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Ondernemers Drechtsteden 
geïnformeerd over 
Havenvisie 2030

Op 15 februari jl. vond onder grote belangstelling bij Volker Stevin 
Materieel aan de Donker Duyvisweg te Dordrecht een bijeenkomst 
plaats in het kader van de Havenvisie 2030. President-directeur van 
het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), de heer Hans Smits, presenteerde 
de tot standkoming van deze visie en de inhoud hiervan. Jasper Mos, 
wethouder van de gemeente Dordrecht, gaf concreet de visie vanuit 
de gemeente Dordrecht weer. Het feit dat vanaf juli 2011 de exploitatie 
van de zeehavens in de Drechtsteden door het HbR wordt gevoerd, 
maakte deze bijeenkomst in het bijzonder nuttig en informatief. 

De heren Smits en Mos stelden de grote belangstelling tijdens deze 
bijeenkomst zeer op prijs. Hierbij werd des te meer duidelijk dat het de 
wens van de ondernemers uit de Drechtsteden is om duidelijk en goed 
geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen in het havengebied 
en de plannen en visie van de gemeente en het HbR hieromtrent. Ook 
bedrijven die geen lid zijn van de WD waren hiervoor uitgenodigd en 
maakten ruimschoots van deze uitnodiging gebruik. De Rotterdamse 
haven groeit de komende 20 jaar en maakt tegelijkertijd een aantal 
structurele veranderingen door. De raffinage en chemische industrie 



staan aan de vooravond van transitie naar meer biobased productie. 
Energie wordt in 2030 schoner opgewekt en op basis van meer 
verschillende bronnen en in het transport wordt de container steeds 
belangrijker. Om die containers probleemloos te kunnen verwerken, 
moet de efficiency van het transport omhoog en moet een netwerk van 
logistieke knooppunten in binnen- en buitenland ontwikkeld worden. 
De ambitie van het HbR is dat de haven in 2030 wereldwijd koploper is 
op het gebied van efficiency en duurzaamheid. Hierbij spelen ook de 
Drechtsteden een wezenlijke rol en wordt vanuit de gemeente Dordrecht 
geanticipeerd. 

De haven van Rotterdam is van grote betekenis voor Nederland. Het 
huidige economische belang laat zich uitdrukken in een (in)directe 
toegevoegde waarde van € 22,2 miljard (3,3% van het BNP) en een 
(in)directe werkgelegenheid voor 145.000 personen. Daarnaast is 

er een strategische waarde die vooral bestaat uit de bijdrage aan 
de internationale bereikbaarheid en daarmee de versterking van 
Nederland als handelsland. De internationaal toonaangevende 
bedrijven in de haven stellen hoge eisen aan hun toeleveranciers. Dat 
leidt ertoe dat bedrijven buiten de haven ook kunnen beschikken over 
die hoogwaardige diensten. In 2011 werd in de haven 433 miljoen ton 
goederen overgeslagen. Het Havenbedrijf anticipeert met de Ontwerp-
Havenvisie op een overslag van 675 tot 750 miljoen ton goederen in 
2030. Na afloop van de presentaties bleven de sprekers in ons midden 
waarbij ruimschoots gebruik gemaakt werd van de mogelijkheid om 
verder met hen in gesprek te gaan. De prettige bijeenkomst werd in 
informele sfeer afgesloten. 

Dico Regoord, 
sales manager, B.V. Zeehavenbedrijf Dordrecht (ZHD Stevedoring)

Filedruk
De bereikbaarheid van de Drechtsteden is belangrijk voor de 
ontwikkeling van onze regio. Dat geldt niet alleen voor de bewoners 
maar ook voor het bedrijfsleven. Het is een belangrijke voorwaarde voor 
de ontwikkeling van ons bedrijfsleven. 

Het verkeer in onze regio neemt steeds meer toe en hoewel met 
aanvullende programma’s wordt geprobeerd de filedruk tegen te gaan, 
ontstaan er elke dag weer opstoppingen.
 
Je weet het al vooruit; in de ochtend en in de middag staat de A15 vast 
en regelmatig zijn er op het traject tussen Alblasserdam en Gorinchem 
ongevallen. Door de toename van het vrachtverkeer is het niet te 
verwachten dat deze problemen uit zichzelf verdwijnen, daar is meer, 
veel meer voor nodig. 

Bij het in gebruik nemen van de tweede Maasvlakte zal de verdeling 
van het vervoer meer naar de binnenvaart gaan. Dit betekent niet dat 
het vrachtverkeer over de weg in absolute zin minder wordt. Voorzien 
is dat de grote groei van het vrachtvervoer op het water terecht gaat 
komen. Het betekent in ieder geval niet dat de druk op de wegen 
minder wordt; de groei zal alleen wat afnemen. Met de ingebruikname 
van het containeroverslagpunt in Alblasserdam zal de groei van het 
vrachtverkeer van Alblasserdam naar de Maasvlakte verminderen, maar 
de andere kant op zal het zeker toenemen. Het is dan ook noodzakelijk 
dat we ons sterk maken bij het Rijk dat de A15 tot Gorinchem meer 
rijstroken gaat krijgen. De WD heeft eind vorig jaar een petitie hiertoe 
mede ondertekend.
 
Een ander groot probleem is de aansluiting van de N3 met de 
A16. Elke dag staat er een grote file op de Randweg om de A16 te 
kunnen oprijden. En dat gaat ook niet zo maar want door het grote 
verkeersaanbod stremt de doorstroming naar de A16. Mede hierdoor 
wordt het verkeer tussen diverse industrieterreinen naar en van 
de N3 ernstig verstoord. Enige jaren geleden is er een convenant 
gesloten tussen de gemeente Dordrecht, de provincie en het Rijk om 
de doorstroming te verbeteren. Het bedrag dat gezamenlijk betaald 
zou worden voor de aanleg van een fly-over tussen de N3 en de A16 
naar het zuiden bedroeg 35 miljoen euro. In november vorig jaar 
kwam Rijkswaterstaat met het bericht dat de gekozen oplossing geen 

verlichting zou bieden. Natuurlijk zijn ook wij niet gebaat bij de aanleg 
van infrastructuur als dat geen oplossing biedt, maar dat had het Rijk 
toch wel eerder wat serieuzer kunnen bekijken. 

De mededeling dat de aanleg van de fly-over niet door zou gaan, was 
voor ons de aanleiding om zelf actie te ondernemen. In de vorige 
nieuwsbrief berichtte ik u al dat ik een gesprek zou hebben met de HID 
(hoofd ingenieur directeur) van Rijkswaterstaat (RWS) in Zuid-Holland 
en met de directeur Wegen. In het eerste gesprek heb ik aangegeven dat 
het voor ons niet acceptabel is dat we vele jaren over de problematiek 
spreken, dat er een convenant wordt gemaakt en dat op het laatste 
moment door RWS gesteld wordt dat het geen goede oplossing is. 
Tegen deze stelling werden geen steekhoudende tegenargumenten 
ingebracht. Het positieve van de gehele situatie was wel dat ik, een 
vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in de regio, rechtstreeks met 
de verantwoordelijke diensten kon spreken. Het eerste gesprek was 
positief. Er zou op korte termijn een quick scan van de situatie worden 
gemaakt en ik zou uitgenodigd worden voor een vervolggesprek om de 
uitslag hiervan te vernemen. 

De voorlopige uitslag van het aanvullend onderzoek is klaar en ik werd 
eind maart wederom uitgenodigd om de resultaten te horen.
 
Het positieve is dat er een oplossing is, geen fly-over maar een kwart 
klaverblad gecombineerd met een verlengde toerit naar de A16 om 
het verkeer komend van de richting Papendrecht naar de autoweg te 
leiden.

Het negatieve is, dat de gekozen 
oplossing aanmerkelijk duurder 
is dan het budget waar eerder 
overeenstemming over was. Dat 
betekent dat de diverse partijen weer 
om de tafel moeten om dit financieel 
te verdelen. 

Het is natuurlijk niet acceptabel dat ons 
regionaal bedrijfsleven moet lijden onder 
de slechte verkeersafwikkeling tussen twee 
rijkswegen (N3 en A16). U zult begrijpen dat 
wij druk op de ketel blijven houden om op 
korte termijn een oplossing te krijgen. 

Teun Muller,
voorzitter Werkgevers Drechtsteden

2



Maandagavond 20 april 2009, een datum die ik niet zo snel zal vergeten. 
Het was een bijzondere vergadering op het Stadskantoor. Vlak voor het 
weekend was een ieder gevraagd, enkelen lieten spontaan een andere 
afspraak ervoor schieten. Iedereen zag het belang direct in en wilde erbij 
zijn. Mannen, hiervoor nogmaals bedankt!!

De recessie diende zich aan, verschillende bedrijven in Nederland 
moesten werktijdverkorting aanvragen om te overleven. In het hele 
land werden door het ministerie van Sociale Zaken zogenaamde 
mobiliteitscentra opgericht. Veelal een bord op de gevel, een nieuw 
e-mailadres en vervolgens maar weer op de oude voet verder gaan. Zo 
bestrijd je geen crisis, dat zijn geen oplossingen voor de arbeidsmarkt, 
daar waren we het snel over eens. Maar hoe dan wel?
 
Heel toevallig was ik sinds enkele weken in aanraking gekomen met 
arbeidsmarktproblematiek. Het bedrijf verkocht hebbende en nog 
enthousiast zoekend naar projecten om de wereld te verbeteren. Vol 
verbazing en onbegrip kijkend naar (ontbrekende) verbanden tussen 
onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Toenmalig wethouder Hans Spigt 
vroeg mij het bedrijfsleven snel aan tafel te krijgen voor overleg. Het 
probleem was helder, maar wat zouden we samen kunnen doen? 

Die maandagavond zaten plotsklaps vele grote bedrijven bij hem 
aan tafel. Directieleden uit de industrie, bouw en het onderwijs. 
Onze boodschap die avond was helder: zorg voor een betere 
arbeidsbemiddeling. De regio kende nog veel onvervulde vacatures, 
maar het aloude arbeidsbureau (nu Werkplein) had daar al jaren geen 
rol meer in. Het vertrouwen was verdwenen. Bij het UWV gaf men 
eerlijk aan nog geen 20% van de vacatures gemeld te krijgen. Men 
opereerde alleen aan de onderkant van de markt en stelde eenzijdig het 
belang van de werkzoekende voorop. Bedrijven daarentegen hadden 
moeite werknemers te vinden en moesten een fors beroep doen op 
uitzendbureaus, wat een 30-40% hogere kostprijs geeft.
 
Ieder zag het grote belang in van een wel goed functionerend regionaal 
arbeidsbureau, dat bemiddelt tussen vraag en aanbod van werk. 
Objectief en eerlijk naar beide partijen en dit tegen lage kosten. We 

gaven aan dat hiervoor twee dingen nodig zijn:
 
1. Het arbeidsbureau moet weer opnieuw kennis opdoen over  
 de bedrijven in de regio, wat er speelt en welk personeel 
 er nodig is. Dit vraagt om een actieve branchegerichte 
 benadering. 
2. Het bedrijfsleven wil zelf het selectieproces vanuit de cv’s  
 kunnen doen. Concreet werd gezegd ‘Geef ons inzage in de  
 bestanden’.

Helaas zijn beiden nog steeds niet gerealiseerd. Het begin is er zelfs nog 
niet, ondanks alle goede voornemens. In de plannen voor bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid stond deze aanpak centraal; in de uitvoering 
was de aandacht verdwenen. Een werkelijk actieve bedrijfsbenadering 
door met accountmanagers naar de bedrijven te gaan, werd bij aanvang 
al geschrapt. We hebben nog wel veel moeite (en geld) gestoken in het 
ontwikkelen van Drego.nl. Als naam de samenvoeging van DREchtsteden 
en GOrinchem, in opzet een regionale cv-database van jonge 
werkzoekenden. Maar we kregen de database onvoldoende gevuld en er 
ontstond geen belangstelling van bedrijven. Het klassieke kip en het ei 
verhaal.
 
Maar de behoefte blijft, vooral in de komende jaren. We zijn in deze 
regio allen zeer afhankelijk van de (maritieme) maakindustrie die sterk 
moet concurreren op een internationale markt. Zowel op kostprijs, 
waardoor de prijs voor arbeid niet te ver kan oplopen. Maar vooral ook 
op innovatie, wat vraagt om goed opgeleide medewerkers. We moeten 
zorgen voor een goede verbinding naar onderwijs, een onderwerp voor 
een volgende toekomstvisie. Daarnaast zullen we ook moeten investeren 
in het efficiënt bijeen brengen van werkzoekenden en werkgevers. Met 
de te verwachten tekorten op de arbeidsmarkt en de bezuinigingen bij 
de overheid, kunnen we het ons niet veroorloven mensen langdurig 
werkloos te laten zijn. 

Ondanks alle goedbedoelde particuliere (commerciële) initiatieven, zie ik 
hierin een duidelijke rol voor de overheid. Die zal het voortouw moeten 
nemen. Op een andere wijze lukt het niet met een sterk versnipperd 

Toekomstvisie of een droom?

In de bijna 12 jaar dat ik in het bestuur van de WD zit, heb ik een aantal 
onderwerpen continue voorbij zien komen. Taaie dossiers, waarin velen hun 
tanden vastbijten. Maar waar ook enthousiaste mensen op afhaakten. Kortom 
dossiers waarin we maar weinig vooruitgang hebben weten te boeken. 

In mijn laatste bestuursjaar wil ik rond verschillende van deze thema’s een 
toekomstvisie formuleren. Mijn persoonlijk visie. Maar natuurlijk met de hoop 
dat anderen dit onderschrijven en er zich voor willen gaan inzetten.

Peter de Waard

Arbeidsmarkt
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en beperkt samenwerkend bedrijfsleven. Het draait daarbij om het 
onafhankelijk faciliteren waardoor vraag en aanbod zich snel vinden. Een 
echt ‘arbeidsbureau’ dat vacatures registreert en van werkzoekenden de 
cv’s vastlegt. 

Een arbeidsbureau dat actief de boer op gaat, de bedrijven leert kennen, 
wat voor medewerkers zij nodig hebben en die deze informatie kan 
gebruiken om de arbeidsmarkt ‘bij te sturen’. Hiermee kunnen zij de 
juiste kandidaten op vacatures voordragen, maar ook tijdig kraptes 
signaleren en hier met het onderwijs op inspelen. 

Een arbeidsbureau dat goede (digitale) verbindingen heeft met de 
bedrijven, zodat de HRM-professionals desgewenst zelf het cv-bestand 
kunnen raadplegen en geschikte kandidaten voor hun vacatures 
selecteren. 

Een arbeidsbureau dat door het bedrijfsleven wordt vertrouwd en 
gewaardeerd. Om de expertise, kennis van de markt, haar verbindende 
functie, de digitale bereikbaarheid en de lage kosten. Waar men weer als 
van nature alle vacatures aan doorgeeft. 

Een arbeidsbureau dat op digitale wijze, overzichtelijk en gedetailleerd, 
alle baanopeningen in de regio kenbaar maakt aan de werkzoekenden.
 
Een arbeidsbureau dat sterk verankerd is in de regio, waarbij de 
verschillende partners adequaat inspelen op de economische 
marktveranderingen. 

Ik besef dat een dergelijke structuur slechts goed zal werken in het 
midden en aan de bovenkant van de arbeidsmarkt. Met werkzoekenden 
die zich grotendeels zelf kunnen redden, een goed cv kunnen schrijven 
en zelfstandig kunnen solliciteren. Ik besef ook dat we hiermee de 
omzetcijfers voor krantenuitgevers, HR-bemiddelaars en uitzendbureaus 

doen verkleinen. Maar dit alles is nog geen reden om inefficiëntie 
in stand te houden. Dat leidt slechts tot een hogere kostprijs wat 
uiteindelijk onze economie zal schaden. 

