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Bart- Productspecialist 
Bart werkt al meer dan 25 jaar bij TOM. B.V.

“ Na mijn middelbare school begon in mijn opleding IT, maar het 
programmeren beviel me niet erg. Ik dacht ik ga eerst een jaartje 
werken. En dat kon vrijwel meteen bij TOM. Hier ben ik begonnen 
als copywriter dit heb ik 5 jaar gedaan daarna was het tijd voor 
een nieuwe stap binnen het bedrijf.
In 2015 ben ik medewerker klantenservice geworden dit vond ik 
erg leuk omdat iederedag anders was. Na dit een lange tijd ge-
daan te hebben en erg veel kennes over onze producten opgedaan 
te hebben werd me een baan aangeboden als productspecialst en 
dit doe ik nu inmiddels al 3 jaar.

Ik hoop dit nog lang te mogen doen en eventueel nog verder te 
groeien binnen het bedrijf.  ”

Nicole - Trainer Customer Service
Nicolle werkt al meer dan 10 jaar bij TOM. B.V.

Nicole is trainer bij de Customer Service. Daarnaast heeft ze een 
eigen coachingsbedrijfje: UpRise coaching. “Met mijn bedrijf richt 
ik me op werkgeluk. Wie met tegenzin naar het werk gaat, help ik 
weer plezier erin te vinden.” Nicole kan dus goed motiveren? “Nee, 
ik motiveer niet, ik coach. Ik help mensen om dingen in een ander 
perspectief te zien. Wat er al in zit, gaan we naar voren halen. 
Vaak merk ik bijvoorbeeld dat mensen bang zijn voor een gesprek 
met hun leidinggevende. Ze vullen dingen in, zien doemscenario’s. 
Maar ik leer ze om open het gesprek aan te gaan, dan krijgen ze 
onverwachte antwoorden.” Na haar opleiding SPW werkte Nicole 
bij een organisatie waar ze veel leerde, maar met tegenzin naartoe 
ging. “Ik dacht: weet je wat, ik ga solliciteren. Dat was bij TOM. en 
ik werd meteen aangenomen. Ik begon met de telefoon beant-
woorden bij de Customer Service, maar na een half jaar mocht ik 
al collega’s coachen: gesprekken terugluisteren, feedback geven. 
Als je je mond durft open te doen, kun je er iets van maken voor 
jezelf.” 

Wat staat er hierna te gebeuren? “Ik zou graag bedrijfsbreed men-
sen willen helpen in hun loopbaan, zodat ze met zo veel mogelijk 
plezier kunnen werken bij TOM. ” 

“  ALS JE JE 
MOND DURFT

OPEN TE DOEN, 
KUN JE

ER IETS VAN 
MAKEN  “

“  ZONDER 
OPLEIDING TOCH 
EEN KANTOOR-

BAAN, HET IS 
MOGELIJK  ”



Google Play zet Nederlandse boekenbranche op scherp
E-books doen het nog niet zo geweldig op 
de Nederlandse markt. Klachten over prijs 
en gebruikersgemak zorgen ervoor dat 
de consument vooralsnog vasthoudt aan 
papier. Daar komt vermoedelijk verande-
ring in door nieuwe en grote spelers op de 
markt. De komst van Amazon wordt door 
de branche, al enige tijd trillend op haar 
grondvesten, gevreesd. Sinds kort is ook 
Google van de partij met lage prijzen en 
de mogelijkheid tot online lezen.

Google Play

De online-reus introduceert, via het in ons land 
sinds kort ook voor boeken toegankelijke Google 
Play, een soepele manier van lezen. Wie over een 
Google-account beschikt, kan na een paar muisklik-
ken en de aankoop (vanaf nul euro) eenvoudig op 
elke gewenste tijd en plaats het aangeschafte boek 
online benaderen. Dat is mogelijk via de pc, de lap-
top, de tablet en de smartphone – excuus voor de 
wat conservatieve volgorde. Dit dankzij een uiterst 
gebruiksvriendelijke cloudoplossing.

In de persoonlijke bibliotheek – met ruimte voor 
duizend titels – kun je, mede dankzij een integratie 
met Google Drive, heel eenvoudig eigen boekbe-
standen uploaden. De aangeschafte boeken worden 
voor alle apparaten gesynchroniseerd. Google zorgt 
tevens voor automatische updates van boeken, 
waarvan kort na de introductie overigens nog 
slechts een beperkt aantal titels beschikbaar is.

