In het nieuWsD
In deze uitgave:

• Kick off WD SecretaresseNetwerk
bij Van Leeuwen
• Algemene Ledenvergadering bij HVC

Gert Jongeneel
onderscheiden
tot Ridder in
de Orde van
Oranje Nassau

juni/juli 2012

• Drechtsteden: de maritieme topregio
• Provincie en Drechtsteden
investeren miljoenen

Op 29 april zou hij samen met zijn vrouw een ouderdag bijwonen op het
opleidingsinstituut van zijn zoon. Natuurljk was het geen probleem dat
een andere ouder ook graag mee wilde rijden. Uit oogpunt van milieu een
loffelijk streven, nietwaar? Om 10.00 uur zou hij deze ouder op moeten halen
bij de Lockhorst in Sliedrecht. Daar aangekomen zag hij een oude bekende
die hem even mee naar binnen vroeg. “Nee sorry moet naar de ouderdag
van mijn zoon, dus heb geen tijd.” De dame die hij op moest halen,
stond echter binnen, werd hem verteld. Nou ja dan toch maar binnen haar
ophalen. Al mopperend dat zijn vrouw dit niet beter afgesproken had, auto
geparkeerd. Bij binnenkomst werd hij opgewacht door het college van
B&W en een groot aantal bekenden en ja toen begon het toch enigszins te
dagen dat hem een zeer bijzondere gebeurtenis te wachten stond.

Bijeenkomst

Jacob Klink,

nieuw bestuurslid WD

Energiehuis

een ruimte binnen een ruimte zodat veel oude originele elementen intact
blijven.

van boven- en ondergrondse opslaginstallaties en leidingsystemen voor
(milieugevaarlijke) vloeistoffen. In haar branche kan Reehorst Dordrecht
de gehele keten bedienen.

Werkgevers Drechtsteden streeft naar een gunstig economisch en
politiek klimaat voor de bedrijven in de Drechtsteden en omgeving. Het
bestuur van de WD is een gemêleerd gezelschap dat met haar contacten,
kennis en vaardigheden ruimschoots deze taak kan uitvoeren. Op het
moment dat ik voor het bestuur van de WD gevraagd werd, realiseerde
ik mij dat dit een grote uitdaging zou zijn, maar tegelijkertijd ook een
interessante uitdaging.

Met name de dakspanten zijn een bijzonder punt van uitvoering. Hoe
kunnen we deze terugplaatsen in de originele vorm, maar dan wel
geschikt om het extra gewicht te dragen van de geluidsisolerende dak
elementen met een dikte van 500 mm en de vele techniek die eraan
komt te hangen? Gekozen is dan ook voor spanten net even zwaarder,
sterker dan de bestaande, waarbij de dakplaten los/vrij liggen van de
ondergrond. Al met al een hele klus, waarbij de veiligheid niet in het
gedrang mag komen. Een complex gebouw, een heftig PvE (programma
van eisen), een bijzonder ontwerp!

Werkgevers Drechtsteden vertegenwoordigt een grote diversiteit aan
ondernemers en bedrijven uit de regio. Het is voor de WD dan ook
belangrijk om ook vanuit de ‘maakindustrie’ vertegenwoordiging in haar
bestuur te hebben. In mijn bestuursperiode wil ik mijn kennis en kunde
inzetten om vanuit mijn achtergrond een positieve bijdrage te leveren
aan dit gunstige economisch en politieke klimaat.

In het verleden ben ik als P&O-er in een internationale setting
werkzaam geweest. Sinds 2008 ondernemen mijn broer en ik samen
met Reehorst Dordrecht vanuit de Drechtsteden. Reehorst Dordrecht
heeft naast haar ruime ervaring ook alle wettelijke verplichte KIWAerkenningen voor ontwerp, realisatie, keuring, onderhoud en sanering

Jacob Klink
bestuurslid Werkgevers Drechtsteden

Maar dan een aannemer vinden voor een dergelijke klus, gaat dit
lukken en langs welke weg? Na het uitvoeren van de asbestsanering
is de aanbestedingsprocedure doorlopen waarbij het Dordtse bedrijf
Van Wijnen met de eer ging strijken als meest interessante kandidaat.
Een bedrijf met bijzondere kenmerken en omvang. Martin de Jong
vertelt er meer over: opgericht in 1900, 26 vestigingen landelijke
dekking en een totale omzet van 650 miljoen. Dus dat zit wel goed,
maar dan een renovatie uitvoeren binnen een kort tijdsbestek, gaat dat
allemaal lukken? Martin vertelt zijn toehoorders dat het alles behalve
een standaard klus betreft in dit geval: “We zijn gestart in mei 2011 en
wij zijn diverse zaken zijn tegengekomen die je van te voren niet kan
inschatten. Door veel te luisteren naar de andere partij zijn wij altijd tot
een oplossing gekomen die recht doet aan de historie van het gebouw
en die de uitvoering heeft mogelijk gemaakt. Ook het heiwerk was
complex. Waar kunnen we een paal zetten/formeren en hoe krijgen
we het voor elkaar om voor het einde van het zogenaamde gesloten
tijdvak (1 oktober t/m 1 april) gereed zijn? Simpel, door 24 uur per dag
door te gaan! Tijdens de rondleiding is het werk op onderdelen al te
bewonderen. Alles is mega anders dan normaal, niets is recht. Gewoon
aanpassen en bouwen is de slogan!“