De specialisten hebben juist een bijzondere taak aan de onderkant 
van de markt. Daar zal altijd een grote groep werkzoekenden zijn 
die meer hulp nodig heeft. Ondersteuning door medewerkers van 
het arbeidsbureau/Sociale Dienst, maar ook door professionele 
bemiddelaars die helpen met het vinden van passend werk. Een goed 
voorbeeld daarvan zien we nu al met Baanbrekend Drechtsteden, 
waarbij de Sociale Dienst en de Randstad Groep de handen ineen 
hebben geslagen. Een structuur die met de nieuwe wet Werken naar 
Vermogen nog belangrijker wordt, waarbij arbeidsmarktprofessionals 
op zoek gaan naar vacante banen en de werkgevers bij deze bijzondere 
doelgroep worden ontzorgd. 

Het gaat er uiteindelijk om te komen tot een regionale arbeidsMARKT, 
waar vraag en aanbod elkaar snel weten te vinden. Nu investeren in een 
dergelijke oplossing biedt veel voordelen: 
• werkgevers vinden sneller de geschikte kandidaat (en tegen   
   lagere kosten);
• werkzoekenden vinden sneller een nieuwe baan; 
• de overheid is minder geld kwijt aan uitkeringen; 
• het beroepsonderwijs krijgt vanuit deze markt informatie en   
   kan er ook gebruik van maken voor de stages; 
• er blijft meer tijd en geld over voor de zwakkere groepen die   
   hulp nodig hebben bij het vinden van een nieuwe baan. 

Op unieke wijze belangen verbinden tussen werknemers, bedrijfsleven, 
overheid en onderwijs. Hier in de regio met zijn eigen kenmerken en 
eigen spelers. Waarom duurt het zo lang voordat we daar nu eens werk 
van maken? Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Samen, met elkaar!!! 

Als ondernemer zit u vol plannen. Waar liggen groei- en overnamemogelijkheden? Daarover denkt 
de relatiemanager van ABN AMRO graag met u mee. Daarbij kijken we niet alleen naar cijfers uit het 
verleden. Uw relatiemanager kijkt vooral naar de mogelijkheden voor uw plannen van morgen. En om 
die te realiseren gaat hij samen met u altijd op zoek naar de ja voor een fi nanciering. Kennismaken? 
Ga voor meer informatie naar ABN AMRO Dordrecht, Albert Cuypsingel 268, tel. 078-639 56 01 
of ga naar abnamro.nl/fi nancieren

OM DE JA VOOR UW PLAN 
TE VINDEN, KIJKEN 
WE VERDER DAN CIJFERS

Dat is fi nancieren anno nu
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Johan Huibers, bedenker, eigenaar en bouwer van de Ark van Noach, 
popelt om eindelijk het publiek over de treeplank van het reusachtige 
houten schip naar binnen te kunnen lokken. Terwijl medewerkers nog 
druk in de weer zijn met afwerking en inrichting wacht Huibers vol 
ongeduld op de benodigde vergunningen van de gemeente Dordrecht. 

Volgens Hillianne Nibbering, die speciaal voor mij een rondleiding 
verzorgt, hoeft niets de opening meer in de weg te staan. “Aan alle 
veiligheidseisen is voldaan”, vertelt ze met overtuiging. “Als we kunnen 
openen, kunnen we grote sponsoren gaan aantrekken want die zijn, 
sinds de bouw in 2008 begon, hard nodig.”

Gezien het succes met de kleine ark, waarmee het allemaal begon, 
twijfelt ook zij niet dat de mammoetark eveneens drommen bezoekers 
zal gaan trekken. Die kleine ark heeft Huibers verkocht, nadat deze in 
Nederland 600.000 mensen aan boord had ontvangen. Het varende 
object, dat tien keer past in de grote ark, is nu een publiekstrekker in 
Duitsland. 
 

Nibbering somt wat getallen op van de reuzenark die ligt afgemeerd 
aan het eind van Maasstraat en hoog boven het water uittorent. Het 
schip heeft een lengte van 135 meter, is 30 meter breed en 23 meter 
hoog. Het is helemaal van hout gemaakt, naar voorbeeld van de ark uit 
het bijbelverhaal, waarin wordt verteld hoe Noach en zijn familie en de 
dieren, twee aan twee, de zondvloed overleven. 

Intussen zijn al meer dan 12.000 bomen aan het bouwwerk vertimmerd. 
Het ziet er allemaal dan ook indrukwekkend uit. Vooral de immens grote 
ruimen waarin alles draait om de (namaak)dieren. Er is ook een grote 
zaal, stoer ingericht met houten banken en bedoeld voor conferenties, 
lezingen workshops en dergelijke. 

De ark mag dan de uitstraling hebben van een oeroud vaartuig, hij 
moet in deze moderne tijd wel aan strenge eisen voldoen. Zo is er een 
sprinklerinstallatie aangebracht. Maar wat niet minder belangrijk is, hij 
moet ook geld gaan opleveren. Vandaar dat er bijvoorbeeld een winkel 
met Noach-artikelen in te vinden is en een restaurant. Er zijn filmzalen 
en er is ruimte voor theater. Verder wordt door middel van panelen langs 

Mammoetark
een imposant bouwwerk
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de wanden aandacht besteed aan het scheppingsverhaal en is er ook 
van alles te beleven voor de kinderen, bijvoorbeeld in de vorm van leuke 
doe-dingen en bewegende poppen. Om het de bezoeker zo comfortabel 
mogelijk te maken zijn er zelfs liften aanwezig. 

Voor het personeel zijn er slaapkamers aan boord. Eén ruimte wordt al 
permanent gebruikt, zodat de ark nooit onbemand is. Op dit moment 
werken er tien mensen om de puntjes op de i te zetten. Uit het verhaal 
van Hillianne valt op te maken dat ze er allemaal veel plezier in hebben 
om de ark wereldwijd op de kaart te zetten. Volgens haar melden zich 
belangstellenden uit alle windstreken, zoals Brazilië, Noord-Amerika, 
Frankrijk, Spanje en andere Europese landen. Via e-mailtjes, kranten, 
radio en televisie wordt de aandacht voor het geesteskind van Huibers 
alsmaar groter. Onlangs nog kwamen er Tweede Kamerleden van de SGP 
een kijkje nemen. 

De man, afkomstig uit het Noord-Hollandse Broek op Langedijk, heeft 
zijn droom waargemaakt en wacht nu vol ongeduld op de dag dat hij 
kan openen. Het uiteindelijke doel is van over de hele aardbol mensen 
te trekken. Dat betekent dat hij zelfs verder wil kijken dan Nederland. De 
aannemer-vastgoedman van origine, is in het bezit van de certificaten 
voor een zeewaardig drijvend object, zodat de ark ook kan worden 
gesleept naar andere bestemmingen. Om lange afstanden over de 
wereldzeeën te overbruggen zal een dokschip nodig zijn, maar zover is 
het nog lang niet. Eerst aan de slag gaan in het Dordtse is zijn bedoeling. 
Hij hoopt er nog steeds op in juni de deuren te kunnen openzetten voor 
het publiek. Dat er een stroom van belangstellenden richting Maasstraat 
zal komen, daarvan is hij overtuigd. Het wachten is alleen nog op de 
vergunningen. 

Nel van den Berg, 
oud-journaliste De Dordtenaar
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Wij zorgen dat u ons minder nodig heeft!

De workshops zijn 
interactief en zitten vol 
praktijkvoorbeelden. Ze 
zijn dus niet alleen goed 

verteerbaar, maar u heeft 
er ook écht wat aan!

Wij geven niet alleen tips en 
adviezen, maar bieden ook 

gratis modellen aan!

Onlangs ontving u onze folder met interessante workshops. Als ondernemer zit u niet 
te wachten op rechtszaken met alle kosten en negatieve energie van dien. U wilt ter 
voorkoming ervan op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het recht waar 
u mee te maken heeft. Daarom komen wij graag bij u langs voor een op maat gesneden 
workshop.

Onze folder niet ontvangen? 
Stuur een e-mail met naam en adres naar gurp@tenholter.nl en we sturen u de folder zo spoedig 
mogelijk toe. 

www.tenholter.nl

Arbeidsrecht

•  De zieke werknemer (ook: in de Zorg);

•  Arbeidsrecht in vogelvlucht;

•  De disfunctionerende werknemer / Dossieropbouw;

•  Flexibele arbeid;

•  Werkkostenregeling vanuit arbeidsrechtelijk perspectief;

•  Actualiteiten arbeidsrecht.

Ondernemingsrecht

•  Merken en modellen;

•  Contracten en Algemene Voorwaarden opstellen: tips en adviezen;

•  Bedrijfsovernames;

•  Actualiteiten ondernemingsrecht;

•  Doorstarten (al dan niet na Faillissement): hoe? ;

•  Succesvol Debiteurenbeheer: red wat er te redden valt;

•  Fusies in de Zorg.

Bouwrecht/ Vastgoed

•  Contracten en Algemene Voorwaarden in de Bouw;

•  Tien tips voor de Bouw;

•  De UAV 2012 doorgelopen met U;

•  Aanbestedingsactualiteiten;

•  Procederen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw;

•  Actualiteiten Bouwrecht;

•  Huurrecht voor Ondernemers;

•  Meerwerk: juridisch en in de praktijk.

Strafrecht

•  Het proces-Wilders (of: Grenzen aan vrije meningsuiting?)

•  Zestien miljoen rechters;

•  Actualiteiten strafrecht voor ondernemers.

Als ondernemer zit u niet te wachten op rechtszaken met alle kosten en negatieve 

energie van dien. U wilt ter voorkoming ervan op de hoogte blijven van de laatste 

ontwikkelingen in het recht waar u mee te maken heeft. Daarom komen wij graag bij u 

langs voor een op maat gesneden workshop.

Naast deze specialistische workshops geven wij ook de algemene workshop “Wegwijs in 

de Wet”.

De workshops zijn 

interactief en zitten vol 

praktijkvoorbeelden. Ze 

zijn dus niet alleen goed 

verteerbaar, maar u heeft er 

ook écht wat aan!

Wij geven niet alleen tips en 

adviezen, maar bieden ook 

gratis modellen aan!

Ondernemingsrecht
Ondernemingsrecht

•  Merken en modellen;

•  Contracten en Algemene Voorwaarden opstellen: tips en adviezen;

•  Bedrijfsovernames;

•  Actualiteiten ondernemingsrecht;

•  Doorstarten (al dan niet na Faillissement): hoe? ;

•  Succesvol Debiteurenbeheer: red wat er te redden valt;

•  Fusies in de Zorg.

Bouwrecht/ Vastgoed
Bouwrecht/ Vastgoed

•  Contracten en Algemene Voorwaarden in de Bouw;

•  Tien tips voor de Bouw;

•  De UAV 2012 doorgelopen met U;

•  Aanbestedingsactualiteiten;

•  Procederen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw;

•  Actualiteiten Bouwrecht;

•  Huurrecht voor Ondernemers;

•  Meerwerk: juridisch en in de praktijk.

Naast deze specialistische workshops geven wij ook de algemene workshop “Wegwijs in 

de Wet”.

De workshops zijn 
De workshops zijn 

interactief en zitten vol 
interactief en zitten vol 

praktijkvoorbeelden. Ze 
praktijkvoorbeelden. Ze 

zijn dus niet alleen goed 
zijn dus niet alleen goed 

verteerbaar, maar u heeft er 
verteerbaar, maar u heeft er 

ook écht wat aan!
ook écht wat aan!

Workshops
Contactpersoon workshops Arbeidsrecht  : Leon Peeters

Telefoon rechtstreeks   : 078 633 1113

E-mail     : peeters@tenholter.nl

Contactpersoon workshops Strafrecht  : Marcel Smit

Telefoon rechtstreeks   : 078 633 1116

E-mail     : smit@tenholter.nl

Contactpersoon workshops Bouwrecht/ Vastgoed : Hugo Meijer

Telefoon rechtstreeks   : 078 633 1115

E-mail     : meijer@tenholter.nl

Contactpersoon workshops Ondernemingsrecht : Aram van Bunge

Telefoon rechtstreeks   : 078 633 1117

E-mail     : bunge@tenholter.nl

Bezoekadres    : Burgemeester de Raadtsingel 93-B

         3311 JG Dordrecht

Postadres     : Postbus 476

         3300 AL Dordrecht  

Website     : www.tenholter.nl

E-mail algemeen    : info@tenholter.nl

Afspraak maken?

Wij zorgen dat u ons minder nodig heeft!



Het stereotype beeld van een werkgeversvereniging, waarbij directies 
in besloten kring met elkaar spreken en onder het genot van een glas 
cognac en een sigaartje zaken doen, is niet meer van deze tijd. Tijden 
veranderen, managementstructuren en verwachtingen worden anders. 
Door fusies en overnames worden bedrijven groter en zijn niet meer 
alleen in de regio Drechtsteden werkzaam. Er is een groeiend aantal 
bedrijven dat onderdeel is van een grotere organisatie of valt onder een 
hoofdkantoor elders in Nederland of in het buitenland. Daarnaast zorgen 
de economische ontwikkelingen ervoor dat netwerken en contacten 
leggen voor vrijwel elke branche belangrijker is geworden. Bedrijven in 
met name de zakelijke dienstverlening die tot voor enkele jaren niet heel 
actief hoefden te netwerken, moeten dat nu wel. Netwerken, de laatste 
nieuwtjes en ervaringen delen, is een (nog) belangrijker onderdeel van 
de bedrijfsvoering geworden. 

Door Werkgevers Drechtsteden worden met name op het gebied van 
netwerken en kennisdelen een reeks initiatieven onderhouden die 
de verschillende disciplines binnen uw organisatie en die van uw 
college ondernemers toegevoegde waarde bieden. Veelal informeel en 
laagdrempelig van karakter. 

Het is zeker aan te raden deze mogelijkheden verder binnen uw 
onderneming bekend te maken. Door de diversiteit aan activiteiten 
is het goed mogelijk dat in plaats van ‘de vaste contactpersoon voor 
Werkgevers Drechtsteden’ meerdere van uw medewerkers actief 
betrokken zijn bij één of meer activiteiten van Werkgevers Drechtsteden. 
Een greep uit de activiteiten: 

Broodje IT: Een aantal keer per jaar worden de Broodje IT bijeenkomsten 
georganiseerd. De opzet is eenvoudig: één van de leden van Werkgevers 
Drechtsteden is gastheer voor de lunchbijeenkomst. Naast een broodje 
en netwerkmogelijkheid is er een (interactieve) presentatie rondom een 
thema. Doordat de bijeenkomsten tijdens de lunch (12.00-14.00 uur) 
ergens in de Drechtsteden worden georganiseerd, zijn deze goed in de 
agenda te passen. Deze bijeenkomsten zijn zeker niet alleen voor IT-
specialisten, iedereen is welkom. 

(Directie)secretaresse netwerk: Binnenkort wordt gestart met het 
(directie)secretaresse netwerk, waarbij aan de hand van relevante 
thema’s informatie en kennis wordt uitgewisseld. Exclusief voor 
(directie)secretaresses. 

Ondernemers Tafels: In besloten kring worden voor DGA’s en directeuren 
in loondienst bijeenkomsten georganiseerd waar aan de hand van 
de interesses en wensen van de deelnemers wordt nagedacht en 
gediscussieerd over alle zaken die op het bordje van een DGA of 
directeur liggen. Strategie, HR, economie, lastige situaties, ervaringen en 
kansen. Exclusief voor DGA’s en directeuren in loondienst. 

WD Café: WD Café-bijeenkomsten worden aan het eind van de middag 
georganiseerd. U kunt langskomen wanneer u wilt, aanmelding vooraf 
is niet nodig. WD Café-bijeenkomsten zijn niet voor een specifieke 
doelgroep en daarom een prima mogelijkheid om nieuwe contacten te 
leggen en contacten te verdiepen. 

