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De nieuwe BOB interim-voorzitter is bekend
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In gesprek met Rogier Camijn (KHN Delft)
Hier moet je zijn #inDelft
Overleeft het Delftse toerisme de coronacrisis? 

Jarl Broekhuizen (eigenaar Sevenhills New York 
Bistro & Lounge) namens Stichting BOB.



Persoonlijke ruimte & Corona
Ik sta in de rij bij de bakker. Achter mij 
staat een echtpaar, ik schat hen beiden 
zeventig plus. De twee staan ondertussen 
wel erg dichtbij en ik doe als vanzelf een 
stap naar voren. Afstand of ruimte. Het 
stel doet, al kletsend, dezelfde stap naar 
voren. Ik kijk achterom en hoop dat mijn 
blik genoeg zegt; meestal lukt dat wel. 
Niets, ze blijven gewoon staan. Dan toch 
maar op de man af netjes vragen of ze 
misschien wat meer ruimte willen geven. 
Gevolg: twee verontwaardigde gezichten 
en geen extra ruimte.

Neem ik het hen kwalijk? Een beetje wel. Ik 
vond het niet makkelijk om te vragen en kreeg 
bovendien niet de reactie waar ik op hoopte. 
Maar, aan de andere kant, is dit niet wat er 
nu gebeurt? Verlangend naar de wereld zoals 
ze was, keren we alweer terug naar onze 
‘vertrouwde persoonlijke ruimte’? Cultureel 
antropoloog Edward T. Hall kenmerkte in 1966 
onze 4 persoonlijke ruimte niveaus; van intiem 
(0-45 m.) en persoonlijk (0,45-1,20 m.) tot 
sociaal (1,2-3,5 m.) en tenslotte publiek (+3,5 
m.). Die ruimtelijke niveaus hanteren we bijna 
allemaal, vaak ongemerkt. Tot Corona om de 
hoek kwam kijken en we plots bewust over die 
afstand moesten nadenken. Afstand houden tot 
een onbekende in de rij bij de bakker zou geen 
probleem moeten zijn, maar afstand nemen in 
onze intieme en persoonlijke kring… dat vinden 
we lastig. Voelden we enkele maanden geleden 
nog eensgezindheid en was een blik – zoals 
die van mij – genoeg geweest om weer netjes 
afstand te nemen; nu zijn we misschien een 
beetje Corona moe geworden. Durf dan nog 
maar eens de ruimte te creëren om om afstand 
te vragen.

Op dit moment merken we met name dat ons 
gedrag in de horeca een uitdaging is. In een 
lunchzaak, café of restaurant zijn we graag mét 
en dichtbij elkaar: met vrienden bijpraten en 
lachen of juist nieuwe mensen leren kennen. 
Vooral met een drankje erbij vervagen grenzen. 
Het kader van ‘één huishouden’ rekt op en 1,5 

meter wordt steeds kleiner. Zowel binnen als 
buiten. Oké, we voelen ons misschien steeds 
veiliger, de regels zijn minder strikt en de 
handhaving wordt steeds lastiger. Maar er is wel 
degelijk handhaving. En belangrijker nog: Corona 
is niet weg en handhaving blijft.
 
Maar hoe spreken we elkaar hierop aan? In 
de rij bij de bakker of juist in de horeca? De 
leukste voorbeelden daarvan bevatten allemaal 
2 dingen: begrip en humor. Denk maar terug 
aan die PIMP theatershow van Milo Berlijn. 
Sterker nog, we hopen dat Milo ons binnenkort 
persoonlijk nog wat tips over dit thema kan 
geven. We komen er graag op terug. En in de 
tussentijd houd ik het zelf ook in gedachten… 
voor als ik weer in de rij bij de bakker sta.

Sandra Kooiman
Centrummanager Binnenstad Delft



De nieuwe BOB interim-voorzitter is bekend
Mogen wij aan u voorstellen: Jarl Broekhuizen, 
hardwerkende ondernemer én duizendpoot in 
de Delftse binnenstad. Sinds kort is daar een 
extra paar pootjes bijgekomen en is hij inte-
rim-voorzitter van Stichting Bestuurlijk Over-
leg Binnenstad (BOB): de belangenbehartiger 
van alle ondernemers in binnenstad Delft. 
Een voorstelronde over strategisch onderzoek, 
volle agenda’s, parkeren en een zoektocht.