Op 5 april jl. zijn wij als WD-leden op bezoek geweest bij het
Energiehuis in Dordrecht. De gemeente doet er alles aan om het
klimaat van het centrum te verstevigen door diverse projecten op tafel
te zetten zoals de Ark van Noach, het Nationaal Onderwijsmuseum, Villa
Augustus, en in dit geval het Energiehuis!

Waar willen we naar toe
met de WD?
Het draait dus voornamelijk om geld en daar komen we alleen aan
door de contributie te verhogen, wat in de huidige tijd niet wenselijk.
We kunnen ook het aantrekken van meer leden gaan activeren. Dit
kunnen we niet als bestuur alleen. We vragen u om in uw naaste
omgeving eens na te gaan welke ondernemers nog geen lid zijn van de
WD. Nodig hen eens uit voor een bijeenkomst en laat hen
drie maanden vrijblijvend de sfeer opsnuiven
van de WD. We zullen hen van harte
welkom heten.

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van Werkgevers
Drechtsteden schetste ik u al de vaste overleg gesprekken die we
momenteel voeren met diverse partijen in onze regio.
Het zijn er veel en ze zijn denk ik ook belangrijk voor de WD. Het aantal
verschillende gesprekpartners en de regelmaat van de gesprekken met
de bestuurders en de beleidsambtenaren geeft aan dat ook van hun
kant de contacten gewaardeerd worden. Er is kennelijk behoefte aan de
uitwisseling van ideeën en voornemens. Zoals in de ledenvergadering
al aangegeven, hebben we op geregelde basis gesprekken met alle
gemeentes in de Drechtsteden, met het servicecentrum Drechtsteden,
maar ook met de Provincie Zuid-Holland en vele andere grote instituten
en zijn we betrokken bij verschillende initiatieven.

Uiteindelijk zullen we onze conclusies
moeten trekken. Indien er niet meer
geld in de begroting beschikbaar is,
moeten we meer focussen, niet meer
onderwerpen oppakken, maar wel
kwaliteit blijven leveren.

Het noemen van al die gesprekken is niet bedoeld om te laten zien hoe
belangrijk we zijn (wie twijfelt daar nog aan?), maar dat het aanhouden
en onderhouden van deze contacten en het voorbereiden van de
gesprekken, veel tijd vergt.

Het bezoek gaat gepaard met een lezing die wordt gegeven door de
heer Martin de Jong, Adjunct Directeur van Van Wijnen Dordrecht BV.
Hij geeft de aftrap van dit project, waarbij vragen als hoe wordt het
parkeerprobleem opgelost, oudbouw boven nieuwbouw of toch alles
maar niet platgooien, de rode draad zijn geweest.
Hierna neemt de heer Kai Vonk van BNN adviseurs het woord. Hij neemt
de bezoekers mee naar de rijke geschiedenis van deze bijzondere
locatie. Een complex gebouw met hoge muren, stalen spanten en weinig
tussenvloeren opdat de enorme ketels geplaatst konden worden. Het
gebouw heeft in de achterliggende jaren enorm ingeboet aan bijzondere
elementen, veel is verloren gegaan. Maar het betreft in dit geval wel een
gebouw dat het verdient bewaard te blijven voor het nageslacht, vandaar
deze grondige renovatie en vernieuwbouw. Dit gebouw moet intact
blijven, maar dan wel geschikt worden gemaakt voor allerhande functies
zoals een theaterzaal, poppodium, muziekzaal, grand café en horeca en
kantoorruimten. Een mengeling van functies met elk zijn eigen discipline
en bijzonderheden.

Na deze technische uiteenzetting is het woord aan mevrouw Edith de
Bruin, directeur van het Energiehuis. Zij vertelt over haar missie: het
optimaliseren van het gebruik en de functionaliteit van het Energiehuis.
Een spannende klus en een weg te gaan die zij helemaal ziet zitten. De
verwachtingen zijn hoog gespannen. Er wordt gemikt op ca. 200.000
bezoekers per jaar.

