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Het is alweer een jaar geleden dat wij u de allereerste Obvion Bindt presenteerden. niet zonder trots leggen wij u 

nu de tweede uitgave van ons jaarmagazine voor. Deze keer luidt het thema: ‘Koersvast vervolgen’. zorgvuldig 

navigerend zijn we op weg om onze doelen te halen. Laat ik u alvast dit zeggen: Obvion ligt stevig op koers! 

in deze tweede Obvion Bindt brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de organisatie en belichten 

wij onze visie op de toekomst van de hypothekenmarkt. er is aandacht voor onze thuisbasis Heerlen, de samen

werking met Hogeschool zuyd en onze activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

vanzelfsprekend komen ook de resultaten van het afgelopen jaar aan bod. en die mogen er zijn! De combinatie van 

sterke producten, scherpe tarieven en uitstekende voorwaarden leverde Obvion de gouden Spreekbuis 2007 op. 

Deze prestigieuze prijs wordt elk jaar toegekend aan de geldverstrekker die onder intermediairs de hoogste 

 waardering geniet.  

2007 was een bewogen jaar. De amerikaanse kredietcrisis heeft ons laten zien dat onvoorzichtigheid en stunten 

met rentetarieven de klant in problemen brengt. Obvion doet daar niet aan mee. Wij willen consumenten juist 

behoeden voor onverstandige beslissingen. Met onze kernwaarden als leidraad slagen wij daar prima in. 

niet alleen de markt is in beweging, ook intern is er sprake van dynamiek. De groei van onze organisatie zette flink 

door. Het verder opleiden en trainen van onze medewerkers tot goed onderlegde specialisten is één van de speer

punten voor 2008. in het verlengde daarvan gaat Obvion de tussenpersonen extra ondersteunen en samen zorgen 

voor een nog beter advies. Want voor Obvion geldt: alleen excellent advies is goed genoeg!

excellent ook is het streven van Obvion als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. naar aanleiding 

van ons eerste lustrum zochten wij contact met de Hoenderloo groep, een instelling voor jongeren die door 

 omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Dat mondde uit in een meerjarig convenant. De samenwerking met 

deze instelling kreeg op unieke wijze gestalte tijdens de relatiedagen en de viering van ons vijfjarig jubileum en zal 

de komende jaren verder uitgroeien tot een duurzame alliantie. 

Onze missie voor de toekomst is helder: Obvion: de beste producten, de beste service, samen met de beste intermediairs! 

Dit houdt in dat de eindconsument, via zorgvuldig geselecteerde tussenpersonen, de meest verantwoorde 

 hypotheken wordt geboden tegen de beste prijs. Samen met onze klanten en relaties blijven we de ingezette koers 

vervolgen, een koers die naar onze mening garant staat voor succesvolle en langdurige samenwerking. Wij hebben 

er alle vertrouwen in! n

Roy van Diem 

Directievoorzitter 

Obvion ligt stevig op koers

zorgvuldig 
navigerend zijn 
we op weg om 
onze doelen te 
halen

V O O R W O O R D
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Daniëlle Brouwers

Max Bronzwaer

Roy van Diem

k e R n W a a R D e n  V O l g e n s  h e t  m a n a g e m e n t t e a m

John Smulders

Douwe Dijkstra

De kernwaarden geven de identiteit van  Obvion 

weer. als grondslagen van denken en doen 

 bepalen ze tevens de richting waarin  Obvion zich als 

organisatie ontwikkelt. Of, in de woorden van deze 

Bindt, ‘Obvion haar koers  vervolgt’. Op de volgende 

 pagina’s geven de leden van het managementteam weer 

hoe zij een  specifieke kernwaarde dagelijks als ‘bagage’ 

 meenemen naar hun werk om zo de missie en ambities 

van Obvion zo goed mogelijk te  realiseren.

Kernwaarden 
bepalen 
de weg van 
Obvion
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Persoonlijke aandacht

Obvion opereert in een markt waarin 
 mensen ernaar streven hun persoonlijke 
woonwensen te verwezenlijken. Binnen 
deze markt is persoonlijke aandacht – voor 
de consument, de tussenpersoon en de 
 medewerker – dan ook bepalend voor het 
succes. Daarom krijgt iedere medewerker, 
vast of tijdelijk, de aandacht die hij nodig 
heeft om zich verder te ontwikkelen. Tussen
personen worden persoonlijk bijgestaan 
door een eigen accountmanager en het 
 Obvion Service Centrum. en de consument 
kan rekenen op een hypotheek die op zijn 
persoonlijke wensen is afgestemd.

Douwe Dijkstra 
over persoonlijke aandacht

“Samen met de tussenpersoon de 
woonwens van de klant faciliteren, 
daar draait ons werk om. Aan-
dacht geven aan de persoon zit  

ons in het bloed. Of beter gezegd: aandacht 
schenken, want wie heeft nog tijd en aandacht 
voor elkaar? Ik ben in mijn werk relationeel 
 ingesteld, en verwacht dat ook van de mensen 
om mij heen. Alleen door er werkelijk voor 
 elkaar te zijn, kunnen we samen succes 
 creëren.” 

Adjunct-directeur,  
manager control & financiële administratie

Adjunct-directeur,  
manager treasury

Adjunct-directeur,  
manager marketing & sales

Professioneel

Professioneel wil zeggen: met het oog op 
resultaat en anticiperend op nieuwe ont
wikkelingen. Obvion stelt strenge eisen aan 
een professioneel hypotheekadvies. Hierbij 
komt meer kijken dan een selectief distri
butiebeleid. Het hypothekenvak ontwikkelt 
zich razendsnel. Kennis is continu aan ver
andering onderhevig, waardoor permanente 
educatie essentieel is. Professionaliteit wordt 
niet alleen gewaarborgd door vak inhoude
lijke ontwikkeling, maar ook door gedrags
ontwikkeling. Daarom fungeren kennis en 
gedrag ook als voorname selectiecriteria bij 
het aannemen van nieuw personeel. 

Daniëlle Brouwers 
over professioneel

“Professionaliteit is in feite een heel 
dynamisch begrip. Feedback- en 
timemanagementcursussen en de 
performance management cyclus 

zijn binnen onze organisatie belangrijke 
 instrumenten voor de ontwikkeling van gedrag. 
Dit is, naast vakinhoudelijke cursussen, nood-
zakelijk om te komen tot operational excellence.
Binnen mijn eigen afdeling, Control & Finan-
ciële administratie, heb ik voortdurend te 
 maken met veranderende wet- en regelgeving. 
Voor mij ligt er een persoonlijke uitdaging om 
nieuwe regels met het oog op de dagelijkse 
 praktijk zo optimaal mogelijk te benutten. Dat 
vereist meer dan theoretische kennis. Het vergt 
vooral inlevingsvermogen en kennis van de 
 behoeften die binnen de organisatie leven.” 

Betrouwbaar

De verstrekking van hypotheken staat of  
valt met een betrouwbare financiële dienst
verlening. Consumenten moeten erop  kunnen 
vertrouwen dat de financiering van hun 
huis en haard bij Obvion goed geregeld is. 
Obvion voelt de plicht om hiervoor te 
 zorgen. Bijvoorbeeld door het aanbieden 
van veilige hypotheekproducten, de beste 
service en een goede prijs. een goede prijs  
is een prijs waarop je kunt vertrouwen.  
Dus: iedereen betaalt hetzelfde rentetarief. 
Obvion werkt dan ook niet met verborgen 
kosten of met offerterentes die lager zijn 
dan prolongatierentes. 

max Bronzwaer 
over betrouwbaar

“Betrouwbaarheid is niet slechts 
een zakelijk principe, het is ook 
een van de belangrijkste waarden 
in mijn persoonlijk leven. Als de 

mensen in mijn gezin en mijn omgeving mij 
niet kunnen vertrouwen, hoe kan ik dan samen 
met hen een zinvol leven leiden? Betrouwbaar-
heid heeft voor mij alles te maken met het 
 vasthouden aan principes. Sommige dingen 
doen we bij Obvion gewoon niet, zoals het 
 voeren van acties, omdat de consument hier 
uiteindelijk toch altijd zelf voor betaalt. We 
 willen in de markt bekend staan als de 
 betrouwbare en loyale zakenpartner die we 
zijn. Daarom richten we ons op de lange 
 termijn en staren we ons niet blind op het 
 kortetermijnbelang. In 2007 zijn onze principes 
op de proef gesteld. Maar ondanks de zware 
concurrentiedruk zijn we toch gebleven wie  
we zijn: een betrouwbare leverancier van 
 kwaliteitsproducten tegen een scherpe prijs.” 

Open & eerlijk

Openheid en eerlijkheid zijn de funda
menten van een vertrouwensrelatie: met de 
consument en met de tussenpersoon. Daar
om hanteert Obvion heldere productvoor
waarden en communiceert zij openlijk over 
belangrijke zaken, zoals veranderende voor
waarden en renteveranderingen. Ook als 
het slecht nieuws betreft, geeft Obvion 
openheid van zaken. eerlijkheid garandeert 
dat Obvion altijd integer handelt.

 
over open & eerlijk

“Onze open en eerlijke houding geeft aan  
hoe wij als Obvion in de ‘wedstrijd’ zitten. Dit 
geldt uiteraard ook voor mezelf. Naar mijn 
 omgeving spreek ik me altijd uit. Want wie 
open en eerlijk in het leven staat, kan rekenen 
op loyaliteit. In het begin, toen we bezig waren 
het bedrijf op poten te zetten, kwam het wel 
eens voor dat we onze verwerkingstermijnen 
niet haalden. Toen hebben Douwe Dijkstra en 
ik zelf de telefoon gepakt om een aantal van 
onze tussenpersonen hierover persoonlijk te 
 informeren. Geen leuke boodschap, maar deze 
openhartigheid is wel noodzakelijk in een 
 vertrouwensrelatie.” 

k e R n W a a R D e n  V O l g e n s  h e t  m a n a g e m e n t t e a m  v e r v o l g

Directievoorzitter Directeur

Onafhankelijk

een onafhankelijk hypotheekadvies; dat is 
waar de klant bij de tussenpersoon voor 
komt. Daarom werkt Obvion uitsluitend 
 samen met tussenpersonen die voldoen aan 
strenge keurmerkeisen. Deze tussenpersonen 
bieden een breed assortiment aan hypotheek
producten, zodat de consument samen met 
de adviseur een keuze kan maken die bij 
hem past. Daarbij verstrekt Obvion géén 
 eigen adviessoftware aan tussenpersonen.

Roy van Diem 
over onafhankelijk

“Onafhankelijk zijn betekent voor 
mij dat ik mijn eigen keuzes kan 
maken. Hetzelfde wil ik voor onze 
tussenpersonen, consumenten en 

medewerkers. Dat vraagt van medewerkers  
dat zij zich onafhankelijk opstellen, kritisch 
 nadenken en zich uitlaten over zaken die zij 
zelf belangrijk vinden. Iedereen binnen Obvion 
moet zich vrij voelen om te zeggen wat hij vindt, 
want deze organisatie wordt door de mensen 
zelf gemaakt.”

snel & flexibel

een snelle en flexibele dienstverlening draagt 
bij aan een betrouwbare en kwalitatief 
 hoogstaande dienstverlening. Snelheid en 
flexibiliteit stelt Obvion bovendien in staat 
zich positief te onderscheiden in een snel 
veranderende markt met groter wordende 
concurrentie. niet alleen de markt, maar 
ook de wereld verandert steeds sneller, 
waarbij een snelle ‘timetomarket’ steeds 
belangrijker wordt. Consumenten willen 
snel een offerte op tafel hebben, snel 
 duidelijkheid hebben over hun hypotheek. 
Tussenpersonen en Obvion moeten hier
door snel en flexibel handelen. 

John smulders 
over snel & flexibel

“Het zit in mijn genen om snel en 
flexibel te acteren. Ik werk naar 
concrete resultaten toe en pas me 
snel aan veranderende omstandig-

heden aan. Dat is ook wat de omgeving van ons 
vraagt. In die context heb ik het afgelopen jaar 
veel nadruk gelegd op het versnellen van werk-
processen, het verkorten van de ‘time-to-market’ 
en het kweken van een flexibelere houding. Zo 
waarborgen we dat offerteaanvragen, ook in 
 tijden van renteverhoging en de dan optredende 
respijtdagen, binnen drie werkdagen zijn afge-
handeld. Ook is fors geïnvesteerd in opleiding en 
gedrag, onder andere om ons – binnen de 
 grenzen van wat verantwoordelijk is – flexibeler 
op te stellen. Middels aanpassing van het accep-
tatiebeleid hebben we eveneens aan flexibiliteit 
gewonnen. Zo zijn de mogelijkheden voor starters 
verruimd en is het beleid ten aanzien van 
 appartementen en nieuwbouw aangepast. Voor 
2008 zit er op dit terrein nog een aantal zaken  
in de pijplijn. Het winnen van de Gouden Spreek-
buis geeft aan dat we op de goede weg zitten.”
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De vaart van Obvion verloopt voorspoedig. 

van een beetje ‘tegenwind’ raakt de Heerlense 

hypotheekverstrekker al lang niet meer uit 

koers. Hoe anders ligt de situatie in de 

 verenigde Staten, waar de kredietcrisis een 

flinke impact heeft op financiële instellingen. 

voor Obvion vormt de crisis volgens directie

voorzitter Roy van Diem geen ballast. integen

deel! “Wij denken dat wij juist voordeel 

 kunnen hebben van de crisis door de terug

houdendheid, eerlijkheid en transparantie 

die wij altijd al hebben betracht. Waar anderen 

nu moeten verstrakken, kunnen wij de tussen

persoon een stabiele koers voorhouden.” 

Directeur John Smulders is het met hem 

eens: “Op dit soort momenten zie je dat een 

partij als Obvion, die vanuit een duurzame, 

maatschappelijk verantwoordelijke insteek 

opereert, haar langdurig commitment en 

partnership richting klant wél kan waar

maken.”

Goede voorwaarden

Daniëlle Brouwers, manager Control & 

 Financiële administratie: “Wij gaan uit  

van onze eigen kracht. eindconsumenten 

benaderen we niet direct, maar via tussen

personen. We gaan de tussenpersonen in de 

toekomst wel nadrukkelijker ondersteunen 

met informatie op actualiteit, zodat zij hun 

klanten optimaal kunnen adviseren.”

er wordt eensgezind geknikt, immers, 

 Obvion speelt daar waar nodig in op markt

bewegingen en stuurt bij, maar blijft de 

 uitgezette koers trouw. Daarbij staat de 

 gunstigste positie voor de consument 

 centraal. Belangrijke aandachtspunten voor 

de komende jaren zijn provisietransparantie 

en het bewustmakingsproces dat het afsluiten 

van een hypotheek niet louter draait om 

prijs, maar tevens om goede voorwaarden. 