E-readers zijn ouderwets

Iets meer handelingen vergt het om een door Google 
drm-beveiligd exemplaar op een e-reader te plaatsen, 
maar in deze tijd is dit apparaat voor velen al een tikje 
ouderwets. De verkoop van e-readers heeft vrij snel 
een knauw gekregen na de introductie van de tablets 
en de smartphones. Via computers, smartphones 
en tablets is Google Play via een app overigens ook 
offline bereikbaar. Maar je kunt je afvragen of dat 
nog nodig is? Is niet iedereen straks 24/7 online, de 
ongelovigen kunnen niet ontkennen dat hun koelkast 
continu werkt dankzij elektriciteit. 
Wie in de bibliotheek van Google Play een boek 
leest, komt in een intuïtief sterke ruimte, zeker voor 
mensen die gewend zijn aan producten van Google. 
Natuurlijk zijn er zoekfuncties, kan de lezer spelen met 
lettergroottes, lettertypes en is er een helpfunctie met 
heldere Nederlandstalige uitleg. In haar communicatie 
spreekt Google trouwens vaker van boeken dan van 
e-boeken, tekenend voor haar manier van denken en 
haar gedachten over de toekomst.

Concurrentie betekent prijsdaling

Met de entree van Google is een reactie op de 
Nederlandse markt niet uitgebleven. Bol.com, 
in ons land qua boekenverkoop online tot nu toe 
veruit de grootste, liet direct na de introductie van 
Google Play een aantal prijzen dalen en kan zich dit 
met haar enorme marges blijkbaar permitteren. Zo 
daalde de prijs van een Vijftig Tinten-titel bij Bol.
com onmiddellijk met drie euro naar 6,99, net iets 
duurder dan de 6,79 van Google Play. Voor de online 
trilogie van deze populaire boeken rekenen beide 
aanbieders 17,49 euro.
Het zijn voor de consument prettige ontwikkelingen, 
de vraag is wie in de keten de dupe wordt. De de-
tailhandel ziet vermoedelijk wederom een deel van 
het lezerspubliek naar elders vertrekken. Uitgevers 
worden mogelijk gedwongen hun prijzen te verla-
gen. Auteurs, die sinds jaar en dag vaak een al veel 
te laag percentage van de omzet krijgen, hebben 
eveneens iets te vrezen. Blijft er straks weer minder 
over, wie waagt zich dan nog aan het schrijven? Het 
is niet vreemd dat diverse belanghebbenden enorm 
zijn gehecht aan wat Google straks het p-boek (play 
book) gaat noemen.

Gaat de e-bookomzet stijgen?

Met de entree van Google is een reactie op de 
Nederlandse markt niet uitgebleven. Bol.com, in 
ons land qua boe-kenverkoop online tot nu toe 
veruit de grootste, liet direct na de introductie van 
Google Play een aantal prijzen dalen en kan zich dit 
met haar enorme marges blijkbaar permitteren. Zo 
daalde de prijs van een Vijftig Tinten-titel bij Bol.
com onmiddellijk met drie euro naar 6,99, net iets 
duurder dan de 6,79 van Google Play. Voor de online 
tri-logie van deze populaire boeken rekenen beide 
aanbieders 17,49 euro.
Het zijn voor de consument prettige ontwikkelingen, 
de vraag is wie in de keten de dupe wordt. De de-
tailhandel ziet vermoedelijk wederom een deel van 
het lezerspubliek naar elders vertrekken. Uitgevers 
worden mogelijk gedwongen hun prijzen te verla-
gen. Auteurs, die sinds jaar en dag vaak een al veel 
te laag percentage van de om-zet krijgen, hebben 
eveneens iets te vrezen. Blijft er straks weer minder 
over, wie waagt zich dan nog aan het schrijven? Het 
is niet vreemd dat diverse belanghebbenden enorm 
zijn gehecht aan wat Google straks het p-boek (play 
book) gaat noemen.

lezen & studieboeken digitaal huren

Het ideale e-boek is nog niet uitgevonden, op elk 
nieuw initiatief valt wel iets af te dingen. Google 
doet met de mogelijkheid tot online lezen een 
aardige stap voorwaarts, niet omdat ze daarmee de 
eerste is, maar wel omdat ze zo groot en kapitaal-
krachtig is. Het concept wordt natuurlijk technolo-
gisch doorontwikkeld; dit spel is straks voorbehou-
den aan de grote jongens. Google heeft met veel 
diensten de reputatie op basis van gebruikerserva-
ringen continu verbeteringen aan te brengen en dat 
zal met Play Books niet anders zijn.