Hoe gaan we dit in een dergelijk gebouw realiseren met een totaal BVO
(bruto vloeroppervlakte) van ca. 14.000 m2? Dat was de vraag. En hoe
krijgen we daglicht naar binnen en hoe verbinden wij deze functies? De
oplossing ligt in het maken van een lange strook in de lengte van het
gebouw - oplopend van laag naar hoog - om deze functies onderling te
verbinden, waarbij deze functies zijn ondergebracht in een doos binnen
het huidige gebouw, vrij van de muren en gevels. Op deze wijze ontstaat

Hierna volgt een rondleiding door het labyrint van gangen en
vloerniveaus.
Jan Brand
Brand BBA/BBA Architecten

Als bestuur zullen we hierover discussiëren
en een mening vormen.
U hoort er dit jaar meer over.

Het inplannen hiervan met de huidige beperkte mogelijkheden is
niet eenvoudig en kan geen uitbreiding aan. We kunnen het aantal
verschillende gesprekken beperken. Maar als we echt invloed willen
uitoefenen dan moeten we juist onze capaciteit vergroten. Dat gaat met
de huidige bezetting van bestuur en medewerkers niet, dan moeten we
uitbreiden en dat betekent weer een grotere kostenpost.

Ik wens u allen een mooi zomerreces
toe.
Teun Muller

2

3

Nieuwe burgemeester
Hendrik-Ido-Ambacht
Bijna 5 maanden ben ik nu burgemeester van de gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht en ik wil mij graag nader aan u voorstellen.
Hiervoor was ik onder meer gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland,
enkele jaren waarnemend burgemeester van Cromstrijen, voorzitter
WLTO en LTO-Noord (Agrarische Ondernemersorganisatie) en sinds 2007
waarnemend burgemeester van de gemeente Oostflakkee. Naast deze
functies was ik ook ondernemer in de agrarische sector. Samen met mijn
broer had ik een melkveebedrijf met 160 melkkoeien. Vorig jaar heb ik
mijn aandeel verkocht aan mijn broer. Daarnaast heb ik ook 20 jaar lang
een zuivelbedrijf geëxploiteerd. Dat heb ik in 2006 verkocht.

een uitgebreide brief dat de beslistermijn is verlengd tot half juni en dat
bezwaar daartegen niet mogelijk is. Het betreft hier een eenvoudige
vergunningaanvraag voor werkzaamheden die in vooroverleg al
uitgebreid zijn besproken. Het verlenen van een vergunning is dus
welhaast een formaliteit. Welke ondernemer wil zo lang wachten op een
simpele bouwvergunning?
Nog een ervaring, ditmaal uit Papendrecht. Onleesbare zinsneden in een
gemeentelijke brief. De betreffende ondernemer kwam er zelfs na drie
keer lezen niet uit wat er zoal door het gemeentebestuur wordt bedoeld.
De vraag doet zich voor waarom brieven niet in begrijpelijke taal worden
geschreven. Wellicht een taak voor de portefeuillehouder Communicatie
van de Drechtsteden?
Inmiddels maken de provincie Zuid-Holland en het Drechtsteden-bestuur
kenbaar samen te werken. Hiervoor is ook veel geld beschikbaar. In het
persbericht wordt gerept over hernieuwde economische samenwerking
ten vervolge op wat gezamenlijk in het verleden zoal is gepresteerd.
Of dat ook de bedrijven ten goede komt? Sterker, over de activiteiten
van Werkgevers Drechtsteden en de Kamer van Koophandel en de vele
ondernemersverenigingen actief in de regio wordt niet gerept! Ik denk
dat de ondernemers in de regio Drechtstreek de bestuurders een niet
veel hoger cijfer geven dan op landelijk niveau.

U begrijpt dat ik mede daarom ondernemers een warm hart toe draag.
Ondernemend Hendrik-Ido-Ambacht leren kennen was dan ook één
van de aandachtspunten tijdens mijn eerste maanden als nieuwe
burgemeester. Daarom ben ik bij onze accountmanager bedrijven,
Jolanda Appeldoorn-Poort, in de auto gestapt en we hebben samen
rondgereden over de bedrijventerreinen. Ik moet zeggen, het heeft me
aangenaam verrast. Wat een geweldige bedrijven hebben wij hier! Ook
mocht ik al een keer gast zijn bij één van de maandelijkse bijeenkomsten
van de Vereniging Ambachtse Ondernemers (VAO). Hier heb ik
verschillende ondernemers persoonlijk kunnen spreken.
Tenslotte blijft het een uitdaging voor de gemeente om bij veranderingen,
nieuwbouw of uitbreiding van ondernemingen de noodzakelijke
procedures zo snel en efficiënt mogelijk af te werken. Ook dit is goed
voor het imago van de gemeente als positieve vestigingsfactor en tevens
van belang als concurrentiefactor tussen de regio’s.

