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MUST READS

CRISTA TREUR-VAN DEN IJSSEL 
Crista Treur-van den IJssel is junior manager op kantoor RSM Schiphol 
in Oude Meer. Ze werkt rechtstreeks met verschillende partners 
voor diverse controle-opdrachten. Ze bedient vooral bedrijven in de 
sierteeltbranche en internationale groepsmaatschappijen, waarvan 
een deelneming of het hoofdkantoor in Nederland is gevestigd.

Crista is getrouwd en woont in Vleuten. Naast het werk sport ze graag: 
twee keer per week staat ze op het badmintonveld en even vaak bezoekt 
ze de sportschool. De wekelijkse yogales daar is een moment van 
bezinning en helpt haar alle gebeurtenissen van de dag en week los te 
laten. Verder spreekt ze graag af met vrienden en familie en vindt ze het 
heerlijk zich terug te trekken met een goed boek op de bank of - in de 
zomer - in de tuin.

  GWEN VAN LOON       MARJOLEIN ANSINK

en Oos, gelanceerd.’ Die samenwerking 
leidde onder meer tot nieuwe lekkernijen 
als Bella di cerignola-olijven in zeewater 
met rozemarijn en knoflook, gerookte 

rode bietjes met laurier, spek en uitjes en 
piccalilly met kurkuma, verse dragon en 
mosterdzaad.  
 
TOPKWALITEIT

Dat zijn producten waarvan Camiel en 
zeker Charles Kesbeke nooit hadden 
gehoord. Maar wat Oos van zijn vader en 
grootvader heeft overgenomen en wat 
zeker niét is veranderd, is het voortdurend 
streven naar het leveren van absolute 
topkwaliteit. ‘Daarin onderscheiden we ons 
van anderen’, zegt Oos. ‘Alles gebeurt hier 
met liefde, zorgvuldigheid en aandacht 
en veel handmatig om uitsluitend het 
allerbeste en allerlekkerste te maken. 

Daarin doen we geen enkele concessie.’ Dat betekent wel dat de producten van Kesbeke wat 
duurder zijn dan die van de concurrentie. ‘Ach’, verzucht Oos, ‘er zijn concurrenten geweest 
die lagere prijzen rekenden in de hoop meer te verkopen. Maar uiteindelijk hebben die het niet 
gered. Zo’n benadering gaat namelijk onherroepelijk ten koste van kwaliteit.’ 

 
Die hang naar ouderwetse kwaliteit 
betekent niet dat Oos Kesbeke de 
ogen sluit voor nieuwe technologische 
ontwikkelingen. Dus heeft Kesbeke 
tegenwoordig behalve een fysieke winkel 
aan de overkant van de fabriek ook een 
webshop. ‘In de fabriek is alles state of 
the art en ook onze ict is ultramodern.’ 
Zoals op het dak ook 700 zonnepanelen 
liggen als onderdeel van het streven naar 
een CO2-neutrale status. En er loopt een 
onderzoek om uit bronwater zelf water 
te produceren. ‘Ik vind duurzaamheid 
een essentieel onderdeel van de 
bedrijfsvoering’, aldus Kesbeke. 

 
BEPERKING

Eveneens onlosmakelijk verbonden met 
zijn bedrijfsfilosofie is het werken met 
mensen met een beperking. ‘We hebben 
hier zo’n twintig medewerkers en in de 
zomer nog wat meer’, zegt hij. ‘Onder hen 
zijn er diversen met een zogenaamde 
beperking, ook wel afstand tot de 
arbeidsmarkt genoemd. Nou, ik kan prima 
met die mensen werken en ze presteren 
boven verwachting. Het gaat er maar net 
om hoe je ze benadert.’ 

Het verloop bij Kesbeke is dan ook opmerkelijk laag, zoals ook hijzelf trouw is aan zijn 
zakenrelaties. Edwin van Ravenswoud is zijn vaste contactpersoon bij het kantoor dat 
sinds een jaar door het leven gaat als RSM Schiphol. ‘We zijn al een kleine dertig jaar klant. 
Die mensen doen hun werk goed, komen na wat ze beloven en ook de persoonlijke contacten 
zijn goed. Dan hoef ik geen andere accountant, hoor.’ 
 
VIERDE GENERATIE

Oos Kesbeke nadert de zestig, maar voorlopig heeft hij nog genoeg lol in zijn werk om 
lekker door te gaan. Toch hoopt hij stilletjes dat het bedrijf wordt voortgezet door de vierde 
generatie. ‘Ik heb twee zoons, van 21 en 16. De jongste zit nog op school en de oudste 
studeert. Het zou toch wel heel mooi zijn, als één van die jongens hier straks verder gaat. 
Maar hoe het uiteindelijk loopt? We zien het wel.’ 

‘ALLES GEBEURT HIER MET LIEFDE, ZORGVULDIGHEID EN AANDACHT EN VEEL 

HANDMATIG OM UITSLUITEND HET ALLERBESTE EN ALLERLEKKERSTE TE MAKEN’

HET VERROTTE 
LEVEN VAN 
FLOORTJE BLOEM
YVONNE KEULS
‘Dit boek heb ik tijdens mijn 
jeugd gelezen als onderdeel van 
mijn boekenlijst op de middelbare 
school. Een ongelooflijk verhaal 
over hoe een jong meisje aan 
haar lot wordt overgelaten. 
Dit boek heeft me eens te 
meer laten beseffen dat de 
omgeving waarin je opgroeit en 
je opvoeding bepalend is voor je 
plaats in de maatschappij en het 
succes in je verdere leven.’

DE WERELD 
VAN SOFIE 
JOSTEIN GAARDER
‘Dit boek werd me aangeraden 
door een goede kennis. Het was 
even doorworstelen, maar ik ben 
heel blij dat ik het heb gelezen. 
Het is een goed leesbaar verhaal 
waarin een leraar en een leerling 
met elkaar de geschiedenis van 
de wereldfilosofie doornemen. 
Door dit boek ben ik anders naar 
de wereld gaan kijken.’

BLAUWE 
MAANDAG
NICCI FRENCH
‘Dit is de eerste titel uit een 
serie van acht boeken waarvan 
het laatste deel op 10 april is 
verschenen. Ik ben deze serie 
gaan lezen met een goede oom. 
Helaas heeft hij de serie nooit uit 
kunnen lezen. Het is een thriller 
waarbij de eerste hoofdstukken 
van het eerste boek losse 
verhalen lijken. Als je verder in 
het boek raakt, blijkt dat niet 
zo te zijn. Je wordt compleet 
meegezogen in het verhaal.
Ben je eenmaal begonnen, dan
is stoppen erg moeilijk.’

DILEMMA
JOHN GRISHAM
‘Ik kreeg dit boek van mijn 
collega’s van kantoor Oude 
Meer in 2015 toen ik herstelde 
van een ernstige ziekte. Het 
is het verhaal van een jonge, 
succesvolle advocate die door 
de economische crisis haar baan 
kwijtraakt. Haar werkgever geeft 
haar de mogelijkheid tijdelijk 
in een sociaal gerechtsproject 
te stappen om later terug te 
keren. Ik herkende iets van 
mezelf in de hoofdpersoon en 
was geïntrigeerd door de macht 
en corruptie van een grote 
organisatie en het onrecht wat 
‘gewone’ burgers hiermee werd 
aangedaan.’
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