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‘Mensen blij maken, 
dan krijg ik een 

glimlach van oor tot oor’ 



Ed Hoogendijk: ‘Delft is nog altijd ongelooflijk gastvrij!’

Sociaal mens. Rasechte ondernemer. 
TV-kok. Delft-promoter. Noem hem wat 
je wilt, één ding moet je hem nageven: Ed 
Hoogendijk zit vol energie. Dit is het eerste 
interview na een lastige periode. Hij nam 
alle drempels die hij tegenkwam en gaat nu 
weer vol gas richting toffe initiatieven en 
evenementen. Maar hoe zorgen we samen 
voor een nog gastvrijer Delft Ed? 

Warm Welkom
Delft heeft de ambitie om de huiskamer van 
de Randstad te zijn. Een warm welkom op de 
deurmat. Dat klinkt hartstikke mooi, maar hoe 
staat het in werkelijkheid met gastvrijheid in 
Delft? Volgens Ed Hoogendijk van Boudoir Le 
Mariage staan we er nog altijd rooskleurig 
voor. “Maar gastvrijheid begint echt bij jezelf. 
Hallo. Goedemorgen. Goedemiddag… Dat 
soort vriendelijkheid is een normaal iets. Dat 
vragen we van personeel, maar hebben we onze 
dochters ook meegegeven.” 

kan ik uW jas aannemen?
Jazeker! In een restaurant neemt gastvrij 
personeel je jas aan. Maar hoe vertaalt deze 
service zich naar de Delftse binnenstad? “Het 
begint allemaal bij de Rijksweg: ‘Welkom in 

Delft’. Daarna moet direct duidelijk worden hoe 
je navigeert naar één van de Delftse highlights 
zoals De Nieuwe Kerk.” Nu wordt er al enkele 
jaren flink nagedacht over het verbeteren van 
de bewegwijzering, met name om gasten te 
voorzien van duidelijke instructies. “Daar kunnen 
we echt nog stappen in maken.”

samen aan tafel...
Vanuit het idee dat iedereen gastvrij moet 
worden ontvangen en zich welkom moet voelen, 
ook alleenstaanden- en gaanden, is ook ‘Uit 
eten met Ina’ gestart. “Alleen uit eten gaan, kan 
als een uitdaging voelen. Samen met Ina Groot 
brengen we mensen bij elkaar in een restaurant 
vol gezelligheid.”  Een gastvrij project waar veel 
horeca ondernemers uit de binnenstad aan 
meewerken. Maar ook 75 jaar vrijheid en andere 
evenementen komen dit jaar aan bo(r)d. “Aan 
Delft Serveert gaan we dit jaar weer flink trekken 
met de drie musketiers: George, Guy en ik. Daar 
heb ik zin in!” 

DATA | uiT eTen meT inA
3-3 (‘t Boterhuis), 7-4 (De Sjees), 5-5 (Het 
Koningshuys), 2-6 (Het Bevrijdingsdiner), 
7-7 (Moodz), 4-8 (Boudoir Le Mariage),
1-9 (Plan B), 6-10 (Restaurant Swing), 
3-11 (Bar Sil), 1-12 (De Carrousel)
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https://boudoirlemariage.nl/
https://boudoirlemariage.nl/
https://www.facebook.com/UitetenmetIna/
https://www.facebook.com/UitetenmetIna/


Binnenkort: BINAO voor ondernemers in binnenstad
Ondernemen in de vitale, gastvrije 
binnenstad is leuk, maar je moet er wel 
een bijsluiter bij krijgen. Daar wordt op dit 
moment hard aan gewerkt. ‘We gaan alle 
nieuwe ondernemers warm welkom heten 
en helpen ze om hun bezóekers warm 
welkom te heten.’

SCMD. BOB. Delft Marketing. Gemeente Delft. 
Zomaar wat partijen die zich inzetten voor 
een gastvrije binnenstad. Maar wie doet wat? 
En hoe kun je er als ondernemer gebruik 
van maken? Hoe kom je met ze in contact? 
“Voordat ik voor de SCMD, Stichting Centrum 
Management Delft ging werken, werkte ik voor 
winkelcentrum Koningshoek in Maassluis”, 
zegt centrummanager Sandra Kooiman. “Daar 
heb ik geleerd hoe belangrijk het is om nieuwe 
ondernemers welkom te heten en wegwijs te 
maken. Toen ik hier van een Delftse ondernemer 
te horen kreeg dat de samenhang in de 
samenwerking ontbrak, leek het mij een goed 
plan om ook hier nieuwe ondernemers welkom 
te heten en wegwijs te maken.”