ZO. EN NU EERST EEN



REIZEN TIJDENS CORONA
ALLES WAT JE MOET WETEN OVER REIZEN IN 2020

ZIJN DE GRENZEN OPEN?

Als je op vakantie wilt in het buitenland is 
het allereerst handig om te checken of jouw 
bestemming überhaupt reizigers toelaat. 
Zijn de grenzen open voor internationale 
reizigers? Een goede plek om dit checken is 
de International Air Transport Association 
(IATA). Via hun website kun je op een inter-
actieve wereldkaart controleren of het land 
toeristen toelaat en onder welke voorwaar-
den. Via covidcontrols.co kun je per land 
kijken wat de lockdown status is, hoeveel 
besmettingen er zijn en hoe het zit met de 
regels voor toeristen.

reis, dus check dit van tevoren. Op deze site 
van de Europese Unie vind je een overzicht 
van alle voorwaarden.

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN?

Onbekommerd reizen zit er tijdens corona 
zelfs binnen Europa niet in, dus zorg dat je 
ruim van tevoren op de hoogte bent van de 
geldende voorwaarden om een land binnen 
te komen. Zo moet je in Griekenland een 
negatieve PCR-test kunnen overleggen en 
voor reizen naar Noorwegen geldt dat je 
10 dagen in quarantaine moet. Dergelijke 
voorwaarden kunnen van invloed zijn op je 

WAT DEKT JE VERZEKERING?

Voordat je op reis gaat is het slim om de 
voorwaarden van je reis- en zorgverzekering 
te controleren. Als je namelijk op reis gaat 
naar een land met code oranje, dan zullen 
sommige zaken niet meer gedekt worden 
door je reisverzekering. Voor de meeste 
reisverzekeringen geldt dat alleen kosten 
die te maken hebben met Covid-19 niet wor-
den gedekt. Je bent in de meeste gevallen 
dus wel verzekerd als je camera wordt gejat 
of wanneer je onderweg een been breekt. 
Omdat dit per verzekeraar kan verschillen, is 
het wel slim om dit van tevoren te checken.

Mocht je tijdens een reis naar het buiten-
land toch worden opgenomen vanwege het 
coronavirus, dan kun je heb je met een basis 
zorgverzekering wel recht op vergoeding 
van alle spoedeisende geneeskundige kos-
ten tot aan het Nederlandse tarief. Een aan-
vullende verzekering met buitenlanddekking 
kan eventuele hogere kosten dekken. Let er 
wel op dat je een eigen risico betaalt.

WELKE REGELS GELDEN TER 
PLAATSE?

Ondanks dat in veel landen de lockdown 
is opgeheven, is het dagelijks leven nog 
steeds anders dan je misschien gewend 
bent. In veel landen geldt dat je in open-
bare ruimtes een mondkapje moet dragen 
en zijn voorzieningen tijdelijk gesloten. Op 
sommige bestemmingen kan bovendien een 
avondklok gelden en moet je zelfs op straat 
een mondkapje dragen. Op de webiste van 
de ANWB vind je een handig overzicht met 
daarin alle regelgeving per vakantiebestem-
ming. Daarin vind je precies welke regels 
gelden met betrekking tot mondkapjes, 
afstand houden en of je bijvoorbeeld moet 
reserveren voor een restaurant.

WAT ALS HET MISGAAT?

