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‘Voetbal is toch een mannenzaak’
Familiebedrijf AFAS stuk bekender door sponsoring voetbalclub AZ

LEUSDEN • Met het spon-

sorschap van voetbalclub
AZ was het Leusdense
bedrijf AFAS ineens landelijk nieuws. Het goed
presterende familiebedrijf geeft behalve aan
voetbal ook geld aan de
derde wereld.

HEIN BOSMAN

Daar zit je dan als Leusdenaar die
niet van voetbal houdt rond de tafel
met voetbalclub AZ. De Alkmaarse
club was na het DSB-debacle op
zoek naar een nieuwe sponsor. Een
vraagteken op de plek waar normaal een bedrijfsnaam staat, ontsierde het shirt. Totdat afgevaardigden van het Leusdense softwarebedrijf AFAS handtekeningen zetten
onder een meerjarig sponsorcontract.
Hoeveel geld er met het sponsorschap van AZ gemoeid is, wil directeur Bas van der Veldt niet kwijt.
,,We staan voor drie jaar op het shirt
en voor vijf op het stadion. Dat gebeurt alleen bij een goede deal. Afas
heeft bij de sponsoring te winnen
omdat 80 procent van de mannen
van voetbal houdt.’’
Zo’n sponsorschap brengt nationale bekendheid met zich mee. Afas
heeft 14 jaar zijn best gedaan zoveel
mogelijk aangeklikt te worden via
internetzoekmachine Google. Na de
deal schoot dat aantal als een raket
omhoog.
Maar wat gaat er schuil achter de
nu landelijk bekende naam? Een familiebedrijf bestiert door twee relatief jonge mannen. Bas van der
Veldt en Arnold Mars. Zij hebben
beide hun vader opgevolgd.
Het ﬂinke pand van AFAS aan de
Philipsstraat, dat speciaal voor het
bedrijf gebouwd werd, herbergt zo’n
300 medewerkers. Wie een bezoek
brengt aan het bedrijf, mist een baliemedewerker van vlees en bloed.

SOEST

Twee gewonden na forse
aanrijding bromﬁetser
Een 14-jarig meisje uit Soest zag
tijdens het oversteken een bromﬁetser over het hoofd. Die reed
haar vervolgens frontaal aan. Het
ongeluk gebeurde maandagmiddag rond 15 uur aan de Dalweg.
Het meisje was net uit de bus gestapt en stak via de achterkant van
de bus de weg over. Ze werd na de
aanrijding vervoerd naar het ziekenhuis en liep onder andere een
gebroken been op. De 17-jarige
bromﬁetser uit Baarn liep een gebroken vinger en enkele kneuzingen op.

BAARN/SOEST

Vermoedelijke sluiper
aangehouden
De politie heeft maandag een 28jarige Soester aangehouden die
verdacht wordt van betrokkenheid
bij een insluiping. Het incident
vond plaats op zaterdag 21 juli op
de Steijnlaan in Baarn. Bewoners
stonden op de bewuste dag in de
tuin te werken. De verdachte
steelde toen twee portemonnees
met inhoud. Camerabeelden leidde
tot herkenning van de Soester.

Afas-directeur Bas van der Veldt: ‘Goede deal’. FOTO RODNEY KERSTEN

Vervijfvoudig de
energieprijs en dan
doet elk bedrijf
‘s avonds het licht uit.
Bas van der Veldt
‘Oude economie’, zo klinkt de afkeurende kwaliﬁcatie van AFAS. Dus
staan er vier elektronische zuilen
die het werk van de medewerker
overnemen.
Er zijn meer ‘nieuwigheden’ te
ontdekken in het gebouw. Een grote
theaterzaal, voor de presentatie
van producten, cursussen en optredens van artiesten. Ook de wc’s zijn
allesbehalve standaard. Boven de

