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Chauffeursdienst Business Class zet reistijd om in werktijd
Tijdens zijn opleiding aan de Hogere Hotelschool in Leeuwarden verdiende Daan
van der Starre bij als studentchauffeur en na zijn studie sloot hij zich als partner
aan bij het landelijk opererende Business Class Chauffeursdiensten.

Van der Starre heeft de vestiging West
onder zijn hoede. ‘Zeg maar de driehoek Den Helder-Utrecht-Rotterdam’,
vertelt hij. ‘We hebben in die regio
een groep van ongeveer 50 studenten- en privéchauffeurs, waarmee
we vervoer bieden aan bedrijven en
particulieren in met name het hogere
segment. Denk aan een shuttleservice
bij evenementen, het naar huis rijden
van mensen na een feestje of aan het
vervoeren van captains of industry en
directeuren. Zo wordt reistijd werktijd
en kunnen ze zich rustig voorbereiden
op een vergadering of presentatie.’
Flexibele bedrijfsvoering
Tijdens de crisis had Business Class het
moeilijk en moest Van der Starre zijn
bedrijf inkrimpen en zelf weer meer
rijden. ‘Het bedrijf was en is daar op ingericht en kent een flexibele bedrijfs-

Jubileum
Stadsglossy

De deur kon nauwelijks meer open
bij Het Wapen van Bloemendaal,
zoveel mensen waren woensdag
16 januari op het jubileum van de
Haarlemse Stadsglossy afgekomen.
In 2008, midden in de crisis, gingen Jeannette en Rob Eversen van
start met het blad, toen nog onder
de naam HRLM. In tien jaar tijd is
het tweemaandelijks verschijnende magazine uitgegroeid tot een
begrip in de stad. Het overlijden
van Rob Eversen begin vorig jaar
betekende een groot verlies, zowel persoonlijk als met betrekking
tot het blad. Maar het is Jeannette
Eversen en haar team gelukt om de
Haarlemse Stadsglossy door te zetten en dus kon op een feestelijke
bijeenkomst de 60e editie worden
gepresenteerd.
 www.haarlemse-stadsglossy.nl

voering. Dat is ook nodig omdat de
vraag in onze branche sterk afhankelijk
is van de economie.’ De laatste jaren
doet Business Class weer goede zaken
en zit hij zelf een stuk minder achter
het stuur. ‘Al pluk ik af en toe wel wat
krenten uit de pap hoor. Onlangs heb
ik een week een groep Japanners door
Italië gereden, die als inkopers wijn
gingen proeven voor een supermarktketen. Ook heb ik in de loop der jaren
de nodige politici en bekende mensen
in de auto gehad, zo heb ik Desmond
Tutu een keer mogen rijden. En toen
Barack Obama in Nederland was, hebben we mensen uit zijn delegatie vervoerd.’
Van der Starre ziet de komende jaren groeipotentie op de particuliere
markt. Hij neemt nu al een toename
waar in het aantal ritten voor senio-

Thomas Streutgers
'Afgelopen jaar ben ik 150 dagen van
huis geweest, dat mag in 2019 wel
iets minder.' Op de achtergrond blaast
jazzlegende Ben Webster op zijn
saxofoon, door hem heeft Thomas op
veertienjarige leeftijd voor de tenorsax
gekozen. 'Dat geluid, dat wilde ik ook!'
Inmiddels is Thomas al meer dan twintig jaar professioneel saxofonist. Hij
geeft les en is een groot deel van het
jaar op tournee, in binnen- en het verre
buitenland. 'Alleen Zuid-Amerika, daar
ben ik nog niet geweest...'
Daan van der Starre: 'Toen Obama in Nederland was, hebben we mensen uit zijn delegatie vervoerd.'

ren, die met hun auto op bezoek willen bij kinderen of kleinkinderen, maar
geen lange ritten meer aandurven of
’s avonds niet willen rijden. Daarnaast
richt hij zich op een verduurzaming
van het wagenpark. ‘Hoewel het aanbod aan elektrische auto’s nog ma-

ger is en de actieradius van die auto’s
beperkt. Maar dat de dieselauto gaat
verdwijnen, is onvermijdelijk en een
groener wagenpark is een logische en
goede ontwikkeling.’
 www.businessclass.nl

‘Een zo klein mogelijke ecologische footprint’
De gemeente Haarlem werkt aan een
duurzame, groene en schone stad. Afgelopen zomer is het bedrijf Klimaatroute in opdracht van de gemeente bij
honderd Haarlemse horecazaken langs
gegaan om te adviseren over duurzame
en energiebesparende maatregelen.
Ook bij Dieuwke Pennarts, mede-eigenaar van Meneer Frans.

