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Het credo van Buus Logistics: hoe complexer, hoe mooier
Met ruim 20 jaar ervaring in de logistieke wereld op zak, startte Peter Busscher
begin 2020 met Buus Logistics. ‘Heb je een logistiek complexe uitdaging, iets dat
van A via B naar C moet of een zending waarbij allerlei hordes op de weg zijn, dan
moet je mij die laten doen. Van Texel tot Tokio, of het nu een klein pakje is of een
compleet vliegtuig, ik zorg dat het allemaal op tijd op de juiste plaats is.’

En als Peter Busscher zegt een compleet vliegtuig, bedoelt hij dat letterlijk. ‘Een agent in Amerika vroeg
me om vanuit heel Europa vliegtuigonderdelen van een compleet
nieuwe Boeing in Luxemburg te
verzamelen. Vandaaruit moest het in
één zending naar Washington, waar
het geheel werd geassembleerd. Los
van de planning heb je te maken met
alle verschillende douaneregelingen,
inklaringsprocessen en lokale regelgeving, noem maar op. Dat helemaal
uitzoeken en regelen is mijn specialiteit en vind ik geweldig om te doen.’
Moeiteloos somt Busscher voorbeelden op van uitdagende klussen die
hij heeft gedaan en de specifieke
regels die per land gelden. Van alle
verschillende procedures, de invoer-

50% meer trajecten
OKB in 2020
De coronacrisis en de bijbehorende
maatregelen waren voor veel ondernemers ingrijpend. Stichting Ondernemersklankbord (OKB) zag het aantal adviestrajecten in 2020 dan ook
stijgen tot 3.400. In 2019 waren dat
er nog 2.200. Omdat een groeiend
aantal vragen betrekking had op de
coronaproblematiek, is binnen OKB
een team geformeerd van adviseurs
die veel van deze materie weten.
Aan ondernemers die het zakelijk
zwaar hebben (of krijgen) adviseert
OKB: ‘Meld je tijdig bij ons, óók als
het zakelijk gezien nog redelijk lijkt te
gaan. Wacht niet tot vijf voor twaalf,
als het bedrijf misschien al op het
randje van de afgrond balanceert.
Kom om half elf, als er nog wat vet
op de botten zit en er wellicht ruimte
is om de bakens te verzetten.’ OKB
brengt sinds maart 2020 geen advieskosten in rekening en geeft ook in
2021 gratis advies.
 www.ondernemersklankbord.nl/
corona

rechten en btw-tarieven, ook binnen
de Europese Unie, tot de overnachtingsregels voor buitenlandse chauffeurs in Frankrijk en de verplichting in
Brazilië om op álle documenten het
btw-nummer te vermelden. Busscher:
‘Weet je hoeveel bedrijven er zijn
die dat vergeten? Dan kan zomaar je
hele zending worden teruggestuurd,
waardoor je onder de streep natuurlijk heel duur uit bent. Daarom kijk ik
altijd wat er aan het einde van een
proces nodig is, om het aan het begin
goed te kunnen regelen.’

Peter Busscher: ‘Omdat ik persoonlijk logistiek dienstverlener ben, kan ik heel service- en communicatiegericht werken.’

Een blauw Pino-pak
De focus van Buus Logistics ligt bij
(internationale) beurzen. Nu die niet
meer plaatsvinden, komen kennis, ervaring en netwerk van Busscher goed
van pas. ‘Hoe complexer de logistie-

ke vraag, hoe mooier ik het vind. En
omdat ik persoonlijk logistiek dienstverlener ben, kan ik heel service- en
communicatiegericht werken. Als de
klant wil dat de chauffeur een blauw
Pino-pak draagt, dan draagt de chauf-
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snel geld maar inzetten op de lange
termijnrelatie dus, ik heb liever tien
zendingen van honderd euro, dan
één van vijfhonderd.’
 www.buuslogistics.nl

Ervaren en verfrissende blik van OKB-adviseur
In tijden van corona floreert de ware
ondernemersgeest. Zoals bij Simone Lunstroo van evenementenbureau
Paint it Yellow. Ze startte, na de evenementenstop, onder andere samen
met haar man Niels Busink het digitale platform Haarlemsewinkels.nl.
Inmiddels zijn bijna 450 winkeliers
aangesloten. Maar: hoe nu verder?
Roger Bekius, adviseur bij Stichting
Ondernemersklankbord, biedt ondersteuning.