Welkom (2x)
Het is op zich niet nieuw, in het 
noordelijk winkelgebied gebeurt het al. 
Winkeliersvereniging De Klis heet daar de 
nieuwe ondernemers welkom, weet Kooiman. 
“Prima. We willen dat nu in de hele binnenstad 
doen. Ook de gemeente dacht na over een 
welkom voor ondernemers en doen mee aan dit 
initiatief, net als Delft Marketing. Delft Marketing 
heeft het ‘DNA’ van Delft in kaart gebracht en 
onderzoek gedaan naar de kenmerken van de 
Delftse bezoekers. Dat is belangrijke informatie 
naar aankomende ondernemers – elke maand 
weer zo’n 10 tot 15! Wij heten ze graag welkom 
en helpen ze graag om hun bezoekers welkom te 
heten. Zodat we samen kunnen werken aan een 
gastvrije en vitale binnenstad.”

Binao
Daarvoor is het nodig om samenhang in die 
samenwerking aan te brengen, stelt Kooiman. 
“Nieuwe studenten krijgen aan het begin van 
hun studie de BINAS, een gids met Belangrijke 
Informatie Naar Aankomende Studenten. Wat 
wij nu gaan doen, kun je beschouwen als een 
BINAO. We bieden nieuwe ondernemers in 

de binnenstad, naar verwachting vanaf juni, 
een gids aan met Belangrijke Informatie Naar 
Aankomende Ondernemers.”

internationaal én dorps
Zo’n BINAO is ook nodig, vindt Kooiman, 
vanwege de bijzondere ‘cultuur’ waarin 
ondernemers aan de slag gaan. “De binnenstad 
trekt een internationaal publiek, uit alle 
wereldstreken. En tegelijkertijd gaat het er heel 
dorps aan toe. De ondernemers zelf vormen 
ook een gevarieerde mix, van landelijke ketens 
tot puur lokale ondernemers. Dat maakt het 
belangrijk dat je weet wie wie is en wat doet, 
hoe je aan je informatie komt en, minstens zo 
belangrijk, hoe je informatie kunt delen.”

samenhang
Het gratis ondernemersplatform CHAINELS 
kan daar een belangrijke rol in spelen. “Ik hoop 
dan ook dat alle nieuwe ondernemers zich 
daarbij gaan aansluiten. Want het is belangrijk 
dat ondernemers elkaar leren kennen – en 
ook dat de ondernemers ons leren kennen. 
Van BOB tot Delft Marketing, van SCMD tot 
gemeente Delft. Wanneer ik tevreden ben? Als 
nieuwe ondernemers zich gezien voelen. Als 
we ze informatie kunnen bieden die het hun 
makkelijker maakt om te ondernemen in de 
binnenstad. Om met elkaar te werken aan een 
gastvrije, vitale binnenstad.” 

Kijk voor meer informatie op de website van de 
SCMD.

http://www.scmdelft.nl


Denken, doen en doorpakken... Retail 
staat onder druk. Sla de krant er op na. 
Modeketen Didi is afgelopen week failliet 
gegaan. Tegelijkertijd zet Amazon de 
aanval in op de Nederlandse markt. Dit is 
niet nieuw. Maar wel realiteit!

Niet alleen de retail verandert: de consument 
ook. Zij koopt niet alleen in de winkelstraat, 
maar ook online. De consument is continu met 
de digitale wereld verbonden. Zij is onlife: koopt 
wanneer zij wilt en waar zij wilt via digitale 
platformen. De consument koopt anders en 
deels minder. Dat komt door duurzaamheid. 
Waarom zou je een fiets kopen, als je ‘de 
garantie op fietsen’ afneemt bij b.v. Delftse 
startup ‘Swapfiets’? Dienstverlening wordt 
steeds belangrijker. De markt verandert. Er zijn 
(digitale) spelers bijgekomen. Nederland verliest 
omzet via platformen en aan de internationale 
markt.