urinoirs hangen ludieke foto’s van
vrouwen die met meetlint en vergrootglas in de hand geringschattend oordelen over het geslachtsorgaan van de bezoeker. Alles voor
een goede sfeer.
Medewerkers worden getrakteerd
op leuke uitjes, werken volgens de
baas tegen goede arbeidsvoorwaarden en hebben doorgaans een ruim
kantoor. ,,Maar als iemand niet
presteert, dan ligt hij er uit,’’ zegt
Van der Veldt. ,,Sommigen vinden
dat paradoxaal. Net als ons beleid
rond goede doelen.’’
AFAS geeft elk jaar 4 procent van
de winst aan het goede doel. ,,Dit
jaar was dat 800.000 euro. Dat geld
gaat allemaal naar de derde wereld.’’ Het kan volgens Van der Veldt
raar overkomen dat een bedrijf dat

Middelmanwonen
helemaal thuis

vecht voor elke euro en streeft naar
zoveel mogelijk groei, elk jaar weer
tonnen naar overmaakt naar de
zwakkeren in de wereld. ,,Een bedrijf moet naast geld verdienen ook
een maatschappelijke meerwaarde
hebben.’’
Bas’ ouders zijn nu in Kameroen
bezig met het opzetten van een verpleeghuis. Eerder deden ze iets
soortgelijks in Cambodja.

LEUSDEN

Ver van Kameroen en Cambodja, in
het ‘groene Leusden’, woont Van der
Veldt tot grote tevredenheid. Hij is
te spreken over de gemeente, als
ondernemer en als burger. De regels
waar hij zich aan ergert worden nu
eenmaal grotendeels opgelegd door
de staat. ,,Daar kan Leusden niet

zoveel aan doen.’’ Dat huishoudelijk
afval niet opgehaald wordt in kliko’s
is zo’n beetje het enige waaraan Van
der Veldt zich in Leusden kan ergeren. ,,Dat gedoe met vuilniszakken
is toch prehistorisch?’’
Dat Leusden landelijk gezien zo
centraal ligt, is een groot voordeel.
Hij hoeft niet zonodig in Amsterdam te zitten. ,,Steeds als ik zie dat
ik iemand moet bezoeken aan een
Amsterdamse gracht vraag ik me af
waar ik in vredesnaam mijn auto
kwijt moet.’’
Van der Veldt probeert zijn bedrijf zo milieuvriendelijk mogelijk
te runnen. Elke investering moet
‘groen’ zijn. ,,Wat de gevolgen ook
zijn, het is duidelijk dat we het klimaat aan het verpesten zijn.’’ En
dus wordt er in het pand van AFAS
zo min mogelijk uitgeprint. Auto’s
van de zaak moeten aan milieunormen voldoen. Bijkomend voordeel:
het kost minder geld. Maar dat is
duidelijk niet de enige drijfveer van
Van der Veldt. In de kantine wordt
namelijk alleen met biologisch
voedsel gewerkt. En dat is doorgaans niet aan de goedkope kant.
,,Je moet er niet in doorslaan, maar
wel bewust zijn van de gevolgen
van laks gedrag. Vervijfvoudig de
energieprijs en je zult zien dat dan
elk kantoor ‘s avonds de lichten uitdoet.’’
AFAS werd lange tijd gezien als
refobedrijf. Er werken gemiddeld
gezien veel gereformeerden. Er
wordt echter naar gestreefd het personeelsbestand zo divers mogelijk
te laten zijn. Maar er wordt wel rekening gehouden met de gelovigen.
,,We nemen al het personeel mee
naar een wedstrijd van AZ, tegen
FC Utrecht. Dat doen we dan wel op
een zaterdag.’’
Is de vrijgevigheid aan goede doelen wellicht geïnspireerd op de Bijbel? ,,Nee. Misschien komt het
doordat we een familiebedrijf zijn
en niet een ‘gewoon’ beursgenoteerd bedrijf. Genoeg is op een gegeven moment genoeg.’’
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