Uitnodiging
Op 30 mei aanstaande houdt de NBCCB haar
maandelijkse bijeenkomst met ditmaal de
bekende Nederlander Arie van Wouwe als gastspreker. Deze bijeenkomst is zowel toegankelijk voor
leden alsook voor niet-leden.
Arie van Wouwe is Office Manager bij Sodexo, een internationaal
bedrijf, dat als werkgever wereldwijd op de 21e plaats staat. Bij
Sodexo Nederland werken 5.600 mensen van 61 verschillende
nationaliteiten op 1.300 locaties, die elke dag gezamenlijk klaarstaan voor 350.000 consumenten. Het bedrijf verzorgt bedrijfscatering en facilitymanagement bij onder meer bedrijven, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, gevangenissen, hogescholen en universiteiten.
Voor party- & evenementencateraar Sodexo Prestige, dochter van
Sodexo Nederland, was van Wouwe in 2012 de eindverantwoordelijke voor de hele opbouw van horeca en catering van de Wereld
Tuinbouw Expo, Floriade in Venlo. Het onderwerp van de avond
luidt dan ook: Hoe een miljoenenproject als de Floriade 'heel goed'
en 'heel fout' kan gaan.
De ‘core business’ van Sodexo is voeding, gezondheid en welzijn.
Arie van Wouwe vertaalt dit naar duurzaam ondernemen. ‘We hebben diverse gescheiden afvalstromen, zoals papier, etensresten en afbreekbare folie, waarvoor we aparte containers hebben.
Van die folie gaat er heel wat doorheen, omdat volgens de HACCP-normen alles hygiënisch verpakt moet zijn. Plakjes kaas
op een schaaltje kunnen dus niet meer. In ons aanbod vind je alleen duurzame vis, maar niet omdat het verplicht is. Van
oudsher past dit gewoon in onze bedrijfsfilosofie, dat modern en internationaal is uitgewerkt in ons ‘Better Tomorrow Plan’,
zegt hij. Wat Sodexo verder aan duurzaamheid doet? ‘We meten continu de waterstanden, alle machines kunnen in ruststand
en we rekenen de CO2-uitstoot continu door. Verder nemen we verantwoordelijkheid voor onze omgeving door alle vervoersstromen zo efficiënt mogelijk te regelen. Onze medewerkers gaan bewust om met hun bijdrage in het woon-werkverkeer.’
De bijeenkomst van 30 mei vangt aan om 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) en wordt gehouden in restaurante Portobello
aan de Avenida de Granada in Santa Pola (zie routebeschrijving.)
De kosten voor niet-leden bedragen 25 euro p.p. inclusief welkomstdrankje en diner. U kunt zich voor deze bijeenkomst
opgeven door een e-mail te sturen naar: coordinator@nbccostablanca.com. Voor nadere informatie over de bijenkomst kunt
u contact opnemen op telefoonnummer: 657767849.

Op 25 april aanstaande is Jacqueline Zuidweg gastspreker op de maandelijkse bijeenkomst van de Nederlandse Business Club Costa
Blanca, die wordt gehouden in Hotel Albir Playa te Albir. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet-leden.
Jacqueline Zuidweg is directeur-eigenaar van schuldhulpverleningsbureau Zuidweg & Partners, ‘de intensive care van ondernemend
Nederland’ zoals de Nederlandse media het omschrijft. Ook is zij medeauteur van het boek ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan’.
Met dit boek, waarin tien bruikbare tips om faillissement te voorkomen de hoofdmoot vormen, breekt Jacqueline een lans voor ondernemers
die het zwaar hebben in deze tijden van crisis. Haar boodschap in het boek is kort en helder: een bedrijfsfaillissement is geen schande.
Integendeel: het kan de opmaat zijn naar een succesvolle nieuwe onderneming. Jacqueline baseert zich daarbij op recent wetenschappelijk
onderzoek en interviews met een achttal geselecteerde ondernemers. Het boek wordt dan ook met recht een inspirerend en hoopgevend
boek over ondernemen in zware tijden genoemd.
De titel ‘Zakenvrouw van het Jaar’ die Jacqueline vorig jaar ten deel viel, is de prestigieuze jaarlijkse prijs waarmee een succesvolle vrouw
wordt onderscheiden. De prijs, ook wel ‘de Prix Veuve Clicquot’ genoemd, wordt in 15 landen uitgereikt en bestaat sinds 1981 in Nederland.
Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
17:30 Ontvangst van de leden en gasten met een drankje
18:00 Opening door de voorzitter Dick Wolff
18:05 Mededelingen van het bestuur
18:15 1e deel lezing Jacqueline Zuidweg
18:55 Pauze met drankjes
19:15 2e deel lezing Jacqueline Zuidweg
19:55 Gelegenheid tot het stellen van vragen aan Jacqueline Zuidweg
20:25 Afsluiting door de voorzitter
20:30 Borrel / Buffet
22.00 Einde bijeenkomst
De toegangsprijs voor niet-leden is 25€incl. borrel en buffet.
U kunt zich voor deze NBCCB-bijeenkomst aanmelden via: coordinator@nbccostablanca.com
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met telefoonnummer 657 767 849

