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Interview met Arthur den Hamer 
eigenaar van Sportinstituut 
Schiedam 
VVD raadslid Sandra Beenhakker ging op bezoek bij Arthur 
den Hamer, eigenaar van Sportinstituut Schiedam, om te 
onderzoeken hoe Schiedamse ondernemers zich staande 
houden in deze moeilijke tijd. Daarom is Sandra dit keer op 
bezoek gegaan bij Sportinstituut Schiedam en volgende week 
zal zij een bezoek brengen aan een horeca ondernemer in 
Schiedam.

Sandra: Het Sportinstituut haalt heel vaak de krant door alle 
medailles die jullie winnen met judo. Hoe komen jullie aan 
zoveel talenten? 

Arthur: We hebben een goede jeugdopleiding. De trainers 
Koos Zagwijn, Dimitri van der Hoeven en ikzelf zijn de 
drijvende krachten. Bovendien wordt er veel gedaan aan 
wedstrijdjudo. 
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Sportinstituut 
Schiedam 

Het Sportinstituut Schiedam is 
gevestigd op de Jacob 
Bijsterstraat 2 in Schiedam. 
Sinds 15 maart is het gesloten. 
Wanneer de beperkende 
maatregelen achter de rug zijn 
wilt u natuurlijk uw conditie 
weer op peil brengen. Kijk 
alvast op 
www.sportinstituutschiedam.nl 
om te zien welke sport of welk 
abonnement bij u past! 

Koop Schiedams! 

Bijna alle Schiedamse 
ondernemers zijn hard geraakt 
door het Coronavirus. 
Gelukkig kunt u online bijna 
overal nog terecht, ook bij veel 
andere Schiedamse winkels. 
Daarom roept de VVD 
Schiedam iedereen op: Koop 
Schiedams! Help onze lokale 
ondernemers deze moeilijke 
tijd door, want als dit alles 
voorbij is wilt u toch ook weer 
fijn kunnen winkelen in de 
binnenstad? Of zoals in het 
geval van het Sportinstituut, 
betaalt u het abonnement 
door als u kunt!
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Daarnaast hebben we leuke groepslessen zoals Yoga, body 
shape, body balance, (Thai)boksen, spinning, conditietraining 
en natuurlijk fitness. We hebben een enthousiast en 
deskundig team, iedereen in de sportschool gaat fijn met 
elkaar om. We hebben ook een fysiotherapeut waar we nauw 
mee samenwerken. Verder geven onze collega’s Emre en 
Dimitri naast trainingen ook voedingsadvies.

Sandra: Hoe groot is de impact van Corona op het 
Sportinstituut? 

Arthur: Heel groot, we zijn dicht sinds 15 maart. Onze 
bedrijfsvoering draait immers niet alleen op abonnement 
opbrengsten; we halen ook omzet uit de verkoop van artikelen 
en de bar. En nieuwe leden krijgen we nu ook niet.

Sandra: Wat zou jij tegen de Schiedammers willen zeggen?

Arthur: Doe voorzichtig en blijf gezond dat is het 
allerbelangrijkste. Ik hoop dat de sportscholen dit overleven, 
fijn dat minister Koolmees heeft gevraagd of iedereen zijn of 
haar abonnement zou willen doorbetalen. Maar ik kan me 
voorstellen dat je gaat bezuinigen als je zelf in de problemen 
komt door bijvoorbeeld het verlies van je baan. 70% van de 
sportscholen laat zijn klanten doorbetalen. Dat betekent dus 
dat zij het ongelofelijk lastig krijgen op het moment dat zij 
geen inkomsten krijgen. Mijn vraag aan al onze leden: blijf ons 
steunen zolang je kunt.

Sandra: Heb je nog tips voor de gemeente Schiedam? 

Arthur: Alle regelingen van de overheid zijn mooi, maar helaas 
niet altijd toepasbaar. Mogelijk dat hierin kan worden 
meegedacht. Wij hebben omzetverlies, zolang de maatregelen 
gelden wordt dit verlies alleen maar groter. De overheid heeft 
inmiddels de regeling voor werktijdverkorting vervangen door 
de nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkbehoud (NOW). Dit soort regelingen zijn best lastig in 
gebruik en helpen maar gedeeltelijk. Zo hebben wij ook nog 
andere vaste lasten die we moeten blijven betalen zoals huur. 

Sandra: Welke tips zou je willen geven aan de ondernemers? 
Wat werkt momenteel voor jou bijvoorbeeld?

