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K
oster & De Waart uit Zwanenburg is vijftien 

jaar geleden opgericht door Rob Koster en 

Mathijs de Waart. In 2005 ben ik bij het kan-

toor gekomen, sinds 2007 ben ik mede-eige-

naar. Oorspronkelijk zat het kantoor in Bad-

hoevedorp, maar we zijn bewust verhuisd 

naar Zwanenburg.  

 

Wij komen allemaal uit Zwanenburg en voelen ons heel 

sterk verbonden met deze plaats. De meeste mensen 

associëren Zwanenburg met Schiphol, maar voor ons is 

het een gezellig dorp waarin we graag wonen en wer-

ken. Bijdragen aan het behoud van de leefbaarheid is 

voor ons dan ook vanzelfsprekend.

Zo hebben we vorig jaar samen met een aantal lokale 

bedrijven Stichting De Brug Zwanenburg-Halfweg 

opgericht. De naam slaat op de brug tussen Zwanen-

burg en Halfweg, waarmee Zwanenburg een duo-

gemeente vormt. Met een eerste actie ondersteunden 

we lokale verenigingen. Klanten konden tijdens deze 

actie muntjes sparen voor een donatie aan een vereni-

ging naar keuze. 

Dit jaar organiseren we een busreis voor bejaarden met 

een lichamelijke beperking. We gaan zelf ook mee ter 

ondersteuning en begeleiding.

We organiseren sinds 2015 ook ieder jaar een ‘feest-

week’ in Zwanenburg/Halfweg. Het gaat om een vier-

daags spektakel, met optredens van bekende arties-

ten en andere activiteiten. Het is een echte happening. 

Onder het motto ‘Wij een feest, zij ook een feest’ zame-

len we tijdens deze week geld in voor Only Friends, een 

sportclub in Amsterdam Noord voor kinderen en jon-

geren met een beperking. Ik zelf onderhoud vooral de 

sponsorcontacten voor dit evenement.

Samen met onze sponsorbijdragen en bijdragen van de 

Coöperatie Nh1816 gaat het om in totaal tienduizenden 

euro’s die we gezamenlijk ophalen.

Ons kantoor is inmiddels verdubbeld qua aantal mede-

werkers. Dankzij onder meer ons vrijwilligerswerk, 

waaruit we veel contacten en doorverwijzingen krijgen. 

Dat maakt mede dat het ons goed gaat. En wij zijn zo 

ingesteld dat als het ons goed gaat, wij graag iets terug 

doen in de lokale situatie voor mensen die het moeilij-

ker hebben. ■

Dennis den Blanken ziet dagelijks vliegtuigen 

vertrekken en landen op Schiphol. �
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Adviseur Dennis den Blanken (31)

Kantoor Koster & De Waart

Opgericht 2002

Aantal medewerkers 10

Klanttevredenheidsscore onder klanten Nh1816 

9,0 bij afsluiten nieuwe verzekeringen en 9,5 bij 

schadeafhandeling

IN DE RUBRIEK LOCAL HERO STELT VVP SAMEN MET 

NH1816 HET LOKALE ADVIES KANTOOR CENTRAAL. HET 

BELANG VAN DEZE LOKALE HELDEN VOOR DE SAMEN-

LEVING KAN NIET GENOEG WORDEN BENADRUKT.
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