Ook naar de tussenpersoon toe neemt 

 Obvion haar verantwoordelijkheid. van Diem: 

“Bij een klacht krijgt de tussenpersoon  altijd 

het voordeel van de twijfel.” 

Verantwoorde producten

Haaks op Obvion’s bestendige vlucht door 

hypothekenland, staat de roerige markt. Het 

Obvion heeft vertrouwen in haar koers. De weg die is gekozen, werpt zijn vruchten af 

en het merk Obvion nam in korte tijd een hoge vlucht. het managementteam (mt) 

van de hypotheekverstrekker – Roy van Diem, John smulders, max Bronzwaer, Daniëlle 

Brouwers en Douwe Dijkstra – analyseert de markt, blikt terug op de prille maar bewogen 

historie van Obvion en geeft zijn visie op de toekomst.

Professionele  
voorbereiding  
ballonvaart

Wie op niveau wil opereren, start met  
een professionele voorbereiding. in de 
ballonvaart zijn helder, droog weer en 
(maximaal) windkracht 4 ideaal. Wat ook 
belangrijk is: de startplek is minstens  
50 bij 50 meter, heeft een zachte onder
grond en is vrij van obstakels. Dan wordt 
de ballon volgeblazen met koude lucht. 
Het vloeibare propaangas in de branders 
verwarmt die lucht. Ballon en mand 
 richten zich langzaam op, route en boord
instrumenten worden nog eens gecon
troleerd… De passagiers wordt verzocht 
in te stappen. De reis kan beginnen!

Koersvast vervolgen
c O V e R s t O R y
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piekte op 6,7 procent. De introductie van de 

Basis hypotheek in maart 2006. vers in het 

geheugen ligt het winnen van de gouden 

Spreekbuis 2007, de prijs voor de geldver

strekker die de hoogste waardering geniet 

onder intermediairs. Dijkstra: “Dat gaf  

een goed gevoel. We hebben de organisatie  

naar een hoger niveau getild.” van Diem: 

“een ongekend grote stap voorwaarts. Daar 

komt bij dat ook de tevredenheid van de 

 medewerkers omhoog is gegaan.” Bronzwaer: 

“effectieve maatregelen hebben een bedui

dende terugloop van de werkdruk bewerk

stelligd. Dat uit zich onder andere in   

minder ziekteverzuim.” van Diem vult aan: 

“We hebben vorig jaar ten opzichte van de 

initiële begroting 30 fte’s extra ingezet.  

Dat is ook duidelijk zichtbaar geworden in 

de klanttevredenheid.”

Open en eerlijke communicatie

Obvion kent vele hoogtepunten, maar de 

weg erheen ging niet altijd over rozen. zo is 

het voorjaar van 2005 geboekstaafd als  

een donkere episode. Het bedrijf groeide 

 explosief, met een tekort aan capaciteit  

als gevolg. interimmanagers werden inge

huurd. MT’ers Dijkstra en van Diem   

namen persoonlijk contact op met de 

 tussen personen. ze werkten elk een lijst 

met  vijfentwintig tussenpersonen af om de 

 situatie uit te leggen en begrip te vragen.  

ze kregen méér dan begrip. De open en 

 eerlijke communicatie werd hooglijk ge

waardeerd. Tussenpersonen spraken on om

wonden het vertrouwen uit in Obvion.

Ondanks de turbulentie bij financiële instel

lingen blijft Obvion haar eigen koers trouw. 

neem het uitgangspunt dat klanten hun 

 lening te allen tijde boetevrij moeten kunnen 

aflossen bij verkoop van hun woning. van 

Diem: “Dat staat bij ons als een huis.” 

Het managementteam voorspelt een  woelige 

markt in 2008. Het lijkt erop dat de econo

mische groei verder onder spanning komt te 

staan. Dat heeft effect op het consumenten

vertrouwen en dus op de bereidheid een 

huis te kopen. Bovendien is de huizenprijs 

met vijf procent gestegen en krimpt de 

markt, dus neemt de concurrentie toe. “Die 

wind waait niet goed”, zegt van Diem.  

“Wat niet wegneemt dat we stevig op koers 

liggen”, vult Brouwers aan. “De doelstellingen 

op lange termijn worden dan ook geenszin 

bijgesteld: 8 procent marktaandeel in 2010 

en 8,5 procent in 2011. Daarnaast werkt 

 Obvion hard om de MvOpositie verder uit 

te bouwen, de tevredenheid van klanten en 

medewerkers nog verder te verhogen en de 

service aan de tussenpersonen te vergroten.”

van Diem brengt te berde dat de autoriteit 

Financiële Markten (aFM) vorig jaar de 

 hypotheekadvisering onderzocht, daarbij 

 hiaten constateerde en voorbeelden gaf van 

‘goed’ en van ‘excellent’ adviseurschap.  

De vraag voor welke graad adviseurschap 

Obvion gaat, stuit op opgetrokken wenk

brauwen en blikken van onbegrip. ‘excellent’ 

misschien? Het antwoord is eensluidend: 

“allicht!” n

De groei van Obvion  
vraagt om verbreding van competenties

is oorlog op het gebied van budget hypo

theken en er wordt volop gestunt met 

 actietarieven. 

“Wij gaan niet mee in die hype”, stelt 

 manager Treasury Max Bronzwaer. “Wel 

namen we het afgelopen jaar ons beleid 

 onder de loep. Klanten kunnen bij ons nu 

tegen lagere maandlasten lenen, zonder enige 

concessie aan onze normen.” Smulders: 

“Obvion heeft een zorgplicht naar de  

klant. Door verantwoorde producten aan te 

bieden nemen wij die verantwoordelijk

heid.” van Diem knikt. Hij is net als de rest 

van mening dat Obvion’s keuze de juiste is.

Obvion maakte het voorbije jaar opnieuw 

een forse groei door. Het succes stelde de 

organisatie voor een fikse uitdaging: de 

 implementatie van nieuwe systemen en het 

opleiden van nieuwe medewerkers. Dat kost 

tijd, waardoor kwaliteit en performance 

 achterbleven bij de targets. van Diem:  

“Het bleek inderdaad niet altijd even goed 

mogelijk onze tussenpersonen op maat te 

bedienen.” 

“Maar de voornaamste doelstelling voor 2007 

was: ‘het hypotheekhuis intern op orde’”, 

stelt adjunctdirecteur Douwe Dijkstra daar 

tegenover. “en die doelstelling is gehaald.” 

Smulders: “Klopt. De fundamenten onder 

de organisatie zijn verstevigd. We kunnen 

ons met een gerust hart richten op de doel

het intermediaire kanaal, zowel qua markt

aandeel als klanttevredenheid. Perfecte dienst

verlening en service zijn dus vereisten.”

Smulders is ervan overtuigd dat Obvion die 

doelstelling gaat halen. Sterker, hij voorziet 

een zeer prominente rol voor de Heerlense 

geldverstrekker. “Uit verschillende onder

zoeken kwam onze Basis hypotheek als 

beste naar voren. Recent zijn de voorwaarden 

verder verbeterd en er zit op het gebied van 

productontwikkeling nog meer in het vat… 

De consument weet dat wij een betrouw

bare partner zijn die de belofte van het beste 

hypotheekproduct tegen een gegarandeerde 

top 3prijsnotering over een lange periode 

waarmaakt. Dat geeft mij het volste ver

trouwen.”

Tevredenheid

Door nieuwe initiatieven op het gebied van 

onderwijs en innovatieve industrieën is 

Heerlen bezig uit te groeien tot een moderne 

stad met uitstekende toekomstmogelijkheden. 

een ontwikkeling waaraan ook Obvion haar 

steentje bijdraagt. vorig jaar bestond  Obvion 

vijf jaar, een mijlpaal die uitgebreid werd 

gevierd. Herinneringen worden opgehaald. 

Hoogtepunten, zoals het marktaandeel van 

gemiddeld 5,3 procent, dat in mei 2007 

c O V e R s t O R y  v e r v o l g

stelling voor 2008: ‘het hypotheekhuis op 

orde voor onze klanten’.”

Samen ondernemen

De groei van Obvion vraagt om spreiding 

van verantwoordelijkheden en om verbreding 

van competenties. van Diem: “Wijsheid 

 alleen van bovenaf kan niet meer. Daarvoor 

is de organisatie te hard gegroeid. Samen 

ondernemen is iets voor in alle geledingen.” 

Hoe kun je als management zaken loslaten 

zodat medewerkers zelfstandiger gaan ope

reren?, stelt van Diem de vraag. “Door te 

werken aan gedragsverandering”, geeft hij 

zelf het antwoord.

Meer verantwoordelijkheden betekent eisen 

stellen aan competenties van medewerkers. 

Smulders: “Dat kan door scholing en een 

aanpassing van houding. in tweemaande

lijkse gesprekken worden onze medewerkers 

daartoe gestimuleerd. immers, om te groeien 

als bedrijf is investeren in je medewerkers 

een vereiste. We streven ernaar om over 

twee jaar onbetwist marktleider te zijn in 

Het is oorlog op het gebied van  
budgethypotheken en er wordt volop gestunt

Op zo’n 1000 meter boven de aarde is 
betrouwbaarheid het sleutelwoord. Daar 
zorgt in de eerste plaats een ervaren 
 piloot met een luchtvaartbrevet voor.  
Ook het materiaal is van cruciaal belang. 
een luchtballon bestaat uit verscheidene 
lagen nylon: een lichte en zeer sterke  
stof, die bovendien hittebestendig is.  

De onderste laag, in de buurt van de 
 brandervlam, is zelfs onbrandbaar. De 
mand hangt met roestvrijstalen kabels 
aan het branderframe. De kunststoffen, 
opstaande stijlen langs deze kabels, zijn 
afgedekt met warmtewerende hoezen.

Betrouwbaarheid van het materiaal
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Passie
Haar passie ontstond midden jaren 
 negentig in het textielmuseum in  Tilburg. 
Jongstra zag een met patronen ingelegde 
vilten nomadentent uit Mongolië. De aan
blik blies haar van de sokken. als een 
 bezetene begon ze te experimenteren.  
“ik explodeerde als een bom, ik kon 
 gewoon niet stoppen.” ze ontwikkelde en 
vervolmaakte het viltprocedé (waarbij 
wolvezels met behulp van water en 
 verhitting in elkaar haken) en blies door 
innoverende toepassingen de eeuwen
oude techniek nieuw leven in. 

Onafhankelijk
Het maximale uit haarzelf halen, betekent 
voor Jongstra onafhankelijk zijn. “Om 
zuiver te blijven, moet je onafhankelijk 
beslissingen kunnen nemen. alleen  
dan kun je de hoogste kwaliteit garan
deren.” en onafhankelijk is ze. Jongstra 
is – samen met onderzoeksinstituut TnO 
en een ervaren verfster uit engeland – 
 bezig een eigen plantaardige ververij op 
te zetten. Die moet in 2009 operationeel 
zijn. een eigen plantage (voor de verf
grondstoffen) is haar volgende vurige 
wens. De wol die ze gebruikt, betrekt  
ze al twaalf jaar van haar eigen schaaps
kudde.

Spagaat
Jongstra blijft haar eigen weg trouw.  
al bracht het succes haar in het verleden 
soms in een ongemakkelijke spagaat  
van produceren enerzijds en creëren 
 anderzijds. Tegenwoordig gebruikt ze 
een vilt machine. Het productieproces  
is  daarmee aanzienlijk versneld, met 
 behoud van de unieke Jongstratouch! 
Daarnaast omringde de kunstenares zich 
met professionals. Samen bewaken ze de 
visie en de strategie. Haar team  omschrijft 
ze als flexibel en hecht. Én  toegewijd: 
“We hebben hier een ziekteverzuim van 
0,25 procent!”

‘gesamtkunstwerk’
Jongstra gedijt bij rust en bezinning. 
Daarnaast vindt ze inspiratie in de 
 samenwerking met andere kunstenaars. 
Onder de naam Mapping out paradise 
 creëerde ze met kunstenaar Marc Mulders 
een installatie in vilten en gebrand
schilderd glas. Het ‘gesamtkunstwerk’ 
was de grote tentoon stellingsruimte van 
museum De Pont in Tilburg als eerste 
gegund. 

Wolfabriekjes
De blatende wolfabriekjes zijn onder
gebracht in een natuurlijk begrazings
project in zeeland. Onder de dieren 
 bevinden zich bijzondere soorten als het 

Drents heideschaap en de Schoonen
beker. De lange, sluike haren hebben  
een ruige structuur, ideaal om mee te 
 vilten. Jongstra: “ik wilde terug naar de 
basis. Bovendien vernam ik destijds dat 
verschillende soorten met uitsterven 
 werden bedreigd. Dat was een extra 
 stimulans om eraan te beginnen.” 

Droom
in amerika wordt ze onthaald als een 
ster, met alle bijbehorende egards. ze 
 geniet ervan, maar ziet glamour en weel
de niet als haar doel. Sterker, haar  
grote droom is van een ontwapenende 
eenvoud. Jongstra: “ik zou hier in de 
buurt graag een grote tuin met inheemse 
planten aanleggen. Medicinale planten 
en planten voor grondstoffen. Die twee 
velden wil ik bij elkaar brengen in een 
soort verstillingplek. als behoud van  
een stukje erfgoed. en om te zien hoe 
 alles ontkiemt, groeit en bloeit.”

k O e R s V a s t  -  k u n s t

Het voert te ver om te zeggen dat kunstenares Claudy Jongstra in vilt spréékt, maar haar táál is het wel! 

Jongstra combineert de oudste textielvorm met nieuwe technieken en boekt daarmee wereldwijd succes. 

Concessies aan de markt doet ze niet: ze wil haar werk zuiver en eerlijk houden. Het pluche van de rode 

loper kriebelt, maar liever voelt ze de Friese klei onder haar voeten. Op die bodem koestert zij haar grote 

droom.

claudy Jongstra
Kunstenares Claudy Jongstra (1963) werd 
geboren in Roermond. Ze volgde de mode-
opleiding aan de Utrechtse kunstacademie, 
waar ze in 1989 cum laude afstudeerde. Na 
haar studie werkte Jongstra vier jaar in de mode-
branche. In 1995 begon ze te experimenteren 
met vilt. Twee jaar later werden de kostuums 
van de Jedi-Warriors uit Star Wars 1: The 
Phantom Menace vervaardigd uit haar vilt. 
De film betekende haar grote doorbraak. 