Vooral dat persoonlijk contact vind ik heel belangrijk. Niet alleen
binnen de gemeente, maar zeker ook binnen de Drechtsteden. Ik ben
ervan overtuigd dat we door een goede en nauwe samenwerking onze
positie als regio kunnen verbeteren. En daar hebben wij met elkaar
profijt van. Verder vind ik dat het voor een gemeente, ook voor
Hendrik-Ido-Ambacht, goed is wanneer er binnen de gemeente een zeker
evenwicht is tussen wonen, werken en recreatievoorzieningen. Met De
Volgerlanden en Sandelingen-Ambacht geven we inhoud aan wonen en
recreatie. Daarnaast is ook de ontwikkeling van bedrijvigheid aan de
Ambachtse Zoom van groot belang.

Ik verheug me op een goede samenwerking!
Jan Heijkoop
Burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht
bronvermelding: Cees van Meerten, FotoExpressie

Ondernemers en de
regionale overheid
Dat begint al met de laksheid (?) van gemeenten om (concept)
ontwerpbestemmingsplannen aan onder andere de Kamer van
Koophandel om advies voor te leggen. Verder wat praktijkvoorbeelden.
In Nieuw-Lekkerland wordt door de gemeente al ruim 10 jaar geprobeerd
2 winkelcentra tot één te integreren. Al die tijd weten ondernemers
niet waar ze aan toe zijn. In Hendrik-Ido-Ambacht wil een zittende
ondernemer investeren (ja, ze zijn er nog!) in een nieuw kantoorgebouw
ter vervanging van bestaande portokabins op een locatie waar
geen van de buren er problemen mee heeft. Het ontbreken van een
bestemmingsplan, geen prioriteit van gemeentezijde, laat dit project al
meer dan 5 jaren duren en het einde is niet in zicht.

Enige maanden terug stond in het Financieel Dagblad dat de
ondernemers in Nederland het kabinetsbeleid met een 5,4
waardeerden. Niet een cijfer om over naar huis te schrijven. Hoe
zouden de ondernemers in de Drechtstreek de lokale overheden en hun
bestuurders waarderen. Met welk cijfer?
In de Kring Drechtstreek, waar vertegenwoordigers van zo goed als
alle lokale ondernemersverenigingen zitting in hebben, doen we elke
vergadering een ‘rondje langs de velden’. Dan komen altijd de lokale
problemen, veelal over bestemmingsplannen, geluidsproblematiek,
infrastructuur en dergelijke aan de orde. Tot mijn ergernis blijken dat elke
vergadering toch weer de nodige te zijn. Ondanks de deskundige hulp
van de Kamer van Koophandel-medewerkers op die terreinen, dikwijls in
de nieuwsbrief van de WD aan de orde, blijkt het over het algemeen taaie
kost.

Een ervaring in Dordrecht. Begin maart is de bouwaanvraag ingediend.
Begin april volgt er een uitgebreide brief dat er een tekening ontbreekt.
Eveneens begin april wordt de tekening digitaal ingediend. Begin mei
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drs M. (Theo) Schut
voorzitter Kring Drechtstreek en
plaatsvervangend voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken
Rotterdam

De faillissementsprocedure
De faillietverklaring op eigen aangifte
Het is ook mogelijk om als ondernemer het eigen faillissement aan
te vragen. Deze ‘eigen aangifte’ kan met behulp van een advocaat
plaatsvinden, maar kan ook door de ondernemer zelf worden ingediend.
Op de website www.rechtspraak.nl kan een aanvraagformulier voor het
eigen faillissement worden gedownload. Na invulling en indiening van
dit formulier en een aantal bijbehorende stukken ontvangt de (rechts)
persoon een oproep om op de faillissementszitting te verschijnen,
teneinde te worden gehoord op de eigen aangifte. Indien aan alle
formaliteiten is voldaan en de rechter van oordeel is dat faillietverklaring
geïndiceerd is, dan volgt meestal direct het vonnis tot faillietverklaring.

