FAVORIET

NICE TO HAVE

DE UNIEKE INZICHTEN EN PERSOONLIJKHEDEN VAN ONZE MEDEWERKERS ZORGEN
VOOR HET ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
VAN RSM. DAAR ZIJN WIJ TROTS OP. IN DEZE
RUBRIEK KOMT EEN COLLEGA AAN HET
WOORD OVER ZIJN OF HAAR PERSOONLIJKE
FAVORIET(EN). DEZE KEER VERTELT DIMFY
LAMBRIEX (21), ASSISTENT ACCOUNTANT
BIJ RSM IN VENLO, OVER HAAR ONLINE
FAVORIETEN.

‘ ONS DEVIES WAS SIMPEL:

‘Mijn favoriete app is Pinterest. Via deze app doe ik zoveel
inspiratie op, voor de inrichting of decoratie in huis tot
een geschikt carnavalskostuum. WhatsApp en Instagram
gebruik ik echter het meest frequent. WhatsApp voor
het chatten met onder andere familie, vriendinnen en het
hockeyteam; Instagram vooral ter ontspanning. Zonder
dat ik het in de gaten heb, ben ik gemakkelijk tien minuten
aan het scrollen en liken. Waar ik met enige regelmaat
fascinerend naar kijk, zijn posts van professionele bloggers
en vloggers die er echt álles aan doen om de ‘perfecte feed’
te creëren. Ik volg veel van dat soort accounts, waarbij de
kleuren hetzelfde moeten zijn, elke foto perfect is gestyled
en over elk detail is nagedacht. Zelf gaat mij dat veel te ver,
maar ik vind het fascinerend dat er zoveel geld in omgaat.’

NICE TO DISCOVER

WE HEBBEN WIND MEE, DUS RENNEN!’
DIMFY LAMBRIEX

De komende tijd wil de directie nog meer mogelijkheden bekijken
om het merk Friethoes verder op de kaart te zetten. Vandaar dat
Sebastiaan en Victor recent ook een marketing manager hebben
aangenomen. ‘We willen de Van Dobben van de frietindustrie
worden. Zij hebben ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de
kroket flink is verbeterd: dat het een vers product is in plaats van
fabrieksrommel. Dat willen wij ook. Vers, eerlijk en vooral veel
lekkerder: dat moet de vorm worden voor de frietmarkt. Daarom
zijn we aan het kijken hoe we ons merk nog meer kunnen laden.’
Omdat ze op de huidige locatie nog extra productiecapaciteit
hebben, maken de eigenaren daarom ook de sprong naar de
retailmarkt. Waar hun friet voor de consument straks verkrijgbaar
is, kan Sebastiaan nog net niet vertellen. ‘We waren eerder al met
deze partij in gesprek, maar toen kwam het voor ons te vroeg’,
is het enige dat hij er nu over kwijt wil.
Wat ook helpt om Friethoes op de kaart te zetten, is dat ze zo
duurzaam mogelijk opereren. De aardappelschillen die overblijven
worden daarom zo min mogelijk op de composthoop gegooid, maar
bijvoorbeeld gebruikt om alcohol te brouwen. In de Haarlemse
Jopenkerk wordt er inmiddels bier van gebrouwen. En eerder werden
de schillen al gestookt om Friethoes Vodka te distilleren. ‘Maar alles
moet passen binnen onze kernwaarden. Daar waakt Victor over.
De strategie en de coachende rol zit in zijn DNA.’
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MARJOLEIN ANSINK

MUST HAVE

Huisstijl
De Haarlemse striptekenaar Joost Swarte
heeft de - zeer herkenbare - huisstijl voor
Friethoes ontwikkeld. ‘Joost leerde hem
kennen via zijn schoonfamilie. Swarte
tekende - een vriendendienst - voor het
eerste design en we huren hem nog altijd
graag in. Friethoes ontleent zijn uitstraling
aan het beeldmerk dat hij voor ons heeft
ontworpen.’ Sebastiaan weet nog een
mooie anekdote over zijn beloning. ‘Mijn
broer wilde ‘m bedanken en beloonde hem
met een negengangendiner met friet in de
winkel in de Kruisweg. Na sluitingstijd!’

‘Onlangs heb ik een app
geïnstalleerd om mijn
telefoongebruik te verminderen.
Ik heb vooral in het weekend
dagen dat ik om de tien minuten
naar mijn telefoon grijp. Ik heb
nu een app die je telefoon ‘shut’,
genaamd ShutApp. Deze app
sluit je telefoon standaard één
uur en 15 minuten. Zodra je de
app aanzet, gaat er een timer
lopen. WhatsApp-berichten en
andere meldingen die je in die
tijd krijgt, zie je niet op je scherm
verschijnen waardoor je niet
wordt afgeleid. Ik merkte al snel
dat ik nog vaker dan gedacht
mijn telefoon greep, ook al
stonden er geen berichten op mijn
toegangsscherm. Een handige
app, die ik zeker aanbeveel!’
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‘Mocht je op zoek zijn naar leuke social media-accounts, volg
dan eens Nienke Plas op Instagram of YouTube. Ik vind haar een
geweldige vlogger. Je herkent haar wellicht van Expeditie Robinson
2018. Zeker de vlogs met haar zoontje Frenky Dean zijn hilarisch
en goed ter ontspanning. In diezelfde lijn raad ik het account van
presentator Dennis Weening op Instagram aan. De video’s met
zijn dochter Charlie zijn écht te schattig! Indien je interessante en
soms hilarische discussies op de werkvloer wilt uitlokken, volg dan
Facebook-pagina Dilemma op Dinsdag. Elke dinsdag krijg je een
bijzondere kwestie voorgeschoteld, waaruit je een keuze ‘moet’
maken!’