Werk
Werk van Jongstra hangt onder meer in het 
Catshuis, de Kunsthal van Rem Koolhaas, de 
Amsterdamse bibliotheek en de Nederlandse 
ambassade in Berlijn. Tot haar klantenkring 
behoren modeontwerpers Christian Delacroix, 
Donna Karan, John Galliano en Alexander 
van Slobbe; architecten Will Bruder en Steven 
Holl; industrieel ontwerpers Hella Jongerius 
en Ettore Sottsass. 

Waarden
De kunstenares hecht grote waarde aan 
 onafhankelijkheid, professionaliteit, kwaliteit 
en zuiverheid. Jongstra werkt als autonoom 
kunstenaar en in opdracht.

De poëzie in vilt van kunstenares Claudy Jongstra

Touch
Jongstra analyseert haar opdrachten met 
zorg. De voorbereiding is grondig, op het 
spirituele af. zoals in het geval van Com
mujon in Borculo, een organisatie die 
hulp biedt aan jongeren met problemen. 
Jongstra ging er heen om hun belevings
wereld te leren kennen. “Samen ‘vilten’, 
touch krijgen.” Het kunstwerk, een han
ging in reliëf op een prominente plaats in 
de hal, dient als eerste kennismaking. 
Dus moet het vooral veiligheid en ver
trouwen uitstralen, vindt ze. Je moet het 
kunnen strelen, letterlijk de warmte van 
de wol voelen.” 

Oerelementen
Jongstra streek tien jaar geleden vanuit 
amsterdam neer in het Friese gehucht 
Spannum. De hoofdstedelijke studio 
hield ze aan, maar uiteindelijk moest  
ook die er aan geloven – “Te veel ruis.” 
De natuurlijke weidsheid van het platte
land inspireert haar. De rust, de stilte, het 
landschap. “Wonen temidden van de 
 oerelementen is een verrijking. Hier kan 
ik mijn hoofd leegmaken en me voor de 
volle honderd procent op mijn werk 
 concentreren. Pure kwaliteitstijd.”

“niets is dichter bij me”

Rebels 
een échte perfectionist is ze niet, zegt  
ze, wel iemand die het beste uit zichzelf 
probeert te halen. ze werkt tien uur per 
dag, houdt van oprechtheid, heeft van 
jongs af aan een sterk gevoel voor recht
vaardigheid en is om die reden rebels. 
Onafhankelijk ook: “ik ben een mens van 
extremen.”

Poëzie
Haar vrije werk is strikt genomen een 
zoek tocht naar oorsprong, die zich 
 kenmerkt door een bij vlagen woeste 
 expressie. Jongstra communiceert in vilt 
en wol, driedimensionale poëzie die te
ruggrijpt naar authenticiteit en oergevoel. 
“Het is wat ik diep in mezelf voel, weer
gegeven in materiaal. van binnen ben ik 
blanco, het werk ontluikt gewoon, niets is 
dichter bij me op dat moment. Heel 
 primair.” 
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Wij maken onze beloftes waar.  
Geen promo-acties of actierente, maar  
nu én straks een top 3-notering  

Obvion heeft de zaken graag  
goed voor elkaar. Vanzelfsprekend 
ook op het gebied van veiligheid  

De markt van kwalitatief hoogwaardig 

schuld papier kent in zijn algemeenheid 

 lagere  tarieven dan banken elkaar onderling 

in  rekening brengen. Voor geldverstrekkers 

als Obvion is het bij beleggers dus norma

liter goedkoper ‘geld ophalen’ dan bij 

 banken.  

smulders: “Maar door de vertrouwenscrisis 

zijn die beleggers voor geldverstrekkers een 

stuk duurder geworden. zij verlangen een 

hoger rendement terwijl het hypotheekpak

ket niet méér risico inhoudt dan voorheen. 

Bij ons zelfs minder! als er straks weer een 

nieuw evenwicht ontstaat, zul je zien dat het 

risico eerlijker wordt geprijsd. Dankzij het 

risicomijdend beleid dat wij structureel 

 voeren en de kwaliteit van ons schuld papier 

zijn onze concurrenten, zeker op termijn 

bezien, duurder uit dan wij.” 

Wielaart: “Wij maken onze beloftes op de 

lange termijn waar. geen tijdelijke promo

Vol vertrouwen 
 anticiperen op 
ontwikkelingen

koersvast en vol vertrouwen anticipeert Obvion op turbulentie, nieuwe ontwikkelingen en 

 veranderende behoeften in hypothekenland. John smulders (directeur) en hans Wielaart 

 (marketingmanager) schrokken dan ook niet van de uitspraak, begin dit jaar, van president noud 

 Wellink van De nederlandsche Bank dat hij de gevolgen van de  amerikaanse kredietcrisis voor  

europa niet kan overzien. Obvion heeft de zaken goed voor elkaar.

Woelige tijden op de hypothekenmarkt... 

aankomende wetgeving over financiële 

 producten, de Amerikaanse crisis… interes

sante tijden?

Wielaart: “vaktechnisch gezien zeker. Obvion 

en haar klanten hoeven niet in  paniek te 

 raken. Wij betrachten voorzichtigheid bij 

het verstrekken van hypotheken om de 

 consument te beschermen tegen risico’s en 

te hoge maandlasten.”

Er is op dit moment veel wantrouwen; waar 

zit dat wantrouwen precies? Tussen banken 

onderling? Bij beleggers? Consumenten?  

smulders: “Dat hangt nauw met elkaar samen. 

Banken en beleggers handelen onderling in 

schuldpapieren met een daaraan verbonden 

risico. vóór de crisis was er nauwelijks onder

scheid in pricing van dat risico. De tarieven 

zaten dicht bij elkaar en waren laag. nu zie 

je daar het omgekeerde: een overreactie.”

actie of actierente, maar nu én straks  

een top 3notering in de hypotheekrente. 

Structureel een bestendige positie, dat is 

pas écht in het voordeel van de consument 

en de tussenpersoon. Dat geeft vertrouwen 

voor alle partijen.”

Welke macrotrends zijn er in de hypo

thekenmarkt te signaleren en hoe speelt 

 Obvion daar op in?

Wielaart: “De consumentenvertrouwens

index daalt. Mensen stellen aankopen uit. 

De geplande woningbouw van de overheid 

blijft achter en grondstofprijzen stijgen. 

aan de onderkant zit de woningmarkt 

muurvast. er is te weinig doorstroom, 

 waardoor er geen ruimte is voor starters. 

Het aantal woningtransacties daalde van 

550.000 (2006) naar 440.000 (2007). 

Kortom, de boel stagneert. en dan reken ik 

de amerikaanse crisis niet eens mee...”

smulders: “Door de stijgende prijzen neemt 

de betaalbaarheid van een woning voor de 

consument steeds meer af. De trend is: 

 lagere maandlasten. Wij gaan in die markt

behoefte mee, maar zonder concessies te doen 

aan risico’s die de klant niet kan overzien.”

Wat doet Obvion voor starters?

smulders: “in 2007 heeft Obvion de 

 mogelijkheden voor starters verruimd.  

Wie achttien jaar of ouder is, kan kiezen  

uit een voordelige starterslening via de 

 stichting Stimuleringsfonds volkshuisvesting 

nederlandse gemeenten, ouders kunnen de 

hypotheekakte mede ondertekenen of starters 

kunnen een koopsubsidie aanvragen.”

V i s i e  -  O B V i O n  e n  D e  h y P O t h e k e n m a R k t
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Onlangs vroeg een vriend me: “Zeg, is dat nou niet saai, Dick? Altijd en eeuwig 

 vergaderen over aandelen? Die dingen kunnen toch alleen maar stijgen en dalen?”  

Ik antwoordde dat ik in de eerste plaats heus niet de hele dag vergader. Ik vertelde  

hem ook dat ik het juist een enorme uitdaging vind om ABp-klanten te voorzien van een 

goed pensioen tegen een redelijke prijs. Verder legde ik uit dat ABp zich niet alleen richt op 

een evenwichtig en uitgekiend financieel beleggingsbeleid, maar tegelijkertijd op een 

 corresponderend langetermijnbeleggingsbeleid.

Of ik dat verder wilde uitleggen. Ik zei dat we bij ABp om te beginnen sterk de nadruk leggen 

op de langetermijndoelstelling van de ondernemingen waarin we beleggen. Dat doen we om 

onze klanten maximale zekerheid en duidelijkheid te bieden. In dat verband haalde ik het 

voorbeeld aan van onze dochteronderneming Obvion. Sinds haar verzelfstandiging zes jaar 

geleden, kijkt deze hypotheekverstrekker voortdurend vooruit. Dit betekent onder meer dat 

Obvion geen ‘kortetermijnvoordelen’ biedt, die klanten achteraf vaak zelf terugbetalen.

Ik vertelde mijn vriend dat de vooranalyses van ABp zich in eerste instantie concentreren  

op de duurzame economische groei van ondernemingen. Maar óók op de mate waarin ze 

door de jaren heen invulling geven aan aspecten als milieuvriendelijkheid, sociale ver-

antwoordelijkheid en goed bestuur. Ik vervolgde dat ABp eveneens veel waarde hecht aan de 

wijze waarop een onderneming omgaat met haar stakeholders. Aandeelhouders en overige 

kapitaalverschaffers, maar ook werknemers, klanten, leveranciers en het milieu. Omdat 

 verantwoord ondernemerschap nu eenmaal verder gaat dan het streven naar pure bedrijfs-

winst. Ik weidde met enige trots uit over ons in eigen huis ontwikkelde Environmental,  Social 

en corporate Governancebeleid. Temeer omdat we ervan overtuigd zijn dat we hierdoor 

betere prestaties kunnen leveren op de lange termijn.

Mijn vriend leek tevreden met mijn relaas. “Zekerheid en transparantie op de lange termijn”, 

sloot ik af, “in combinatie met de levering van betrouwbare kwaliteitsproducten. Dát is 

ABp.” Mijn vriend nam afscheid. nog even nadenkend over mijn laatste woorden, zag ik  

ook hier een duidelijke overeenkomst met Obvion. Sterker nog: onze gedeelde visie op 

 ondernemen bewijst haar effectiviteit in de dagelijkse praktijk. Dat geldt voor ABp als een 

van de grootste pensioenfondsen ter wereld. En Obvion bindt als relatieve nieuwkomer nu 

al met veel succes de strijd aan met gevestigde partijen. De appel valt dus niet ver van de 

boom. Dat is een aangename gedachte. Voor nu, maar ook voor de lange termijn.

Dick Sluimers

Directievoorzitter ABP

voortdurend
vooruitkijken

Wat is Obvion’s reactie op de krimpende markt?

Wielaart: “voor onze tussenpersonen wordt 

het door de krimpende markt steeds moei

lijker hun agenda vol te krijgen. in juni 2007 

zijn we daarom gestart met een lead

generatiecampagne op internet. Daarnaast 

is het aan ons om de tussenpersonen te 

 faciliteren en contact te onderhouden voor

dat een  ‘beweging’ plaatsvindt. als een eind

consument een aflossing wil doen bijvoor

beeld, of als hij een rentevaste periode wil 

vastzetten. De tussenpersoon wordt in staat 

gesteld hier proactief op in te haken en zo 

de consument van gedegen advies te voorzien. 

Onze accountmanagers en tussen personen 

gestructureerd voeden met alle informatie 

over de voordelen van Obvion, dat beschouw 

ik als hét speerpunt in 2008.”

Wat is de toekomst op het gebied van 

 digitalisering?

smulders: “voor ons telt operational excel

lence: een uitmuntend operationeel proces 

waarbij we onze klant in één keer optimaal 

helpen met zijn hypotheekaanvraag. er is 

efficiency nodig om de toenemende con

currentie aan te kunnen. nu nog is sprake 

van een grote papierstroom. geldverstrek

kers, tussen personen, taxateurs, notarissen, 

het kadaster, verzekeraars, consumenten, 

incassobureaus, iedereen verdrinkt erin. 

 Digitalisering van al die informatie is nood

zakelijk: de uitdaging is om alles goed op 

elkaar af te stemmen.”

Wielaart: “Beveiliging, privacywetgeving en 

frauderisico gelden daarbij nu nog als 

 tegenargumenten. Beter is het de geest van 

de wet te volgen. Het zou ons ontzettend 

helpen als bestanden aan elkaar gekoppeld 

zouden worden, ter bestrijding van fraude.”

smulders: “De fraudesituatie is urgent. 

 Rotterdam bracht in een recent rapport 

twintig foute notarissen en vijfentwintig 

corrupte taxateurs aan het licht. gegevens

uitwisseling is bittere noodzaak. Helaas is een 

aantal partijen psychologisch nog niet zover. 

Wij moeten dringend de handen ineenslaan 

om betrouwbaarheid, integriteit en privacy 

dusdanig te borgen dat digitale koppeling 

nu snel realiteit wordt. Met het oog op het 

broodnodige vertrouwen én om de sector 

betaalbaar te houden. Obvion heeft de  zaken 

graag goed voor elkaar. vanzelfsprekend 

ook op het gebied van veiligheid.” n

Leadgeneratiecampagne

voor het eerst in haar bestaan voert Obvion 

sinds 2007 een (online) campagne gericht 

op de consument. via banners op bijvoor

beeld huizensites worden mensen op de 

Obvionwebsite gewezen. Daar worden  

zij geïnformeerd over bestaande mis

concepties,  ondoorzichtige constructies en 

 dubbele bodems in de hypothekenmarkt. 

Tegen de trend in zet de campagne niet in 

op actieaanbiedingen, maar stelt heersende 

conventies juist aan de kaak en prikkelt de 

consument zo om op zoek te gaan naar het 

beste, onafhankelijke advies. 

smulders: “Met onze campagne willen  

wij meer  inzicht geven in de do’s en  

don’ts bij de keuze van een hypotheek.  

De campagne confronteert de  consument 

met drie  kritische vragen:

  zet u ook vraagtekens bij al die ‘lage’ 

maand lasten?

  hoe ‘onafhankelijk’ is uw hypotheek advies? 

   ook benieuwd wie de ‘kortingen’ op uw 

 hypotheek gaat betalen?”

Wielaart: “Mensen bij wie wij interesse op

wekken, kunnen een gesprek met een tussen

persoon aanvragen. Wie zijn postcode intikt 

kan kiezen uit een tiental tussenpersonen 

in zijn omgeving en wordt binnen 24 uur 

gebeld. De respons is boven verwachting. 

van de mensen die zich opgeven maakt  

70 procent een afspraak en één op de drie 

 gesprekken mondt uit in een Obvionofferte. 

Kortom, een succesvol instrument voor een 

goede service richting onze tussenpersonen.”

