
30 februari 2013

Mail altijd bij de hand!

Hoe zou het zijn om ’s ochtends uitgerust op te staan, de 
kinderen op het gemak naar school te brengen, om daarna de 
eerste e-mail van de dag in alle rust te beantwoorden? Aan 
het eind van de dag doe je nog even een boodschap in de 
supermarkt, en de wachttijd in de rij voor de kassa benut je 
om een aantal korte e-mails te beantwoorden met je smart-
phone. Dat helpt om straks weer tijd over te houden voor 
andere zaken.

Vooral voor zelfstandig ondernemers klinkt dit als muziek 
in de oren. Of je nou werkt bij een schildersbedrijf of een 
adviesbureau, door altijd en overal je mail te kunnen bena-
deren, bespaar je gewoon tijd. Iedereen bezit tegenwoordig 
wel een telefoon of tablet. Dus waarom niet de mogelijkhe-
den ervan benutten?

En wat gebeurt nu als je je gsm kwijtraakt? Je gegevens lig-
gen op straat en je hebt zelf geen backup. Erg vervelend 
dat je controle over je gegevens verliest en een probleem 
dat je contacten verloren zijn! Er is echter een oplossing.
Overstappen is helemaal niet ingewikkeld. En uw huidige 
gegevens kunnen gewoon worden overgezet. Dus waarom 
blijven aansukkelen met papieren agenda’s en ’s avonds een 
uurtje langer moeten werken?  

KantoorOnlineXS
Met KantoorOnlineXS zijn uw e-mail, agenda 
en contactpersonen altijd en overal beschik-
baar. U kunt met collega’s agenda’s delen 
en met één klik een vergadering plannen. 
Bovendien worden al uw gegevens centraal 
opgeslagen op onze beveiligde server. Wat 
er ook gebeurt, uw data is altijd veilig.

Er is altijd een ICT-Specialist beschik-
baar die kan helpen bij eventuele 
calamiteiten.

Voor meer informatie kunt u terecht op 
onze website. U selecteert hier Producten 
& Diensten, daaronder klikt u op 
KantoorOnlineXS.

Koen den Teuling
Sterknetwerk B.V.
Gemonde
(T). 073-5510565
(I). www.sterknetwerk.nl IC
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Hoe mooi kan ondernemen zijn?

Laat ik in deze column vooral kritische geluiden horen, dan 
wil dat niet per definitie zeggen dat ik negatief in het leven 

sta. Het tegenovergestelde is waar, ik ben een 
rasoptimist.

Dat is ook wel nodig om je in deze tijd 
op een eerlijke, verantwoorde en men-
selijke manier staande 
te houden als ondernemer. Dit geldt 
zeker in mijn branche; het uitzen-
den van, vooral Poolse, 

uitzendkrachten.

De concurrentie is moordend, de prij-
zen staan onder druk. Daar goed mee 
omgaan is pas echt ondernemen. Het 
wordt anders als de concurrentie 
oneerlijk is. Een goed voorbeeld hier-
van zijn de mensen die onder de wet 
sociale werkgelegenheid vallen. Zij 
worden maar al te vaak tewerkgesteld 
onder de noemer ‘werkstage’. Dit 
betekent meestal dat ze in het werk-
proces worden ingedeeld als ‘gewone’ 

arbeidskrachten, echter voor een tarief dat zomaar tien euro 
lager ligt dan normaal. Dat deze manier van werken haaks 
staat op de bedoeling van de WSW lijkt duidelijk.

Het verschil wordt door de gemeenten gesubsidieerd, ofwel de 
belastingbetaler betaalt. 
Een soortgelijke gesubsidieerde concurrentie ondervinden we, 
weliswaar in mindere mate, ook van gevangenissen.

Het zal wel aan mijn positieve instelling liggen dat ik dit 
rustig kan schrijven terwijl mijn bloed zou moeten koken 
omdat ik als belastingbetaler mijn eigen ‘valse’ concur-
rentie betaal.

Pieter Loppersum
Loppersum Arbeidsbemiddeling b.v.
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Ondernemers Advies
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