Een initiatief dat echter niet zo goed van de grond is gekomen, zijn de ‘Op 
weg naar huis’-bijeenkomsten. Hier kunnen onze leden hun expertise 
delen binnen de WD en daarbij direct hun onderneming voor het voetlicht 
halen. Helaas wordt daar maar spaarzaam gebruik van gemaakt.

Toch is er veel expertise die eenvoudig kan worden gedeeld. Door de 
basis helder over te brengen op anderen, komt je eigen diepgaande 
kennis vanzelf in beeld voor de meer ingewikkelde kwesties. Het is 
eenvoudige marketing die je aan omzet kan helpen. Dus daadwerkelijk 
een win-win situatie. Voor de één gratis kennis, beproefd en praktisch 
toepasbaar in het bedrijf, voor de ander een prachtige gelegenheid om 
de expertise te tonen aan potentiële klanten. 

De WD wil dit structureel faciliteren met de WD-Masterclasses. 
Ochtendbijeenkomsten van 8.30 tot bijvoorbeeld 12.00 uur, waarbij 
een groepje van 10-15 personen ‘les’ krijgt van een deskundig WD-lid. 
Zo mogelijk op kantoor van dat lid en wellicht ook al vroeger startend 
met een ontbijt. De aanwezigen doen via dit college op eenvoudige 
wijze relevante basiskennis op, de docent/het medelid zet zich als 
deskundige goed in de kijker. In overleg met het lid kan dit gratis, want 
er zijn nauwelijks kosten aan verbonden. Maar soms zal een geringe 
bijdrage toch op z’n plaats zijn of als bijdrage in de kosten van de docent 
en locatie. De masterclasses zullen een breder publiek trekken dan 
slechts de bekende WD-contactpersonen. Juist de gespecialiseerde 
medewerkers op deze terreinen, de vakmanagers, zullen zich inschrijven. 
Hierdoor ontstaan binnen de WD nieuwe netwerken op operationeel 
niveau, een wens die het bestuur al lang koestert.

 

Wico van Helden, 
bestuurslid Werkgevers Drechtsteden 

Cognac 
en sigaren

 Wij nodigen u, maar met nadruk ook uw collega’s, van harte uit op één 
van deze bijeenkomsten. We krijgen veel positieve en enthousiaste 
reacties uit de verschillende groepen. Doordat gewerkt wordt rondom 
een vast thema kan er meer inhoudelijke en relevante kennis worden 
gedeeld. Het is elke keer weer verrassend en leerzaam. 
Van harte aanbevolen! 
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Op 13 februari jl. kwamen ondernemers uit de Drechtsteden naar het 
SSPB voor informatie over zaken doen in Afrika. Organisatoren waren 
de Stichting Dordrecht-Bamenda, de gemeente Dordrecht en het 
SSPB. Bamenda is een zusterstad van de gemeente Dordrecht en ligt 
in Kameroen. Dit land werd daarom behandeld. Sprekers deze middag 
waren burgemeester Brok, de heer Jean Patrice Koe van de Kameroense 
ambassade en mevrouw Marina Diboma van het Nederlands Afrikaanse 
Business Council (NABC). 

Burgemeester Brok is ervan overtuigd dat op het gebied van cultuur en 
economie veel uitwisseling mogelijk is met de zustersteden. Hij heeft met 
eigen ogen gezien dat met micro-initiatieven de levens van de mensen 
dáár daadwerkelijk direct worden geraakt. Hij is van plan in januari 
2013 een tweede bezoek aan Bamenda te brengen en wil dan graag een 
delegatie van ondernemers uit de Drechtsteden meenemen. 

De heer Koe vertelde dat Kameroen ongeveer 20 miljoen inwoners heeft 
en tien keer zo groot is als Nederland. De bevolking spreekt twee talen, 
namelijk Engels (30%) en Frans (70%). Bamenda ligt in het Engelstalige 
deel. De heer Koe spreekt positief over toekomstverwachtingen van de 
economie. In 2011 was er een groei van 3,5% en hij verwacht dat deze 
in 2012 nog verder zal toenemen. Met name in de tertiaire sector, de 
landbouw, is de bevolking actief. De inwoners van het Noord-Westen van 
Kameroen, waaronder Bamenda, zijn gespecialiseerd in cattle-breeding 
en de melkproductie. Financieel gezien kan niet iedereen formeel gebruik 
maken van het bankenstelsel. Wat wél goed werkt, is het microkrediet 
systeem: this system really works! De heer Koe geeft aan dat de lokale 
productie niet voldoende is voor de ‘interne consumptie’. Kameroen 
heeft daarom vooral investeerders nodig die hierbij kunnen helpen. Ook 
op het gebied van energie is er onvoldoende kennis. Solar energy biedt 
veel kansen. Verder vertelt de heer Koe dat er twee grote havens zijn en 
dat er twee diep water havens in aanleg zijn, namelijk in Limbe en Kribi. 
Wat voor buitenlandse investeerders aantrekkelijk is, is dat er geen 
exportbelasting betaald hoeft te worden. 

Als laatste spreker gaf mevrouw Diboma (NABC) enkele tips over zaken 
doen in Kameroen en in Afrika in het algemeen: 
• Zoek een juiste zakenpartner.
• Betrek jonge mensen. Veel zijn werkeloos. Zij zijn de toekomst! 
• Werk met vrouwen. Zij zijn erg betrouwbaar en hebben geen
  last van hun ego. 
• Om zaken te doen moet je persoonlijke relaties opbouwen.  
 Schrik niet als iemand je uitnodigt voor een diner bij hem  
 thuis. Tijdens een diner doen mensen juist zaken. 
• Be patient, persistent and polite. 

Meer informatie over zaken doen in Kameroen: www.
businessincameroon.com 

Gea Davids, 
Internationale Betrekkingen, 
Gemeente Dordrecht

Benodigdheden voor Afrika: geduld, 
doorzettingsvermogen én beleefdheid

Op zoek naar nieuwe 
financieringsbronnen voor 
herstructurering van bedrijventerreinen

Cognac 

Op 26 januari jl. organiseerde de Kamer van Koophandel 
Rotterdam een ondernemersbijeenkomst over de groeiende 
financieringsproblematiek bij herstructurering van bedrijventerreinen 
in de Drechtsteden, de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De 
bijeenkomst werd georganiseerd in samenwerking met de Kamer 
van Koophandel Midden-Nederland en de Regio Zuid-Holland Zuid. 
Genodigden waren vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen 
uit beide regio’s (waaronder uiteraard de WD) met expertise en ervaring 
op het gebied van bedrijfshuisvesting. 

Waarom deze bijeenkomst? De aanleiding komt u ongetwijfeld bekend 
voor. In de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden bestaat 
een grote herstructureringsopgave. Voor de Drechtsteden is deze 
opgave maar liefst 250 ha. Deze opgave is op papier vastgelegd in 
uitvoeringsprogramma`s. De huidige praktijk is helaas dat bij gemeenten 
steeds vaker uitstel en zelfs afstel van de uitvoering van herstructuring 
aan de orde is. 
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en mogelijke leegstand van een ouder bedrijfspand ook vaak het 
pensioenplan van de eigenaar-ondernemer in duigen valt. Juist door te 
investeren - bijvoorbeeld in een meerlaagse bovengrondse ontwikkeling 
- worden de toekomst van het pand, het pensioenplan en de kwaliteit 
van de omgeving versterkt.

Namens de Regio Zuid-Holland Zuid was burgemeester IJssels van de 
gemeente Gorinchem aanwezig. Zeer goed ingevoerd in de materie 
betoogde hij dat er veel meer mogelijk is dan je denkt als bedrijven en 
gemeenten bereid zijn de revenuen bij herstructurering te delen. Deze 
stelling vormde een belangrijk rode draad in de discussie. 

In april organiseert de Kamer eenzelfde discussie met ondernemers uit 
Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard. De praktijkervaringen en 
suggesties van ondernemers worden daarna uitgewerkt in praktische 
adviezen voor ondernemers en verzoeken aan gemeenten. Voor dit 
laatste zal de lobby van ondernemersverenigingen - zeker ook van de WD 
- zeer noodzakelijk zijn! 

Alize de Snoo, 
kringsecretaris Drechtstreek,
Kamer van Koophandel Rotterdam

De belangrijkste oorzaken zijn het in snel tempo wegvallen van 
de gebruikelijke subsidies bij Rijk en provincie, in combinatie met 
bezuinigingen bij gemeenten. Bij het Rijk gaat het om de beëindiging van 
de FES-subsidie in 2011.Vanuit de provincie vindt in maart a.s. de hoogst 
waarschijnlijk laatste tranche van de UHB-subsidieverlening plaats. 
De regio heeft in het verleden ruim van deze subsidie geprofiteerd. De 
problemen bij de gemeentelijke grondbedrijven en de bezuinigingen op 
het gemeentefonds completeren het financieringsprobleem. 

Het is duidelijk dat deze situatie nadelig en zorgelijk is voor het 
bedrijfsleven. Een neerwaartse spiraal (het slecht onderhouden van 
een bedrijventerrein remt investeringen bij bedrijven) ligt op de loer. 
De Regio Zuid-Holland Zuid deelt de zorgen van bedrijven en heeft een 
12-tal alternatieve financieringsbronnen op een rij gezet. Denk aan het 
vastleggen van geld voor beheer en onderhoud van bedrijventerreinen 
op de gemeentebegroting. Of het door de gemeente toedelen van een 
vast deel van de WOZ- opbrengst van bedrijven aan herstructurering. 
Nu vloeit de WOZ-opbrengst in zijn geheel naar de algemene middelen. 
Vereffenen tussen oude en nieuwe bedrijventerreinen is een andere 
optie. Bijvoorbeeld door een hogere grondprijs te vragen of een deel 
van de exploitatie-inkomsten van gemeenten toe te delen aan oude 
bedrijventerreinen. Een nieuw grondbeleid (nieuwe vormen van erfpacht) 
en het gericht betrekken van marktpartijen (risico onderbrengen bij 
een bank, financiële inbreng van bedrijven in ruil voor revenuen van 
herstructurering etc.) zijn andere opties. En natuurlijk zijn er de reeds 
beproefde varianten: parkmanagement en de BIZ. 

Deze alternatieven vormden tijdens de bijeenkomst op 26 januari 
de basis van een zeer geanimeerde discussie onder leiding van 
kringvoorzitter Theo Schut. Als inleiding gaven Silvester Slavenburg, 
directeur Slavenburgs Bouwbedrijven, en mede-directielid Kees 
Bax een presentatie met succesvolle praktijkvoorbeelden, waarmee 
waardevermeerdering van verouderde panden kan wordt gerealiseerd. 
Deze waardevermeerdering is vaak hard nodig, omdat met verpaupering 
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IHC succesvol verzamelknooppunt 
voor VNO-NCW West en WD
De informatieve bijeenkomst bij IHC Merwede in Kinderdijk, door 
Werkgevers Drechtsteden en VNO-NCW Rotterdam georganiseerd, werd 
zeer druk bezocht. Zo druk zelfs, dat - zo moest Teun Muller, voorzitter 
van de WD, tot zijn spijt vaststellen - de aanmeldingen op een gegeven 
moment stopgezet moesten worden. Of het thema van de middag ‘De 
Drechtsteden als logistiek knooppunt’, IHC Merwede als gastheer of de 
sprekers daarvoor verantwoordelijk waren, blijft gissen. Uit de reacties 
vanuit de zaal kon in ieder geval wel opgemaakt worden dat de sprekers 
hun verhaal op een inspirerende wijze voor het voetlicht wisten te 
krijgen. 

Na een kort openingswoord door Teun Muller werd het woord gegeven 
aan Goof Hamers, president-directeur van IHC Merwede. Hij liet via een 
schitterende film zien waar de kracht van IHC Merwede ligt, namelijk 
in het toepassen van vernieuwende technologieën en technieken. De 
producten van IHC Merwede moeten voor haar klanten de hoogste 
toegevoegde waarde opleveren. Dat bereikt IHC Merwede door continu 

te innoveren. IHC Merwede groeit steeds meer door van een producent 
van baggermaterieel naar een toeleverancier voor de baggerindustrie, 
offshore en mining. Door steeds de nieuwste technieken toe te passen, 
kan de techniek van gisteren doorschuiven naar landen en regio’s waar 
de lonen lager zijn. De grote uitdaging voor de langere termijn is voor IHC 

Merwede de beschikbaarheid van jong geschoold technisch personeel, 
zowel de witte als de blauwe boorden. 

Daarna was het woord aan prof. Jos Vermunt, hoogleraar 
Distributielogistiek, die het begrip ‘logistiek’ iets breder dan ‘transport’ 
ofwel het verplaatsen van goederen kenmerkte. Het gaat bij ‘logistiek’ 
immers over de dimensie tijd, hoedanigheid en opslag. Dit vakgebied 
heeft zich in de loop der tijd ontwikkeld van proces-, via keten- naar 
netwerkoptimalisatie. Een echte bètastudie waarin vrijwel alles te 
berekenen is. Zo is Woerden geografisch gezien de meest optimale 
plaats waar vandaan iedere andere plaats in Nederland via de 
kortste route bereikbaar is. De Drechtsteden komen als optimale 
vestigingsplaats in beeld zodra het land in vier regio’s wordt verdeeld. 
Via diverse sheets maakte de professor inzichtelijk dat deze methodiek 
toepasbaar is voor alle transportvormen, zowel over water, spoor als over 
de weg. Nu we de Betuwelijn eenmaal hebben - van de professor had die 
er niet hoeven te komen - moeten we hem wel optimaal gebruiken. 

De derde spreker was Sjef van Dooremalen, voorzitter van Scheepsbouw 
Nederland. Hij gaf het grote belang aan van de toonaangevende 
maritieme sector in Nederland. Met een jaaromzet van € 7,2 miljard en 
33.000 FTE een branche die er toe doet. In Nederland zien we met name 
de specialisatie in nichemarkten, de productie van complexe specials. 
Ook hij wees op het grote belang om studenten voor bètastudies te 
blijven interesseren om in deze sector hoogwaardige producten te 
kunnen blijven leveren. Voor de vergaderende politici in het Catshuis had 
hij daarvoor een advies: stel de bètastudies vrij van collegegeld! 

Het slotwoord was aan Diederik van Dommelen, voorzitter van VNO-
NCW West afdeling Rotterdam. Hij bedankte de sprekers voor hun 
inspirerende bijdrage, de gastheer voor de ontvangst en de aanwezigen 
voor hun belangstelling. De combinatie van de bijeenkomst samen 
met de WD werd als zeer positief en voor herhaling vatbaar ervaren. 
Onder leiding van rondleiders van IHC Merwede werd er in groepjes 
van 20 personen, allen voorzien van veiligheidshesjes en helmen, een 
rondje over het terrein en de Scheepsbouwhal gemaakt. Na afloop 
werd er onder het genot van een hapje en een drankje nog nagepraat 
waarbij er zeker géén scheiding van WD’ers en VNO-NCW leden werd 
waargenomen. Een zeer geslaagde gezamenlijke bijeenkomst! 

Hugo van Verseveld, 
VandeGrijp Buizen
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Werkgevers Drechtsteden, actief 
voor economische groei én 
onderwijs!

Over herrie en kwaliteit 

Afgelopen weken hebben wij het genoegen mogen smaken een tweetal 
zeer goed bezochte bijeenkomsten van onze Werkgevers Drechtsteden 
te mogen bijwonen. Afgelopen 15 februari waren we met zo’n honderd 
bedrijven te gast bij Volker Stevin Materieel. Hans Smits van het 
Havenbedrijf was onze gast. Een prima verhaal over de Havenvisie 2030! 
Als rode draad door zijn betoog de ‘waarschuwing’ dat de grootste 
belemmering voor daadwerkelijke economische groei, het gebrek aan 
goed opgeleid personeel is...... Natuurlijk wisten we dit al, maar als een 
autoriteit als Hans Smits dat zo nadrukkelijk en indringend betoogt, een 
reden te meer het hoog op de agenda te zetten! 