Snel en flexibel  
manoeuvreren in 
het luchtruim
Stijgen en dalen, deels afhankelijk van de 
wind. Dat is in feite het principe van 
ballon  varen. Toch is een ballon flexibeler 
dan hij op het eerste gezicht lijkt. in een 
druk lucht ruim bijvoorbeeld kan de piloot 
extra snel stijgen door de lucht in de 
 ballon sterker te verwarmen. en extra 
snel dalen door een ventiel te openen 
 bovenin de ballon, waardoor warme lucht 
kan ontsnappen. Hij kan de ballon zelfs 
laten  roteren om zijn eigen as door de 
zijkleppen te openen. Hierdoor kan hij 
kiezen welke zijde van de mand naar 
 voren wijst bij de landing.

V i s i e  -  O B V i O n  e n  D e  h y P O t h e k e n m a R k t  v e r v o l g
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anaeroob 
“anaerobe zuivering kent alleen maar 
voordelen: je bestrijdt er op duurzame 
wijze watervervuiling mee, er wordt 
 biogas aangemaakt dat je als brandstof 
kunt gebruiken én er ontstaan nutriënten 
in geconcentreerde vorm die je naar de 
boeren brengt. Het heeft dus een grote 
duurzaamheidspotentie.”

‘Strijd’
“Mijn carrière heeft zich altijd wel 
 gekenmerkt door het leveren van strijd. 
Ook binnen mijn werkomgeving. in 
 Wageningen was ik niet links, maar 
 eerder ‘super’links, écht links. Dat ik 
met mijn werkgroep gebruikmaakte  
van externe financiers, viel niet goed. ik 
vond het echter prima: als we onze 

Oorsprong
“De moderne mens is verschrikkelijk  
gek bezig. We lossen geen problemen op, 
we creëren ze! De boel wegspoelen via 
een riool, dat vind ik in alle opzichten een 
verschrikking. veel zogenaamde inno
vaties leiden tot vernietiging van kapitaal 
en grondstoffen. We zullen als maat
schappij een paar stappen terug moeten. 
Terug naar de oorsprong, dat wil zeggen: 
het wezenlijke.”

 bevindingen maar toegepast konden 
 krijgen ten behoeve van de gemeenschap. 
Dáár ging en gaat het om.”

Doorbraak
“anaerobe zuivering wrikt en wringt, 
maar het gáát zijn weg vinden. Hier en 
daar is er al een doorbraak en die komt 
uiteindelijk overal. in de private sector 
zijn het bedrijven geweest, CSM Suiker 
voorop, en later vele andere die de bio
reactor hebben toegepast. en de publieke 
sector zal volgen. in de gemeente Sneek 
loopt momenteel een project in een 
nieuwbouwwijk waar anaerobe afval
verwerking wordt toegepast. ik denk  
dat  projectontwikkelaars het snel gaan 
 oppikken.”

Bij anaerobe zuivering wordt afval, bij voorkeur zo geconcentreerd mogelijk, 
in een bioreactor gebracht waarin het microbiologisch ‘uitrot’. Bacteriën 
 breken het afval af, zonder dat er zuurstof aan te pas komt. Daarbij worden 
de organische bestanddelen van het afval omgezet in bruikbare reststoffen 
zoals methaangas voor energietoepassingen en meststoffen en compost voor 
de landbouw. 
Het grote voordeel van de anaerobe zuiveringstechniek is dat het een stuk 
duurzamer is dan de huidige, door ons aangewende aerobe methoden met 
toepassing van gigantische, peperdure rioleringssystemen. alleen al aan 

(toilet)spoelwater zou in nederland op jaarbasis 175 miljoen kuub kunnen 
worden bespaard. Daarbij komt het energieverbruik van al de hightech 
 aerobe zuiveringsinstallaties en het probleem van het zuiveringsslib, een 
 restant waarvoor nog geen goede oplossing bestaat. 
anaerobe zuivering staat lijnrecht tegenover het rioolestablishment dat  vooral 
in de publieke sector heerst onder ingenieurs, aannemers, betonbouwers en 
fabrikanten. Maar met name in derdewereldlanden openbaren alle  nadelen 
van het rioleringssysteem zich: oppervlaktewater raakt er op grote schaal 
 vervuild doordat het afval alleen maar wordt ‘verplaatst’ en niet gezuiverd. 

Tylerprijs 
“een prijs winnen in amerika, in het 
land waar de gevestigde industriële orde 
de dienst uitmaakt, is prachtig natuurlijk. 
een overwinning in het hol van de leeuw. 
Het zegt ook wel iets over hoe duurzaam
heid steeds meer op de agenda komt te 
staan. Persoonlijk blijf ik er redelijk 
nuchter onder, maar voor de ‘zaak’ is het 
mooi.”

Duivelskunstenaar
“veel hobby’s heb ik niet. anaerobe 
 zuivering is mijn leven. ik heb het al  
over mijn bewondering voor de boer 
 gehad. Die vind ik een soort duivels
kunstenaar; hij peilt de natuur en op 
 basis van meer of minder duidelijke 
 criteria maakt hij keuzes. Misschien  
geldt dat voor een wetenschapper ook 
wel. Het draait allemaal om geselecteerd 
toeval. ik wil het allemaal nog eens 
 opschrijven, zo kan ik de cirkel rond
maken.”

anaerobe zuivering

k O e R s V a s t  -  W e t e n s c h a P

Bijzonder hoogleraar milieutechnologie Gatze Lettinga vaart zijn eigen koers:

“Mijn drijfveer:  
de mensen moeten er  
iets aan hebben” 
Zijn hele werkzame leven werkt hij al stug door aan een soort terugkeer naar de oerwaarden en 

 kennisfundering van het leven. Prof. dr. ir. Gatze Lettinga bereikte vooral in wetenschappelijke kringen 

wereldfaam met de door hem ontwikkelde anaerobe zuiveringstechniek. De doorbraak naar een wereld

wijde toepassing van deze duurzame techniek laat echter nog steeds op zich wachten. “Het tij is aan het 

 keren, maar het gaat verdomd langzaam.”

Gatze Lettinga 
Prof. dr. ir. Gatze Lettinga (1-4-1936, 
 Dongjum) was tot 2001 als bijzonder hoog-
leraar milieutechnologie verbonden aan de 
Wageningen Universiteit. Hij geldt natio-
naal én internationaal als een auto riteit op 
het gebied van anaerobe (zuurstofloze) 
 afvalwaterzuivering en energiewinning uit 
natte biomassa. 

Levenswerk
Na de hbs in Harlingen studeerde Lettinga 
aan de TU Delft. Van 1964 tot 1970 deed hij 
in Delft promotieonderzoek naar radioactief 
besmet oppervlaktewater. Vanaf 1970 werkte 
hij aan de Wageningen Universiteit, waar 
zijn levenswerk gestalte kreeg. Lettinga was 
er van 1988 tot 2001 hoogleraar Anaerobe 
Zuiveringstechnologie en Hergebruik. 

Weerstand
Lettinga heeft zich altijd verbaasd over en 
gestreden tegen de weerstand die er met name 
in het Westen is tegen anaerobe zuivering. 
Vooral in de publieke sector wordt de duur-
zame verwerkingstechniek nauwelijks toege-
past. De industriële sector daarentegen heeft 
de door hem ontwikkelde Upflow Anaerobic 
Sludge Blanket (UASB), een bioreactor voor 
anaerobe verwerking van industrieel afval-
water, op grote schaal omarmd. 

Erkenning 
In wetenschappelijke kringen is de erkenning 
groot. Lettinga bezit een eredoctoraat aan de 
universiteit van Vallodolid (Spanje). In 2000 
kreeg hij de Koninklijke Shell Prijs voor 
Duurzame Ontwikkeling en Energie. Vorig 
jaar ontving hij de prestigieuze Tyler Prize 
(University of Southern California), een van 
de belangrijkste prijzen op het gebied van 
milieuwetenschappen en energie. 

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen 
die zich onderscheiden door hun oplossingen 
voor milieuvraagstukken op wereldschaal. 

Boerenzoon
“ik ben geboren in Dongjum, Friesland en 
opgegroeid als boerenzoon. ik ben blij een 
boerenzoon te zijn, het is een voorrecht. 
Het boerenberoep is een van de nobelste 
beroepen op aarde. een boer ruikt, voelt en 
proeft het leven. Hij heeft nog binding met 
de natuur en bezit een soort oerkennis. ik 
ben bang dat de moderne mens die 
 binding en kennis aan het verliezen is.”

Koersvast
“Het leven biedt vele kansen. als je die 
grijpt, er honderd procent voor gaat en 
ook nog eens koersvast blijft, kun je veel 
bereiken. ik heb wel het gevoel dat ik dat 
gedaan heb. Tegelijkertijd ben ik ook  
een incidentalist. alles is toeval. Mijn 
 carrière is misschien ook wel een 
 bepaalde richting opgegaan door het nest 
waaruit ik kom. Maar: er is wél onge
lofelijk veel mogelijk.”

voorzienigheid
“na de hbs ben ik naar de TU Delft 
 gegaan want ik was goed in scheikunde. 
iets ‘zinnigs’ doen voor de mensheid, dat 
zat er altijd al wel in bij mij. ik belandde 
uiteindelijk op de Wageningen Univer

siteit. een van de eerste artikelen die ik 
onder ogen kreeg, was van Perry McCarty 
en ging over anaerobe zuivering. 
 Misschien toeval, misschien wel voor
zienigheid. Maar ik voelde meteen de 
uitdaging.”

Uitdaging
“ik ben altijd nadrukkelijk een toegepast 
wetenschapper geweest. Heb altijd mijn 
eigen pad gevolgd en gewerkt aan dingen 
die ook echt gebruikt kunnen worden. 
Dat was een belangrijke drijfveer: de 
mensen moeten er iets aan  hebben.  
Dat vrijwel iedereen destijds zijn neus 
voor anaerobie ophaalde, was voor mij 
een extra uitdaging om me erop te 
 storten.”
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Relatiedagen Obvion bij de Hoenderloo groep, september 2007

V i s i e  -  O B V i O n  e n  D e  W e R e l D

De samenwerking met de Hoenderloo 

groep is een voortvloeisel uit het vijfjarig 

 bestaan van Obvion. “gewoon een feestje 

bouwen vonden we niet genoeg”, zegt 

Dijkstra. “We wilden onze betrokkenheid 

 tonen, iets bijzonders bewerkstelligen dat  

je van een geldverstrekker niet verwacht. 

Met name de mogelijkheden die door de 

Hoenderloo groep werden geboden om 

 samen met relaties van Obvion, de jeugd  

van de Hoenderloo groep en medewerkers 

van Obvion daadwerkelijk iets te ‘bouwen’, 

sprak ons zeer aan.”

De Hoenderloo groep was in eerste instantie 

een beetje sceptisch. ze wilden hun terrein 

niet ter beschikking stellen voor ‘een   

feestje’. Dijkstra: “ze wilden in Hoenderloo 

precies weten wie wij waren en met welke 

intenties wij van plan waren te komen.  

We hebben onze drijfveren heel duidelijk 

moeten uitleggen. Terecht natuurlijk.”

Kritisch

De aanvankelijke scepsis valt eenvoudig te 

verklaren: de jeugdzorg is in het algemeen 

erg terughoudend als het gaat om de  

privacy van cliënten. geerdink is echter voor

stander van meer openheid: “De visie van de 

Hoenderloo groep om daar waar mogelijk 

onze instelling open te stellen voor publiek, 

is een van onze sterke punten. De relatie dagen 

van Obvion boden de  Hoenderloo groep 

een goede gelegenheid om de buitenwereld 

een kijkje achter de schermen te  geven. 

Obvion is een onderneming die zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. in dat kader sloot de geldverstrekker 

vorig jaar een driejarig convenant met de hoenderloo groep, een instelling waar jongeren met problemen wonen, leven en  studeren. 

als eerste ‘wapenfeit’ vonden in september 2007 de relatiedagen van Obvion plaats bij de hoenderloo groep. adjunct-directeur Douwe 

Dijkstra van Obvion en directeur herman geerdink van de hoenderloo groep in gesprek over de jonge samenwerking en het belang van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen (mVO).

Wanneer we bedrijven binnenhalen in het 

kader van MvO kijken we daarbij zeer 

 kritisch naar zowel de  betreffende onder

neming als de gezamenlijke doelstellingen. 

Bovendien zetten we in op langdurige 

samen werking. inmiddels hebben we twee 

vaste partners, namelijk Obvion en Fortis.” 

Ontwapenend

Dat de koudwatervrees ongegrond was, 

werd geerdink duidelijk toen de samen

gestelde teams aan het werk togen. “Wat er 

toen gebeurde, was bijna ontwapenend”, zegt 

hij. “Je zag synergie ontstaan, saamhorig

heid, een band. Het zinderde als het ware 

op het terrein. Schitterend om daar tussenin 

te lopen. Tussen het werk door hebben de 

jongeren de gasten rondgeleid en ze hun 

wereld laten zien. er was constant sprake 

van ontmoeting. Dat schept vertrouwen.”

De relatiedagen hebben de visie van beide 

partijen over elkaars activiteiten flink bijge

schaafd. Dijkstra: “De problematiek heeft 

voor mij veel meer diepgang gekregen. Wij 

praten wel eens over een tweede kans. Hier is 

de situatie veel schrijnender. Deze jongeren 

hebben nooit een kans gekregen. ze verdienen 

alle kansen die we ze kunnen geven, want het 

gaat over de toekomt van ons allemaal.”

Wisselwerking

Tijdens de werkzaamheden op het terrein 

ontstond al gauw een wisselwerking. en om 

die toegevoegde waarde is het de directeur 

Er was constant sprake van ontmoeting.  
Dat schept vertrouwen 

“ Het gaat om  
echtheid  
en menselijke  
waarde”
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Bomen rooien

De Obvion-medewerkers en gasten maakten in drie dagen tijd 8.000 

vierkante meter terrein schoon. Ze werden getrakteerd op bomen rooien, 

schuurtjes slopen, puin ruimen, pleinen bestraten, hekken zetten, geiten-

huisjes maken, vogelhuisjes schilderen en aanverwante werkzaamheden 

op de plek waar volgend jaar een nieuwe zorgboerderij moet verrijzen.

 

Maar relatiedagen zijn toch chique feestjes met een champagnetintel, 

verse oesters en een cubaans rokertje toe? niet bij Obvion dus.  

het thema MVO reikt voor de heerlense hypotheek verstrekker  

verder dan de bedrijfsvoering alleen. Ubaghs is actief als vrijwilliger 

voor de werkgroep die naar aanleiding van de relatiedagen is opgericht 

om  interne MVO-activiteiten te stimuleren en de hoenderloo Groep te 
 ondersteunen. Ze is trots op de manier waarop Obvion zaken doet en 

met relaties omgaat. “Vaak worden klanten tijdens bedrijfs dagen uitge-

breid gefêteerd, er wordt met geld gesmeten. Obvion laat zien dat je 

ook op een andere wijze het contact met je relaties kunt  intensiveren. 