In deze periode kan regelgeving snel veran-
deren. Een land kan plotseling een lockdown 
invoeren of een oranje reisadvies krijgen 
vanuit de Nederlandse overheid. Zorg daar-
om dat je op de hoogte bent van je rechten 
en plichten als reiziger. Wanneer je een pak-
ketreis boekt met bijvoorbeeld TUI of Coren-
don heb je vanuit de reisorganisatie recht op 
repatriëring. Dat geldt echter niet voor losse 
tickets, want dan ben je in de meeste geval-
len op jezelf aangewezen. Een spaarpotje 
voor noodgevallen is daarom geen gek idee. 
Ook is het handig om een reis te boeken met 
soepele annuleringsvoorwaarden, zodat je in 
ieder geval geld terugkrijgt als je plotseling 
je vakantie moet annuleren of afbreken. Via 
de Reisapp van Buitenlandse Zaken blijf 
je tijdens je vakantie op de hoogte van de 
ontwikkelingen.



DERDE SEIZOEN SEX  
EDUCATION KOMT ER AAN
Nu 2021 met rasse schreden nadert, kunnen we ons ook gaan 
opmaken voor gloednieuwe afleveringen van onze geliefde series. 
Een daarvan is het immens populaire ‘Sex Education’.

Met al twee succesvolle seizoenen achter de rug is het niet raar dat Netflix ook 
met een derde seizoen op de proppen komt. Fans kijken al reikhalzend uit naar 
de nieuwe afleveringen, maar zullen nog wel eventjes geduld moeten hebben.

Netflix kondigde eerder al aan dat een derde seizoen zeker in de pijpleiding zit, 
en als we het twitter-account Netflix Records mogen geloven dan hoeven we 
niet heel lang meer te wachten. Volgens het account verschijnt het derde seizoen 
namelijk op 17 januari 2021.



De Schijf van Vijf
De Schijf van Vijf is in maart 2016 vernieuwd. Er is veel gewij-
zigd. Nieuwe producten, nieuwe richtlijnen en andere indelingen. 
Wat is voor jou als professional belangrijk om te weten.

Nieuwe aanbevelingen

De aanbeveling is: meer groente eten (van 
200 gram naar 250 gram per dag), minder 
vlees en meer plantaardig, zoals wekelijks 
een portie peulvruchten en dagelijks een 
handje noten. Het ideale menu bestaat uit 
een afwisseling van vlees, vis, peulvruch-
ten, noten en ei. 3 koppen groene of zwarte 
thee per dag bevordert de gezondheid.

producten die de meeste gezondheidswinst 
opleveren. Producten zoals bewerkt vlees, 
groente waaraan zout is toegevoegd, ge-
zoete zuivel en harde vetten komen dus niet 
meer voor in de Schijf van Vijf.

Keuzemenu

De Schijf van Vijf is meer een keuzemenu 
geworden. De nieuwe schijf biedt varianten 
en interactieve keuzes. Vul op de website 
geslacht en leeftijd in en je krijgt een lijst 
adviezen en tien verschillende menu’s. 
Hollands, maar ook Marokkaans, Turks, 
Surinaams, Frans en Italiaans.

Niet meer in de Schijf van 
Vijf
In de nieuwe Schijf van Vijf staan alleen 

Nieuwe tools en handvatten

Het Voedingscentrum biedt verschillende 
instrumenten en handvatten die voor jou als 
professional heel handig zijn. We noemen 
er een paar.

DE SCHIJF VAN VIJF VOOR JOU
Vul geslacht en leeftijd in van je cliënt en je 
ziet hoe een gebalanceerde maaltijd voor 
hem of haar eruit ziet. Ook krijg je daarbij 
verschillende soorten menu’s te zien.

MIJN EET-UPDATE
Beantwoord samen met je cliënt 5 vragen 
en ontdek waar zijn of haar gezonde uitda-
ging ligt. Ook kun je 2 weken lang tips en 
trucs ontvangen om dit doel te bereiken.



Lezen weer leuk maken: boeken vs. chat fiction

Nederlandse jongeren lezen te weinig en dat heeft op termijn vervelende gevolgen, zoals 
taalachterstanden. Een derde van de jongeren vindt lezen niet leuk en 50% van de scholieren 
leest nooit een roman of een langer verhaal. De liefde wordt er op school uit geramd: zodra je 

lezen verplicht, wordt het minder leuk. Hoe kunnen we lezen weer leuk maken?