En dan vervolgens maandag 12 maart een bijeenkomst bij IHC 
Merwede. Een overvolle zaal met wel zo’n 150 vertegenwoordigers van 
bedrijven aangesloten bij zowel VNO-NCW Rotterdam als Werkgevers 
Drechtsteden. Inleidingen door Goof Hamers, Sjef van Dooremalen en 
prof. Jos Vermunt met als onderwerp een uitwerking van de enorme 
potentie van de Drechtsteden als logistiek knooppunt! En u raadt 
het al, alle drie de heren hielden mede een pleidooi voor eminente 
investeringen in kwalitatief hoogstaand onderwijs. 

Het bestuur heeft de laatste jaren op zowel politiek-bestuurlijk niveau 
als bij diverse besturen en instanties indringend aandacht gevraagd 
voor het met elkaar investeren in vooral technisch beroepsonderwijs. 
Heel voorzichtig worden nu de eerste vruchten van onze inspanningen 
geplukt. Wethouder Bert van de Burgt en Max Hoefeijzers van Da Vinci 
College hebben serieus werk gemaakt van het convenant ‘Verbetering 
van de aansluiting onderwijs en bedrijfsleven’. De samenwerkende 
Opleidingsbedrijven in de techniek (waaronder SSPB, Metalent en 
Installatiewerk) zijn een serieuze partner bij het doen realiseren 
van het Masterplan Beroepsonderwijs. Dit Masterplan heeft als 

Al jaren hebben we in de Drechtsteden te maken met het fenomeen 
dat ondernemers, die zich willen vestigen of hun capaciteit willen 
uitbreiden op bedrijventerreinen, geen vergunning krijgen omdat er 
geen ‘geluidsruimte’ is. Het terrein zit dan ‘op slot’ omdat de zittende 
bedrijven de wettelijk beschikbare geluidsruimte voor het gebied 
hebben geclaimd. In de praktijk blijkt dat de geluidsnorm bijna nooit 
wordt overschreden. Met de Kamer van Koophandel voert de WD al jaren 
strijd tegen deze bizarre situatie. Dankzij subsidie van de Kamer heeft 
ingenieursbureau Peutz deze kwestie onderzocht. Dat heeft er nu toe 
geleid dat bij de Omgevingsdienst Drechtsteden voorstellen liggen om 
de geluidsruimte op de terreinen Oosteind (Papendrecht) en Groote Lindt 
(Zwijndrecht) anders te verdelen. Dat moet lucht geven aan bedrijven die 
tegen de toegestane normen aanzitten. Zij krijgen meer ruimte omdat 
andere bedrijven capaciteit (op papier) inleveren. Daarvoor moeten de 
vergunningen voor de betrokken bedrijven worden aangepast en aan 
die ‘custom made’ operatie wil de Omgevingsdienst meewerken. Het 
kost een heleboel moeite om deze papieren tijger te bestrijden, maar het 
levert dus wel groei op. 

Waar we als WD ook druk mee bezig zijn, is de kwaliteitsimpuls voor 
de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II, en Amstelwijck. Dat doen we 

doel het technisch beroepsonderwijs in de regio te versterken door 
een concentratie van dit onderwijs op strategische locaties. De 
Opleidingsbedrijven doen dit onder de titel ‘Talent voor Techniek’.

Naast dit initiatief spelen vertegenwoordigers van Werkgevers 
Drechtsteden ook een prominente rol bij de realisatie van de 
Duurzaamheidfabriek en het University College, beide in Dordrecht! 
Deze beide initiatieven zetten de Drechtsteden als centrum van 
innovatieve ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid en opleiden 
daadwerkelijk op de kaart. Dat daarbij het thema Maritiem centraal 
staat, is vanzelfsprekend! U blijft van ons horen! 

André Boer en Arie van den Herik, 
bestuursleden Werkgevers Drechtsteden

samen met de Kamer, DOV, SBBD en de gemeente Dordrecht. De 
Kamer steekt er geld in en inmiddels is een werkgroep gevormd die per 
bedrijventerrein voorstellen zal doen voor een flinke ‘opruimbeurt’. De 
schoonmaakactie moet in kwadranten worden uitgevoerd (Dordtse Kil 
II, Amstelwijck-West, Dordtse Kil I in twee delen). De opdeling van het 
terrein bij de schoonmaakactie is noodzakelijk voor het persoonlijk 
bereiken van de ondernemers en de deelname van de individuele 
bedrijven aan de schoonmaakactie. De uitdaging is gelegen in het 
activeren van de inidividuele bedrijven. De bedrijven zullen eerst worden 
uitgenodigd voor een bijeenkomst om de wijze van uitvoering van de 
schoonmaakactie te bepalen en vervolgens de actie uit te voeren.We 
verwachten dit jaar met concrete acties de kwaliteit van deze Dordtse 
terreinen te verhogen. 

Voor de hele regio moeten we trouwens nadenken over herinrichting van 
bedrijventerreinen. In 2020 is alles benut. En reken maar dat uitbreiding 
alleen nog maar mogelijk is door herinrichting. Een mooie uitdaging.

Gert Jongeneel,
bestuurslid WD
WD vertegenwoordiger in de Kamer van Koophandel 

André Boer Arie van den Herik

12



Ondernemers zetten 

Het lijkt paradoxaal in deze tijden van crisis, maar er dreigt een tekort 
op de arbeidsmarkt in de sectoren maritiem en logistiek. Tijdens een 
ondernemersdiner van DelTri op maandag 12 maart jl. in Hotel Bellevue 
in Dordrecht kwam eten niet op de eerste plaats. De deelnemers hebben 
hun tanden vooral in arbeidsmarktvraagstukken gezet. 

Drie maal drie
Drie partijen uit drie gemeenten zetten zich in voor drie opgaven. DelTri 
staat voor het samenwerkingsverband tussen Rotterdam, Drechtsteden 
en West-Brabant. De drie partijen zijn overheid, marktpartijen 
en maatschappelijke organisaties. Economie, bereikbaarheid en 
leefkwaliteit worden gezien als urgente opgaven. 

Knelpunten arbeidsmarkt
Werkgelegenheid is belangrijk voor het leefklimaat en een 
goed functionerende arbeidsmarkt is cruciaal voor een gunstig 
vestigingsklimaat. Bedrijven hebben behoefte aan gemotiveerd 
en vakbekwaam personeel. De vraag naar vervanging groeit en de 
uitstroom van jongeren uit het vmbo en mbo techniek neemt af. Dat 
kan tot knelpunten leiden. DelTri heeft uitgesproken deze knelpunten 
aan te pakken in samenspraak met ondernemers en andere partijen. 
Op 12 maart is overlegd over hoe de verschillende partijen samen 
kunnen investeren in een sterke maritieme en logistieke cluster in de 
DelTri-regio. De regio vormt het Europese knooppunt van mondiale en 

Europese goederenstromen. Geheel in lijn met de Havenvisie 2030 moet 
deze positie de komende jaren worden versterkt. 

Tekort op de arbeidsmarkt
“Wij moeten schepen verkopen, omdat er geen bemanning meer te 
vinden is”, zei één van de aanwezigen tijdens het ondernemersdiner. 
Het is moeilijk leerlingen van vmbo, mbo en hbo te interesseren voor 
techniek, terwijl er grote vraag is naar werknemers in technische 
beroepen. In de logistiek werken 700.000 mensen. Tot 2020 gaat 
daarvan 40% met pensioen. Nieuwe goed opgeleide mensen zijn hard 
nodig. Een landelijke imagocampagne en baangaranties zouden kunnen 
bijdragen aan meer belangstelling voor technische beroepen. Nauwe 
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is noodzakelijk. Goede 
voorbeelden van zo’n samenwerking zijn te vinden op het Leerpark in 
Dordrecht en de RDM Campus in Rotterdam. Daar gaan leren en werken 
hand in hand. Ook de lectoraten aan de Hogescholen Logistiek, die met 
en voor het bedrijfsleven onderzoek verrichten, zijn een goed voorbeeld 
van samenwerking tussen onderwijs en ondernemers. Na de zomer 
wordt een bijeenkomst belegd waar de gedachtewisseling van 12 maart 
nader wordt uitgewerkt. Informatie: Mariëlle Overboom, strategisch 
beleidsadviseur ruimtelijke ordening

tanden in arbeidsmarkt

Op deze foto onder meer burgemeester Brok (Dordrecht, gastheer van het ondernemersdiner), burgemeester Scholten (Zwijndrecht), 
burgemeester Van der Velden (Breda), wethouder Karakus (Rotterdam), wethouder Mos (Dordrecht) en de ondernemers uit de regio’s 
Drechtsteden, West-Brabant en Rotterdam. 

Frits Langschmidt, 
communicatieadviseur
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Vervolgonderzoek 
geluidszonebeheer 
Drechtsteden
Wat er vooraf ging
Halverwege vorig jaar informeerden wij u over het overleg dat 
mede op instigatie van bestuurslid Anton Reppel is gevoerd met de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Nieuwsbrief nr. 3, juni 2011). 

In het kort lag de volgende problematiek voor: 
In het recente verleden zijn veel bedrijventerreinen in de Drechtsteden 
qua geluid op slot geraakt. Op een industrieterrein dat op slot is, 
zijn geen bedrijfsmatige ontwikkelingen mogelijk, een onwenselijke 
situatie. Inmiddels zijn, door het aanscherpen van geluidsvoorschriften 
van sommige bedrijven en door het hier en daar verruimen van de 
geluidszone, de meeste terreinen weer van slot gehaald. Om te 
voorkomen dat dit zich in de toekomst weer voordoet, zijn door de 
Omgevingsdienst zonebeheerplannen opgesteld, die tot doel hebben 
de geluidssituatie te bewaken. Het zonebeheer gaat uit van een 
maximale hoeveelheid geluid per inrichting. Dit ligt per bedrijf vast in de 
vergunning of de voorschriften. 

In de praktijk blijkt dit systeem te rigide. WD, Kamer van Koophandel en 
ingenieursbureau Peutz signaleren problemen bij bedrijven als gevolg 
van de manier waarop het zonebeheer wordt gehanteerd. Meer geluid 
produceren dan in de vergunning of voorschriften is vastgelegd, is niet 
toegestaan. Ook niet als het effect van overschrijding op de meetpunten 
op de grens van het terrein niet merkbaar is. Dat laatste is aanleiding 
geweest tot intensief overleg afgelopen jaar met de Omgevingsdienst 
ZHZ. 

In juni vorig jaar heeft de Kamer van Koophandel aan ingenieursbureau 
Peutz de opdracht gegeven om samen met de Omgevingsdienst de 
mogelijkheden te bestuderen om het geluidszonebeheer voor het 
Drechtstedengebied te versoepelen. Deze studie is inmiddels afgerond 
en hieruit is het volgende naar voren gekomen: 

a. Verwaarloosbaarheid van geluid
Onder voorwaarden is er de bereidheid soepeler om te gaan met 
toename van geluid op perceelniveau dat geen of nauwelijks effect heeft 
op de grens van het industrieterrein. Voorwaarden zijn in ieder geval dat: 
de wijziging:
• past binnen de bestemming en regels van het
 bestemmingsplan, 
• de best beschikbare technieken (BBT) worden ingezet, 
• de wijziging geen overschrijding van grenswaarden 
 veroorzaakt. 

Dit moet verder worden uitgewerkt. 

b. Maatwerkvoorschriften
Als een bedrijf geluidsruimte nodig heeft en dit volgens de vergunning 
niet mogelijk is, zou dit in theorie verkregen kunnen worden van 
buurbedrijven die ‘lucht’ in hun geluidsquotum hebben. Het gaat dan om 
meldingsplichtige buurbedrijven die een (ruime) standaard hoeveelheid 
geluidsruimte hebben. Er vindt dan in feite overdracht van geluidsruimte 
plaats. De betrokken AmvB (Algemene Maatregel van Bestuur) bedrijven 
die geluid afstaan, krijgen dan een zogenaamde ‘maatbestemming’. 
We hebben het hier uitsluitend over meldingsplichtige bedrijven, die 
dit geluid zelf, nu en in de toekomst, niet nodig hebben. Hieraan zijn 
wel kosten verbonden doordat er een akoestisch onderzoek moet 
worden uitgevoerd en de Omgevingsdienst extra werkzaamheden moet 
verrichten. Deze constructie, zo luidde de conclusie, verdient nader 
onderzoek. 

Vervolg 
Beide genoemde onderwerpen  worden momenteel in een vervolgtraject 
verder uitgewerkt, zodat ze concreet kunnen worden uitgevoerd. De 
Kamer van Koophandel heeft hier een budget voor beschikbaar gesteld. 

Het vervolgonderzoek richt zich op: 

a. Verwaarloosbaarheid
De Omgevingsdienst zal samen met Peutz voor een tweetal  
industrieterreinen berekenen welke waarden als “verwaarloosbaar” 
kunnen worden aangemerkt.  Deze verdiepingsstudie levert een 
methode op die vervolgens op andere terreinen kan worden ingezet, om 
ook daar de verwaarloosbaarheids getallen vast te stellen.
De terreinen Groote Lindt/Dordt West en Oosteind zijn geselecteerd voor 
deze studie. 

b. Maatwerkvoorschriften
Peutz ontwikkelt een protocol van stappen en bijbehorende activiteiten, 
dat gevolgd moet worden bij “uitruil” van geluidruimte tussen 
buurbedrijven. Hierbij kunt u denken aan:  informeel overleg tussen 
bedrijven, ruimte in geluidruimte verdeelplan, akoestisch onderzoek, wie 
betaalt wat, juridische verankering, etc. 
Zodra de uitkomsten van deze vervolgstudie bekend zijn, zullen wij u 
hierover informeren.

Ingrid Stiemsma,
beleidsadviseur kamer van koophandel
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Dordrecht heeft er een nieuwe 
vergaderlocatie bij. Eigenlijk niet 
nieuw, want het onderkomen 
dateert al van de 18e eeuw. Sinds 
eind vorig jaar is het Dordts 
Patriciërshuis aan de Wolwevershaven 
opengesteld voor het publiek en 
de zakelijke markt. Laurens en Ilse 
Gooshouwer hebben hun voormalige, 
monumentale woonhuis veranderd 
in een huismuseum. Het is tevens 
een geschikte locatie voor besloten 
bijeenkomsten, vergaderingen en 
(trouw)recepties. 

Om een goede indruk te krijgen van 
de zakelijk te gebruiken ruimtes zijn 
op de website verschillende 360 
graden films te bekijken. Vooral de 
geheel ronde Maaskamer is zeer 
geschikt voor een bijeenkomst 
van maximaal 25 personen. Deze 
inspirerende ruimte biedt namelijk 
uitzicht op het drukst bevaren 
drierivierenpunt van Europa. De 
Eetkamer met aangrenzend terras 
kijkt uit op de Oude Maas. Aan de 
wanden hangen enkele werken van de 
Dordtse schilder Cornelis Kuipers; nu nog redelijk onbekend, maar daar 
wil het Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas graag verandering in 
brengen. 
De twee kamers zijn te huur om met een select gezelschap te vergaderen, 
eventueel aansluitend te dineren, of om samen te komen voor een kleine 
receptie of presentatie. Het Dordts Patriciershuis werkt samen met 
diverse cateringbedrijven. 