Daarover vertel ik dan ook met passie tegen mijn  vrienden, kennissen 

en familie, want die hebben een heel ander beeld van het  financiële 

wereldje.”

Betrokkenheid

Roggen herkent dit: “De aanpak van Obvion is bewonderenswaardig. 

Sommige bedrijven sponsoren een raceteam, peperdure bolides. Maar dit 

is betrokkenheid van een heel andere orde. Uniek. Ik heb het gevoel dat 

ik een bijdrage heb geleverd aan iets goeds. En dat geeft voldoening.”

De kennismaking met de hoenderloo Groep maakte indruk. Roggen: 

“Ik heb met de jongeren gepraat, ben door een coördinator en een 

 bewoner rondgeleid, heb tekst en uitleg gekregen. Voorheen veroordeelde 

ik deze jongeren op hun gedrag. Dat is omgeslagen in respect.”

Ubaghs: “Ik heb veel bewondering gekregen voor de medewerkers van 

de hoenderloo Groep en de jongeren met hun dromen en ambities. 

Een ervaring als deze blijft hangen.” n

De relatiedagen bij de Hoenderloo Groep waren voor Bertie  Ubaghs, 

manager Obvion Service Centrum en Frank Roggen, tussen

persoon bij Van den Boer en Roggen Financieel Advies in Eindhoven, 

een ervaring die ze niet lichtelijk zullen vergeten. Niet alleen werden de 

zakelijke banden aangehaald, ook in relatie tot de jeugdzorg ontwik

kelden zij een eensluidende visie. 

persoonlijke kennismaking tussen klant en tussenpersoon is een 

 belangrijk element tijdens de relatiedagen. “Je hebt elkaar vaak aan de 

telefoon”, zegt manager Ubaghs. “nu leer je de gezichten achter de 

stemmen kennen. En dan ook nog eens in zo’n bijzondere setting.”

Tussenpersoon Roggen beaamt dat. hij haalt herinneringen op over de 

aankomst, waarbij zowel gasten als medewerkers van Obvion en de 

hoenderloo Groep in een speciaal T-shirt en overall werden gestoken 

en niet veel later aan het werk werden gezet. Samen met de jongeren 

van de hoenderloo Groep. “In de uitnodiging werd al vermeld dat  

we het ‘zondagse pak’ niet aan hoefden te trekken”, grijnst Roggen. 

“Maar dit was toch wel een verrassing.”

“Een ervaring als deze 
blijft hangen”
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van de Hoenderloo groep op de eerste plaats 

te doen. “als iemand tegen mij zegt: ‘Hier 

heb je een zak met geld’, dan zal ik die niet 

weigeren. Maar het gaat ons om meer dan 

geld alleen. intentie, echtheid en  menselijke 

waardes zijn voor ons én voor de ontwikke

ling van de jongeren belangrijk. Obvion 

heeft door de relatiedagen letterlijk een ge

zicht gekregen. We hebben de  medewerkers 

ontmoet en ik kan niet anders zeggen dan: 

Obvion is een echt mensen bedrijf!”

“en dat moeten we ons terdege blijven reali

seren”, haakt Dijkstra in. “als de mensen er 

morgen niet meer zijn, func tioneert het 

 bedrijf niet meer. Obvion is een afspiegeling 

van de maatschappij. Je moet goed om je 

heen blijven kijken, de  omgeving waarvan 

je deel uitmaakt gadeslaan en jezelf afvragen: 

wat heeft de  omgeving waarin wij ons geld 

verdienen, nodig? Wat kunnen we terug

geven? Wat Obvion hier doet, is heel wat 

anders dan in de eigen comfortzone blijven 

zitten. Dat is goed voor onze eigen ontwik

keling. Bovendien gaat er een voorbeeld

werking van uit naar andere bedrijven.”

Trouw 

Dat Obvion veel belang hecht aan maat

schappelijk verantwoord ondernemerschap 

blijkt wel uit recent overleg tussen het MT 

en het brede management. Daaruit kwam 

naar voren dat MvO de driving force van 

het bedrijf moet zijn. Dijkstra: “nieuwe 

 initiatieven of plannen die de MvOtoets 

niet doorstaan, vallen af. zelfs al kost dat 

marktaandeel! Je moet trouw blijven aan je 

eigen weg, anders dwaal je af en doe je niet 

de juiste dingen.”

“authenticiteit is essentieel”, vult geerdink 

aan. “Bij jezelf blijven. Dat is voor de 

 Hoenderloo groep een voorwaarde om met 

mensen en bedrijven in zee te gaan.  

Het moet echt zijn! als mij opnieuw werd 

gevraagd of ik met Obvion in zee wilde 

gaan, zou ik daar nu geen drie tellen over  

na hoeven denken!”

Kruisbestuiving

Obvion en de Hoenderloo groep leren  

van elkaar, stellen beiden vast. volgens 

geerdink is er sprake van kruisbestuiving. 

“Wij zijn goed in het bieden van bege

leiding”, zegt hij. “in acquisitie zijn we 

 minder thuis. Het bedrijfsleven kan ons 

enorm helpen als het om banen voor de 

 jongeren gaat. Maar ook zaken als budget

beheersing, vergadertechnieken en bedrijfs

plannen zijn belangrijk. zo helpen we 

 jongeren met het (door)ontwikkelen van 

hun competenties. Dat vergroot hun uit

zicht op een baan, en dus op een toekomst. 

Door samenwerking halen alle partijen 

nieuwe vaardigheden binnen.”

De eerste stap is reeds gezet. Uit Obvions vijf

jarig jubileum en de relatiedagen vloeide een 

werkgroep voort met medewerkers van de 

Hoenderloo groep en Obvion. Doel van deze 

werkgroep is de interne MvOactiviteiten bij 

beide instellingen te monitoren en verder uit 

te breiden. Ook regelmatige samenwerking 

in projecten ten behoeve van de Hoenderloo 

groep staat op het programma.

De plannen voor de volgende relatiedagen 

zijn nog niet bekend. geerdink wil Obvion 

graag betrekken bij de bouw van de nieuwe 

zorgboerderij. Dijkstra voelt wel iets voor het 

idee van de Hoenderloojongeren, die een 

sportieve happening voorstelden. geerdink: 

“De jongeren vragen zich niet meer af wie 

die mensen zijn die komen, ze vragen zich 

af wat ze dit keer zullen gaan doen.”

en wat vonden de jongeren van hun gasten? 

Bij monde van geerdink: “ach, eigenlijk zijn 

het ook maar heel gewone mensen…” n

Initiatieven die de MVO-toets  
niet doorstaan, vallen af 

V i s i e  -  O B V i O n  e n  D e  W e R e l D  v e r v o l g
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Doortastend 
“Hoe meer je moet zoeken, hoe door
tastender je wordt. Dat was tenminste  
bij ons het geval. We hebben zeker zo’n 
vijftien woningen bekeken. We hadden 
ons nieuwe huis echt al in ons hoofd: het 
moest zeker geen nieuwbouw zijn, maar 
liefst een wat ouder huis met karakter. 
Tja, en als je zoiets zoekt, kom je ook een 
hoop vervallen woningen tegen. Hutje
mutjewoningen, schots en scheef staande 
huizen; het was het allemaal net niet. 
 Uiteindelijk vonden we met deze boven
woning wat we wilden.”

Rustpunt
“We hebben allebei een drukke baan en 
een druk sociaal leven. Dan is het belang
rijk een rustpunt te hebben, je ergens ook 
écht thuis te voelen. en dat doen we hier. 
De locatie vlakbij het centrum van 
Utrecht is prima, het is een praktisch in

gedeeld huis en we beschikken over een 
groot dakterras zodat we bij goed weer 
lekker buiten kunnen zitten. We hadden 
voor onszelf die drie belangrijke eisen 
goed geformuleerd.”

Pietjesprecies
“gelukkig was het huis gedeeltelijk al 
 gemoderniseerd. We hebben nog 
 behoorlijk moeten klussen, maar dat 
 vonden we niet erg. We zijn allebei 
 redelijk nuchtere types. als we ergens 

zekerheid
“Het lijkt nu alsof we alles in ons leven 
willen afdekken en regelen, maar dat is 
toch echt niet het geval. Onze hypotheek 
geeft zekerheid in een fase van ons  
leven waarin we op sommige onderdelen 
zekerheid willen, maar andere zaken nog 
bewust openlaten. Willen we trouwen? 
Of willen we eerst nog een wereldreis 
maken? Komen er kinderen? Je kunt de 
toekomst niet helemaal vastleggen, dat 
willen we ook helemaal niet. We genieten 
vooral van het nu. vage toekomstplannen 
worden op termijn vanzelf wel duide
lijker.”

voor hebben gekozen, accepteren we de 
consequenties. Het betekende even flink 
aanpoten want we zijn echte pietjes
 precies. er is geen hoekje overgeslagen. 
Met het opknappen van het huis zijn we 
dan ook ruim een half jaar bezig geweest. 
nu willen we ervan genieten. We hebben 
het niet gekocht om het op te knappen en 
dan snel te cashen.”

ambities
’t Hart: “Of we ambities hebben? natuur
lijk! Maar ook hier geldt: we maken 
 onszelf niet gek. Het lesgeven bevalt me 
prima. ik doe het echt voor de kinderen, 
het is mooi om hen iets bij te brengen. 
Wellicht maak ik verder in het onderwijs 
carrière; op het gebied van onderwijs
ontwikkeling of op bestuursniveau. Maar 
ik zal ook altijd iets ‘op de werkvloer’ 
 willen blijven doen. Dat contact met 
 leerlingen is prachtig.”

Droom
“ik sta ook aan het begin van een 
 carrière”, vult van den Brandhof aan. 
Mijn huidige baan bij een communicatie
adviesbureau bevalt goed. ik kan nog  
veel leren, ben nog maar net bezig  
met het opbouwen van een netwerk. een 
droom is misschien ooit nog voor mezelf 
beginnen met een communicatiebureau, 
maar een eigen bedrijf… pfff, het is nogal 
wat. Het brengt ook een bepaalde 
 onzekerheid met zich mee. Op dit 
 moment is het goed zoals het gaat. We 
hebben allebei toch ook wel een bepaalde 
stabiliteit nodig.”

Koersvast alpe d’Huez op
De nieuwe woning is dit jaar niet de enige uitdaging voor Peter ’t Hart en Dorine 
van den Brandhof. Met name voor hem wacht in 2008 nog een avontuur van de 
buitencategorie. Letterlijk zelfs want voor zijn 30ste wil hij de uit de Tour de France 
bekende alpe d’Huez per fiets hebben beklommen. Het idee vindt zijn oorsprong 
in 2002, toen een trombosearm het hem onmogelijk maakte zijn favoriete sporten 
tennis en squash te beoefenen. “en ik ben iemand die móet sporten. zonder dat 
zou ik doodongelukkig worden. als vervanging ben ik toen gaan fietsen en dat is 
me uitstekend bevallen. ik ben gek van de Tour. eens kijken of het me gaat lukken, 
ik heb tot oktober de tijd…”

k O e R s V a s t  -  W O n e n

Wiskundeleraar
’t Hart: “een huis kopen begint natuurlijk bij het vinden van 
de juiste hypotheek. Dat maakt de rest van je plannen 
 mogelijk. Bij ons is dat bijna vanzelfsprekend goed  
gekomen. Hoe dichter we bij de koop van het huis kwamen, 
hoe dichter de hypotheekoplossing in zicht kwam. via een 
adviseur zijn we er helemaal uitgekomen. Het werd een 
 Obvion Basis hypotheek. een hypotheek die ons rust geeft, 
we wilden geen kopzorgen. We weten nu en in de toekomst 
precies wat we moeten betalen, er zitten geen addertjes 
 onder het gras. Ook met een eventuele verhuizing is rekening 
gehouden, dan kunnen we deze hypotheek gewoon meenemen. 
Cijfermatig moest het voor mij helemaal kloppen.” van den 
Brandhof: “Hij is niet voor niks wiskundeleraar…”

peter ’t hart en Dorine 
van den Brandhof
Peter ’t Hart (2-10-1978, Vlaardingen) 
 volgde de opleiding commerciële economie 
aan de HES te Amsterdam en deed 
 bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit 
 Rotterdam. Via een avondstudie behaalde 
hij zijn lesbevoegdheid. Hij doceert wiskunde 
op een middelbare school in Nieuwegein. 
Dorine van den Brandhof (8-7-1981, Ede) 
studeerde informatie- & communicatieweten-
schappen aan de Universiteit van Utrecht. 
Ze werkt bij een communicatieadviesbureau 
in Zaltbommel. 

Wonen
Het stel ging voor het eerst samenwonen in 
Nieuwegein, nadat zij al op kamers in Utrecht 
had gewoond. “In Nieuwegein konden we een 
woning krijgen die op korte termijn gesloopt 
zou worden. We hebben het er nog vijf jaar 
uitgehouden, maar een echte binding met 
Nieuwegein hebben we nooit gehad.”

Nieuwe fase
Het huis aan de Scheldestraat in Utrecht  
is voor het stel een nieuwe fase in hun leven. 
De bovenwoning in jaren 30-stijl beant-
woordt precies aan de wooneisen van de 
twee. “Een huis met uitstraling, oud maar 
door de moderne inrichting toch nieuw. We 
hebben ruim een jaar gezocht. Uit eindelijk 
vonden we precies wat we wilden.”

Een zoektocht van een jaar bleek uiteindelijk toch te lonen. Peter ’t Hart en Dorine van den Brandhof 

betrokken eind 2007 hun nieuwe huis aan de Scheldestraat in Utrecht. Het is voor het jonge stel een 

volgende stap in een leven dat ze niet van a tot z willen plannen, maar waarin ze op sommige vlakken 

wél nadrukkelijk zekerheid zoeken. Ze kozen voor de Basis hypotheek van Obvion. “Bepaalde zaken 

 willen we tot in de puntjes geregeld hebben.”

“Bepaalde zaken willen we 
tot in de puntjes geregeld 
hebben”

Peter ’t Hart en Dorine van den Brandhof zien nieuw huis en 
Obvion Basis hypotheek als rustpunt 
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rentie in onze branche is hevig. Wij moeten ons  

blijven onderscheiden, niet in de laatste plaats door  

te investeren in competent personeel. Dat doen we  

door mensen te trainen op basis van onze kernwaarden 

– daar willen we iedereen die bij ons werkt van door

dringen – én door in te zetten op (bij)scholing. 

van zittende mensen eisen we dat ze op hboniveau 

functioneren. van nieuwe mensen verlangen we een 

hboopleiding. voor wie vanuit mboniveau op een  

hbofunctie solliciteert, is een hbomodule verplicht. 