U zult als ondernemer waarschijnlijk wel eens te maken hebben gehad
met het faillissement van één van uw opdrachtgevers. In deze bijdrage
zal ik een beknopte uiteenzetting geven over de verschillende manieren
waarop een faillissement kan worden uitgesproken.
In Nederland kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen op de
navolgende drie manieren failliet worden verklaard:
•
op verzoek van één of meer schuldeisers,
•
op eigen aangifte,
•
op vordering van het Openbaar Ministerie.
De faillietverklaring op verzoek van één of meer schuldeisers
Als een schuldeiser het faillissement van een persoon of onderneming
wil bewerkstellingen, dan is deze schuldeiser verplicht een advocaat
in te schakelen, die vervolgens een verzoekschrift tot faillietverklaring
(zogenaamd faillissementsrekest) opstelt en bij de faillissementsgriffie
van de rechtbank indient. Na ontvangst van het verzoekschrift zal
de griffie de wederpartij oproepen per aangetekende brief. Vaak
wordt degene, van wie de faillietverklaring wordt verzocht, ook nog
eens bij deurwaardersexploot opgeroepen voor een mondelinge
behandeling achter gesloten deuren. Indien de debiteur (ook wel
gerekwestreerde genoemd) ter zitting verschijnt, zal de voorzitter
van de Faillissementskamer de gerekwestreerde horen. Indien de
gerekwestreerde niet verschijnt en de aanvrager van het faillissement
wil de faillietverklaring daadwerkelijk doorzetten, dan volgt doorgaans
een vonnis tot faillietverklaring, mits aan alle formele vereisten is
voldaan. Indien de verschenen gerekwestreerde niet instemt met de
faillietverklaring en verweer voert, dan zal de rechter een afweging
moeten maken of hij de faillietverklaring al dan niet uitspreekt. In een
aantal gevallen wordt de faillissementsaanvraag echter één of meerdere
keren door de aanvrager aangehouden om de gerekwestreerde alsnog in
de gelegenheid te stellen te betalen of een betalingsregeling te treffen.
De faillissementsaanvraag wordt derhalve regelmatig gebruikt als
incassomethode.

De faillietverklaring op vordering van het Openbaar Ministerie
De faillietverklaring op vordering van het Openbaar Ministerie komt niet
al te vaak voor, zodat ik die variant verder buiten beschouwing laat.
De hierboven beschreven procedures hebben een verschillend karakter.
Bij de eigen aangifte heeft de debiteur er zich immers bij voorbaat bij
neergelegd dat faillietverklaring zal volgen, terwijl dat bij het verzoek tot
faillietverklaring door één of meer schuldeisers vaak niet het geval is. In
de situatie waarin het faillissement wordt uitgesproken op verzoek van
één of meer schuldeisers heeft de failliet dan ook de mogelijkheid van
verzet als hij/zij niet ter zitting is verschenen of hoger beroep indien hij/
zij wel is verschenen.
Mocht u naar aanleiding van vorenstaande uiteenzetting nog vragen
hebben, neemt u dan gerust contact op met Alex Niesert, curator en
advocaat bij Brussaard Advocaten te Oud-Beijerland en bereikbaar onder
telefoonnummer 0186 - 610844.
Alex Niesert
Brussaard Advocaten
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Kick off WD SecretaresseNetwerk
bij Van Leeuwen
Het idee van het starten van een SecretaresseNetwerk Drechtsteden is ontstaan tijdens het diner na afloop van de
regionale secretaresseverkiezing 2011 : het zou leuk zijn om vaker met vakgenoten uit Dordrecht en de Drechtsteden
bij elkaar te komen om informatie en ontwikkelingen voor ons vak uit te wisselen. Nadat ik hierover Barbara
Keuzenkamp van Werkgevers Drechtsteden had gepolst werd zij direct enthousiast. Ze heeft vervolgens het idee
voorgelegd aan het Bestuur van de WD en ook hier werd dit initiatief positief ontvangen.

Uit de enquête bleek dat SOCIAL MEDIA een onderwerp is waarvoor
veel belangstelling bestaat en om 17.15 uur startte Arco Kats met een
rondgang in vogelvlucht door het landschap van social media. Facebook,
Twitter en/of LinkedIn is nog geen gemeengoed voor alle deelnemers,
zo werd duidelijk, maar het onderhoudende betoog van Arco Kats heeft
de aanwezige managementondersteuners absoluut aangezet tot nader
onderzoek.

Voorafgaand aan het daadwerkelijk organiseren van een bijeenkomst
is een enquête uitgestuurd naar de (directie)secretaresses van
de aangesloten bedrijven bij de WD om te kunnen beoordelen
of er daadwerkelijk behoefte zou bestaan aan een dergelijk
SecretaresseNetwerk. Het idee bij dit netwerk is om drie tot vier keer per
jaar aan het eind van de werkdag bij elkaar te komen bij een lidbedrijf
van de WD, voor een workshop, lezing, presentatie over het bedrijf,
rondleiding. In ieder geval met een ‘’leerzaam deel’’, om vervolgens in
informele sfeer met elkaar te netwerken tijdens een hapje/drankje. We
waren verrast door de vele leuke reacties over de opzet van ons plan.
Er kwamen al direct suggesties voor onderwerpen waarvoor interesse
bestaat en het besluit werd dan ook snel genomen om te starten met het
WD SecretaresseNetwerk.
Het lag voor de hand om de eerste bijeenkomst te organiseren bij het
bedrijf waar het initiatief ontstaan is. En omdat de directie van VAN
LEEUWEN dit idee vanaf het begin gesteund heeft, heeft alhier op 18
april jl. de kick-off plaatsgevonden. We werden ontvangen in het nieuwe
hoofdkantoor van VAN LEEUWEN waar mevrouw Maureen van Engelen,
lid van het Executive Committee van de Van Leeuwen Buizen Groep, een
korte introductie gaf over het bedrijf, waarna we de flitsende nieuwe
bedrijfsfilm van VAN LEEUWEN te zien kregen.
De heer Teun Muller, voorzitter van de WD, gaf vervolgens het officiële
startsein van het WD SecretaresseNetwerk.