Stijlkamers
Het Dordts Patriciërshuis laat zien hoe de gegoede burgerij in de 18e 
eeuw leefde. In de diverse stijlkamers, de keuken en op de zolder 
zijn nog vele authentieke elementen te vinden, waaronder een 
schildpadtegeltableau en de originele dienstbodekamers. Aan de 
wanden van diverse kamers hangen mooie schilderijen en tekeningen 
van 18e eeuwse Dordtse kunstenaars. In de stijlkamers staan 

meubels in de Lodewijk XVI-stijl en attributen en 
gebruiksvoorwerpen uit die periode. Dankzij een 
samenwerking met het Dordrechts Museum, Huis 
Van Gijn en Erfgoedcentrum DiEP beschikt het Dordts 
Patriciërshuis over enkele aanvullende kunstwerken 
en meubels. Een team van vrijwilligers staat wekelijks 
van woensdag tot en met zondag klaar om de gasten 
te ontvangen. 

Echtpaar
Het ontstaan van dit Dordtse museum leest als een 
boeiend verhaal. Het begon met een wens van het 
echtpaar Gooshouwer om het woonhuis, de collectie 
meubelen, gebruiksvoorwerpen en schilderijen uit 
de 18e eeuw te delen met anderen. Maar voordat die 
wens realiteit kon worden, moest het paar veel geduld 
hebben en vooral de kracht om te blijven geloven in 
die droom. Halverwege 2011 raakte het project opeens 
in een stroomversnelling. Schilders, behangers, 
timmerlieden, aannemers, vloerdeskundigen en 
conservatoren gingen aan de slag en in oktober 
opende het huismuseum officieel de deuren. 

De begane grond van het monumentale pand is 
geheel toegankelijk. Daar bevinden zich onder 
meer de ontvangstruimte, de Woonkamer, de 
Keuken, de Eetkamer en de Maaskamer vol originele 
stijlelementen uit circa 1780. Het uitzicht vanuit de 

hoge kamers in grijstinten en met hun hoge ramen is uniek. 

Op de eerste verdieping zijn twee expositieruimtes ingericht. In de 
ene (met uitzicht op het water) is een collectie tekeningen te zien. In 
de andere ruimte, uitkijkend op de binnentuin, zijn enkele bijzondere 
momenten uit de Dordtse stadsgeschiedenis te bewonderen. Op de 
zolder treft de bezoeker nog diverse originele elementen aan, zoals de 
droogstokken en de dienstbodekamers. 

Dordts Patriciërshuis, Museum aan de Maas,
Wolwevershaven 9 in Dordrecht
T 078 - 8438746
I www.dordtspatriciershuis.nl 
E info@dordtspatriciershuis.nl 
Volg het huismuseum ook via facebook!

Kijk even naar buiten tijdens 
een discussie…
Nieuwe vergaderlocatie in Dordrecht: Dordts Patriciërshuis

Foto’s: Mascha van der Wolk-Joustra, Marco de Nood
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www.rabobank.nl/zakelijk

Wilt u ook een financiële oplossing voor uw groeiplannen? Neem dan contact op met Rabobank Drechtsteden (078) 653 12 50.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Uw business gaat altijd verder,
ons commitment ook.

Een financiële
oplossing zo solide
als uw plan. Dat is
het idee

Uw onderneming ziet kansen die anderen niet

zien. Om te groeien heeft u behoefte aan iemand

die niet in barrières denkt, maar in mogelijkheden.

Een sparringpartner die de deskundigheid, de

branchekennis en het netwerk in huis heeft om

uw groeiplannen te realiseren. De Rabobank is die

partner. 

Commissie ruimtelijke ontwikkeling
Door bovenregionale samenwerking met de 
Zeeuwse en Brabantse werkgevers enerzijds en de 
Rotterdamse werkgevers anderzijds is er sprake van 
belangrijke impulsen voor de regionale economie. 
Werkgevers Drechtsteden en de Brabants Zeeuwse 
Werkgeversvereniging (BZW) hebben belang bij 
uitwisseling en afstemming. 

Thema’s als economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en 
bereikbaarheid vergen steeds vaker regionale afstemming en 
informatie-uitwisseling. Voorbeelden hiervan zijn de noord-
zuidverbindingen (A16 - A4/A27), de discussie over de ontwikkelingen 
in de Hoeksche Waard en de N3 (Dordrecht - Papendrecht). De effecten 
van de Maasvlakte 2 ontwikkeling, de Havenvisie 2030, de Vlaams-
Nederlandse Delta en het DelTri-platform vormen een onderdeel van de 
huidige besluitvorming over onze toekomst. 

De Havenvisie 2030 heeft directe gevolgen voor de ontwikkelingen in 
de regio. Het betreft vooral de werkgelegenheid en bereikbaarheid. 
In de Havenvisie is gedetailleerd uitgewerkt wat er gaat gebeuren 
om de Havenvisie te realiseren. Het vergroten van de overslag en 
het vergroten van de hub-functie in onze regio heeft gevolgen voor 
de beschikbare bedrijventerreinen en de verkeersstromen. De 
logistieke werkzaamheden vergen investeringen in transport en 
overslagvoorzieningen en goed opgeleid personeel. 

De bereikbaarheid in de regio baart de commissie ernstige zorgen. 
In een recente monitor met betrekking tot tevredenheid over het 
vestigingsklimaat van Deloitte scoort Drechtsteden laag. 
De (on)tevredenheid spitst zich toe op bereikbaarheid. 
Het mobiliteitsmanagement richt zich vooral op e-bikes, e-scooters, 
flexibel werken en het ‘nieuwe werken’. Gelet op de verkeerscongesties 
in de spitsuren lijken de verkeersstromen van buiten de regio 
belangrijke boosdoeners. Ook hier lijkt een bovenregionale aanpak 
noodzakelijk. BZW heeft al plannen in Brabant met publiek private 
samenwerkingsvormen om zelf weggedeelten te doen aanleggen. Ook in 
de regio Drechtsteden lijkt werk aan de winkel. 

Een inventarisatie van de beschikbare bedrijventerreinen leert dat in 
2020 de beschikbare capaciteit zal zijn bereikt. In de komende tijd 
zullen ‘slimme’ oplossingen moeten worden gezocht om op basis van 
de bestaande bedrijventerreinen te komen tot een herverdeling van de 
activiteiten met een optimaler gebruik van de bestaande capaciteit. Dit 
moet leiden tot herinrichting van de bestaande bedrijventerreinen en 
bedrijfshuisvesting in twee lagen. Het lijkt dan ook verstandig om zuinig 
om te gaan met onze bedrijventerreinen. De kwaliteitsimpuls op de 
bedrijventerreinen Kil I, II en III alsmede Amstelwijck lijkt dan ook een 
goede openingszet. 

Gert Jongeneel, 
bestuurslid Werkgevers Drechtsteden
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NexTecH stimuleert technische 
en innovatieve ontwikkeling in de 
Drechtsteden door het verstrekken 
van subsidies

NextecH, voorheen Industriefonds maatschappij, in 1918 opgericht 
door de familie Stoop van de Dordtse Petroleum maatschappij, 
wil een actieve bijdrage leveren aan de technische en innovatieve 
ontwikkeling van de regio Drechtsteden. Jaarlijks stelt Nextech 
beurzen ter beschikking voor technische opleidingen op hbo- en 
wo-niveau, stages, projecten ten behoeve van kennisuitwisseling 
en regiobijeenkomsten. Daarnaast wordt jaarlijks ook een aantal 
subsidies aangeboden voor startende ondernemers in de techniek, 
bouw, ict en industrie. 

Inmiddels is Nextech voor veel bedrijven van groot belang geweest. 
Bijvoorbeeld in het geval van subsidies die beschikbaar worden 
gesteld aan startende ondernemers of aan studenten in hun 
afstudeerfase. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen 
van deze subsidie is dat het product van de nieuwe onderneming 
gebaseerd is op technisch innovatieve ideeën. Nextech helpt het 
jonge bedrijf het eerste, vaak moeilijke jaar te overbruggen. Dikwijls 
bevindt het nieuwe product zich dan nog in een ontwikkelfase en 
zijn inkomsten moeilijk te genereren. Met behulp van Nextech kan 
dan naast de technische ontwikkeling ook worden gewerkt aan de 
opbouw van de bedrijfsorganisatie. Na het eerste jaar moet het 
bedrijf op eigen benen kunnen staan. 

Technologische kennis toepassen in de praktijk
Het blijkt effectief te zijn om studenten de opgedane kennis vanuit 
de opleiding mee te laten nemen naar een eigen bedrijf om daarmee 
de regionale technische en innovatieve ontwikkeling te stimuleren. 
Daarnaast neemt de marktgerichtheid binnen de opleidingen 

toe en ontstaan nieuwe innovatieve bedrijven die zorgen voor 
werkgelegenheid. De regio profiteert dus optimaal van hoogwaardige 
technologische kennis die via een opleiding is verkregen, als deze 
direct wordt toegepast in een nieuw bedrijf. 

Behoefte aan geschoold technisch personeel
Niet alleen van de starterssubsidies, maar ook van de beurzen die ter 
beschikking worden gesteld voor opleidingen wordt door organisaties 
dankbaar gebruik gemaakt. Veel bedrijven in de regio hebben een 
voortdurende behoefte aan hoger opgeleid technisch personeel. 
Nextech helpt deze bedrijven om met hun eigen medewerkers in 
deze behoefte te voorzien. Door eigen mensen gespecialiseerde 
opleidingen te laten volgen, blijft de kennis binnen het bedrijf en dus 
binnen de regio. Nextech stelt per bedrijf, per kalenderjaar € 10.000,- 
ter beschikking. Op jaarbasis heeft Nextech € 100.000,- te vergeven. 

Nextech hoopt dat meer bedrijven een beroep zullen 
doen. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel en de 
toepassingsmogelijkheden voor uw bedrijf, neem dan contact op met 
Barbara Keuzenkamp. 

Nextech
Postbus 931
3300 AX Dordrecht
T 078- 639 00 20 
E info@bkcs.nl 
I www.nextech-innovatie.nl 

i n v e s t e e r t  i n  t e c h no - s t a r t e r s

i n v e s t e e r t  i n  i n n o v a t i e

i n v e s t e e r t  i n  k e n n i s o n tw i k k e l i n g

Investeren in de ontwikkeling van bedrijven en haar medewerkers

i n v e s t e e r t  i n  t e c h no - s t a r t e r s
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i n v e s t e e r t  i n  k e n n i s o n tw i k k e l i n g

Investeren 

in de ontwikkeling 

van startende 
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Van oudsher was het PDV-beleid bedoeld voor winkels die vanwege de 
aard en omvang van de artikelen (volumineus) een grote oppervlakte 
nodig hebben. Uitstalling ervan vroeg een dermate groot oppervlak dat 
deze winkels moeilijk inpasbaar waren in centrumgebieden. Het begrip 
‘weilandwinkels’ is dus al oud. Ik herinner me de wens van Ikea (al in 
de jaren tachtig mede naar aanleiding van het succes in Sliedrecht op 
een industrieterrein gevestigd) in de buurt van Rotterdam een nieuwe 
vestiging te openen. Er was al discussie rond Oosterhof (deelgemeente 
Prins Alexander), een locatie waar de metro naar toe zou gaan en daar 
in de buurt wilde Ikea zich wel vestigen. Rotterdam zei ‘nee’ en Ikea 
vestigde zich in Delft. Rotterdam heeft daar natuurlijk achteraf spijt van 
gehad. Ikea werd in Delft en bijvoorbeeld Son en Bruegel een trekpleister 
waar ook andere detaillisten zich in de nabijheid wilden vestigen. Ook 
de bekende Supermarche’s in Frankrijk en de Malls in de USA (allen te 
bereiken met slechts de auto wat weer niet paste in het Nederlandse 
openbaar vervoerbeleid) zijn voorbeelden. 

In de loop der jaren is de aard en omvang van de assortimenten op 
perifere locaties sterk gewijzigd. Mede vanwege gunstiger marges 
is de nadruk steeds meer komen te liggen op de zogenaamde niet-
volumineuze assortimenten en branchevreemde artikelen. Onderscheid 
met aanbod in de centrumgebieden is steeds kleiner geworden. En dat 
wreekt zich met bestaand overheidsbeleid dat in Nederland is gericht op 
het behoud en versterken van de bestaande centrumgebieden. Maar in 
de bestaande structuur is het echter soms moeilijk om ruimte te vinden 
voor schaalvergroting in de detailhandel. 

Ook in de Drechtsteden woedt al jaren die discussie over het PDV-beleid, 
wat overigens aan de gewone burger veelal voorbij gaat. Ruimere 
branchering in Sliedrecht op het industrieterrein (wat ten koste gaat van 
de centra van de Drechtsteden), de burgemeester van Alblasserdam die 
wat gemakkelijk toegeeft aan de wensen van Hornbach (wat weer een 
trekkende functie heeft op detailhandel buiten het centrumgebied), de 
Makro in Dordrecht….

Het beleid van de provincie Zuid-Holland is toch voornamelijk het 
vasthouden aan de centrumfuncties, doch de bestuurders van 
gemeenten in de Drechtsteden denken daar vaak anders over. En dan is 
opportunisme niet vreemd daar waar het gaat ‘om het binnen halen van 
grote vissen…..’ met als gevolg beleidsmatige koehandel: ‘… jij daarmee 
akkoord, dan ik ….’. 

Ook als Kamer van Koophandel worden we dikwijls om onze mening 
gevraagd. Wij zijn er voor de ondernemers en bevinden ons soms in een 
spagaat. Ik hanteer nogal eens het credo ‘laat het marktmechanisme 
maar werken’, doch enige ruimtelijke regulering (ter bescherming van de 
zittende ondernemers met name in centrumgebieden) kan geen kwaad. 
Thans speelt bijvoorbeeld de vraag: Moet er grootschalige detailhandel 
en horeca (in totaal een kleine 10.000 m2) komen in het middengebied 
tussen het Gezondheidspark en de Sportboulevard in Dordrecht, 
waaronder een grote supermarkt (1.500 m2) op nog geen 10 minuten 
loopafstand van een bestaande grote goed functionerende supermarkt, 
een grote (4.000 m2!) sportzaak en een restaurant? Wij hebben daar 
bezwaren tegen. Enerzijds gelet op de zorgelijke marktsituatie in de 

detailhandel en de horeca, anderzijds omdat deze onvoldoende passen 
als (wat beoogd wordt) ondersteunende detailhandel voor de zorg- en 
sportfuncties. Daarnaast kan niet gesproken worden van functiesynergie 
met het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Wat het laatste betreft, is de 
Zorgboulevard (synergetisch ook qua functies sterk verbonden met 
het Maasstad Ziekenhuis) in Rotterdam IJsselmonde een veel beter 
voorbeeld. Maar de politiek is vaak opportunistisch en niet altijd even 
doorgrondelijk.

We concluderen dan ook dat de huidige Dordtse plannen voor 
winkels en horeca in de middenzone tussen de Sportboulevard en 
het Gezondheidspark andere belangen lijken te prevaleren boven 
het zo goed mogelijk functioneren van de Dordtse binnenstad en 
wijkwinkelcentra en de aldaar gevestigde ondernemers. 

drs Theo Schut,
voorzitter Kring Drechtstreek en 
plaatsvervangend voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken 
Rotterdam

De Kamer van Koophandel 
en de perifere detailhandel
In Nederland houden zeer veel mensen zich bezig met wat in jargon heet PDV-beleid (PDV staat voor 
perifere detailhandel vestiging). Bij zowel Rijk (het vroegere ministerie van VROM), de provincies 
en gemeenten verdienen honderden personen daar hun brood mee. Daarnaast uiteraard ook de vele 
onderzoeksbureaus, de professionele brancheverenigingen, Hoofdbedrijfschap Detailhandel etc. Het is een 
wetenschap geworden in de loop van de laatste 40 jaar, voor sommigen zelfs een religie. 
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Heeft u er wel eens aan gedacht om een 
studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst 
op te nemen? Wat is een studiekostenbeding? Dat 
is een clausule waarin wordt bepaald dat door 
de werkgever ten behoeve van opleiding van de 
werknemer betaalde kosten, door de werkgever 
bij einde dienstverband van de werknemer kunnen 
worden teruggevorderd. Al of niet in een glijdende 
schaal en al of niet over een bepaalde periode. 