Het is eind juni 2020 wanneer David Lansen 
zijn taken als BOB voorzitter neerlegt. Na 4,5 
jaar voorzitterschap zwaait hij af en laat een 
professioneel vacuüm achter. Een definitieve 
vervanger is dan nog niet bekend. Gelukkig is daar 
Jarl Broekhuizen om tijdelijk invulling te geven 
aan de vacante functie. “We hebben als bestuur 
heel bewust gekozen om niet direct een nieuwe 
voorzitter naar voren te schuiven. Dit onder andere 
vanwege het lopende onderzoek in samenwerking 
met The Alignment House.” Uit dit onderzoek volgt 
later dit jaar namelijk een strategisch plan. Doel? 
Duidelijkheid verschaffen over hoe de binnenstad 
ondernemers en organisaties nog meer mét elkaar 
bewegen en minder langs elkaar. “De uitkomsten 
van het onderzoek zullen ook een beeld van een 
eventuele nieuwe voorzitter schetsen. Wat hij of zij 
kan doen en hoe de taakomschrijving eruitziet. Voor 
nu schuif ik als voorzitter aan bij de overleggen.” 

OVER VOLLE AGENDA’S GESPROKEN
Jarl is interim-voorzitter en voegt daarmee 
een rol toe aan zijn uitgebreide cv. Waar hij 
natuurlijk bovenal ondernemer is, is hij ook de 
nodige uren actief als bestuurslid KHN, voorzitter 
winkeliersvereniging Zuidpoort en penningmeester 
BOB. “Alles combineren is de grote uitdaging van 
een betrokken ondernemer. De beperkte tijd maakt 
het wel tot een grote uitdaging.” Of Jarl binnen zijn 
tijd als interim-voorzitter voor verbinding wil zorgen? 
Inkopper. Natuurlijk. Afgelopen crisismaanden zag 
ook hij steeds meer samenwerking in de stad. “Dat 
was top om te zien, het collectieve gevoel en de 
daadkracht. Natuurlijk zien we nu ook weer steeds 
meer ondernemers die zich op hun eigen zaak 
richten. Volkomen begrijpelijk, maar laten we de 
kracht van samenwerking niet vergeten.” 

PARKEERTRANSITIE
Een heet hangijzer in de Delftse binnenstad waar 

niemand de vingers aan wil lijken te branden. 
Een doorn in het oog van veel ondernemers en 
bewoners. Een stip op de horizon voor anderen. 
Hoe Jarl over dit onderwerp denkt? “Ik ben van 
mening dat een meer autoluwe stad op lange termijn 
een absolute toevoeging is. Veel winkeliers zijn 
bang dat het zo lastiger wordt voor de klant om 
hun winkel te bereiken. Die angst snap ik en moet 
ook serieus genomen worden.” Er verdwijnen 550 
parkeerplaatsen in de binnenstad. De grachten 
worden teruggegeven aan wandelaars en fietsers. 
Auto’s parkeren moet vooral weer iets worden 
voor omliggende parkeergarages. “En daar ligt een 
enorme kans! Ik ben groot voorstander van het 
verlagen van de parkeertarieven in garages. Laten 
we werken met gestaffelde tarieven en zo een langer 
verblijf van bezoekers stimuleren.” 

VOORZITTER GEZOCHT?
Voor nu nog niet. Er wordt eerst gekeken naar 
het strategisch onderzoek van The Alignment 
House. Wellicht dat de functie van voorzitter er wel 
heel anders uit komt te zien. “De prioriteit is dat 
ondernemers zich nu actief gaan aansluiten bij BOB 
en zitting nemen aan de tafel.” Jarl is een rasechte 
ondernemer met een visie. Jaren terug voor het 
eerst in Delft als student Civiele Techniek, daarna 
als bekend gezicht bij Café Vlaanderen, ondertussen 
reeds 3 jaar eigenaar van Sevenhills New York Bistro 
& Lounge en nu dus ook actief als interim-voorzitter 
van BOB. “Zoek de kracht in de stad en draag die ook 
uit. Met elkaar. Zo maken we met z’n allen van Delft 
een nog mooiere stad en een nog sterker merk.” 

 

mailto:info%40bobdelft.nl?subject=BOB%20aansluiten


Chainels
Chainels is het online platform (web & app) voor ondernemers om elkaar 
te informeren. Vertel elkaar het laatste nieuws, deel je nieuwsbrief, vraag 
collega-ondernemers naar hun mening d.m.v. een enquête, deel een 
evenement en waarschuw elkaar voor verdachte situaties. Maar ook het 
opzetten van gezamenlijke marketingacties gaat snel en eenvoudig via het 
online platform want met één druk op de knop bereik je elkaar.