Samengevat is de binnenstad niet meer ‘the 
place to buy’. Delftse ondernemers voelen dit 
in hun kassa. Bezoekersgroepen veranderen, 
bestedingen en omzetten blijven achter. Niet 
altijd even zichtbaar, maar het is er wel.

Investeren in binnenstad Delft is daarom zéér 
noodzakelijk. We moeten in Delft blijven inzetten 
op een aantrekkelijke én relevante binnenstad. 
Voor de toerist, gast, bewoner en consument is 
betekenisvolle tijd in de binnenstad belangrijk.

Als voorzitter BOB ben ik blij dat er een 
Ondernemersfonds budget is. En dat door 
gemeente Delft via SCMD eveneens subsidie 
beschikbaar is. Mijn enige zorg is ‘zijn wij 
in Delft snél en flexibel genoeg’? We willen 
een gevulde Donkere Dagen. We willen een 
kwaliteitsvolle Lichtjesavond. We willen de juiste 
toerist. We willen sfeerverlichting. We willen 
goed parkeren. 

Laten we hier goed over nadenken. Doorgaan 
met doen. En komende jaren doorpakken. Wat 
kun jij in de tussentijd doen? Juist: kom opdagen 
bij de Gastvrijheidstraining, zie hiernaast.

David Lansen (Voorzitter BOB)

Zegje van David Lansen

UITNODIGING: GRATIS 
GASTVRIJHEIDSTRAINING!
Zorg jij dat jouw werknemers erbij zijn? 

Uitnodiging Pimp Theater Show

Wanneer: maandag 24 februari 2020
Hoelaat: 20.00 uur
Waar:  Theater de Veste
Voor wie: personeel, medewerkers, 
  ondernemers
Bedrag: Deelname is gratis
  (dankzij Platform Toerisme Delft, SCMD  

  Centrummanagement Delft en Gemeente Delft)

Gratis entreebewijs is verkrijgbaar via: 

www.pimptheatershow.nl/tickets 

(Kortingscode 015DELFT)

http://www.pimptheatershow.nl/tickets 


#INDELFT

Guy Verbeek over Lichtjesavond
We kennen het allemaal wel... de 
burgemeester houdt een speech op een 
vol marktplein, er is veel gezellige muziek 
in de stad te ontdekken en duizenden 
mensen bezoeken ons sprookjesachtige 
Delft. Lichtjesavond is al 21 jaar een 
terugkerend hoogtepunt. Maar hoe is het 
om zo’n evenement te organiseren? 

Veiligheid
Lichtjesavond wordt georganiseerd door het 
Delftse bureau De Burgemeesters. Guy Verbeek: 
“Het is ooit bedacht als klein initiatief vanuit 
lokale ondernemers. En misschien is dat ook wel 
precies waar Lichtjesavond over gaat: samenzijn 
en samenwerken.” Het regelen van de algehele 
veiligheid wordt ieder jaar een belangrijker 

thema. “Veiligheid en regelgeving is wel echt 
een bottleneck. Beveiliging, afzetting, EHBO, 
hulpdiensten… We proberen altijd weer nieuwe 
energie te vinden.” 

doorpakken
De gesprekken over de editie in 2020 worden 
gevoerd. “We hebben goud in handen. Als Delfts 
bureau zijn wij er ontzettend trots op dit evenement 
jaarlijks te organiseren. Maar Lichtjesavond wordt 
nog magischer als er een échte samenwerking 
ontstaat tussen bewoners, ondernemers en 
organisatie.” Er wordt nu druk gekeken naar 
veranderingen binnen het event: spreiding van het 
over een week, een andere verdeling qua dagen... 
er zijn veel kansen en mogelijkheden.

licht Werk
Ieder jaar lezen we weer allerlei berichten met 
betrekking tot de uitdagingen die Lichtjesavond 
met zich meebrengt. “De ene ondernemer is 
natuurlijk ontzettend actief, daar waar de ander 
wat passiever is. Het is belangrijk dat je de intentie 
hebt om mee te doen en dat men zich realiseert dat 
het een Delfts participatie-event is.” Verschillende 
visies, meningen en belangen kunnen soms voor 
verwarring zorgen. Guy  hecht wel veel waarde 
aan die input: “Ik geloof heilig in het feit dat we 
een evenement samen maken. Mijn oproep aan 
ondernemers is: stuur een afgevaardigde van 
pleinen en straten naar de geplande gesprekken en 
doe mee!” 