Een dergelijk beding kan heel redelijk zijn want veel werkgevers 
hebben de ervaring dat een werknemer - zonder dat overigens te 
zeggen - bij indiensttreding al het voornemen had feitelijk alleen van de 
opleidingsfaciliteiten van de werkgever gebruik te maken om dan daarna 
met de aldus verkregen vaardigheden zo snel mogelijk elders een betere 
betrekking te zoeken. Het resultaat: alle opleidingskosten wel door de 
werkgever gedragen, maar het rendement van de opleiding niet genoten. 

De Hoge Raad heeft zich in het arrest Muller/Van Opzeeland erover 
uitgelaten dat de verplichting tot terugbetaling door de werknemer 
van het gedurende het volgen van de studie doorbetaalde loon, wordt 
geaccepteerd als daarbij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: 

1. De terugbetalingsregeling moet duidelijk worden geformuleerd zodat 
de werknemer zich van de financiële consequenties bewust is. 

2. De verplichting tot terugbetaling moet worden beperkt tot een 
bepaalde periode. Dat gaat dan om de periode gedurende welke 
de werkgever geacht mocht worden baat te hebben van de door de 
werknemer genoten opleiding (bij in dienst blijven van de werknemer). 

3. Er moet wel een aflopende, glijdende schaal zijn in de 
terugbetalingsverplichting in die zin dat deze vanaf het moment van het 
volgen van de opleiding wordt afgebouwd over een nader overeen te 
komen periode. 

Interessant hierbij is dat het hierboven genoemde arrest van de 
Hoge Raad zelfs ging over terugvordering van betaald loon tijdens 
een opleidingsperiode en niet alleen over de naast het loon door de 
werkgever extra gemaakte opleidingskosten, zoals de kosten betaald 
aan externe opleidingsorganisaties. De Hoge Raad accepteert dus 
dat betaald loon tijdens het volgen van de opleiding als ‘kosten van 
opleiding’ wordt beschouwd en onder de terugbetalingsverplichting valt. 
Daarnaast heeft de lagere rechtspraak in meerdere latere uitspraken 
de bovengenoemde criteria niet alleen toegepast op loonterugbetaling, 
maar ook op de terugbetaling van de daadwerkelijke (naast het loon) 
gemaakte (extra) opleidingskosten. 

Let op! Als de terugbetalingsverplichting voor de werknemer dusdanig 
hoog wordt dat hij feitelijk geen ontslag kan nemen, kan het beding 
in zijn uitwerking geacht worden in strijd te zijn met het recht op vrije 
arbeidskeuze (art. 19 lid 3 Grondwet). Dan is het hele beding nietig als in 
strijd met de Wet. 

Hetzelfde zou geoordeeld kunnen worden bij een overeengekomen 
extreem concurrentiebeding of bijvoorbeeld bij een contractuele 
verplichting om bij het vertrek uit het dienstverband de afkoopsom voor 
een leaseauto te betalen. 

Het probleem met dit soort bedingen is dat het in principe een alles of 
niets verhaal is: Het beding is geldig in welk geval alles moet worden 
betaald of er wordt geoordeeld dat het beding in zijn werking het 
fundamenteel recht op vrije arbeidskeuze frustreert of feitelijk de vrijheid 
van opzegging tijdens een proeftijd frustreert. In dat geval is dan het hele 
beding nietig en heeft de werkgever het nakijken. 

Maarten L. Veldhuijzen, 
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten

Werknemer en opleidingskosten

Wordt u de hoofdsponsor?

Het lijkt een haast onmogelijke opgave om na het succes van de Industriedag van vorig jaar wederom een interessante dag neer te zetten. 
Toch gaan we de uitdaging aan. Iedere Industriedag heeft immers haar eigen charme en daar gaan we ook dit jaar weer naar op zoek. 
De datum van 22 november staat vast. De locatie -wel of niet de boot - en de sprekers nog niet. Het thema is dit jaar ‘Risicovol ondernemen’ 
en daar kunnen we heel veel kanten mee op. Trots zijn we dat we door Ernst & Young in de gelegenheid zijn onze voormalige premier prof. 
Jan Peter Balkenende op deze dag voor u te laten spreken. Als MVO-goeroe kan hij als geen ander aangeven in hoeverre risicovol ondernemen 
maatschappelijk verantwoord is. 

Aan de kop boven dit artikel leest u dat we, op het moment dat ik dit schrijf, nog geen hoofdsponsor hebben. Graag kom ik met 
belangstellenden in contact om te zien op welke manier we u in de gelegenheid kunnen stellen om uw bedrijf gedurende de hele dag voor het 
voetlicht te brengen. Een prachtige kans om uw bedrijf aan de gehele Drechtsteden te presenteren. En ja, hoe kan het ook anders, Drukkerij 
Dekkers wil voor de WD weer het programmaboekje drukken. Ieder jaar bij het verlaten van de Industriedag wordt dit door Harjan Dekkers weer 
voor het volgend jaar toegezegd. We realiseren ons dat dit ieder jaar weer een aanzienlijke sponsorgeste is, waarvoor dank. De sponsoringbrief 
is inmiddels bij u op de mat gevallen. De eerste advertenties zijn alweer ingediend. Ook dit jaar hoop ik er samen met uw hulp weer een 
prachtige dag van te mogen maken. Indien u nog leuke suggesties of ideeën heeft, houd ik me warm aanbevolen. 

Barbara Keuzenkamp,
secretaris

Industriedag 
22 november 2012

19



Stoomrondje 2 en 3 juni, 10.00 - 18.00 uur
Dat de kern van het stoomevenement zich afspeelt in het decor van 
het historische hart van Dordrecht is uniek. Bovendien worden de 
stoomattracties over een afstand van zo’n 35 km met elkaar verbonden 
door middel van historisch vervoer, waar mogelijk onder stoom! De 
stoomtrein vertrekt vanaf het centraal station en rijdt, deels zonder 
bovenleiding, naar de Baanhoekweg. In die omgeving vindt de 
modelbouwshow plaats en vertrekken de (stoom)boten terug naar 
het historische havengebied in het centrum van Dordrecht. Daar staan 
vele stoommachines opgesteld langs de kades. Van stoomwalsen en 
Showman’s engines tot zaagbanken, schaalmodellen en stoomauto’s. 
Bovendien vindt daar het shantykorenfestival plaats en zijn daar de 
‘Kruimeltjes Kade’, een nostalgisch tijdsbeeld uit de vorige eeuw, en de 
stoommarkt te vinden. Vanuit het centrum vertrekken de historische 
bussen naar het station om het rondje rond te maken. 

Vlootschouw 1 juni, 20.00 uur
Traditioneel start het evenement op de vrijdagavond met de 
Vlootschouw, waarbij naast de deelnemende stoomschepen ook 
een stuk scheepvaartgeschiedenis uit de regio wordt getoond. Vele 
duizenden kijkers zijn er getuige van, op en langs het water. 

Stoom en licht 2 juni, 21.30 uurur
Op de zaterdagavond, wanneer de stoomschepen na een lange dag 

‘Dordt in Stoom’ is het grootste stoomspektakel 
op het vaste land van Europa! Stoom-op-het-land, 
stoom-op-het-water en ook stoom-op-de-rails, 
kortom stoommachines, -boten en -treinen. Dit alles 
verbonden door een traject, het ‘Stoomrondje Dordt’, 
dat ook nog langs de modelbouwshow voert. 

Dordt in Stoom op 1, 2 en 3 juni 2012

varen weer zijn teruggekeerd in de Wolwevershaven, worden de schepen 
idyllisch belicht en vormen zo, met een extra programma daar omheen, 
een prachtig beeld voor fotografen met een vaste hand. 

Dordt in Stoom is gratis!
Het evenement is gratis te bezoeken. Op 1 juni start het evenement om 
20.00 uur met de Vlootschouw. Al deze informatie kunt u terugvinden op 
www.dordtinstoom.nl 
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Communicatie 
Drechtsteden
De Drechtsteden zijn een uniek gebied met veel actieve en 
innovatieve bedrijven. Het is ook een gebied waar op een bijzondere 
manier wordt samengewerkt tussen overheden, ondernemingen 
en maatschappelijke partners. Of het gaat om het ontwikkelen van 
nieuwe woningbouwlocaties, uitbreiding van het waterbusnet en 
andere vormen van hoogwaardig openbaar vervoer of de aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zoals in het Leerpark, de LOC’s en 
de Duurzaamheidsfabriek, steeds wordt gezocht naar partnerschap 
tussen ondernemers en overheid. Of kijk naar de samenwerking tussen 
uitzendbureau Randstad en de Sociale Dienst Drechtsteden, waardoor 
veel meer mensen aan werk worden geholpen. Het zijn voorbeelden die 
laten zien dat samenwerking loont en bijdraagt aan de economische 
ontwikkeling van deze regio. 

In 2011 is in opdracht van de Drechtraad een communicatievisie 
voor de Drechtsteden opgesteld. Het gaat daarbij om goede 
informatievoorziening, het laten zien van resultaten en het actief 
betrekken van ondernemingen, instellingen en inwoners bij nieuwe 
plannen en ideeën. Het is een gedeeld belang tussen overheid en 
bedrijfsleven om initiatieven en resultaten zichtbaar te maken. Zowel 
naar buiten als naar de eigen inwoners. En zoals dat in onze regio werkt, 
die ‘visie’ wordt razendsnel omgezet in een plan van aanpak. Want ook in 
de communicatie maak je het verschil als je er daadwerkelijk en concreet 
werk van maakt. 

In de Drechtsteden werken de overheden in een actieve balans tussen 
lokaal en regionaal. Er zijn vraagstukken waar het bestuur graag dichtbij 
de inwoners staat, in de wijken en buurten, terwijl vraagstukken van 
bereikbaarheid en economie de gemeentegrens juist (ver) overschrijden. 
Bij de bedrijven in onze regio zie je die verschillende schalen ook terug. 
De arbeidsmarkt is veelal regionaal, de afzetmarkt van veel van onze 
bedrijven is nationaal of internationaal, terwijl anderen het juist hebben 
van hun specifieke lokale profilering. 

Kort gezegd willen we: 
• Een scherp en uitnodigend beeld neerzetten van de   
 Drechtsteden als een centraal gelegen regio met economische  
 kracht en een groot potentieel. 
• Open en actief informeren over ontwikkelingen in de   
 Drechtsteden. 
• Bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere   
 betrokkenen meer betrekken bij het realiseren en het  
 formuleren van onze doelen. 

De werkgevers in de Drechtsteden hebben de laatste jaren het belang 
van de Drechtsteden-samenwerking onderstreept. Zij vormen een 
krachtig visitekaartje voor onze regio, dat in de beeldvorming over ons 
gebied een prominente rol speelt. Ook op het gebied van communicatie 
kunnen we profiteren van elkaars inzet en kracht, want het is niet alléén 
water, dat ons bindt. 

Bert Blase,
portefeuille communicatie Drechtstedenbestuur
burgemeester Alblasserdam

Meer informatie en reacties: 
Johan Luttik (j.luttik@drechtsteden.nl )

Water dat bindt
geen hart dat groen is

geen binnenste dat klopt
maar een kern die
klots en kabbelt

deint en beweegt
golft en bonkt
eromheen de

steden en gemeenten
waar men de handen 

ineenslaat
als de boot aan is
of de wind tegen

waar men problemen
laat varen en 

bruggen blijft slaan

Uit : Fiets, Marieke van Leeuwen
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Werkschool van start in 
Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid
Vóór juni 2012 starten 20 leerlingen in de regio Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid met een pilot Werkschool. 

Start Werkschool belangrijke stap
De start van de pilot Werkschool is een belangrijke stap in het centraal 
stellen van het talent van jongeren en de vraag van het bedrijfsleven. 
Met deze pilot is een begin gemaakt van de zorgplicht van gemeenten 
voor de arbeidsmarkt. Rondom de pilot Werkschool zijn afspraken 
gemaakt tussen de bestuurders van het voortgezet speciaal onderwijs, 
praktijkonderwijs en het Da Vinci College en wethouder Bert van de 
Burgt en de Stichting Werkschool. 

Doelgroep Werkschool
De Werkschool is er voor jongeren die moeilijk een plek op de 
arbeidsmarkt kunnen vinden. De Werkschool vergroot de kans op werk, 
zodat zij niet afhankelijk worden van een uitkering. 

Werk centraal
Werkgevers worden met de Werkschool ontzorgd in de begeleiding 
van jongeren op de werkvloer en werk staat centraal bij de opleiding 
van deze jongeren. Wethouder Bert van de Burgt: “Ik ben blij dat we 
met het onderwijs afspraken hebben kunnen maken zodat onderwijs, 
bedrijfsleven en overheid het verschil kunnen maken voor uiteindelijk 
zo’n 125 jongeren in Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid.” 

Wet Werken naar Vermogen
Onderdeel van de pilot Werkschool is ook om de gevolgen van de wet 

Werken naar Vermogen in beeld te brengen voor jongeren van het 
voortgezet speciaal onderwijs, praktijkschoolleerlingen en arbeidsmarkt 
gekwalificeerd assistent (AKA). Eén van de gevolgen van de wet is 
namelijk dat deze jongeren vanaf 1 januari 2013 niet meer terecht kunnen 
bij sociale werkvoorzieningen. 

Programma arbeidsmarktbeleid
De Werkschool is onderdeel van het Regionaal Programma 
Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden en bouwt voort op het Actieplan 
Jeugdwerkloosheid Zuid-Holland Zuid. Met het programma 
Arbeidsmarktbeleid geven de gemeente Dordrecht en de 
Drechtstedengemeenten samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en 
overheden de arbeidsmarkt in de regio een impuls. 

Talent van mensen centraal
De missie van het programma is: ‘Ontwikkeling van een arbeidsmarkt 
die aansluit op de (toekomstige) vraag van het bedrijfsleven. Deze 
arbeidsmarkt sluit mensen in door het talent van mensen centraal 
te stellen in plaats van mensen uit te sluiten op basis van wat ze niet 
kunnen.’

Pia Pottuit,
adviseur Communicatie
Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden
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De Wereldwaag aan de Wijnstraat 237 is het beoogde pand dat vanaf 
2013 zal fungeren als start van de University College. In een periode van 
5 jaar zal de bacheloropleiding op het gebied van water(bouw), maritiem 
en deltatechnologie zich ontwikkelen tot een instituut dat onderwijs 
verzorgt voor circa 600 studenten. 

Kennisontwikkeling stimulans 
werkgelegenheid
Met de komst van een University College wil 
Bert van de Burgt, wethouder van Onderwijs 
en Arbeidsmarktbeleid, een bijdrage 
leveren aan de kennisontwikkeling die 
aansluit bij de vraag en de kwaliteitseisen 
van de arbeidsmarkt. “Investeren in de 
kennisontwikkeling heeft een stimulerende 
invloed op de werkgelegenheid omdat 
de regio aantrekkelijk wordt voor nieuwe 
bedrijven om zich te vestigen en krijgen 
bedrijven die al in de regio opereren een 
motief hun vestiging uit te breiden en/of te 
investeren in Onderzoek en Ontwikkeling”, 
aldus de wethouder. 

De University College zal de bestaande 
onderwijsketen in Dordrecht en de 
regio versterken en excellente breed 
georiënteerde studenten afleveren die 
bagage hebben om moeiteloos door te 
kunnen stromen naar masterstudies die door 
universiteiten over de gehele wereld worden aangeboden. 

Levendige binnenstad
De te verwachten toenemende stroom van studenten levert ook 
een bijdrage aan de gewenste levendigheid van de historische 
binnenstad. De compacte (binnen)stad, die als campus gaat fungeren, 

biedt de studenten niet alleen sfeer en ambiance, maar zal met zijn 
sportfaciliteiten en het gevarieerde kunst- en cultuuraanbod de nieuwe 
inwoners van Dordrecht het nodige vertier en ontspanning bezorgen. 
Ook is de verwachting dat ondernemers in vooral de horecabranche de 
vruchten plukken van de aanwezigheid van een opleiding, gelegen in het 

centrum van de historische binnenstad.

