Mens & werk

High
five

‘Wij serveren een beleving’

Business Apps

1. Kickstarter

Kickstarter is vanaf deze week
beschikbaar in Nederland. Via
de crowdfunding-app kunnen
ondernemers hun dromen
verwezelijken door projecten te
laten medefinancieren.

Zoë Verloop

Hans Homan

Gwen van Loon

Zoë Verloop runt Kookstudio De Laurier in
Amsterdam. Samen met
vormgever Hans Homan
creëert ze bijzondere sferen bij catering op locatie.

Z

even jaar geleden spreekt
Zoë Hans aan als hij plotseling op een fiets voorbij
flitst in de hal waar zij een
cateringklus voorbereidt.
De beeldend kunstenaar
is er die avond barman. ’s Avonds treffen
ze elkaar weer. Al snel blijkt dat ze niet alleen privé, maar ook professioneel een klik
hebben. ‘We spreken dezelfde taal, weten
precies wat de ander in zijn hoofd heeft.
Dat bereik je niet met een vormgever die
je eens in de maand ziet.’
Zoë heeft vaak cateringklussen op locatie, voor grote bedrijven, privépartijen of op
festivals. Zo staat ze al jaren op popfestival
Lowlands, waar ze backstage het eten voor
de artiesten verzorgt. Sinds een paar jaar
verkoopt ze ook ‘vrij voedsel’ aan festivalgangers met bijvoorbeeld glutenallergie of

lactose-intolerantie. Hans is bij dat soort
klussen verantwoordelijk voor de (thema-)
aankleding.

22 jaar feest

Zoë: ‘Ik begon destijds met het geven van
kookles aan vriendinnen. Dat bleek de basis
voor mijn kookstudio. Nu sta ik ook geregeld langere tijd op locatie, bijvoorbeeld
bij muziekfestivals.’
Hans: ‘Zo’n klus is heel wat anders dan
het schilderen en tekenen dat ik als kunstenaar doe. Ik maak abstract werk, richting
figuratief, en wil kleuren zo helder mogelijk over laten komen. Ik werk tegenwoordig ook veel op de computer.’
Zoë: ‘In de kookstudio wordt inmiddels al 22 jaar feestgevierd. Ik ben van de
planning, de organisatie en het regelwerk,
mijn chef-kok Kati kookt en Hans ontwerpt.
Samen maken we mijn ideeën waar, zodat
het geheel echt een beleving is.’
Hans: ‘Ik ben beter in beelden dan in
woorden. Praten kan Zoë veel beter.’

Nachtrust

Sterke stellen
Zoë Verloop (50)
Oprichter-eigenaar
Kookstudio De Laurier in
Amsterdam
Hans Homan (44)
Beeldend kunstenaar en
eigenaar (expositie-) Ruimte
59-61
Hoe doen zij het?
Kinderen:
Wap (16) en Gijs (11)
Kosten thuis:
Geen
Meeste ambitie
Beiden
Hoogste inkomen
Zij

Hans: ‘De klussen die ik samen met Zoë
doe, maken dat ik vaak ’s nachts pas aan
schilderen toekom. Dat gaat ten koste van
de nachtrust.’
Zoë: ‘Die haalt-ie weer in als de
kinderen niet thuis zijn. We zorgen dat
niemand de dupe is van onze gekke dagindeling.’

Sensatie

Zoë: ‘We leven heel intens. Dat maakt het
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leven leuker en mooier. Dat willen we ook
bereiken voor de mensen voor wie we werken. Ze vragen mij voor een unieke ervaring.’
Hans: ‘We reizen graag samen. Dan ontdek je van alles wat ooit weer van pas komt.’
Zoë: ‘Ook als het pas veel later weer boven komt, weet je wat de ander bedoelt. Je
hebt de sensatie immers samen ervaren.’

Kookbus

Zoë: ‘De kookbus is ons nieuwste project.
Daarmee kunnen we overal partijen organiseren, want ik heb de keuken gewoon
bij me.’
Hans: ‘Ik heb de bus helemaal ingericht
en beschilderd.’
Zoë: ‘Voortaan kunnen we bijvoorbeeld
eindexamendiners in het Gooi op de oprit
van het huis bereiden en daarna in de tuin
serveren.’
Loslaten
Zoë: ‘Op donderdag tafelen we altijd lang
met de kinderen. We hebben allebei een
zoon, op donderdag zijn ze beiden bij ons.’
Hans: ‘De jongens weten dat hier alles
door elkaar loopt. Ze vinden het leuk om
mee te gaan en te helpen.’
Zoë: ‘Ze mopperen pas als ze drie dagen
dezelfde restjes krijgen.’
Hans: ‘We kunnen dit leven leiden omdat we fantastische andere ouders en grootouders hebben. Als wij weg moeten, nemen
zij het over.’
Zoë, lachend: ‘We zijn heel goed in het
loslaten van de planning als we die aan
anderen overlaten.’

2. Knock Lock

Gemakkelijk en snel je scherm
uitzetten door erop te tikken. De
plaats waar je kunt tikken kan
vooraf aangegeven worden, ook
de grootte kan worden ingesteld.