WERKGEBIEDEN
Chainels brengt ondernemers en dienstverleners binnen één werkgebied met elkaar in verbinding. 
In Delft zijn er 10 werkgebieden. Ieder werkgebied heeft dus zijn eigen community binnen Chainels. 
Daarnaast is er een overall community en dat is Stadsbreed. Op het moment dat je stadsbreed wilt 
publiceren, kun je jouw bericht posten via ‘Mijn Nieuws’ of stuur een e-mail naar:
stadsbreed@ondernemersfondsdelft.nl

MEER DAN 1500 ONDERNEMERS
Het Ondernemersfonds dat Chainels heeft geïnitieerd heeft al ruim 1500 Delftse bedrijven en 1700 
individuele leden kennis laten maken met het online platform. En deze aantallen leden nemen nog 
steeds toe. Ook een wijkagent, centrummanager of gemeentefunctionaris kan eenvoudig relevante 
informatie delen met de hele community.

AANMELDEN
Wil je je collega-ondernemers snel bereiken? Word dan gratis lid van Chainels en vraag een inlog 
aan bij stadsbreed@ondernemersfondsdelft.nl. Je ontvangt dan een wachtwoord en de instructies 
hoe Chainels werkt. 

mailto:stadsbreed%40ondernemersfondsdelft.nl?subject=Chainels
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Rogier Camijn mist reuring, maar voelt positieve energie
Het jaar 2020 had een fantastisch jaar 
moeten worden voor de Delftse horeca. 
Invictus Games, Formule 1, Songfestival, 
EK voetbal, Olympische Spelen; allemaal 
afgelast. Wordt het topjaar nu een crisisjaar? 
Rogier Camijn is dagelijks bestuurslid 
van SCMD mede als vertegenwoordiger 
van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) 
sectie Delft. Afgelopen maanden krijgt het 
KHN Delft bestuur een hoop vraagtekens 
voorgeschoteld en probeert daar samen 
met het team van KHN uitroeptekens van te 
maken.

(ON)ZEKERHEID
KHN Delft kent ongeveer 160 leden dagelijks 
bestuur bestaande uit onder meer cafés, hotels, 
restaurants en partycentra. Corona betekent 
voor veel ondernemers een enorme mate van 
onzekerheid: kosten lopen door, inkomsten 
nemen drastisch af of hebben volledig stil 
gestaan. “Houd dan alle leden maar eens aan 
boord hè? Maar dat is toch gelukt met een brede 
communicatie: nieuwsbrieven, vragen stellen aan 
ondernemers en die input dan weer bij Gemeente 
of SCMD neerleggen.” De ene ondernemer 
krabbelt alweer voorzichtig optimistisch op, waar 
een ander toch langdurig aan het wankelen is 
gebracht. De gevolgen zijn lang niet voor iedereen 
te overzien. Rogier heeft het afgelopen half jaar 
ieder lid, maar ook veel niet-leden, wel een keer 
gezien of aan de lijn gehad. “Juist de leden die we 
niet in het vizier hebben, baren ons zorgen. Dan 
gaan we even langs of doen we een belletje. Dan 
weet je of daar extra aandacht nodig is.”

WEER OP GANG KOMEN
Delft is druk bezig met een herstel campagne. 
In samenwerking met onder meer NBTC, Delft 
Marketing en Gemeente Delft is er een gericht 
plan gemaakt om weer bezoekers te trekken. 
Eerst de regio, dan de buurlanden, dan de 
zakelijke markt. Zeker die laatste markt is onder 
andere voor hoteleigenaar Camijn interessant. 
Het is immers geen geheim dat zakelijke 
beslissingen vaak face-to-face worden gemaakt. 
Aan tafel in een restaurant met een flesje wijn 
erbij. Bovendien blijft zo’n 70% ook overnachten. 
“De zakelijke markt moet echt weer op stoom 
komen. SCMD focust zich op de binnenstad. 