Economische perspectieven
Burgemeester en wethouders hebben vertrouwen 
in de toekomst en zien kansen. Provincie en Rijk 
hechten veel waarde aan het vergroten van de kennis 
als een belangrijk ingrediënt voor het stimuleren van 
de (regionale) economie. De University College met 
een onderscheidend onderwijsaanbod op het gebied 
van water(bouw), maritiem en deltatechnologie 
beantwoordt aan dit doel en heeft al aansluiting 
gevonden bij de economische provinciale en 
Rijksprogramma’s van de Zuidvleugel en de Topsector 
Water. 

Netwerk
Van belang is dat de University College 
samenwerkingsverbanden aangaat. Om te kunnen 
groeien naar een volwaardige (door het Rijk) 
erkende bacheloropleiding zal het deel moeten 
uitmaken van een netwerk waarin universiteiten, 
onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven 
participeren. Behalve het streven een actieve rol 
te willen vervullen als schakel tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt levert het onderwijsinstituut naar verwachting een bijdrage 
aan de versterking van de ‘ziel van de stad’.

Karel Willems,
programmamanager stedelijke en strategisch economische 
ontwikkeling gemeente Dordrecht

Het college van B&W van Dordrecht zet met het beschikbaar stellen van € 100.000,- een belangrijke stap in het 
vestigen van een University College in de historische binnenstad. Het college voelt zich daartoe aangemoedigd en 
ondersteund door het enthousiasme vanuit de samenleving en de support van onder meer Werkgevers Drechtsteden, 
onderzoeksinstituten en het onderwijsveld. Om de University College de mogelijkheid te geven zelfstandig door te groeien 
heeft het College van B&W de gemeenteraad verzocht extra middelen ter beschikking te stellen. 

University College 
van start!
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‘Op 28 februari is het weer zo ver: het WD café!’, zo luidde de 
uitnodiging en ook deze keer was hij weer uitnodigend, zoals wij 
inmiddels ‘gewoon’ vinden van onze dames Barbara en Wieske. 

Wat maakt het WD café toch elke keer weer tot een succes? Het kan toch 
niet die ‘laagdrempelige binnenloopbijeenkomst waarbij vrijblijvend, 
onder het genot van een drankje en hapje, genetwerkt kan worden’ zijn? 
Deze keer was ik mij bij mijn thuiskomst nog meer bewust van deze 
vragen. 

En dan ook nog altijd op een tijdstip dat ‘normale mensen’ graag 
onderweg naar huis zijn. Hebben we het thuis wel gezellig? Behoren wij 
wel tot de categorie van ‘normale’ mensen? Wat voor smoezen verzinnen 
we elke keer weer en hoeveel argumenten bedenken wij om een 
rechtvaardiging te vinden om wederom weer veel later uit de koekenpan 
te moeten eten? 

Laten we ze thuis in de veronderstelling dat heel Nederland in de file 
staat? Hebben we niets anders te doen of hunkeren wij rondom dat 
tijdstip van de dag naar een borrel met uiteraard dan dié hapjes? Is dat 
het ons allemaal waard om elkaar te ontmoeten? 

Moeten wij dan stoppen met netwerken? 
Ik heb er natuurlijk geen zicht op of u via Drechtsteden Networking 
de discussie ‘stop met netwerken’ heeft gevolgd. U weet toch ook dat 

het onophoudelijk ontvangen van visitekaartjes niet de manier is om 
mogelijke resultaten uit je netwerk te krijgen. Zoals de discussie verder 
gaat, je kunt beter met een relatief kleine groep hechte verbindingen 
aangaan dan losse verbindingen. Zij zullen nooit je ambassadeur 
worden. In plaats daarvan roept dr. Fred Krautwurst (ja, zo heet de man): 
‘Begin klein en laat het organisch groeien en zorg voor regelmatige 
interactie.’ Dus … elkaar nog meer op de hoogte houden waarmee we 
bezig zijn en niet onbelangrijk, vertellen en laten weten waarnaar wij op 
zoek zijn. 

Heel plezierig om dit keer als ‘gast’ en wellicht als toekomstige ‘klant‘ 
(je weet het nooit) hartelijk en enthousiast te worden ontvangen door 
onze gastheer Henk Oost met een glas wijn en verrukkelijke hapjes 
bij Bedrijvencentra Zuid-Holland Zuid, locatie Sliedrecht. Uniek voor 
startende en gevorderde ondernemers. Zo’n vestiging zou je toch ook 
wensen in het waaldorp Hendrik-Ido-Ambacht? Ik heb het wéér ervaren 
als een zeer welkome aanvulling op mijn dagelijkse werkzaamheden en 
verdere activiteiten en och …, ik was in ieder geval nog steeds welkom 
thuis en heb heerlijk gegeten uit de koekenpan. 

Kortom, ik kijk uit naar de eerst volgende uitnodiging van het WD café en 
verheug mij erop om geen ‘normale’ mensen te ontmoeten. 

Ton Rosier
Still

WD café bij Bedrijvencentrum 
Drechtsteden - Sliedrecht



van de leden
Nieuws

Madurodam ondergaat tijdens de wintersluiting een grote 
metamorfose. De miniatuurstad in Den Haag viert in 2012 haar 60-jarig 
bestaan en grijpt dat aan om het park te verfraaien. De Verkerk Groep 
uit Zwijndrecht is net zoals bij de renovatie en uitbreiding in 1996 één 
van de contractpartners. 

Madurodam is één van de bekendste dagattracties van Nederland en 
ontvangt ongeveer 600.000 bezoekers per jaar uit binnen- en buitenland. 
Deze bezoekers waarderen het unieke creatieve en nostalgische karakter 
van de miniatuurstad, maar gaven ook aan dat het park beter moet 
aansluiten bij de huidige tijd door meer actie en informatie te bieden. Op 
deze behoefte speelt het nieuwe Madurodam in. Zo komen er tientallen 
doe-dingen en via moderne communicatiemiddelen worden de boeiende 
verhalen achter de objecten verteld. Het park gaat behoorlijk op de 
schop, maar de bekende karakteristieke miniaturen blijven het hart 
van het nieuwe Madurodam vormen. Ze worden onderverdeeld in drie 
gebieden: ‘Waterrijk’, ‘Stedenrijk’ en ‘Vindingrijk’ (architectuur, handel en 
transport, entertainment en land- en tuinbouw). 

Jong en oud kunnen straks via tientallen interacties aan de slag 
waarbij de handen uit de mouwen moeten worden gestoken, 
bijvoorbeeld door het daadwerkelijk bedienen van het schaalmodel 
van de Oosterscheldekering, het leegpompen van een polder en het 
laden en lossen van schepen in de haven van Rotterdam. Via digitale 
informatieschermen kunnen bezoekers de verhalen achter de objecten 
multimediaal beleven. Een speeltuin met als thema de Waddenzee en 
nieuwe horecafaciliteiten maken het nieuwe Madurodam compleet. 

Verkerk Groep en Madurodam
De Verkerk Groep en Madurodam hebben al een jarenlange relatie die 
dateert van 1996 toen het gehele park werd gerenoveerd en uitgebreid 
met de zomer- en winterdijk, een grote vuurtoren, nieuwe maquettes, 
multifunctionele zalen en een tentoonstellingsgebouw. Alle jaren zijn 
door Verkerk onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Op het moment 
dat de plannen voor de huidige ingrijpende veranderingen rond waren, is 
Verkerk benaderd om ook deze renovatie voor haar rekening te nemen. 

De werkzaamheden
De diverse eilanden waaruit het park bestaat, worden opnieuw 
ingericht. Hierdoor kunnen putten of kelders bij de eilanden 
hergebruikt worden of vernieuwd. Vanuit de putten en kelders wordt 
de diverse nieuwe bekabeling aangebracht, inclusief verdeelkasten 

Verkerk Groep partner voor grootste 
verbouwing van kleinste stadje van 
Nederland 

Vrancken nieuwe topman Da Vinci

en/of besturingspanelen ten behoeve van de verlichting en sturing 
van onder andere de bewegende delen van de diverse maquettes 
zoals het sluizencomplex of de Maeslantkering. Er wordt met 
verschillende spanningen gewerkt, 220V en 24V, om alles goed te laten 
functioneren. De hoofdbesturingskast (met PLC’s) staat in de kelder 
van de winterdijk, waar ook het rangeercomplex voor de treinen zich 
bevindt. Naast het verzorgen van het complete tekenwerk is ook de 
engineering en samenbouw van de besturingspanelen uitgevoerd in 
de afdeling Paneelbouw van Verkerk. Verder realiseert Verkerk ook de 
aarding- en bliksembeveiliging, de overspanningsbeveiliging en het 
glasvezelnetwerk voor het interactief maken van de diverse maquettes. 
Als tijdelijke voorziening is voor een noodstroomaggregaat gezorgd 
om tijdens graafwerkzaamheden de verschillende gebouwen onder 
spanning te houden. 

Heropening
In april 2012 gaat Madurodam weer open voor de bezoekers die 
dan kunnen genieten van een interactieve miniatuurstad die het 
bezoeken zeker waard is. Madurodam, opgericht ter nagedachtenis 
aan verzetsheld George Maduro, geeft de opbrengsten via de Stichting 
Madurodam Steunfonds aan goede doelen voor kinderen. 

Stephan Jongbloed, 
Verkerk Groep

Peter Vrancken (55) is per 1 september de nieuwe 
voorzitter van het college van bestuur van het 
Da Vinci College op het Leerpark in Dordrecht. 
Vrancken volgt Max Hoefeijzers op die met ingang 
van 1 oktober afscheid neemt. De nieuwe man, 
Vrancken, trad op 1 maart 2006 in dienst van het 

Da Vinci College als lid van het college van bestuur. Voor die tijd werkte 
hij bij onder andere het ministerie van OCW en als plaatsvervangend 
directeur bij het Instituut van Onderzoek van Overheidsuitgaven. Hij is 
bestuurslid van de landelijke koepel van mbo-instellingen, de MBO-raad. 
Ook vervult hij verscheidene bestuurlijke en toezichthoudende functies 
in de regio.
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Verstegen accountants en (belasting)
adviseurs 40 jaar!

Wouters Gerechtsdeurwaarder & 
Incasso’s gaat een deur verder!

Op 1 januari 2012 was het 
precies 40 jaar geleden dat 
Accountantskantoor G. Verstegen 
werd bijgeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel. In die 40 jaar 
is het bedrijf uitgegroeid tot 
een onderneming van ongeveer 
125 medewerkers. Verstegen 
accountants en (belasting)
adviseurs, zoals het bedrijf nu 
heet, is door zowel een aantal 
overnames als door autonome 
groei tot haar huidige omvang 

gekomen. Zij zijn regionaal actief in het midden- en kleinbedrijf en 
het grotere familiebedrijf en landelijk in de publieke sector. In de 
laatste sector zijn zij met name actief in de zorgsector, bij kerken en bij 
woningcoöperaties. 

Geschiedenis
Na de start in 1972 verhuist Accountantskantoor G. Verstegen al snel 
van Singel 89 naar Vest 160. Het kantoor groeit gestaag en in 1979 
verhuist Verstegen naar de Noordendijk, waarna in 1980 de naam wordt 
gewijzigd in Verstegen & Co. Als gevolg van een fusie gaat het kantoor 
in 1997 verder als Verstegen Van der Hoek en Lengton. In 2004 wordt 
Van der Vliet Accountants overgenomen en versterken zij hun positie 
in de publieke sector. De naam is dan inmiddels gewijzigd in Verstegen 
accountants en (belasting)adviseurs. 

Het kantoor
Verstegen accountants en (belasting)adviseurs is een kantoor van 
accountants en fiscaal juristen. Ze vinden het belangrijk met een vast 
team te werken met zo min mogelijk wisselingen in de bezetting. 
Accountancy en fiscaliteit vragen continu om aandacht voor opleiding. 
Kwaliteit die binnen de organisatie geborgd is omdat Verstegen zelf een 
CEDEO erkend opleidingsinstituut is en daardoor de trainingen voor 

de verplichte permanente educatie (PE) binnen de eigen organisatie 
kan verzorgen. Kortom, Verstegen is een kantoor van ondernemende 
accountants en belastingadviseurs met een toekomstgerichte visie en 
korte lijnen. 

Jubileum
Verstegen wil haar jubileum graag met de leden van Werkgevers 
Drechtsteden vieren. Om die reden organiseert zij op 28 juni 2012 
speciaal voor u een programma dat bestaat uit een rondleiding bij 
Villa Augustus, een borrel en een lezing over Estate planning. Estate 
planning is gericht op het gestructureerd regelen van de overgang van 

vermogen naar 
de volgende 
generatie, 
waarbij rekening 
wordt gehouden 
met alle 
civielrechtelijke, 
fiscale, 
financiële en 
emotionele 
aspecten. Dick 
Klop leidt u 
hier op een 
boeiende en 

leerzame wijze doorheen en besteedt aandacht aan de mogelijkheden 
tot besparing van erf- en schenkbelasting, de continuïteit van uw 
onderneming, de zorg voor de nabestaanden, vermogensbescherming 
en eventueel aanwezig buitenlands vermogen. Kortom, een bijeenkomst 
die voor iedereen interessant is en die u zeker niet wilt missen! 

Verstegen accountants en adviseurs
T 078 - 6481555
E nfo@verstegenaccountants.nl
I www.verstegenaccountants.nl

Twee jaar geleden hebben wij ons 10-jarig 
bestaan mogen vieren. Op 1 januari 2000 is de 
onderneming van start gegaan. Gelijk bij het begin 
was er al een uitdaging. Zou de computer werken? 
Het was namelijk het begin van het nieuwe 
millennium en volgens de computerdeskundigen 
zou er van alles gaan gebeuren, maar dat bleek 
uiteindelijk geen probleem. 

Daarna hebben wij een vliegende start doorgemaakt. Op 21 februari 2001 
ben ik tot ‘Jong MKB’er van het jaar’ verkozen. In 2003 al hadden wij een 
eerste verhuizing van de Jan Valsterweg 22 naar 26. Vanaf dat moment 
zijn wij geleidelijk gegroeid naar een organisatie van 18 mensen en 
inmiddels zijn wij toe aan een volgende uitdaging. 

Met ingang van 26 maart 2012 betrekken wij een nieuw pand aan de 
Burgemeester de Raadtsingel 93 in Dordrecht. Een bestaand pand dat 

naar de huidige normen wordt aangepast en de ruimte biedt om ons 
werk nog beter te kunnen uitvoeren. Naast de extra ruimte waarin wij 
verder kunnen doorgroeien, is er veel aandacht besteed aan duurzame 
oplossingen. 

Deze duurzaamheid kunt u ook terugvinden in ons als relatie. In onze 
dienstverlening staan kwaliteit en klanttevredenheid hoog in het 
vaandel. Wij staan onze relaties met raad en daad bij en zijn zo een 
vaste partner op het gebied van incasso, juridische dienstverlening en 
debiteurenbeheer. 
Daarnaast zijn wij verheugd om te kunnen melden dat ons huidige pand 
een nieuwe bestemming gaat krijgen. Dus geen extra leegstand maar 
juist een toename van de bedrijvigheid in Dordrecht! U bent van harte 
welkom op ons nieuwe adres.

Theo Wouters,
Wouters Gerechtsdeurwaarder & Incasso’s
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Mia komt eindelijk naar Nederland

Het was één van de hoogtepunten op de autosalon van Brussel. Met een 
enorme beursstand en verschillende modellen maakte Mia Electric de 
volgende stap in de Europese uitbreiding van het hippe en trendy merk. 
Vanaf maart 2012 is het eindelijk mogelijk om de unieke rijervaring van 
Mia zelf te beleven want Mia komt naar Nederland! 

