € 650,
1/4 pagina € 350,

Genoemde prijzen zijn netto, exclusief 21% BTW. 
Aanlevering kantenklaar als certified pdf.  
Aanpassing of een nieuw ontwerp is tegen een 
meerprijs mogelijk. 

De formaten zijn als volgt:
1/1 pagina  bladspiegel 220 x 310 mm (b x h),  

+ 3 mm overvul indien aflopend 
opgemaakt

Zetspiegel  196x286 mm
1/2 pagina 196x140 mm
1/4 pagina 96x140 mm

Aanleverdata
•  Reserveren van een advertentie in de editie van 

mei is nu mogelijk!
•  Aanleveren van je advertentie deze editie dient 

uiterlijk 1 april plaats te vinden.  
Je kunt je advertentie aanleveren per email: 
adverteren@VOAonline.nl 

MOGELIJKHEDEN 
EN TARIEVEN 

BRANDED CONTENT
Je kunt jouw bedrijf op 
verschillende manieren 
inhoudelijk profileren. 
Samen met de redactie 
en/of de tekstschrijver 
kijken we welke insteek 
het beste bij jouw 
bedrijf past. Is er een 
actualiteit waar we op 
aan kunnen haken of 
beschik je over unieke 
expertise? Dan maken 
we daar een goed 
artikel over. Of kies 
voor het format ‘De 
pitch’, waarin je in 2 
pagina’s jouw bedrijf 
pitcht. 

Formaat  Tarief
2/1 pagina  € 2.500,  

(inclusief fotografie en redactie)
1/1 pagina € 1.750,  
  (inclusief fotografie en redactie)

Genoemde prijzen zijn netto, exclusief 21% BTW. 
Twee correctierondes zijn inbegrepen in het tarief, 
voor extra correctierondes geldt een meerprijs. 
Reserveren van branded content in de editie van 
mei is mogelijk tot uiterlijk 20 maart 2020.

MEER INFORMATIE 
EN RESERVEREN

Wil je meer informatie over de mogelijkheden  
of wil je meteen reserveren? Neem dan contact  
op met Martine de Vogel via 0623467363 of 

adverteren@VOAonline.nl . 

32  |  November 2019  |  VOA Magazine

BRANDED CONTENT

A ls bouwmanagementbureau 
moet je meer in huis hebben 
dan alleen actuele bouw
kennis. Natuurlijk is dat het 

fundament, maar het menselijke aspect 
van de dienstverlening is minstens zo 
belangrijk. Goudkuil Bouwmanagement 
onderscheidt zich in de markt doordat 
ze als ondernemer meedenkt met de 
opdrachtgever. “Het is bij ons geen 
kwestie van ‘u vraagt, wij draaien’. Wij 
denken proactief mee en adviseren 
altijd datgene waar volgens ons de 
opdrachtgever het meest bij gebaat is. 
Ook als dat afwijkt van wat de op
drachtgever in gedachten had”, aldus 
Ludo Goudkuil, directeur van Goudkuil 
Bouwmanagement. 

Ludo heeft altijd in de bouw gewerkt. 
Eerst als timmerman, later als uitvoer-
der en projectleider. Negentien jaar 
geleden startte hij met Goudkuil 
Bouwmanagement. “Ik wilde mijn 
kennis en ervaring graag inzetten om 
opdrachtgevers te helpen om hun 
projecten naar wens én binnen budget 
en planning te realiseren, iets wat in 
onze sector niet altijd vanzelfsprekend 
is.” Wat begon als een eenmanszaak is 
inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf 
met 10 medewerkers. De gunstige 
economie speelt daar een rol in, maar de 
groei is met name te danken aan het 
feit dat het aantal opdrachtgevers en 
opdrachten toeneemt. Voor Ludo is de 
groei gestart door zijn veranderde 
mindset: “Na de financiële crisis heb ik 
mezelf de vraag gesteld waar ik met 
mijn bedrijf naartoe wil; doorgaan op de 
bestaande weg, waarbij het bedrijf 
volledig op mij drijft, of koers zetten 

naar een groter en professioneler bedrijf 
waarin een team van bevlogen vakmen-
sen zorgdraagt voor tevreden opdracht-
gevers. Ik heb gekozen voor het laatste.”

Een paar stappen extra
Met bijna 30 jaar werkervaring heeft de 
bouw geen geheimen meer voor Ludo. 
Maar dat betekent niet dat hij op ‘de 

automatische piloot’ werkt. Elke 
opdrachtgever is anders en ook de 
complexiteit van projecten varieert 
enorm. Bovendien leggen Ludo en zijn 
team de lat graag hoog. “We zijn niet 
snel tevreden, dat maakt dat we vaak 
een paar stappen extra zetten.” Onlangs 
heeft Goudkuil Bouwmanagement voor 
BOAL Systems in ’s Gravenzande een 

“Mijn ondernemerscha p is mijn meerwaarde”

LUDO GOUDKUIL GEEFT OPDRACHTG  EVERS GRIP OP HUN BOUWPROJECT

TEKST: STEFANIE ZUIDBERG, FOTO: PETER FRANKEN

Ludo Goudkuil (oranje hesje): “Ik sta nog geregeld met opdrachtgevers op de bouwplaats om hen mee te nemen in het proces”

JOUW BEDRIJF PROFILEREN  
IN HET VOA MAGAZINE