Met periodieke resultaatgesprekken en cursussen op 

het gebied van gedrag kunnen we mensen intern laten 

doorstromen naar zwaardere functies.” 

Strategie

voor Obvion is het convenant met de Hogeschool zuyd 

dan ook veel meer dan zomaar een contract. Smulders: 

“eerder een strategische alliantie. Ook ons ontgaan de 

signalen van vergrijzing niet. Wij moeten op de  

kaart komen van de ‘medewerkers van de toekomst’. 

Bovendien maakt de samenwerking het voor ons 

 mogelijk een deel van onze behoefte aan flexibiliteit op 

personeel terrein in te vullen.”

Strategisch gebruikmaken van onderwijs is niet enkel 

voor de bedrijvigheid in Heerlen van groot belang.  

Ook voor de regio, die adequaat moet inspelen op een 

verschuiving in werkgelegenheid – van maakindustrie 

naar dienstverlening – is onderwijs een van de sleutels. 

Hogeschool zuyd, met 13.650 studenten en 1.500 

 medewerkers tot de grote hogescholen van nederland 

behorend, haakt daar breed en internationaal georiën

teerd op in. Studenten kunnen kiezen uit meer dan 

 vijftig opleidingen op zowel bachelor als masterniveau. 

van Rosmalen: “De kansen om in de regio Parkstad 

maatschappelijk carrière te maken, liggen er. van de 

mensen die bij ons studeren, blijft zeventig procent hier 

werken. Dat is een gegeven. Wij hebben in Heerlen op 

het glaspaleis
Het glaspaleis behoort tot de duizend 
meest toonaangevende architectuurmonu
menten van de 20ste eeuw. Het werd 
 gebouwd tussen 1933 en 1935 naar een 
ontwerp van Fritz P.J. Peutz. Opdracht
gever was het lokale modehuis Schunck. 
in de periode 20012003 is het glaspaleis 
ingrijpend gerenoveerd onder leiding van 
de Heerlense architecten Jo Coenen en 
Wiel arets. in het gebouw zijn op het 
 moment de muziekschool, de biblio
theek, de stadsgalerij, het filmhuis en 
 architectuurcentrum  vitruvarium geves
tigd. Daarnaast fungeert het glaspaleis als 
decor voor tal van nieuwe initiatieven en 
culturele evenementen.

heerlen is niet alleen de thuisbasis van Obvion, ook andere gerenommeerde bedrijven als Dsm, aBP en cBs 

hebben er hun hoofdkantoor. en daar zijn goede redenen voor, zo vinden karel van Rosmalen, bestuurder 

hogeschool Zuyd, en John smulders, directeur van Obvion. Beiden signaleren grote kansen voor heerlen en de 

regio. een tweegesprek. 

geldt als vergrijzende regio. arbeidsparticipatie en 

 opleiding moeten naar een hoger niveau worden getild. 

“en dat kan”, zegt van Rosmalen: “Bijvoorbeeld door 

werkenden te scholen. Dat gebeurt nog te weinig. 

 Hogeschool zuyd verzorgt bijscholing voor zieken

huizen, we werken voor Chemelot en met Obvion is  

een structurele samenwerking afgesloten in de vorm 

van een convenant. Dat gaat ongetwijfeld zijn vruchten 

afwerpen.”

Door het partnerschap met Obvion zetten studenten 

van Hogeschool zuyd al vroeg een stap naar een   

carrière in de financiële dienstverlening. Obvion biedt 

een interne basisopleiding en een betaalde bijbaan. Dat 

levert studenten studiepunten en werkervaring op en 

ook Obvion heeft daar baat bij. Smulders: “De concur

V i s i e  -  O B V i O n  e n  h a a R  t h u i s B a s i s

De heren zijn buiten Limburg geboren en opgegroeid. 

Mooi meegenomen voor een ‘neutrale’ kijk op Heerlen 

en de regio. “Heerlen een dode stad? Daar ben ik het 

absoluut niet mee eens”, zegt van Rosmalen. “als je  

het centrum ziet, de gerenoveerde stadsschouwburg, 

het glaspaleis...” Smulders maakte vijf jaar geleden, bij 

de oprichting van Obvion, voor het eerst kennis met 

Heerlen. “Toen speelde het drugsprobleem nog sterk. 

Daar zie je nu weinig meer van. De gemeente heeft 

maatregelen genomen en die hebben geholpen.”

Scholing

van Rosmalen ergert zich eraan dat Limburgers steeds 

weer over het mijnbouwverleden beginnen. “Met alle 

respect, maar zuidLimburg doet zichzelf daarmee 

 tekort.” De voormalige Oostelijke Mijnstreek, nu Parkstad, 

“heerlen hét 
financieel-administratief 
centrum van nederland”

John Smulders (Obvion) in gesprek  
met Karel van Rosmalen (hogeschool Zuyd)

De oude ambachtsschool
Obvion’s thuisbasis in Heerlen is geves
tigd in de oude ambachtsschool aan het 
 Burgemeester Hesseleplein. Het ontwerp 
is van de hand van architect Jan Stuyt 
(18681934). Het gebouw springt vooral 
in het oog door de symmetrische Lvormige 
delen links en rechts van de markante 
hoofdas. Het hekwerk, met daarin de 
symbolen van verschillende ambachten, 
dateert uit 1927. Het huidige Obvion
hoofdkantoor onderging in de loop der 
jaren diverse verbouwingen. Drie jaar na 
de brand in 1996 werd het gebouw 
 gerenoveerd door architecten Mastorell, 
Bohigas en Mackay (Barcelona), waarbij 
onder meer de zwarte gevel van glas op 
de derde verdieping werd aangebracht.
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Succesvol ondernemen is alléén mogelijk binnen een gezonde leefomgeving. Dat is 

 althans de mening van Rabobank nederland. Daarom hebben wij duurzaam onder-

nemen centraal gesteld binnen onze ondernemingsfilosofie. En niet zonder reden: op de 

gezondheid van onze omgeving is de laatste jaren heel wat aan te merken. Daarbij  verslechtert 

onze natuurlijke leefwereld vooral onder invloed van het pragmatische kortetermijndenken. 

Vandaar dat Rabobank nederland doelbewust investeert in duurzame technologie, maar 

tegelijkertijd ook in de verduurzaming van de voedings- en agrarische industrie. Ook de 

negatieve gevolgen van de huidige klimaatverandering hebben onze volle aandacht. Daartoe 

ontwikkelen we een energiebeleid dat op schoon en zuinig inzet én bieden we producten die 

bijdragen aan een duurzame samenleving.

Als Rabobank nederland staan we niet alleen in ons vastomlijnde streven om maatschap-

pelijk verantwoord te ondernemen. Lang voordat MVO in steeds bredere kringen een 

 bekende afkorting werd, had ook onze dochteronderneming Obvion de toegevoegde waarde 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen al erkend en een plek gegeven in haar 

 ondernemingsstrategie. Als hypotheekverstrekker kijkt Obvion hierbij uiteraard eerst naar 

mogelijkheden tot verduurzaming binnen haar eigen omgeving: de financiële dienst-

verlening. Door consequent uit te gaan van het langetermijnbelang van de consument, 

 levert Obvion een positieve bijdrage aan een financieel gezonde huizenmarkt. Want hoewel 

‘Amerikaanse toestanden’ op de nederlandse huizenmarkt niet voorkomen, kan ook op 

 eigen bodem nog veel verbeterd worden aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van financiële 

producten. Obvion vervult wat dat betreft een absolute voortrekkersrol.

Ook op het gebied van milieubescherming heeft Obvion in 2007 nieuwe, kordate stappen 

gezet. Obvion wordt een cO2-neutrale organisatie. Bovendien wordt binnen de onder -

 neming milieuvriendelijk met het gebruik van papier omgegaan. net als Rabobank   

nederland zoekt Obvion hierbij naar een evenwichtige balans tussen het belang van de 

 samenleving én de eigen onderneming. Integriteit en respect zijn hierbij de sleutelwoorden. 

Een onderneming die haar beleid steeds aan deze begrippen toetst, garandeert dat zij altijd 

vanuit het hoogste belang handelt. En dat is nóóit uitsluitend een individueel belang, maar 

een gezamenlijk belang. Anders gezegd: wat in het belang is van de omgeving, is in het 

 belang van de onderneming.

Bert Heemskerk

Voorzitter Raad van Bestuur Rabobank Nederland

Ondernemen 
vanuit het hoogste 
belang

+c O l u m n 

tal van vakgebieden veel in huis. Hogeschool zuyd 

staat in de studiegids Hoger Onderwijs 2007 vermeld 

als de beste hogeschool van nederland. als je wat te 

bieden hebt, komen de mensen wel...”

Gezond woon- en werkklimaat

van Rosmalen en Smulders merken dat er in de regio 

krachten loskomen die Parkstad verder nationaal en 

 internationaal op de kaart kunnen zetten. van Rosma

len: “Heerlen heeft alles in zich om dat te laten lukken. 

 grote ondernemingen zoals DSM, aBP, Obvion en 

 onderwijsinstellingen als de onze, dragen daartoe bij. 

en onderschat het belang van het prachtige achterland 

niet! goed voor het toerisme en voor een gezond woon 

en werkklimaat.” Smulders: “Juist om die reden zitten 

wij voor het gros van ons personeelsbestand beter in 

Heerlen dan bijvoorbeeld in Utrecht. Dat mensen zich 

prettig voelen, is zeer belangrijk. Menselijk kapitaal 

maakt immers het verschil. Wat voor individuele 

 medewerkers goed is, is goed voor Obvion als geheel.”

Heerlen, centraal gelegen in Parkstad, is om al  

deze  redenen een perfecte uitvalsbasis voor Obvion. 

Smulders: “De regio verkeert in een transitiefase. aan 

de ene kant zie je nog steeds jong talent uit de regio 

vertrekken, vooral bij het middenkader. Ook mensen 

voor leidinggevende functies en staffuncties zijn 

 moeilijk te krijgen. Daar staat tegenover dat Limburgers 

sterk aan hun  regio gehecht zijn. De uitdaging voor 

Parkstad is dan ook: houd de talenten vast en vergroot 

de aantrekkingskracht naar buiten. Hoe? Door bij

voorbeeld te zorgen dat Heerlen de reputatie krijgt van 

hét financieel administratief centrum van nederland. 

er zitten hier al tal van gerenommeerde bedrijven.”

Toekomst zelf maken

van Rosmalen: “voor een impuls is het ook van belang 

dat hier nieuwe bedrijven starten. als Hogeschool zuyd 

houden wij daar scherp rekening mee. in elke opleiding 

zit een stukje ondernemerschap. Daar is steeds meer 

vraag naar. Met bijna 14.000 studenten moet dat 

 jaarlijks toch vijf of zes nieuwe bedrijven op kunnen 

 leveren!” verder is het dringend zaak dat Parkstad naar 

buiten toe beter wordt ‘verkocht’, vinden beiden. van 

Rosmalen: “er is hier zoveel gaande! neem de innovatie 

bij DSM: nieuwe energie, nieuwe materialen, zonne

cellen.” Smulders vult aan: “iCT, retail, toerisme...”

Beide heren concluderen dat er duidelijk sprake is van 

een positieve trend. Hoe de nabije toekomst eruitziet? 

Smulders: “De toekomst maken we zelf. Obvion en 

 andere bedrijven zijn of worden spelers van formaat.  

Je merkt daarvan de effecten. De grote bedrijven hier 

kent men overal in nederland. Mensen van buiten 

 Limburg beginnen zich al makkelijker te melden.” n

De Pancratiuskerk 
De roomskatholieke Pancratiuskerk ligt 
aan het Kerkplein in het centrum van 
Heerlen en is gewijd aan SintPancratius, 
een van de vier ijsheiligen. De kerk is 
 opgetrokken in romaanse stijl en dateert 
uit de twaalfde eeuw. De ingrijpendste 
verbouwing vond plaats in de periode 
19011903 onder auspiciën van de 
 Roermondse architect Jos Cuypers. 
 Hierbij moest het neogotische koor uit 
1863 wijken voor een transept met 
 vieringtoren en een nieuw koor in neo
romaanse stijl. 

het thermenmuseum
Het Thermenmuseum in het centrum van 
Heerlen opende in 1977 zijn deuren. Het 
gebouw kent een opvallende architectuur 
met toepassing van veel staal, glas en beton. 
De primaire kleuren rood, geel en blauw 
zijn bepalend voor zowel interieur als ex
terieur. Het museum is over de opgraving 
van een oud, Romeins badhuis heen ge
bouwd. Daarmee is het een van de weinig 
sitemusea in nederland. Het Thermen
museum toont naast de opgraving ook 
archeologische vondsten uit de Romeinse 
tijd uit Heerlen en directe omgeving.

Parc imstenrade
Parc imstenrade in Heerlen is een modern 
woonzorgappartenmentencomplex aan de 
rand van Heerlen waar stijlvolle nieuw
bouw en nostalgie hand in hand gaan. 
Het oude, karakteristieke hart van het 
complex deed zeventig jaar dienst als 
vroedvrouwenschool en kraamkliniek: 
80.000 baby’s zagen er het levenslicht. 
Ongeveer de helft van het dertien hectare 
grote Parc imstenrade bestaat uit helling
bos. Dit unieke stukje natuur is beschermd 
en herbergt tal van vogelsoorten. Parc 
imstenrade is sinds 1995 in eigendom 
van de vitalis Woonzorg groep.

De kansen om in de regio  
Parkstad maatschappelijk carrière 

te maken, liggen er

V i s i e  -  O B V i O n  e n  h a a R  t h u i s B a s i s  v e r v o l g

De schacht van de voormalige 
Oranje-nassau mijn
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Dóórgaan
“als je weet wat je wilt, moet je het voor 
honderd procent oppakken. ik wist op 
een gegeven moment precies wat ik 
 wilde. ik weet nog dat ik na mijn stage  
bij De Swaen in Oisterwijk wilde blijven. 
De Swaen was toen enorm populair, ze 
stonden in de rij om er te mogen werken. 
ik belde Cas Spijkers en zei: ‘ik wil graag 
blijven, maar dan moet u nú zeggen of 
dat kan.’ ik kon meteen langskomen voor 
een sollicitatiegesprek.”

