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HART VOOR DE ZAAK GEZONDE SNELLE START MET HAVERMOUT
door Sophie Zimmerman
AMSTERDAM • Een bordje
havermoutpap in de ochtend is makkelijk, snel en
gezond. Maar een beetje
variatie qua ontbijt is ook
wel fijn, vond Sophie van
Felius. Ze bedacht kanten-klare biologische havermoutmixen.
De vier eerste varianten
van haar havermoutmerk
Nomly zijn sinds december online te koop en
bevatten naast haver en
boekweit verschillende
noten, pitten, zaden en

specerijen zoals kurkuma,
cacao of kaneel.
De jonge onderneemster denkt een doelgroep
aan te spreken die de dag
graag goed en gezond wil
beginnen, maar daar niet
te veel moeite voor wil
doen. „Je kan de mixen
die wij aanbieden natuurlijk ook zelf maken, maar
daar heeft niet iedereen ’s
ochtends zin in. Ik ontbeet altijd al graag met
havermout maar had niet
altijd tijd of zin om leuke
smaakvariaties te bedenken, waardoor ik meestal

toch weer terugviel op
mijn standaardrecept met
appel en kaneel.”

Suikers

Het enorme aanbod dat
er al is op het gebied van
ontbijtvarianten, schrikt
de onderneemster niet af.
Integendeel: „Ik geloof
met dit merk echt nog wat
toe te kunnen voegen aan
de markt. Het aandeel
havermout is sowieso nog
niet heel groot en wat er
wel ligt is óf het basisproduct óf het bevat heel veel
suikers. Wij voegen een

minimale hoeveelheid
suiker toe, waardoor onze
mixen een stuk gezonder
zijn dan veel wat er nu in
de schappen ligt.”
Niet alleen gezondheid
is een leidraad voor Van
Felius, ook duurzaamheid
staat hoog in het vaandel.
„Bij elke nieuwe stap of
beslissing kijk ik of het op
een duurzame en verantwoorde manier kan.” De
verpakkingen van de havermout zijn bijvoorbeeld
gemaakt van landbouwafval en worden gevuld bij
een sociaal werkbedrijf.

Sophie van
Felius bij
het productiebedrijf
waar de
havermout
gemengd en
verpakt
wordt.
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Elektrische deelbakfietsen zonder vaste parkeerplekken

Alternatief vervoer in de stad
bij jeugdvrienden Souren
Arakelian en Sven Velthuis.
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maar niet voldoende alterom kinderen in te vervoenatief voor het vervoeren
ren, maar hij is ook hanvan ’kleine vracht’. Arakelidig voor weekboodschapan komt uit de financiële
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wereld en Velthuis had een
een uitje met iemand die
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In het kort

heid. Als er maar wordt gefietst. Buiten Stockholm en
Duitsland is de bakfiets eigenlijk vrijwel onbekend en
een deelconcept voor de
bakfiets is in Nederland
uniek, dus er liggen kansen
zat.”

Kansen

Volgens mede-oprichter
Arakelian creëert deelmobiliteit in veel landen kansen
om op een laagdrempelige
manier een fietscultuur te
ontwikkelen. „Zonder dat
beginnende fietsers meteen
hoeven te investeren in een
fiets neemt het aantal fietsers toe, wat overheden
weer reden geeft om te investeren in een goede infrastructuur. En dat is goed,
want fietsen is gezond en
goed
voor
het milieu.”
Momenteel
staan
Den Haag en
Antwerpen
op de wensenlijst, ook
wordt gekeken bij de oosterburen. Los
van de avondklok, die wel
wat roet in het eten gooit,
biedt de pandemie eerder
een kans dan dat het een
hindernis is. Van Gessel: „In
de buitenlucht is er toch
minder besmettingsgevaar
dan in de metro.”

’Steden
autoluw
maken’

’Rotterdam als eerste aan de beurt’

Vlnr. Sven Velthuis, Souren Arakelian en Berenice van Gessel hopen met de deelbakfiets auto’s uit de
stad te weren.
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Regels rond absentie door orgaandonatie
Een medewerker gaat
een nier afstaan aan zijn
zieke zus. Hartstikke mooi,
maar nu vraag ik me af;
moeten we zijn loon doorbetalen? Moet hij vakantiedagen opnemen of moet ik
hem ziek melden? Hoe
werkt dat eigenlijk?
Als een werknemer een
orgaan doneert en daardoor tijdelijk niet kan
werken, kan zijn werkgever een ziektewetuitkering voor hem aanvragen
bij het UWV. Dat geldt
zowel voor de afwezigheid vanwege de donatie
zelf, als voor onderzoeken voorafgaand aan de
orgaandonatie die meer
dan een halve dag duren,
bijvoorbeeld om te kijken of de werknemer

geschikt is als donor.
Het UWV keert een
ziektewetuitkering uit
van 100% van het loon
inclusief emolumenten
zoals vakantiebijslag,
eindejaarsuitkering,
dertiende maand en
ploegentoeslag. De werkgever betaalt dus het
loon van de werknemer
dat hij zou hebben ontvangen als hij wel had

gewerkt en krijgt dat van
het UWV terugbetaald.
Eventuele vaste vergoedingen van kosten hoeft
hij niet aan de werknemer door te betalen.
Als de werknemer geen
vaste arbeidsomvang
heeft, bijvoorbeeld omdat hij oproepkracht is,
dan is het uitgangspunt
van de loondoorbetaling
bij orgaandonatie het
salaris over het gemiddelde aantal uren dat hij
in de afgelopen dertien
weken heeft gewerkt.
Zzp-ers kunnen aanspraak maken op vergoeding van onkosten en op
vergoeding van zes weken inkomstenderving.
Ook een vraag voor Edith
van Schie? Vragen@dft.nl