3. Cover Lock Screen

Snel toegang tot de juiste apps op
het juiste moment. Cover leert
welke apps je vaak gebruikt en
zet ze recht op je lockscreen voor
gemakkelijke toegang.

4. Buﬀer

Dankzij een update zijn de
mogelijkheden om berichten
in te plannen uitgebreid
voor verschillende social
mediakanalen.

5. Latch

Beperk de toegang en voeg een
exta laag beveiliging toe aan
je online accounts. Bijvoorbeeld
voor e-commerce-sites of online
bankieren, wanneer je het even
niet gebruikt.
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Ervaren & Deskundig

Duits of Engels, waar win ik bij Duitsers het meeste mee?
VRAAG

We doen sinds kort zaken in Duitsland. Ik spreek een beetje Duits,
voldoende voor op vakantie of in een
restaurant. Mijn zakenrelaties spreken een beetje Engels, maar niet
goed genoeg. Zal ik in het Duits blijven onderhandelen uit beleefdheid,
of kan ik beter overstappen op het
Engels? Dan heb ik een competitief
voordeel.
Inkoopmanager middelgrote onderneming (39).

MIJN ANTWOORD

Neem een tolk mee. ‘Durfen’ in het
Duits betekent ‘mogen’ en ‘mögen’
in het Duits betekent dat je iemand
graag mag. ‘Sollen’ betekent ‘moeten’ en ‘zullen’ is in het Duits ‘werden’. ‘Werden’ in het Nederlands
vertaal je dan weer met ‘wurden’.
Oftewel: de duivel zit in details. En in

zakelijke relaties moet je zorgvuldig
zijn. Neem dus een tweetalige collega of een zzp-vertaler mee. Want dan
kun je de beste zaken doen. Ik heb
zelf als kind vloeiend Duits geleerd,
maar ook ik zou geen zaken doen
in die taal, omdat het allemaal wat
roestig is geworden. Maar bij de borrel zou ik vooral wél Duits praten. De
Duitser is sinds Rudi Carrell dol op
met een accent sprekende Nederlanders. Met Engels zou ik voorzichtig
zijn. Het wordt goed verstaan maar
slecht gesproken (vooral door de oudere generatie), doordat op de Duitse tv geen Engels te horen is.

ANDERE ADVIEZEN

Volg een cursus bij de Nonnen van
Vught of bij de Universiteit Twente.
Hoogopgeleide Duitsers waarderen
het als een vreemdeling hun moedertaal machtig is. Minder hoog

opgeleide Duitsers vinden dat Nederlands een Duits dialect is en dat
Nederlanders het Duits als hun eigen (!) taal beter moeten beheersen.
Zorg ervoor dat u alle Duitse vaktermen in uw branche kent. Duits
is een moeilijke taal en verkeerde
vertalingen kunnen tot blunders
leiden. Wanneer ‘Einstellung’ wordt
vertaald als het Nederlandse ‘instelling’ kunnen er grote (ook financiële) problemen optreden!
Mart Heijenbrok
Vraagt u zich van tevoren af of u echt
beter Engels spreekt dan uw Duitse
zakenpartner. Nederlanders leven
vaak in de waan dat ze goed Engels
spreken, maar in het buitenland
denkt men daar anders over. Dan
toch liever in het Duits beginnen en
op basis van vertrouwen een werkbare modus vinden (bijvoorbeeld een

combinatie van Engels en Duits).
Denkt u er ook aan dat Duitsers
etiquette en welgemanierdheid veel
hoger in het vaandel hebben staan
dan Nederlanders. Zakendoen in
het buitenland is voor Nederlanders
vaak een oefening in bescheidenheid.
Albert Koch
Denkt u meer zaken te gaan doen in
Duitsland? Dan is het zinvol om uw
Duits bij te schaven, zodat u met uw
zakenrelatie in het Duits kunt blijven onderhandelen. U geeft wellicht
het competitief voordeel dat u heeft
bij onderhandelingen in het Engels
weg, maar krijgt daar een betere relatie en vertrouwen voor terug. Dat is
bij Duitsers goud waard.
mr. J.P.M. van Gorp
‘Een beetje’ Duits spreken betekent

eigenlijk slecht Duits spreken. Het
gebruik van het Engels is geen optie als je weet dat je zakenrelatie in
Duitsland slecht Engels spreekt.
Wie gaat er nou graag een contract/
relatie aan met iemand die je niet
begrijpt? Dat is alleen maar nadelig
voor iedereen en heeft niets te maken met ‘competitiveness’. Als je de
tijd niet in jezelf wilt investeren, investeer dan in iemand die wél goed
Duits spreekt (ook vaktechnisch).
Claire E. Wolff MA
Dit is de laatste aflevering van Ervaren & Deskundig. Vanaf volgende
week verschijnt de rubriek Vraagbaak
met geldvragen van lezers.
U kunt uw vraag mailen aan:
PersonalFinance@fd.nl

Sheila Struyck is marketingstrateeg en informal investor.
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