Waardering
“Door de Michelinster kreeg ik nog meer 
waardering. ik zeg ook vaak dat ik hem 
nooit meer kwijt wil. Succes is natuurlijk 
leuk. Het is leuk om ergens goed in te zijn 
en daar een vervolg aan te geven. Maar ik 
zie het vooral als een bevestiging en waar
dering van iets. Je bent erin  geslaagd om 
je gasten te laten genieten. Dat is en blijft 
toch de basis van ons vak: je doet het net 
als een artiest voor het  applaus.”

genieten 
“Hoe sta ik in het leven? We werken 
 allebei heel hard, maar we genieten er 
ook van. Die twee dingen zijn voor mij 
niet te scheiden. als ik in mijn vak niet 
alles leuk zou vinden, zou ik er mee 
 stoppen. echt waar. ik snap niets van 
mensen die uit gaan eten en er chagrijnig 
bij zitten. ze zijn vrij, anderen werken op 
dat moment hard om het ze naar de zin te 
maken en toch mopperen ze. Dat rijmt 
niet met die situatie. Je moet ook het 
 vermogen hebben om het leuk te 
 máken.” 

een magisch gerecht
Koks zijn kunstenaars, vindt Margo 
Reuten. en zoals er ook geen 
 ‘mooiste’ Rembrandt bestaat, is er 
ook geen ‘lekkerste’ gerecht. “ge rech
ten blijven groeien. Soms is er ineens 
een magisch moment waarop ik een 
gerecht perfectioneer. Of ik word  
’s nachts wakker; dan heb ik  onbewust 
in mijn slaap  gewerkt aan dat  
‘ideale’ gerecht.”
een gerecht waar in ieder geval 
 karakter in zit en dat Reuten van 
 harte aanbeveelt omdat ‘ik het zélf zo 
wil hebben’ is een krabtaartje met 
een karamelhulsje en schuim van 
 appel. “Maar ook een langoustine 
met zilveruitjescrème en Yanté is  
een favoriet.”

Combinatie 
“ik combineer het Bourgondische van 
mijn oma met het ondernemende van 
mijn vader. in de horeca is dat een ideale 
combinatie. zo heb ik samen met mijn 
partner ons restaurant kunnen opbouwen. 
in 1993 kregen we de kans dit pand over 
te nemen. Het is grondig verbouwd en 
uitgebreid, maar het is nu precies zoals ik 
het voor ogen had. Dat móet. alles moet 
kloppen om goed te kunnen presteren.”

Passie
“als je iets met passie doet, komt de ma
gie vanzelf. Bij Da vinci willen wij de 
mensen verwennen, dat is het belangrijk
ste uitgangspunt. Dat doen we met een 
team van zes man. ik probeer als coach 
het beste uit het team te halen. in het 
heetst van de strijd, onder druk, komen 
dan de mooiste dingen tot stand. Door 
die power komen er bijzondere krachten 
vrij. Dat vind ik mooie, ongrijpbare mo
menten. van zoiets moet een mens toch 
wel gelukkig worden?”

Margo Reuten
Margo Reuten (23-12-1965, Maasbracht)  
is de enige vrouwelijke sterrenkok in 
 Nederland. Het restaurant Da Vinci in 
Maasbracht, dat zij vanaf 1993 samen met 
haar partner Petro Kools runt, heeft al  
een Michelinster en stond in 2007 op de 
 nominatie voor een tweede ‘Michelin’. 

De trein
Reuten begon haar opleiding in Roermond 
op het kmbo (consumptieve technieken) en 
besefte al snel dat ze elke kans zou aangrijpen 
die haar verder in de culinaire wereld zou 
brengen. “Ik wilde geen enkele trein missen. 
Ben er steeds opgestapt en ben voortgedenderd.” 

Tussenstations
Van ’84 tot ’87 liep Reuten stage bij restaurant 
Juliana in Valkenburg. Daarna volgde een 
periode (’87-’90) bij het gerenommeerde De 
Swaen in Oisterwijk dat destijds onder leiding 
stond van topkok Cas Spijkers. Van ’90 tot ’92 
werkte ze bij Toine Hermsen in Maastricht. 
De laatste betrekking voordat ze zelfstandig 
begon, was bij Der Bloasbalg in Wahlwiller. 

Rijzende ster
De ster van Reuten is relatief snel gestegen. 
Op haar 24ste was ze meesterkok, in 1996 werd 
ze uitgeroepen tot Lady Chef of the Year. In 
1999 volgde de Michelinster voor Da Vinci. 
Tussen de bedrijven door manifesteerde Reuten 
zich met de presentatie van haar eigen kook-
boek Proeven van Bekwaamheid, een rijkelijk 
geïllustreerd boekwerk dat in 2003 verscheen 
ter gelegenheid van het tienjarig jubileum 
van Da Vinci. Ook werkte ze, samen met 
schoenenfabrikant Floris van Bommel, mee 
aan een campagne van Zwitserleven. 

k O e R s V a s t  -  c u l i n a i R

Van eieren pellen en schnitzels paneren tot meesterkok van het 

 sterrenrestaurant Da Vinci in Maasbracht. Het is het levensverhaal 

van Margo Reuten in een notendop. De basis voor dit succes? Haar 

immer brandende ambitie en niet aflatende werklust. “Ik wist al 

vroeg dat ik per se ergens in wilde uitblinken.”

Meesterkok Margo Reuten wil aan de top van de culinaire piramide blijven

“ik volg míjn weg: 
in elk van mijn gerechten 
zit karakter”

Piramide
“ambitie hebben is één ding, maar je 
moet het ook verwezenlijken. Succes 
komt niet aanwaaien. nu ik wat heb 
 bereikt, lijkt het allemaal zo vanzelf
sprekend, maar ik heb er iedere dag kei 
en keihard voor moeten werken. ik heb 
de hele culinaire piramide beklommen. 
Dat kon ik ook omdat ik alles leuk vond; 
dat gold al voor mijn eerste baantje toen 
ik schnitzels stond te paneren bij de 
 slager.”

zelfverzekerd
“zelfverzekerdheid vind ik een goede 
 eigenschap. ik heb wel eens gezegd dat  
ik alleen díe dingen maak die ik zelf 
 lekker vind. Daar doe je iets extra’s voor. 
natuurlijk ontwikkelt je eigen smaak zich 
ook. Je zou kunnen stellen dat elk gerecht 
van mijn hand een gerecht met karakter 
is, omdat het precies zo smaakt als ik het 
zelf wil hebben.”

32 O b v i o n  B i n d t  2 0 0 8 33O b v i o n  B i n d t  2 0 0 8



“Dat werkt fantastisch. in het begin waren 

er kinderziektes, maar die tijd is voorbij. 

Het systeem bekijkt een aanvraag op 

 acceptabele marges en in notime rolt er 

 volautomatisch een offerte uit.” Luijben: 

“Uit de aBPperiode herinner ik mij de 

‘bakken’. Je had de spoedbak, de super

spoedbak en de turbospoedbak. Wat een 

verschil met nu. Je moest wel drie weken 

wachten op een offerte.” Den Rooijen: 

“Dankzij de portal en het verbeterde proces 

is het meer dan een jaar niet meer voor

gekomen dat er ‘buiten performance’ is 

 gepresteerd. er is geen sprake van oplopende 

wachttijden, ook niet bij het verwerken van 

rentewijzigingen. Binnen drie dagen ligt er 

een offerte en binnen vijf dagen is het 

 dossier geaccepteerd.”

Degelijkheid en transparantie gebruiken 

beide tussenpersonen als sleutelwoorden om 

Obvion verder te typeren. Schoenmakers: 

“ik vertel er nog iets bij. als de rente stijgt, 

krijgen wij als tussenpersonen van Obvion 

nog drie dagen respijt om voor onze klanten 

tegen het oude rentetarief een offerte aan te 

vragen. niet veel concurrerende partijen 

doen dat Obvion na.”

Naamsbekendheid

De naamsbekendheid van Obvion is al vanaf 

het begin een punt van discussie. Obvion 

koos ervoor om richting eindconsumenten 

geen peperdure merkcampagne te voeren. 

Het merk diende door tussenpersonen te 

worden gepromoot. “Uit oogpunt van naams

bekendheid vond ik dat eerst een slecht 

idee”, bekent Luijben. “Maar achteraf is het 

een juiste beslissing gebleken. De cijfers 

spreken: het marktaandeel stijgt.” Den 

Rooijen: “Op de kantoren van de inter

mediairs vindt de advisering plaats. Daar 

moet het gebeuren.”

“De naamsbekendheid wordt steeds beter”, 

constateert Schoenmakers. “ik kan Obvion 

goed uitleggen aan mijn klanten.” zijn 

 kantoor sponsort tien tennisteams in  Boxtel. 

“Daar komen veel klanten uit voort en die 

willen vooral goed geholpen worden. in een 

vertrouwde sfeer. ze willen niet voor ver

rassingen komen te staan en zeker geen 

 tegenvaller krijgen bij verlengingsrente.  

ik heb liever goede voorwaarden en lage 

 tarieven dan dat mijn klanten zeggen:  

ik ken Obvion.”

Den Rooijen: “We zijn in 2007 gestart  

met communicatie naar eindconsumenten, 

Het merk Obvion dient door  
tussenpersonen te worden gepromoot

Rob den Rooijen, 
formulemanager Obvion 
marketing & sales

s a m e n  O n D e R n e m e n

personen die een keer of vier per jaar brain

stormen over allerlei aspecten van Obvion 

en haar producten. Op zeker moment 

 overwoog Obvion de introductie van een 

 variabel rentetarief, waarbij het tweejarig 

 tarief, inclusief twee jaar rentekeuzevrij

heid, op de helling zou gaan. Dat is toen 

door het panel terecht van tafel geveegd.” 

Den Rooijen onderstreept: “We bedenken 

geen enkel product zonder eerst met onze 

tussenpersonen te overleggen. We hebben 

uit stekende tussenpersonen. Hun expertise 

moeten we aanwenden, anders missen we 

kansen.” Schoenmakers: “Meer geldverstrek

kers brainstormen met tussenpersonen; 

Obvion hándelt er ook daadwerkelijk naar, 

is mijn ervaring.” Luijben: “Daarmee zijn 

we weer terug bij Obvion als organisatie van 

mensen: heel makkelijk aanspreekbaar.”

Spoedbak

Mensen in een organisatie zijn belangrijk, 

“Mijn klanten willen 
niet voor verrassingen 
komen te staan”

Mand als stevige basis

al sinds de beginperiode van de ballon
vaart in de 18e eeuw, neemt de mand een 
sterke positie in. Tot op de dag van van
daag worden ballonmanden gevlochten 
van rotan en wilgentenen. en nog steeds 
worden de randen van de mand afgewerkt 
met leer of suède. in de tussenliggende 
periode is geëxperimenteerd met andere 
lichte materialen, zoals aluminium. Maar 
dit zachte product verloor al na een paar 
harde landingen de concurrentiestrijd. 
Kortom: de sterke, buigzame combinatie 
van rotan en wilgentenen vormt een 
 stevige basis voor mensen die samen een 
tocht willen ondernemen.

Luijben is sinds 1990 actief in de financiële 

wereld. eerst als makelaar en hypotheek

adviseur, tegenwoordig uitsluitend nog als 

hypotheekspecialist vanuit De Hypotheek

shop in nijmegen. Schoenmakers is sinds 

vier jaar hypotheekadviseur bij FDC Boxtel. 

Daarvoor werkte hij eenentwintig jaar bij  

de Rabobank regio Den Bosch. Den Rooijen 

is sinds drie jaar formulemanager bij 

 Obvion. in Marketing & Sales is het zijn 

taak de  samenhang in marketingformules 

te  bewaken en te verbeteren. 

Over Obvion zijn beide tussenpersonen  

het eens: een duidelijk beleid, duidelijke 

vaste tarieven en... duidelijke mensen.  

“De betrokkenheid is enorm”, aldus Luijben.

Klantenpanel

Wat houdt volgens de heren ‘samen onder

nemen’ in de praktijk concreet in? Luijben: 

“Obvion gaat echt de dialoog aan met haar 

tussenpersonen. ik heb in het klantenpanel 

gezeten, een wisselende club van tussen

een hoogwaardige technische infrastructuur 

is dat evenzeer. Schoenmakers roemt in dit 

verband vooral de internet portal, het digi

tale hypotheekaanvraagsysteem van Obvion. 

Je krijgt gewoon zin om hypotheken te gaan verkopen, zó gepassioneerd vertellen ze  

over hun vak. samen met Rob den Rooijen (Obvion marketing & sales) filosoferen  

de tussenpersonen cas luijben en Jan schoenmakers over ‘samen ondernemen’.  

eensluidende conclusie: met tevreden klanten is iedereen het beste af. 
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heid aankan. Luijben: “Klopt. We hebben 

duidelijk de transfor matie gezien binnen het 

Obvion Service Centrum naar personeel met 

veel meer  deskundigheid.” Den Rooijen: 

“Klant tevredenheid is een van onze belang

rijkste targets. Het Service Centrum is het 

 commerciële frontoffice. als iets afge

sproken wordt, voeren we het uit.” nieuw  

is dat servicemedewerkers zo nu en dan 

 accountmanagers vergezellen naar tussen

personen, om ‘in het veld’ te zien hoe het 

eraan toegaat.

Luijben en Schoenmakers staan beiden vier

kant achter de Obvionkernwaarden: onaf

hankelijk; open en eerlijk; snel en flexibel; 

betrouwbaar; professioneel; persoonlijke 

aandacht. Schoenmakers: “Betrouwbaar is 

ook dat er grote partijen (aBP en Rabobank) 

achter Obvion staan.” Luijben: “Mij spreekt 

het eensporig rentebeleid aan: een  

duidelijk vast tarief, niet onderhandelbaar. 

Je bent nooit de sigaar bij renteverlenging.” 

 Schoenmakers: “Hetzelfde geldt voor boete

vrij aflossen. Dat is vaak wel anders  

 geregeld! Dan ben je weliswaar 0,2 procent 

goedkoper uit, maar betaal je wel 3 procent 

boete bij verkoop van je huis.” Den Rooijen: 

“gemiddeld verhuizen mensen eens in de 

acht jaar. Wij vinden een boeterente daarom 

niet te verantwoorden. Het kost ons omzet, 

maar dat nemen we voor lief.”

Prijs

De goede relatie tussen Obvion en haar 

 tussenpersonen werd in 2007 beloond met 

de gouden Spreekbuis voor hypotheek

verstrekkers. Deze prijs van onderzoek

bureau Blauw Research wordt jaarlijks 

 toegekend aan de geldverstrekker die onder 

intermediairs de hoogste waardering geniet. 