Oplossing voor taalachter-
stand bij jongeren

Een op de vier vijftienjarigen heeft een 
taalachterstand. Als jongeren weer plezier 
krijgen in lezen, gaan ze meer lezen en 
verbreden ze hun woordenschat. Edith 
Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad: 
“Lezen draagt ook bij aan de democratie. 
Mensen die lezen, kunnen echt nieuws van 
nepnieuws onderscheiden, het bevordert de 
nieuwsgierigheid en het leert je argumen-
teren.”

Edith doelt hierbij op het diepe lezen. Jon-
geren lezen natuurlijk wel veel, online en op 
de smartphone, maar met diep lezen vraagt 
je brein om een ander soort concentratie. 
“Dit betekent dat je in verschillende lagen 

denkt, je legt verbanden, en diep lezen 

geeft je bepaalde inzichten.”

Zou chat fiction (verhalen vertellen via chat-
berichten) de oplossing zijn?

De WhatsApp-thriller die viral 
ging
Ontspoord: zo heette de eerste 
WhatsApp-thriller van Nederland. Begin vo-
rig jaar kon je dit bloedstollende verhaal van 
NS volgen. Gewoon, via WhatsApp. Alsof 
je stiekem meeleest met een chatgesprek 
tussen anderen. Zo voelt het lezen van chat 
fiction: een verhaal geschreven als gesprek, 
verteld via een app.

Het enige wat je hoefde te doen om het 
verhaal mee te maken, was een appje sturen 
naar een onbekend nummer. Via dit nummer 
ontving je dan een aantal contacten, de 
hoofdpersonen van het verhaal, die je moest 
opslaan in je telefoon. En voila, je ontving 
zo’n 210 tekst-, foto- en videoberichten die 
samen het verhaal vertelden. Een mooie 
combi van wat treinreizigers het liefst doen: 
lezen, appen en filmpjes kijken.

De chat fiction-app Hooked 
(letterlijk)

De populaire chat fiction-app Hooked heeft 
40 miljoen maandelijks actieve gebruikers. 
Bijna 70% van de Hooked-lezers is onder de 
25 jaar. Ze claimen de ‘Netflix voor Gene-
ratie Z’ te zijn. De verhalen van Hooked 
worden weergegeven alsof je door een 
chatbericht heen scrolt. Voor deze app hoef 
je zelf dus geen contacten toe te voegen, de 
verhalen zitten in het platform zelf.

Deze manier van storytelling is: “an organic 
representation of how people communica-
te each day,” aldus Kevin Ferguson, chief 
business officer van Hooked. Doordat je op 
het scherm moet tikken voor het volgende 
bericht, leent deze manier voor storytelling 
zich met name voor horror en romantiek. 
Hiermee bouw je namelijk makkelijk de 
spanning op. Dit zijn dan ook de meestgele-
zen genres in deze app.

Gaat chat fiction het ‘leespro-
bleem’ van jongeren oplos-
sen?
Of chat fiction het leesprobleem van jon-
geren gaat oplossen, ligt natuurlijk ook aan 
de soort verhalen die worden geschreven. 
Chat fiction is fictie (het lezen van fictie 
heeft overigens veel voordelen), maar deze 

Hoe zou Shakespeare het doen in chat-
vorm? Kunnen we de jongeren die ‘lezen’ 
niet leuk vinden dan weer laten aanhaken? 
Dit zal natuurlijk nooit hetzelfde zijn als 
‘het echte boek lezen’, maar het kan het wel 
interessanter en makkelijker maken. Een 
andere manier van verhalen tot je nemen. 
Het lezen van chatgesprekken voelt voor 
jongeren immers niet als ‘werken’, maar als 
iets alledaags.

Dus wat denk jij: dikke boeken uit, chat 
fiction in? Of is het ‘maar’ een hype?

Chat fiction onderdeel van 
jouw contentstrategie voor 
2020?
Inspelen op trends heeft een positief effect 
op het bereiken van je doelgroep(en). Haak 
jij dit jaar in op de trend van chat fiction? Of 
ga je voor een van de andere contentstrate-
gie-trends? John Verhoeven vertelt in een 
gratis webinar met welke trends je rekening 
kunt houden.



Laat je lichaam 
verleiden door 

onze smaken.



