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Onderscheiden

‘Regelen zit
in mijn bloed’
BN DeStem portretteert de trotse dragers van een koninklijke onderscheiding. Vandaag Bob Sevenhuijsen.

door Monique Meeuwisse

„

Als ik zo terugkijk op
mijn leven, denk ik weleens: heb ik dat echt allemaal gedaan?” Bob Sevenhuijsen lacht dat hij eigenlijk nog veel meer activiteiten
in zijn leven ondernomen
heeft dan die tijdens zijn benoeming tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau werden opgesomd. En dat waren al heel
wat vrijwillige bijdragen aan
de samenleving: Sevenhuijsen (76) begon in 1972 zich in
te zetten voor het Oranjecomité in Wouw, was oprichter
en voorzitter van Filmclub 74
in Wouw, was bestuurslid
van diverse commissies van
de Tennisvereniging Smash
in Bergen op Zoom, was 15
jaar (hoofd-)scheidsrechter
van de Koninklijke Nederlandse Tennisbond en als
commissielid, voorzitter en
thans nog vrijwilliger bij Golfclub Reymerswael. ,,Door
mijn werk als account manager heb ik op verschillende
plaatsen gewoond”, legt Sevenhuijsen uit.
„In Den Haag, waar ik na
mijn huwelijk met Ilse woonde, speelde ik door mijn interesse voor de jazzwereld al
voor gratis taxi chauffeur
voor de bekende impresario
Paul Acket als hij beroemde
artiesten vervoerd moest hebben. Daardoor heb ik grote
sterren als Ella Fitzgerald, Jim
Reeves en anderen persoonlijk ontmoet. Later verhuisden we naar Tilburg, Bergen
op Zoom en Wouw. Sinds
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䡵 ‘Ik heb het altijd graag ge-

daan, niet om een lintje te krijgen.’
bijna zeven jaar woon ik in
Roosendaal. In onze Bergse
tijd echter heb ik bekende
Amerikaanse countryzangers
naar Bergen op Zoom gehaald
zoals Freddy Fender. Als ik
maar kon regelen. Het regelen
van allerlei zaken doe ik gewoon graag, het zit in mijn
bloed! Ik ben nu eenmaal
geen stilzitter.’’
De regelneef geeft toe dat hij
het de laatste jaren wel wat
rustiger aan is gaan doen. ,,Ik
heb inmiddels vijf kleinkinderen. Ik wil zoveel mogelijk genieten van mijn vrouw en kinderen zolang dat nog allemaal
kan. Ilse en ik zijn net weer terug uit Bali.”
Sevenhuijsen is wel blij met
het lintje. „Vooral omdat ik
uit allerlei onverwachte hoeken felicitaties heb gekregen.”

‘Crisis? Juist dan
‘We moeten uit de angstmodus zien te raken’
Thea Fillekes van Verzuim Actief
zegt dat haar bureau in deze tijden van economische neergang
van grote betekenis kan zijn voor
ondernemers die de Roosendaalse beurs bezoeken. „Ik help ze
om het ziekteverzuim in hun bedrijven in de hand te houden.
Juist in tijden van crisis is dat
heel actueel. Er wordt veel bezuinigd, wat leidt tot steeds hogere
werkdruk en hogere ziekte-uitval.”
De 54-jarige onderneemster uit
Schijf komt al jaren bij bedrijven
over de vloer. Ze proeft dagelijks
de sfeer op de werkvloer en in directiekamers en is ‘totaal niet
pessimistisch’ over de toekomst
van de Nederlandse economie:
„Het gaat nog een tijdje zo door
en dan gaan we stabiliseren.
Daarna weten we echt weer de
weg omhoog te vinden.”

䡵 Thea Fillekes: ‘Totaal

niet pessimistisch over toekomst’.

Het rotsvaste vertrouwen van de
West-Brabantse stoelt mede op
haar overtuiging dat we in Neder-

land tijdelijk de weg kwijt zijn.
„We laten ons veel te veel beïnvloeden door de cijfers. We moeten uit de angstmodus zien te raken. Het geld is er heus wel. Kijk
maar naar al die spaartegoeden
die de afgelopen jaren zo enorm
zijn gegroeid.” Die psychologische dip is wel iets dat de regering zich mag aantrekken van Fillekes. „Rutte heeft het publiek al
eens opgeroepen om weer te
gaan kopen, om weer vertrouwen te krijgen. Maar dat was helaas een beetje over de top. En al
die recente frustraties over bijvoorbeeld uitkeringsgelden die
worden verkwist, scheppen bepaald ook geen vertrouwen.”
Ook gemeenten mogen wat Fillekes betreft het ondernemerschap meer stimuleren: „Stap als
wethouder eens ongevraagd een
bedrijf binnen. Toon interesse.”

‘Niet de crisis altijd over de schuld van geven’
Het is volgens Patricia Borghouts
een bekend gegeven dat bedrijven in economisch zware tijden
de neiging hebben zich terug te
trekken en minder aandacht te
besteden aan communicatie en
marketing. Maar door public relations te gebruiken als sluitpost,
benadelen ze zichzelf nog meer,
meent de eigenaresse van GRAZImedia uit Zevenbergen, een
bureau voor online communicatie.
De content adviseur (40) heeft
een kleine stand op de Rode Loper. Ze zegt dat veel ondernemingen een denkfout maken: „Juist
door je in slechte tijden beter te
profileren, trek je de aandacht.
Natuurlijk kost dat geld. Maar als
je niks doet, krijg je geen klanten. Dat kost uiteindelijk nog
meer geld. Je moet blijven investeren.”

䡵 Patricia Borghouts: ‘Juist nú

moet je je profileren’.
Dat laatste moeten ook de bezoekende zzp’er en mkb’ers op
de beurs doen, adviseert de deskundige. „Voor een kleine onder-

nemer was het lang duur om te
adverteren en zichzelf via de media in de kijker te zetten. Maar tegenwoordig kun je jezelf online
veel goedkoper bekendmaken bij
je doelgroep.”
De Zevenbergse onderneemster
wijt de huidige recessie zoals velen op de beursvloer aan het ‘typische crisisdenken’ in Nederland: „Die negativiteit is zo jammer.”
Borghouts is van oordeel dat de
overheid zich beter zou moeten
verdiepen in het bedrijfsleven,
met name in de bouw, om dat er
weer bovenop te helpen. Maar ze
vindt ook dat bedrijven en burgers zelf een grote eigen verantwoordelijkheid hebben: „We
moeten niet voortdurend de crisis overal de schuld van geven.
Het gaat er niet om wat niet kan,
maar om wat nog wel kan.”
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䡵 Net als een echte burgemeester heeft ook burgemeester Cees Dielemans

van de Heuvellaan een ambtsketen.foto Marcel Otterspeer/het fotoburo

ven sjoelbakken in de huiskamer
van Cees Dielemans (66). En zijn
keuken fungeerde als bar voor de
ongeveer honderd buurtbewoners in zijn straat. Inmiddels is
het Heuvellaanfeest aan zijn 35e
editie toe.
„Och, de sociale bewogenheid
hier in de straat ligt gewoon erg
hoog”, steekt Dielemans van wal.
Maar daarnaast is het toch zeker
ook dankzij zíjn inzet dat het
feest nog altijd zoveel mensen op
de been brengt.
Vandaag de dag zit Dielemans
niet meer in het bestuur. Dat bestaat uit Edgar Wienen, Louisa
Goris, Olaf van Dijk en Ward Fer-