Arco Kats

Rapportcijfers
voor de regio
Wat willen we met de Drechtsteden? Wat is onze visie op de toekomst
van ons gebied? Met deze vragen houd ik me in het bestuur van de
WD bezig. En in een werkgroep wisselen we erover van gedachten. En
dan niet op een academische manier. Dat is in het verleden al genoeg
gebeurd en wie naar de resultaten kijkt, wordt niet vrolijk. Kort gezegd:
veel plannen, weinig resultaten. In onze werkgroep kwamen we dan
ook al snel tot de conclusie dat we geen nieuwe blauwdruk voor onze
regio moeten maken. Om die reden hebben we aansluiting gezocht
bij de 9 speerpunten die het kabinet Rutte bij de start benoemde als
‘trekkers van Nederland’.
Voor deze regio kom je dan al snel uit op de speerpunten Logistiek en
Water. Wij leven hier van het water. Kijk naar de maritieme sector en
de toeleveringsbedrijven die in dit gebied opereren. Dat is een bron
van werkgelegenheid, kennis en een aanjager van innovaties. En op
logistiek gebied gebeurt er ook van alles. Denk aan de containerterminal
die bij Alblasserdam komt. Deze regio moet oppassen dat we niet het
doorgeefluik van Rotterdam worden. Containers die op de Tweede
Maasvlakte op een binnenvaartschip worden gezet en dan naar
Alblasserdam komen om daar de vrachtwagenauto op te gaan, vind
ik niet aantrekkelijk. Tenzij er op die overslag méér gebeurt en je kunt
spreken over toegevoegde waarde (en dus ook banen!). Als er alleen wat
kranen staan en mannetjes die lossen en laden, dan levert het ons vrijwel
niks op terwijl we op de A15 en omliggende wegen wel de overlast van
dat transport zullen krijgen. Op dat punt, maar ook op andere terreinen
moeten we veel meer samenwerken met het Havenbedrijf Rotterdam.
Daar zit knowhow en heeft men (wereldwijde) contacten waar ook wij
van kunnen profiteren. Gelukkig gebeurt er op dit terrein al veel meer
dan enkele jaren terug.

gaan we instanties confronteren met die cijfers. Een voorbeeld. Stel
dat de Omgevingsdienst onvoldoende scoort. We gaan dan met hen in
gesprek hoe dat is te verbeteren, want we kunnen wel op elkaar afgeven,
maar het is veel beter om in overleg resultaten te boeken waar we wat
aan hebben. De matrix over het ondernemersklimaat is straks trouwens
ook te gebruiken om nieuwe bedrijven naar deze regio toe te halen.
Ik ben benieuwd naar het totaalbeeld van de rapportcijfers die u heeft
gegeven!

Om het ondernemersklimaat in de Drechtsteden in kaart te brengen,
hebben wij een lijst gemaakt van factoren die in dit kader van belang zijn.
Denk aan zaken als hoe functioneert de Omgevingsdienst en hoe is het
met de nutsbedrijven gesteld? Hoe staat het met de bereikbaarheid en
de bedrijventerreinen? Wat is het woningaanbod, het recreatieaanbod,
etc.? Al die onderdelen van de matrix gaan we een rapportcijfer geven en
tijdens de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering hebben we onze
leden gevraagd die elementen ook van een cijfer te voorzien. Vervolgens

Bert de Winter
Bestuurslid WD

Vervolgens verzorgde de heer Mathijs Penders, manager logistiek, een
rondleiding door het enorm grote magazijn van VAN LEEUWEN.
De middag werd afgesloten met een hapje en een drankje, waarna de
dames -aan de vooravond van Secretaressedag- verrast werden met een
goodiebag met presentjes namens Olympia Uitzendbureau, Werkgevers
Drechtsteden en VAN LEEUWEN.
Hierbij dank aan de directie en collega’s van VAN LEEUWEN voor de
geboden gastvrijheid en het regelen van de ontvangst en natuurlijk
aan Barbara Keuzenkamp en Wieske Welbedacht van de WD, voor de
organisatie. Een volgende bijeenkomst staat al in de steigers voor
september, daarover volgt binnenkort meer nieuws.
Susan Duimel
Directiesecretaresse VAN LEEUWEN Zwijndrecht
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Dordrecht Evenementenstad van
het jaar2012 én winnaar van de
Nationale Citymarketing Troffee 2012

Algemene Ledenvergadering
en bedrijfsbezoek bij HVC
sterk op verduurzaming van de energievoorziening. Voor HVC is het
maatschappelijk belang een speerpunt. Alle HVC-activiteiten behoren
daarom per definitie maatschappelijk verantwoord te zijn.