Obvion, zo is bekend, selecteert haar 

 tussenpersonen zeer zorgvuldig en streeft 

in de toekomst naar samen excellent 

 adviseren. in de praktijk wil dat zeggen dat 

een uiterst secuur samengestelde groep 

 tussenpersonen straks met behulp van up

todate software en een uitgekiend relatie

beheer grotere werkgebieden gaat bestrijken. 

Schoenmakers en Luijben schrikken daar 

niet voor terug: “Wij hebben er het volste 

vertrouwen in”, aldus beide heren. 

De provisie die Obvion de tussenpersoon 

betaalt, is niet de hoogste. Ook daar hebben 

Luijben en Schoenmakers geen probleem 

mee. “Tevreden klanten brengen andere 

klanten mee. Op de lange termijn zijn we 

daarmee beter af.” n

Obvion streeft in de toekomst naar  
samen excellent adviseren

Jan schoenmakers,  
FDc Boxtel

voornamelijk via internet (zie ‘Leadgenera

tiecampagne’, pagina 18). Dit doen we ter 

ondersteuning van de tussenpersonen. zo 

verzorgen we advertenties waarin we 

 communiceren dat Obvion de beste rente 

heeft – dat is iets anders dan kortstondig de 

laagste rente – heldere voorwaarden (geen 

kleine lettertjes) en een onafhankelijk 

 advies. De klant kiest vervolgens zelf zijn 

adviseur. Met de leadgeneratiecampagne 

helpen we de tussenpersonen hun klanten

bestand te vergroten, al ligt de keuze voor 

een intermediair bij de klant.”

Meedenken

De gespreksdeelnemers roemen het Obvion 

Service Centrum en de accountmanagers. 

Den Rooijen: “er is heel bewust geïnves

teerd in kwalitatief goede mensen die 

 meedenken met de tussenpersonen en die 

kantoren daadwerkelijk ondersteunen in 

plaats van productpraatjes te houden.” 

Lof dus, maar ook kritiek, al is die  gedateerd. 

zo was het acceptatiebeleid in het verleden 

te strikt, vinden beide tussenpersonen. 

 Luijben: “Dan hebben we het over de aBP

periode. voorbeeld? een arts in opleiding 

had nog geen vaste aanstelling – zoals geen 

enkele arts in opleiding – en kon daardoor 

geen hypotheek krijgen. een handelsbank 

ontving die arts met open armen. Later  

werd dat uiteraard een grote klant van die 

bank, met afname van tal van financiële 

producten...”

Dat dit tegenwoordig anders gaat, komt 

mede door de kwaliteitsverbetering van het 

personeel van het Obvion Service  Centrum 

dat tegenwoordig een casus kan beoordelen 

en daardoor een grotere acceptatie bevoegd

Binnen het Service Centrum zagen we een  
duidelijke kwaliteitsverbetering

cas luijben,  
hypotheekshop nijmegen

s a m e n  O n D e R n e m e n  v e r v o l g
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 customization mogelijk. Denk aan hyper
bodies: gebouwen die zich aanpassen aan 
de gebruiker. Maar ook procesmatig 
 verandert er veel. van ontwerp en 
 engineering tot building krijgt de 
 architect een andere rol. We worden 
meer deelgenoot van het geheel. zo is  
de cirkel rond; één computer bestaat niet, 
pas in een netwerk komt hij tot zijn 
recht.”

nieuwsgierigheid
“Mijn primaire doelstelling is toch wel het 
voeden van mijn nieuwsgierigheid. Die 
basishouding heb ik van jongs af aange
leerd gekregen. ik ben vooral geïnteres
seerd in kunst en wetenschappelijke 
 zaken. architectuurbladen lees ik niet, wel 
bladen als Scientific american. een ‘top
downmentaliteit’ ken ik niet. De vraag of 
een bepaalde ontwikkeling wel goed is 
voor de mens, is voor mij niet relevant.”

Regels
“vroeger kostte het me wel eens moeite 
om de dingen te leren ‘zoals ze horen’. 
gaandeweg kwam ik erachter dat er niet 
zo veel is ‘zoals het hoort’. De regels kun 
je bespelen. Lang is het architectuur
adagium geweest: vorm volgt functie. Dat 
vind ik onzin. ‘Form allows function’, vorm 
staat functie toe en staat het zeker niet in 
de weg, vind ik een beter uitgangspunt.”

Tijd vooruit
“ik kies het liefst voor projecten die nieuwe 
wegen openen. Waar de actuele techniek 
een rol in speelt. zodat je nét even je tijd 
vooruit bent. niet om als voorbeeld te 
 dienen en gekopieerd te worden, maar 
meer om voor anderen nieuwe mogelijk
heden te openen. als een soort weg
bereider, ja zo zou je het kunnen noemen.” 

Onafhankelijk
“Onafhankelijk wordt vaak verward met 
eigenwijs. van OnL wordt wel eens be
weerd dat we extreem zijn, maar vreemd 
genoeg oogsten we overal waardering. Je 
zou hooguit kunnen zeggen dat we onze 
eigen agenda opstellen. Die leg je ver
volgens naast die van de  opdrachtgever 
om te bekijken wat voor gemeenschappe
lijks je deelt. Meestal kom je er dan wel 
uit. Uiteindelijk staat je werk toch ten 
dienste van diezelfde  opdrachtgever.”

+

natuur
“De interne logica van hoe iets in elkaar 
zit, dat is wat mij boeit. ik laat me daarbij 
niet sturen door zoiets als ‘de natuur’. 
 Álles is natuur. Techniek condenseert  
in een product, ook dat is natuur. voor 
een boom is het niet handig als alle 
 blaadjes precies hetzelfde zijn. Computer
gestuurde productie laat zich door zoiets 
niet leiden, die gaat uit van het getal.  
Hoe vertaal je die massaproductie naar 
het ontwerpproces en de architectuur? 
Die vraag vind ik interessant.”

Cirkel 
“De computer maakt mass customization 
mogelijk: iedereen wil zijn gepersonali
seerde mobieltje en auto. De architectuur 
staat op een drempel, ook daar wordt 

inspiratie
“een eigen weg in de architectuur gaan, 
dat was voor mij niet zo moeilijk. Mijn 
vader was architect; wat hij deed, hoefde 
ik dus niet te doen. Jeugd zet zich af 
 tegen de gevestigde orde. ik was al vroeg 
geïnteresseerd in allerlei vormen van 
kunst. Mensen als de musicus györgi 
 Ligeti en beeldend kunstenaars als andy 
Warhol en Frank Stella inspireren mij. 
Onafhankelijke denkers die de vraag 
 centraal stelden hoe je iets vormgeeft.” 

Kern
“De Klassieke School in de architectuur is 
precies wat de naam al zegt: een klassieke 
school die je de basisprincipes bijbrengt. 
Maar: de klassieken leefden in hun tijd, 
ik in de mijne. aan een zeker conserva
tisme valt moeilijk te ontkomen maar te
gelijkertijd zoek ik op mijn manier naar 
de kern: de logica van het vormgeven.”

De ‘cockpit’

Hyperbodies: levende gebouwen
De computer heeft in de architectuur al gezorgd voor een totale omslag in het 
 ontwerpproces. De digitalisering maakt het mogelijk zogenaamde ‘blobs’ (binary 
large objects) te ontwerpen: amorfe, vloeiende bouwsels waarbij wanden en vloeren 
als het ware in elkaar overlopen. Maar dit is nog maar het begin. iCT zal architectuur 
op revolutionaire wijze veranderen. Kas Oosterhuis houdt zich onder meer bezig  
met ‘emotive architectuur’ en ‘hyperbodies’: aangesloten op wereldwijde netwerken 
en voorzien van sensoren zullen gebouwen in de toekomst levende, ‘adaptieve’ 
 gebouwen worden. Deze gebouwen kunnen een andere verschijningsvorm aan
nemen en zich dus letterlijk aanpassen aan de gemoedstoestand van de gebruikers, 
bijvoorbeeld via kleuren en projectie van beelden.

k O e R s V a s t  -  a R c h i t e c t u u R

Hij wordt vaak als ‘computerarchitect’ aangeduid. Een wat vervreemdende term, vindt Kas Oosterhuis. 

Zijn bureau ONL vergaart nationaal en internationaal roem door de uitdagende bouwconcepten die  

via de computer tot leven komen. “Computertechnologie ís er nu eenmaal, daar is niets vreemds aan. 

Alles wat de mens maakt, is per definitie vertrouwd en heeft logica. Van de natuur begrijp ik minder  

dan van een computer. Die is verifieerbaar.”

Kas Oosterhuis
Kas Oosterhuis (4-7-1951, Amersfoort) geldt 
als een van de belangrijkste hedendaagse 
‘computerarchitecten’. Samen met zijn vrouw, 
de Hongaarse beeldend kunstenares Ilona 
Lénárd, vormt hij het multidisciplinaire 
 architectenbureau ONL in Rotterdam. ONL 
combineert op intense wijze architectuur 
met beeldende kunst, grafische vormgeving 
en ICT. Het bureau begeeft zich op diverse 
ontwerpterreinen, zoals woningbouw, tentoon-
stellingspaviljoens, stedenbouw en inter-
actieve installaties.

Opleiding en extremen 
Oosterhuis, zoon van een Amersfoortse 
 architect, studeerde tussen 1970 en 1979 
bouwkunde aan de TU Delft. Daarna   
werkte hij samen met Frits van Dongen; een 
periode die in het teken stond van spectacu-
laire presentatietechnieken en extremistische 
concepten. In het seizoen ’88-’89 verbleef 
Oosterhuis samen met Lénárd in studio 
Theo van Doesburg te Parijs. 

Computer: 
begin van de revolutie 
De oprichting van een eigen architecten-
bureau in 1989 (sinds 2003 ONL genaamd) 
markeert de overgang naar een intensief 
 gebruik van de computer als ontwerp-
instrument. “Zonder computer kom je in 
stilstaand water terecht, dan trekt de ont-
wikkeling aan je voorbij. We staan aan het 
begin van een revolutie. Ik ben wel een soort 
van wegbereider”, aldus Oosterhuis. 

Nationaal en internationaal 
Sinds 2000 is Oosterhuis tevens hoogleraar 
Architectonisch Ontwerpen aan de TU Delft. 
Zijn Hyperbody Group bestudeert de gebruiks-
mogelijkheden van ICT in het ontwerpproces en 
de digitale invloed op het vakgebied. Bekende 
ontwerpen van Oosterhuis zijn onder meer het 
Zoutwaterpaviljoen op het werkeiland Neeltje 
Jans, de ‘Cockpit’ (autoshowroom) langs de 
A2 bij Leidsche Rijn en de interactieve sculptuur 
paraSITE. Momenteel timmert Oosterhuis 
ook internationaal aan de weg met grote 
 projecten in onder meer Hongarije (cultureel 
centrum), Beijing (autoboulevard) en kantoor-
ontwerpen in Abu Dhabi en Dubai. 

Architect Kas Oosterhuis zoekt op eigen wijze naar  
de logica van vormgeving

“ik wil mijn tijd 
nét even vooruit zijn”

Oasis manhal, abu Dhabi
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2. Toelichting   
Mede onder invloed van lage rentetarieven is in de jaren 2002 
tot en met 2005 sprake geweest van een sterke marktgroei.
De afvlakking van de markt die medio 2006 is ingezet, heeft 
zich in 2007 doorgezet met een daling van de totale 
 hypo thekenmarkt als gevolg.
Met name als gevolg van stijgende rentetarieven en daarmee 
samenhangend het teruglopen van de oversluitmarkt, is de 
 totale hypotheekmarkt in 2007 in omvang afgenomen.

Omvang hypotheekmarkt (in miljarden euro’s)

1. Toelichting   
Met het marktaandeel wordt weergegeven hoeveel procent van 
de in nederland afgesloten hypotheken zijn verstrekt door 
 Obvion.
het marktaandeel is sinds de start van Obvion in 2002 met 
65,6% gestegen tot een gemiddeld niveau van 5,3% over 2007.

Marktaandeel (in %)

1
Productieomvang (in miljoenen euro’s)

4. Toelichting   
Onder hypothekenportefeuille wordt verstaan: het bedrag aan 
hypotheken dat Obvion per einde van elk jaar in beheer heeft.
De hypothekenportefeuille wordt beïnvloed door nieuwe 
 productie maar ook door aflossingen en door oversluitingen  
op bestaande hypotheken.

De gepresenteerde hypothekenportefeuille bestaat uit hypo-
theken:
- eigen portefeuille;
- portefeuille beheerd voor derden;
- gesecuritiseerde portefeuilles.

Omvang hypothekenportefeuille (in miljoenen euro’s)

3 4

3. Toelichting   
Met productie wordt het bedrag weergegeven dat in enig jaar 
door Obvion aan hypotheken is verstrekt.
Medio 2002 verstrekt Obvion voor het eerst voor eigen  rekening 
en risico hypotheken.

In de vorige grafieken zijn reeds de belangrijkste ontwikkelingen 
van het marktaandeel en de marktomvang beschreven.
De daling van de marktomvang is per saldo groter dan de stijging 
van het marktaandeel.
hierdoor is de productie in 2007 niet gestegen ten opzichte 
van 2006.
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Marktomvanggegevens zijn ontleend aan het Kadaster.Marktaandeelgegevens zijn ontleend aan het Kadaster.
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Nettowinst (in miljoenen euro’s)

6. Toelichting  
De nettowinst is sinds de start van Obvion gestegen van € 4,7 
miljoen in 2002 tot € 35,4 miljoen in 2007. 
De ontwikkeling van de nettowinst in de jaren 2002 tot 2004 is 
in lijn met de groei van Obvion.
De tijdelijke terugval van de nettowinst in 2005 wordt veroor-
zaakt doordat een verslaggevingstechnische aanpassing van de 
waarderingsgrondslagen heeft plaatsgevonden.
na 2005 is de stijgende lijn weer duidelijk zichtbaar.

5. Toelichting
In bovenstaande grafiek is het aantal werknemers werkzaam bij 
Obvion opgenomen.
In dit aantal zijn zowel de interne als de externe werknemers 
opgenomen. 
het aantal is weergegeven per einde van het gepresenteerde 
boekjaar.

De ontwikkeling van het aantal werknemers vertoont een 
 duidelijke lijn met de gestegen omvang van de portefeuille en 
onze activiteiten (bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit en 
klanttevredenheid).

Aantal werknemers (in fTE)
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Eigen vermogen (in miljoenen euro’s)

2002 2003 2004 2005 2006 2007
0

150

100

50

200

250

300

350

400

450

7

7. Toelichting  
het eigen vermogen is in de periode 2002 tot en met 2007 
 gestegen van € 73 miljoen naar € 427 miljoen. 
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