Maar de grote bedrijven - die nu niet ‘thuis’ zijn 
- zitten aan de randen: DSM, 3M, Applikon, om er 
een paar te noemen” Uit cijfers van het RIVM blijkt 
overigens dat Delft relatief weinig besmettingen 
kent. Toch is er nog altijd vanuit de zakelijke 
markt een bepaalde terughoudendheid. “Als stad 
zijnde moeten we laten zien dat het hier veilig is. 
Communiceren is belangrijk. En dan niet met de 
harde hand, maar met een open blik gericht op 
ondersteuning.”

DELFT HARTJE DATA
Om in de nabije toekomst een nog beter beeld 
te hebben van de Delftse bezoekersstromen, 
start er per 1 september een nieuw initiatief (uit 
de koker van Bas Vollebregt en Michiel Visser): 
VisitorData. Om vorm te geven aan beleid rondom 
verblijfstoerisme. Om actuele gegevens en 
inzichten te vergaren. “Je kan zo gericht meten 
waar mensen vandaan komen, hoe lang ze in de 
stad verblijven en of de bezoekers verschillen in 
het weekend of doordeweeks. Sluit je aan, leer 
meer over verblijfstoerisme in Delft en ontdek 
interessante marketingkansen.” Een reuzensprong 
richting het uiteindelijke hoofddoel: kwalitatief 
goede bezoekers aantrekken die langer verblijven 
en meer besteden.

http://www.visitordata.nl


Social Wall Delft Binnenstad #inDelft



Overleeft het Delftse toerisme de coronacrisis?
Miriam Notten is voorzitter van Platform Toerisme Delft en heeft de laatste maanden Delftse 
ondernemers in de sector zien worstelen. Maar mede dankzij snelle ondernemers acties, een 
speciale taskforce en een gerichte herstelcampagne, lijkt ook toeristisch Delft weer vaste 
grond onder de voeten te krijgen. Hoewel de situatie onzeker blijft, is het devies om toch ook 
vooruit te durven kijken. “We moeten zorgen dat Delft op het netvlies komt en blijft.”

Ondernemend Delft is nog altijd keihard aan het werk om de schade te beperken. Om het hoofd zo 
optimistisch en realistisch mogelijk boven water te houden. Ook het toerisme, een belangrijke pilaar 
voor de bezoekerseconomie van de (binnen)stad, kent een terugval. De waarde van een platform 
bewijst zich misschien wel het meest in crisistijd en dus klimt toeristisch Delft nu voorzichtig weer 
uit dat dal. “We hebben direct gereageerd en snel gehandeld. Delft sloeg altijd al de handen ineen, 
maar die samenwerkingen zijn nu nog steviger. Dat is mooi om te zien.”  Bij Platform Toerisme 
Delft schuiven Delftse partijen aan om samen de visie tot 2030 door te ontwikkelen. Een beleidslijn 
voor de toekomst. “Samen met onder meer de Gemeente, SCMD, KHN, BOB en Delftse bewoners, 
stemmen we belangen op elkaar af.”

DEUR OP EEN KIER
Langzamerhand vinden regiogenoten, maar ook toeristen uit de buurlanden, de weg naar de 
(binnen)stad weer. Het herstel omtrent de zakelijke bezoeker laat helaas nog wel op zich wachten. 
Zoveel mogelijk thuiswerken is nog altijd de norm. Of ontstaat er langzaam weer beweging in die 
markt? “De hybride congressen zijn in ontwikkeling. Delft is specialist in kleinschalige congressen 
en die vraagt groeit. Bovendien is Delft, met al haar techniek en innovatie, een vruchtbare bodem 
voor creatieve oplossingen. Al die kennis zorgt voor een voorsprong.” 

OP HET NETVLIES
Bij Delft Marketing maakt men overuren voor de uitrol van de herstelcampagne. Inmiddels worden 
de eerste resultaten zichtbaar en wordt Delft weer gevonden. “Ik ben daar heel positief over 
gestemd. Hoe je het ook went of keert, we moeten mensen herinneren aan wat hier allemaal te 
doen is qua shoppen, cultuur en horeca: een nieuwe weg op een verantwoorde manier.” Nu veel 
ondernemers de focus weer iets naar hun eigen winkel en product verplaatsen, roept Miriam op tot 
een blijvende nieuwsgierigheid. “Wees nieuwsgierig en belangstellend. Omdat je dan met elkaar 
kunt ontdekken wat de ander te bieden heeft aan talent, ideeën en mogelijkheden.” 

COLOFON
Dit is een online nieuwsbrief voor de 
Delftse politiek en ondernemers in de 
binnenstad.
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