Op een zonovergoten en warme dag zijn we dinsdag 22 mei te
gast bij de afvalverwerker en energieproducent HVC in Dordrecht.
In de afvalenergiecentrale in Dordrecht maakt HVC elektriciteit
en warmte uit het verbranden van afval. Aandeelhouders van HVC
zijn 52 gemeenten en zes waterschappen. Opvallend is de sterke
maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van HVC.
Vanuit die verantwoordelijkheid gebruikt HVC al afval voor het
opwekken van (duurzame) energie. In de komende jaren richt HVC zich
op verdere verduurzaming door ook gebruik te gaan maken van andere
energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie en aardwarmte.

Rondleiding
In aansluiting op de presentatie krijgen we een rondleiding door de
afvalenergiecentrale. We bezoeken eerst de controlekamer van de
afvalverbrandingsinstallatie en de slibverbrandingsinstallatie. Vanuit
de controlekamer kan zo nodig op het volcontinue proces worden
ingegrepen. Vervolgens voert de lift ons naar de kraancabine, op 24
meter hoogte. Van hieruit heb je door een glazen wand een goed zicht
op de huisvuilbunkers en de trechters van de verbrandingsovens. De
kraanmachinist zorgt ervoor dat het afval goed gemengd wordt, zodat
er altijd eenzelfde soort afval in de trechter terecht komt. De tocht gaat
verder naar het stookbordes, de oven. Er wordt uitleg gegeven over het
verbrandingsproces en er kan in de oven gekeken worden. De oven, met
een temperatuur van tussen de 850 en 1000 graden, draait in principe
alleen op afval en zuurstof. Daarnaast laat HVC zien hoe de rookgassen
zo schoon mogelijk worden gemaakt in de rookgasreinigingen en hoe de
stoom wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Een derde deel van de
fabriek is voor de verbranding en twee derde voor de rookgasreiniging.
Via de terugweg naar het bezoekerscentrum passeren
we de verbrandingsinstallatie van ziekenhuisafval en de
slibverbrandingsinstallatie, waar rioolslib wordt verbrand.

Ledenvergadering
Na een welkom door de voorzitter Teun Muller wordt de jaarrekening
2011 besproken en op onderdelen nader toegelicht. Na dit punt van de
vergadering wordt door de voorzitter ingegaan op de wijze waarop en
de frequentie waarin de WD participeert in vele overlegstructuren in de
regio. Het bestuur vindt het belangrijk dat dit onder de leden bekend
is. In aansluiting daarop geven Gert Jongeneel, Wico van Helden, Arie
van den Herik en Bert de Winter vanuit hun eigen cluster toelichting op
diverse actuele zaken.
Bij het volgende agendapunt wordt de mening gevraagd van de
aanwezige leden over een matrix waarin toonaangevende factoren
voor het ondernemersklimaat in de regio zijn benoemd en reeds zijn
gewaardeerd met een rapportcijfer. De matrix is opgesteld door de
projectgroep economische visie van de WD met als doel om over de
rapportcijfers in gesprek te gaan met de verantwoordelijke organisaties
in de regio. Op deze wijze beoogt de WD invloed uit te kunnen oefenen
op factoren die van invloed zijn op het ondernemersklimaat.

Afsluiting
In het bezoekerscentrum staat inmiddels een uitgebreid buffet klaar.
Onder het genot van een drankje wordt door de aanwezigen gezellig
nagepraat en teruggekeken op een zeer geslaagde middag, waarin we
een belangrijke ledenvergadering hebben gehad en een goed beeld
hebben verkregen van de afvalenergiecentrale HVC, een organisatie
waarin MVO een belangrijk speerpunt is.

Bedrijfspresentatie HVC
Voordat we een rondleiding krijgen over het terrein van HVC wordt
door de heer Dion van Steensel, directeur Duurzame Energie, een
presentatie gegeven over HVC en de transitie van afvalbedrijf naar
duurzaam energiebedrijf. Om een forse bijdrage te kunnen leveren
aan de klimaatdoelstellingen van de aandeelhouders, richt HVC
zich - behalve op afvalinzameling en grondstoffenmanagement -

Dordrecht is tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Nationale
Evenementenprijzen verkozen tot Evenementenstad van het jaar
2012. De stad aan de Merwede hield onder andere Amsterdam,
Den Haag, Eindhoven, Utrecht, Rotterdam en Groningen achter zich.
Daarnaast heeft Dordrecht de Nationale Citymarketing Trofee 2012
gewonnen. De Nationale Citymarketing Trofee is dit jaar voor de
derde keer uitgereikt aan de beste citymarketing-gemeente van
Nederland. Vorig jaar was Dordrecht ook al genomineerd, maar toen
moest de stad Den Haag nog voor zich dulden. “Twee prijzen in één
week, ongelooflijk”, zegt wethouder Jasper Mos, die evenementen
en marketing in zijn portefeuille heeft. We hebben als gemeente
besloten te blijven investeren in citymarketing en evenementen,
omdat we die beide belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de
stad. We hebben in Dordrecht nog wel eens de neiging onszelf te
onderschatten, maar dit toont aan dat we op verschillende terreinen
en hele serieuze speler zijn.”