Lezen zonder afleiding
We hebben genoeg tijd, maar 
een tekort aan aandacht

Je herkent je hier vast in: je wilt iets lezen, 
maar dan verschijnt er weer een notificatie 
in je scherm. Of soms borrelt er iets op in 
je hoofd en je opent Google om het op te 
zoeken. En afgeleid ben je. Eén taak tegelij-
kertijd uitvoeren vinden we lastig, terwijl we 
toch weten dat dit het beste resultaat geeft. 
We hebben voldoende tijd, maar het is vaak 
de aandacht die ontbreekt.

Scheid surfen van lezen

Als ik op internet surf, dan heb ik een korte 
aandachtsspanne. Het lijkt wel of mijn brein 
alleen maar vatbaar is voor korte berichtjes. 
Brokjes die groter zijn dan honderdveertig 
tekens lijken niet verwerkt te worden. Dit is 
misschien een beetje overdreven, maar zo-
dra ik probeer een artikel echt goed tot mij 
te nemen, dan merk ik wel dat ik daar moeite 
mee heb. Niet alleen omdat ik het niet pret-
tig vind om een lang artikel op een pc, tablet 
of smartphone te lezen, maar ook vanwege 
bovengenoemde prikkels. Daarnaast zit ik 
in een soort ‘scanmodus’, wat op zich niet 
erg is. Schakelen van deze scanmodus naar 
een concentratiemodus vind ik lastig. Mijn 

oplossing: ik ben gestart met het scheiden 
van surfen en lezen. Ik maak een duidelijke 
keuze: óf ik ben aan het surfen (scannen), óf 
aan het lezen (verdiepen).

Scannen en verzamelen van 
content

Scannen doe ik eigenlijk heel de dag. Ik lees 
nieuwsbrieven in mijn mailbox, mijn duim 
scrolt langs Twitter-, LinkedIn- en Face-
bookberichten. Ik lees RSS-feeds (ja, ze 
bestaan nog) via tools als Netvibes (op mijn 
pc) en Nextgen Reader (op mijn smartp-
hone). Hier lees ik voornamelijk koppen 
en korte berichten. Zodra ik een artikel 
tegenkom dat mij aanspreekt, bijvoorbeeld 
een longread, dan sla ik deze op om later te 
lezen. Voor het opslaan gebruik ik Pocket.

Opslaan in Pocket

Pocket bestaat al sinds 2007 en verscheen 
eerder onder de naam ‘Read It Later’. Met 
Pocket is het mogelijk links op te slaan 
en het geeft je vervolgens een duidelijk 
overzicht van alle opgeslagen links. Pocket 
biedt je de mogelijkheid de opgeslagen 
pagina’s binnen Pocket te lezen, in een meer 
neutrale vorm dan het origineel. Je leest 

ze dus zonder banners en andere 
overbodige informatie. Zwarte 
letters op een witte achtergrond. 
Je kunt tags toevoegen om het te 
structureren.

Het voordeel van Pocket is dat 
het universeel is. Er zijn officiële 
apps beschikbaar voor iOS en 
Android. Voor Windows Phone en 
pc gebruik ik Poki of Latermark. 
Er zijn bookmarklets te instal-
leren voor zo’n beetje iedere 
browser, zodat je tijdens het 
surfen met één druk op de knop 
een artikel opslaat.tegenkom dat 
mij aanspreekt, bijvoorbeeld een 
longread, dan sla ik deze op om 
later te lezen. Voor het opslaan 
gebruik ik Pocket.

Een stapje verder

Met IFTTT heb ik het mijzelf nog makkelijker gemaakt. 
Zo heb ik ingesteld dat, zodra ik een tweet met een link 
naar een interessant artikel ‘favorite’, deze automatisch 
in mijn Pocket (en dus op mijn e-reader) terecht komt.

Ook biedt IFTTT opties om automatisch de meest 
populaire artikelen van New York Times in Pocket te 
plaatsen. Op dezelfde manier slaat IFTTT het populairste 
artikel van Digg voor je op, of de longform-artikelen van 
Buzzfeed.

Zelf heb ik deze laatste optie niet standaard aan staan, 
maar als ik op vakantie ben wel. Dan hoef ik alleen mijn 
e-reader te synchroniseren voor een aantal interessante 
artikelen. Dan lees ik deze offline, in alle rust. Zonder 
afleiding.