De lunchroom ligt verborgen tussen
woonwinkel Van Duivenboden, een
sportzaak en een winkel voor parketvloeren. Bij binnenkomst word je verrast door een prachtig schilderij van
een 18e eeuwse dame. ‘Die is niet te
koop!’, zegt Dieuwke. ‘Mijn tante heeft
deze versie ontworpen.’
Biologische moestuin
Wanneer we naar het volgende deel
van de zaak lopen, zie je meteen de
binnentuin liggen. ‘Hier zou ik heel
graag een moestuin willen hebben.
De tuin is zo zonnig, dus het zou moeten kunnen. Als iemand een goed idee
heeft hoe ik dit kan aanpakken, zonder dat er tafeltjes verdwijnen, dan
hoor ik het graag,’ zegt ze lachend. De
lunchkaart van Meneer Frans bestaat
hoofdzakelijk uit vegetarische en biologische gerechten. ‘Hoe mooi zou het
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Fotograaf: Jurriaan Hoefsmit
Dieuwke Pennarts: 'We kunnen als huurder niet alle beslissingen over duurzame maatregelen
zelf nemen. Maar samen met de eigenaar komen we een heel eind.'

zijn als we producten uit onze eigen
tuin kunnen serveren!'
Metalen rietjes
‘We proberen de ecologische footprint
van meneer Frans zo klein mogelijk te
houden’, vervolgt Dieuwke haar verhaal. ‘Zo gaan we voedselverspilling
zoveel mogelijk tegen, we gebruiken
metalen rietjes en we verpakken zo
min mogelijk.’ Dieuwke wordt geroepen. Een nieuwe, grote vriezer is binnengekomen. ‘Kijk, dat scheelt ook een
hoop energie, vergeleken met de drie

oude die we nu nog hebben staan.’
Welke maatregelen kwamen uit de
scan van Klimaatroute? ‘We kregen
de tip om achterin de zaak een tochtportaal te plaatsen. Er hing een oud
gordijn, maar doordat er nu een glazen deur is, houden we kou tegen en
dat scheelt dus energie. We kunnen
als huurder niet alle beslissingen over
duurzame maatregelen zelf nemen.
Maar samen met de eigenaar komen
we een heel eind!’

'Ik was te onrustig om lang
op één plek te zitten'
Lesgeven doet Thomas in de Pletterij,
daar heeft hij een oefenruimte. 'Van
beginners tot gevorderden, altijd eenop-een.' Daarnaast speelt Thomas in
de studio en on the road. The Busquitos, Tommy Tornado, The Toasters, enz.
'We treden vooral op in het buitenland.
Nederland is te klein om een goede
boterham te kunnen verdienen en het
met een band onderweg zijn is ook na
twintig jaar nog steeds erg leuk.' Spelen, beter worden! Dát is zijn drive.
Thomas is zelfstandig muzikant, altijd
geweest. 'Ik heb in mijn leven één
keer gesolliciteerd. Na mijn studie,
bij een muziekschool. Ik moest daar
groepslessen gaan geven. Niets voor
mij, dat heb ik ze ook verteld. Ik wil
mijn leerlingen de aandacht geven
die ze verdienen. Daarbij was ik te
onrustig om lang op één plek te zitten,
ik wilde de muziekwereld ontdekken.'
Dat heeft Thomas ook gedaan. Hij
blies bij heel veel bands zijn partijtje
mee. 'Ontzettend veel geleerd en nog
steeds.'
'Ik had laatst een tournee met een
Amerikaanse Big Band, die doen alles
met bladmuziek. Dat was ik niet gewend, tijdens optredens speel ik alles
uit m’n hoofd. Bij The Toasters spelen
we met twee blazers, dan moeten
we echt volume maken. Volle kracht
vooruit!'
 Lees verder op: www.pergezicht.nl/
thomas-streutgers
Op Pergezicht.nl vertelt Jan Glas de
verhalen van ondernemers. Goede
Zaken plaatst hier maandelijks één van.

 www.haarlem.nl/degroenemug
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AGENDA
di. 22 januari
Vitaliteit in business! – Enjoy life
MKB Inspiratie Netwerkbijeenkomst,
aansluitend nieuwjaarsborrel.
16.30-19.00 uur
Locatie: Mestiza, Onder de Toren
ww.mkb-haarlem.nl
w

ma. 29 januari
Sparkz Ondernemers diner
Netwerken en dineren, georganiseerd
door Sparkz Networking.
18.00-22.30 uur
Locatie: Restaurant bij Qunis.
ww.SparkzNetworking.nl
w

wo. 13 februari
Workshop netwerken
Interactief: live zakelijk netwerken en
de link met social media.
13.00 - 17.00 uur
Locatie: MAAK Arena
ww.kennemerbusiness.nl
w

wo. 23 januari
Hillegomse Ondernemersborrel
Met korte presentaties lokale
ondernemers en aansluitend buffet.
Vanaf 17.00 uur
Locatie: Hotel Villa Flora
ww. db.meerbusiness.nl
w

wo. 6 februari
Ondernemerscafé Bewust Haarlem
Open netwerkochtend voor
professionals.
9.00-11.00 uur
Locatie: Grand Café Vooges
ww.bewusthaarlem.nl
w

wo. 13 februari
Democratisch Café Haarlem
Workshop, debat en borrels als afsluiting Maand van de Nieuwe Democratie.
19.00-22.00 uur
Locatie: Seinwezen
ww.nieuwedemocratie.nl
w
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