Haarlemsewinkels.nl zorgt dat de
consument digitaal kan shoppen bij
lokale winkeliers, die hun producten
via de site aanbieden of het platform
gebruiken om klanten naar hun eigen
site door te linken. Haarlemsewinkels.nl wordt onder meer financieel
ondersteund door BIZ Binnenstad
Haarlem, de gemeente en Rabobank
Haarlem-IJmond, die ook zorgde voor
het contact tussen Paint it Yellow en
Roger Bekius. ‘Als lid van de ledenraad
van Rabobank Haarlem-IJmond was ik
betrokken bij de financiële ondersteuning van dit kansrijke ondernemersinitiatief. Mede door onze bijdrage kon

het platform verder worden verbeterd
en ontwikkeld. Ik zit tevens in de commissie Rabo Ondernemers Fonds, dat
regionale business initiatieven via donaties ondersteunt.’
Serieus kijken
Inmiddels heeft Haarlemsewinkels.nl
haar waarde bewezen. Roger Bekius:
‘Na de start stelden de initiatiefnemers de terechte vraag: hoe nu verder? Ze namen voor advies contact op
met OKB. Ik werd vervolgens aan deze
vraag gekoppeld. We spraken een
aantal keren met elkaar en zitten nu
in een fase waarin we serieus kijken
of we van het platform een coöperatie
kunnen maken. Dat betekent dat de
deelnemende winkeliers mede-eigenaar worden. Daarvoor moeten we
contact leggen met groepen winkeliers.’
Roger Bekius neemt, naast het adviseren van Haarlemsewinkels.nl, nog
meer trajecten voor zijn rekening. ‘Als
OKB-adviseur heb je met uiteenlopende zaken te maken. Ik heb de overname van wijnhandel Henri Bloem bege-

JudithCapponFotografie
Initiatiefneemster van Haarlemsewinkels.nl Simone Lunstroo van Paint it Yellow,
deelneemster Marleen Gouma van OlalaChocola en Roger Bekius van OKB.

leid, voer momenteel gesprekken met
een onderneming die van moeder op
zoon wil overgaan en met twee startende ondernemers, die graag willen
dat een senior met ze meedenkt. Onder meer om structuur aan te brengen
in hun bedrijfsplannen.’
Simone Lunstroo zegt dankbaar te
zijn met de hulp die Stichting Ondernemersklankbord biedt. ‘Roger Bekius
is door zijn werkzame leven zeer erva-

ren. Hij weet veel, zet ons op het juiste
spoor, maakt ons attent op zaken waar
wij minder van weten. Een luisterend
oor, iemand die objectief tegen zaken
aankijkt, de meerwaarde van dit adviestraject is voor ons onomstreden.
Je denkt als ondernemer wel eens
dat je de wijsheid in pacht hebt. Een
nuchtere blik van een ervaren ondernemer werkt heel verfrissend.’
 www.ondernemersklankbord.nl
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AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst.
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.

do. 1 april
NetwerkenWerkt!
Online bijeenkomst, netwerk voor HRprofessionals uit Zuid-Kennemerland
en IJmond.
10.00-11.30 uur
ww.wspzkij.nl
w

feur een blauw Pino-pak. Wordt er
iets gevraagd dat écht niet mogelijk
is, dan zeg ik dat voordat er kosten
worden gemaakt. Dat geldt ook als
een klus niks voor mij is, of een ander het veel goedkoper kan. Geen

do. 1 april
Present your Startup
Online event, pitches van halve
finalisten aan de jaarlijkse
wedstrijd.
11.00-14.00 uur
ww.presentyourstartup.nl
w

ma. 19 april
Initiatievencafé
Pitches van initiatiefnemers via een
livestream: haarlem105.nl en
www.depletterij.nl.
17.00-18.00 uur
anmelden: initiatief@haarlem.nl
A

Goede Zaken is een
commerciële uitgave, in
samenwerking met diverse
partners, geproduceerd
onder redactionele
verantwoordelijkheid van:

waarderpolder.nl

RECLAMEBUREAU

Tips en contact:
goedezaken@decoalitie.nl.