Arthur: Wij zijn heel actief op social media en geven onze 
leden toegang tot apps als FitsnacksTV en My Wellness app. 
Verder hebben we een premium groep op Facebook voor 
leden en ouders van jeugdleden waar de sportschool haar 
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Balkon in Beweging 

Zelfs in deze moeilijke tijden 
kwam het Sportinstituut met 
een prachtig initiatief, “Balkon 
in Beweging”. Het is een 
samenwerking met DOCK 
Schiedam en het WOT. De 
instructeurs van het 
Sportinstituut geven les waar 
mensen op hun balkon aan 
mee kunnen doen. De eerste 
sessie in Groenoord was een 
groot succes. Arthur zegt 
hierover:  “Het doel is dat we 
de Schiedammers in deze 
moeilijke tijd kunnen laten 
bewegen en ze een beetje 
kunnen helpen om de dag 
door te komen. Daarnaast 
vinden wij het ook belangrijk 
om saamhorigheid te creëren 
in de wijk en dat iedereen, 
zowel jong als oud, mee kan 
doen vanaf hun balkon, op 
afstand.” 

Maatregelen in 
Schiedam: Zorg en 
Ondersteuning 

• Schiedam doet veel om 
deze crisis zo goed mogelijk 
het hoofd te bieden. Zo 
wijzen wij u op de website 
schiedamhelpt.nl waar 
Schiedammers hulp 
aanbieden en je hulp kan 
vragen. Dit kan ook 
telefonisch: 088-8555027. 

• De voedselbank ontvangt 
gelukkig genoeg producten 
en de logistieke uitvoering 
loopt goed. 

•  Wethouder van Aaken heeft  
intensief contact met 
verzorgings- en 
verpleeghuizen om de 
veiligheid en zorg daar te 
waarborgen.

https://www.dock.nl/schiedam/
https://www.dock.nl/schiedam/
https://www.wotschiedam.nl
https://schiedam-groenoord.nl/balkon-in-beweging-groenoord-groot-succes/
http://schiedamhelpt.nl
https://www.dock.nl/schiedam/
https://www.dock.nl/schiedam/
https://www.wotschiedam.nl
https://schiedam-groenoord.nl/balkon-in-beweging-groenoord-groot-succes/
http://schiedamhelpt.nl


10 april 2020

online services aanbiedt. Hier worden trainingsvideo’s en live 
lessen gegeven en er kunnen vragen worden gesteld. Alles om 
onze leden de komende tijd zo fit mogelijk te houden. 
FitsnacksTV is een online dienst, alle leden hebben een code 
gekregen. Hiermee kun je allerlei soorten lessen thuis doen. 
Elk moment kun je die bekijken. My Wellness app is van het 
bedrijf Technogym - daar kunnen we met mensen 
communiceren, we kunnen voedingsadvies en trainingsadvies 
geven.

Sandra: Wat doe jij in de tussentijd Arthur?

Arthur: We knappen hier de heleboel op met een klein 
budget. Een likje verf, zaken repareren en wat extra 
schoonmaakwerkzaamheden. Wanneer we weer open kunnen 
zal het Sportinstituut er in ieder geval goed onderhouden 
uitzien!
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Maatregelen in 
Schiedam: Bedrijven 
en Ondernemers 

• Schiedam communiceert 
intensief met ondernemers 
om hen te wijzen op de vele 
hulpregelingen vanuit het 
Rijk en de Gemeente. 
Wethouder Bregman en 
burgemeester Lamers 
houden regelmatig contact 
met ondernemers. 

• Bouwprojecten in Schiedam 
gaan door. Soms wel in 
aangepaste vorm om de 
veiligheid van de 
werknemers te waarborgen. 

• Vanuit het Rijk is er de Tozo 
voor zelfstandig 
ondernemers en zzp’ers. 
Wanneer zij in financiële 
moeilijkheden komen 
kunnen ze nu versneld een 
tijdelijke uitkering 
aanvragen. Ook is er de 
mogelijkheid tot een lening 
voor bedrijfskapitaal voor 
ondernemers met een acuut 
liquiditeitsprobleem door 
de crisis.  

Maatregelen in 
Schiedam: Onderwijs 

• Schiedam heeft voldoende 
noodopvang voor ouders 
met vitale beroepen. Zo 
kunnen zij hun werk blijven 
doen. 

• Het thuisonderwijs loopt tot 
nu toe goed. Er zijn extra 
laptops ter beschikking voor 
kinderen uit minder 
bedeelde gezinnen. Dit 
geweldige initiatief komt 
van Stichting Leergeld met 
steun van het Fonds 
Schiedam Vlaardingen. 

https://www.schiedam.nl/a-tot-z/informatie-voor-ondernemers
https://www.schiedam.nl/a-tot-z/informatie-voor-ondernemers
http://www.stroomopwaarts.nl/tozo
https://www.elkkinddoetmee.nl/schiedam-voorzieningen/
https://www.schiedam.nl/a-tot-z/informatie-voor-ondernemers
https://www.schiedam.nl/a-tot-z/informatie-voor-ondernemers
http://www.stroomopwaarts.nl/tozo
https://www.elkkinddoetmee.nl/schiedam-voorzieningen/
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