Mia Electric
De auto’s, ontworpen door het voormalige hoofd van design bij 
Volkswagen, Murat Gunak, zijn in drie uitvoeringen te verkrijgen. Een 
drie persoonsuitvoering met een korte wielbasis, een langere vier 
persoonsuitvoering en een besteluitvoering. Dankzij het lichtgewicht 
concept weegt het standaardmodel slechts 750 kg (het verlengde model 
weegt 759 kg) waardoor de Mia uiterst zuinig is en de operationele 
kosten laag blijven. Alle drie de voertuigen worden aangedreven 
door een 18 kW elektromotor aan de achterzijde van de auto die een 
topsnelheid van 110 km/h geeft. De Mia is voorzien van een lithium-
ijzerfosfaat batterij die volledig kan worden opgeladen binnen vijf uur. 
Dit technisch verantwoorde accu-systeem is uitzonderlijk veilig en er 
ontstaat geen ‘memory-effect’. Dit betekent dat de batterij kan worden 
opgeladen voor korte top-up periodes met absoluut geen nadelige 
invloed op de levensduur van de batterij (bijvoorbeeld tien minuten 
opladen geeft een extra bereik van 8 km). Het meest opvallende kenmerk 
van alle drie de uitvoeringen van de Mia is de centrale zitpositie die het 
mogelijk maakt dat de bestuurder aan beide kanten kan instappen. 
Door deze opstelling van de zitting heeft de bestuurder een perfect 
uitzicht over de stad en het verkeer. Ook hebben door deze opstelling de 
passagiers aan de achterzijde veel beenruimte. 

David Wilkie, voormalig Design Director bij het Italiaanse stylinghuis 
Bertone en nu ontwerppartner bij Mia, zei: “Werken aan het Mia-project 
was als het opnieuw uitvinden van de auto zelf. De Mia is niet ontworpen 
om snel en sportief te lijken, de Mia is praktisch, sympathiek en ideaal 
voor grote steden. Het zal in de toekomst ongetwijfeld moeilijker worden 
- en misschien zelfs illegaal - voor benzineauto’s om in het centrum van 
grote steden te rijden. Hierdoor hebben elektrische stadsauto’s zoals de 
Mia een enorm potentieel.” 

Financiële voordelen
Elektrisch rijden wordt door een aantal financiële en fiscale voordelen 
steeds interessanter voor de particuliere en de zakelijke rijder. Zo betaalt 
men voor de Mia geen BPM, wegenbelasting en bijtelling. Daarnaast kan 
men een groot deel van de investering aftrekken van het bedrijfsresultaat 
door middel van de Mia-regeling. Naast deze fiscale voordelen bieden 
een aantal gemeenten en provincies goede subsidies aan voor de 
elektrische rijders. Door al deze voordelen is elektrisch rijden erg 
voordelig. 

STILL service
Omdat elektrisch rijden zorgeloos moet zijn, wordt de Mia aangeboden 
met de STILL Service. Hiermee bent u ervan verzekerd, dat als de Mia 
onderhoud nodig heeft, dit bij u thuis of op de zaak wordt gedaan. 
Mocht de Mia niet op locatie te repareren zijn dan zorgen wij direct voor 
vervangend vervoer en repareren wij de Mia van de klant op één van de 
STILL service punten. Op deze manier kunt u altijd door gaan met uw 
werkzaamheden. 

Over Mia Elektric
Mia Elektric werd gelanceerd op de Autosalon van Genève in maart 2010 
en telt momenteel 300 hoogopgeleide technici in haar productiefaciliteit 
in Cerizay, het westen van Frankrijk. 

Voor foto’s en verdere informatie over de Mia en de onderneming Mia 
Elektric, zie www.mia-electric.com.
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WTH is de toonaangevende leverancier van vloer- en wandsystemen voor 
verwarmen en koelen. Al meer dan 30 jaar ontwikkelt, produceert en 
verkoopt WTH met succes kwalitatief hoogwaardige systemen die een 
bijdrage leveren aan een laag energieverbruik en een optimaal comfort. 
Kijk voor meer informatie op www.wth.nl. 

WTH Vloerverwarming B.V.
T 078 - 6510640
E info@wth.nl
I www.wth.nl

Nog meer CO2-reductie bij WTH door 
plaatsing van drie windmolens

De bouw van de uitbreiding van de kantoorvilla’s ‘De Blaucamer’ aan de 
Provinciale weg in Dubbeldam is gestart. Schoonenberg Hoorcomfort 
neemt als aanvulling op het huidige kantoor de volledige nieuwbouw 
in gebruik. Het pand wordt in september opgeleverd. Mede door 
het openen van veel nieuwe winkels in het land, is Schoonenberg 
Hoorcomfort de afgelopen jaren snel gegroeid. Ambitie en groei 
vragen om uitbreiding van de kantoorruimte, want met 240 winkels en 
internationale expansie op de agenda, komen de tachtig medewerkers 
van het servicekantoor in Dubbeldam steeds krapper te zitten. Het klinkt 
wellicht tegenstrijdig om te kiezen voor nieuwbouw in een tijd waarin 
zoveel bestaande kantoren leegstaan. Maar het bevalt Schoonenberg 
zo goed op de huidige plek dat verhuizen vooral verliezen betekent. 
Het kantoor ligt dicht bij de snelwegen N3, A15 en A16 en middenin een 
woonwijk. Ook de samenwerking met het Da Vinci College, waarmee 
een leertraject voor audiciens werd opgezet, sterkt de binding met 
Dordrecht. 

De nieuwbouw van ‘De Blaucamer’ telt in totaal 560 m2 kantoorruimte. 
Tussen het huidige kantoor van Schoonenberg en het nieuwe pand 
wordt een verbinding gerealiseerd. Het bestaande gebouw ondergaat 
een ‘restyling’ en wordt net als de nieuwbouw energiezuinig gemaakt. 
Vanzelfsprekend bouwt Reppel Vastgoed, de vastgoedpartner van 
Schoonenberg, volgens de laatste duurzaamheidsnormen. 

Op het dak van WTH Vloerverwarming in Dordrecht prijken sinds vorige 
week drie windmolens. Deze windmolens zorgen voor een reductie van 
de CO2-uitstoot van het bedrijf. Samen met een aantal andere duurzame 
oplossingen in het bedrijfspand zorgt dit ervoor dat WTH het op zes na 
zuinigste pand van Nederland heeft. WTH is al jaren heel bewust bezig 
met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; duurzaamheid zit in de 
genen. WTH biedt haar klanten duurzame oplossingen voor verwarmen 
en koelen. 

Volgens directeur Rob Heuperman doet WTH dat niet alleen omdat de 
markt dat vraagt, maar ook omdat duurzaamheid diep verankerd is in de 
bedrijfsfilosofie. We willen de wereld goed achterlaten voor de volgende 
generatie. Ons eigen pand is het op zes na zuinigste pand van heel 
Nederland. Daar zijn we heel trots op. WTH heeft dat bereikt door warmte 
en koude opslag in de grond. Bovendien bevinden zich zonnecollectoren 
op het dak, maakt het pand gebruik van frequentiegestuurde verlichting, 
heeft WTH een energiezuinig wagenpark, levert zij afval gescheiden 
aan en koopt WTH duurzaam in. En nu zijn er dus 3 windmolens, die 
voor nog meer CO2-reductie zorgen, aan dit hele pakket van duurzame 
maatregelen toegevoegd. 

In september 2011 is WTH al gecertificeerd voor de hoogste trede op de 
CO2-prestatieladder. Deze prestatieladder is ontwikkeld door ProRail 
om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen uit te dagen en te 
stimuleren hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen. 
Het beheer van de CO2-prestatieladder is inmiddels in handen van de 
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De 
certificering toont aan dat WTH op alle fronten serieus werk maakt van 
energiebesparing en CO2-uitstoot. 

Hoe langer in Dordt, hoe beter het wordt

Meer informatie:
I  www.schoonenberg.nl
T  078 - 6527399
I  www.reppelvastgoed.nl
T 078 - 6319070
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Contactpersoon: Eus de Haas 
E eus.de-haas@cegelec.com
T 078 - 7508252 
I www.cegelec.nl

Nieuwe
leden

Quietus B.V.

Cegelec

Crawfield, uw partner in het organiseren 
van meetings & business events

Quietus B.V. is een ICT-organisatie die innovatieve (maatwerk)
oplossingen voor al uw ICT-vraagstukken levert. Wij concentreren ons 
op webbased toepassingen die zowel via PC, smartphone als tablet 
informatie ontsluit en verrijkt. De gewenste functionaliteit en informatie 
is dus altijd tot uw beschikking zolang u maar toegang heeft tot het 
internet. 
Voorbeelden van door ons ontwikkelde software zijn te vinden in: 
• De logistiek. We ontwikkelden ons eigen Transport   
 Management Systeem (TMS) voor zowel weg- 
 als watertransport. 
• De door ons ontwikkelde professionele Apps voor zowel  
 smartphone als tablet. 
• Tablettoepassingen voor op de mobiele werkplek,   
 geïntegreerd met back office systemen. 
• E-learning oplossingen. 
• Oplossingen waarbij signalering (tracking en tracing) en  
 identificatie van personen en goederen plaatsvindt, eventueel  
 gekoppeld met toegangsbeveiliging. 

De oplossingen worden gerealiseerd door het inzetten van onze 
basisproducten, die op een flexibele wijze met elkaar te integreren zijn 

Cegelec is een internationale, technische dienstverlener. Wat 
ons bijzonder maakt is de passie voor het vak. Wij komen met 
technische oplossingen die innovatief, duurzaam en marktconform 
zijn en toegevoegde waarde leveren aan het bedrijfsproces van onze 
opdrachtgevers. Cegelec is onderdeel van de VINCI-groep. 

Wij houden ons bezig met o.a. ontwerpen, construeren en onderhoud 
van installaties op het gebied van elektrotechniek, meet- en 
regeltechniek, automatisering, analyse, telematica en beveiliging en het 
onderhoud, technisch beheer, renovatie, engineering en nieuwbouw van 
alle gebouwgebonden en gebouwgerelateerde installaties, technische 
en bouwkundige voorzieningen en faciliteiten. 

Crawfield gaat nog een stap verder dan puur en alleen de organisatie. 
Crawfield inventariseert uw wensen, verdiept zich in de markt en de 
doelgroep, levert een op maat gemaakt voorstel en verzorgt uiteindelijk 
de complete planning en organisatie van het event waarmee u uw 
strategische doelstellingen behaalt. 

De persoonlijke benadering maakt Crawfield anders dan anderen. Met 
charme, creativiteit en gevoel voor stijl voegt Crawfield iets essentieels 
toe. Als onafhankelijke partij en specialist in het creëren en organiseren 
van meetings en business events kan Crawfield bij diverse organisaties, 
gemeentes, instanties en bedrijven binnenkomen. 

maar ook individueel kunnen worden ingezet. Hierdoor ontstaat een 
krachtige totaaloplossing. Uiteraard is de beveiliging van en toegang tot 
deze informatie goed geregeld via medewerker- en bezoekersautorisatie 
en beveiligde webverbindingen. We geloven in een persoonlijke aanpak 
bij het ontwikkelen van onze producten en bij de uitvoering van onze 
projecten. Quietus biedt oplossingen in toegang- en aanwezigheid, 
informatie en kennisoverdracht en ondersteunt u bij uw planning en 
organisatievraagstukken, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de 
Iq-App! Voor een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen met 
Chantal Groot, 06 - 48329430. 

Contactperoon: Chantal Groot
E cgroot@quietus.nl
T 06-48329430
I www.quietus.nl

Contactpersoon: Susan Kraaijeveld
E susan@crawfield.nl
T 0184 – 745025
I www.crawfield.com
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Teun Muller voorzitter tmuller@werkgeversdrechtsteden.nl  
Barbara Keuzenkamp secretaris bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl  
Peter de Waard penningmeester pdewaard@werkgeversdrechtsteden.nl 
André Boer bestuurslid aboer@werkgeversdrechtsteden.nl  
Wico van Helden bestuurslid wvanhelden@werkgeversdrechtsteden.nl  
Arie van den Herik bestuurslid avandenherik@werkgeversdrechtsteden.nl  
Gert Jongeneel bestuurslid gjongeneel@werkgeversdrechtsteden.nl  
Bert de Winter bestuurslid bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl  
Ad Boom bestuurslid aboom@werkgeversdrechtsteden.nl

Portefeuilleverdeling 
Dagelijks bestuur        

Externe communicatie  Teun Muller  Barbara Keuzenkamp  
Interne communicatie Barbara Keuzenkamp Peter de Waard  
Financiën Peter de Waard  Teun Muller / Barbara Keuzenkamp     
 
Cluster Overheid Ondersteuning: Barbara Keuzenkamp      

Kamer van Koophandel Gert Jongeneel  
Economische visieontwikkeling en uitvoering Bert de Winter    
Relatie Overheid – Bedrijfsleven vacature  Bert de Winter  
Ruimtelijke ontwikkeling Gert Jongeneel        

Cluster Kennis + Arbeid Ondersteuning: Peter de Waard      

Kennis en Onderwijs André Boer  Arie van den Herik  
Arbeidsmarkt Arie van den Herik Wico van Helden  
ICT Wico van Helden  André Boer  

De portefeuille van Ad Boom wordt nog nader bepaald.

Bestuur Werkgevers Drechtsteden

Barbara Keuzenkamp Peter de Waard Wico van Helden

Arie van den Herik Gert Jongeneel

André Boer Teun Muller

Bert de Winter Ad Boom

Bel daarom vandaag nog voor een lunchafspraak.

COOKS Incorporated Marketing & Communication, Laan der Verenigde Naties 40,

 Postbus 100, 3300 AC Dordrecht, T. 078 613 30 00, www.cooks-inc.com

Wat een restaurant een toprestaurant maakt, 

maakt een bureau een topbureau. Dat is de fi losofi e 

van COOKS Incorporated. Om te ontdekken wat 

dit betekent, nodigen wij u graag uit voor een 

goed bestede werklunch, met overheerlijke sand-

wiches, in ons restaurant. Zodat we kunnen praten 

over de kansen die er zijn om uw merk of bedrijf 

scherp te onderscheiden. En hoe we mensen 

kunnen activeren voor u te kiezen. Gelijktijdig 

ontdekt u wat wij bedoelen met ongekende 

gastvrijheid. Geïnteresseerd? Bel 078  613 30 00 

en vraag naar Anita Verdonk of Martin Kok.
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Activiteitenoverzicht 2012
 
26 april  WD café bij FenExpo in Gorinchem 
22 mei  ALV bij HVC
24 mei  Broodje IT
21 juni  Bijeenkomst rondom Externe Veiligheid in de   
  Brandweerkazerne in Dordrecht
28 juni  Jubileumbijeenkomst Verstegen rondom Estate 
  planning in Villa Augustus
22 november  Industriedag

Colofon
Werkgevers Drechtsteden
Noordendijk 268
Postbus 931, 3300 AX Dordrecht
T: (078) 639 00 33
F: (078) 639 03 34
E: Info@werkgeversdrechtsteden.nl 
www.werkgeversdrechtsteden.nl 

Lay-out: COOKS Incorporated Marketing & Communication
Druk: Drukkerij Dekkers

Inleveren copy 
nieuwe nieuwsbrief 
week 20

Meer informatie? 
Reageer via het contactformulier op onze website. 

www.dordrecht.nl/ondernemen 

Maak een afspraak met 
de accountmanagers 
van de gemeente 
Dordrecht.

U krijgt van ons advies en antwoord 
op uw ondernemersvragen: 
bijvoorbeeld over het vinden van 
een bedrijfslocatie, informatie over 
bestemmingsplannen en informatie 
over vergunningen.

Zaken doen
met de gemeente?

Dordt
onderneemt
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