Industriedag 22 november 2012 in het
teken van Risicovol Ondernemen
onze voormalig premier thans partner bij Ernst & Young, advies- en
accountancybureau, Leen Zevenbergen, Voorzitter Raad van Bestuur
Qurius NV, en last but not least de astronaut André Kuipers, mits hij goed
op aarde is teruggekeerd. Volgens mij prachtige sprekers die ons met
gemak een hele dag kunnen boeien.

Erik Baas
DRV Accountants & Adviseurs

De locatie zijn we nog niet uit. Er staat een optie op de boot maar het
kan net zo goed nog iets anders worden. Nee over die locatie maak
ik mij nog geen zorgen, dat doe ik wél over de sponsoring. Ik heb nog
geen hoofdsponsor en er is tot op heden hooguit €5.000,- binnen aan
sponsorgeld. Dat moet echt omhoog want anders gaat het hele feest niet
door en dat laten we ons toch niet gebeuren? U zult wel denken “heb je
haar weer, ieder jaar hetzelfde liedje maar het lukt toch ieder jaar? “Heeft
u gelijk in maar geen hoofsponsor hebben en op dit tijdstip zo weinig
geld is toch wel heel uniek. Helpt u mee om er weer een prachtig event
van te maken?

De invulling van de Industriedag vordert gestaag. Het sprekersplatform
heb ik nagenoeg rond en ik heb daar weer mooie verwachtingen van.
Tijdens de Industriedag zullen rond het thema “Risicovol Ondernemen”
de volgende sprekers een inleiding houden: Prof. mr. dr. J.P. Balkenende,
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Barbara Keuzenkamp
Secretaris
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Theaterfestival BIES!:
vertier voor jong en oud

een performance van Nick Steur. Met droge humor en een concentratie
die we enkel nog bij zenmeesters zien, Nick Steur in Freeze! waar hij van
jongs af aan mee bezig is: stenen laten balanceren. ‘Nick Steur is een
stenenfluisteraar. Hij begrijpt iets dat velen rond hem niet meer kunnen
zien. Hij inspireert, legt met twee handen uit waar deze wereld om
draait en herdefinieert de begrippen: evenwicht, geduld, gevoel, stilte
en verbondenheid’, schreef De Morgen over de performance. Voor jong
en oud staat er evenals vorig jaar een (internationale) circusvoorstelling
op het programma. Verdieping vinden we onder meer in de voorstelling
Broer van de Dordtse theatermaker Ilay den Boer; een confronterende
voorstelling over identiteit en de verwoestende kracht van water.
Stichting Zielslocker (Marieke van Leeuwen) ook al jaren vast te gast op
BIES! presenteert de literaire theatervoorstelling Moddervogels, een
beeldende audio-reis door de Biesbosch. Terwijl het publiek loopt over
rietschoven, door modder en de natuur van de Biesbosch aan den lijve
ondergaat, klinken verhalen van mensen die de Biesbosch door en door
kennen.
Het sfeervolle hart van het festivalterrein, een grote tent met
daaromheen picknickbanken, is op zich al een bezoekje waard.
Kortom, BIES! is het ideale uitstapje voor theaterliefhebbers, gezinnen,
vriendengroepen, collega’s en alle die anderen die nog even zorgeloos
willen genieten van de nazomer voordat de herfst definitief zijn intrede
doet.

Van donderdag 6 tot en met zondag 9 september vindt het jaarlijkse
BIES! Theaterfestival in de Biesbosch plaats. Vier dagen nazomeren
met theater, muziek, film, literatuur en eten en drinken in de natuur van
de Hollandse Biesbosch in Dordrecht. Tijdens BIES! 2012 staan naast
vertrouwde gasten ook verrassende ‘nieuwkomers’ op het programma.
We lichten alvast een tipje van de sluier op.
Traditiegetrouw staat Muziektheater Hollands Diep op festival BIES!
De afgelopen twee edities speelde Hollands Diep Tranen van Bach en
Orpheus in de Helpolder. In beide voorstellingen speelde de natuur van
de Hollandse Biesbosch een grote rol. Dit jaar brengt het gezelschap
Lijfmotetten. Een muziektheatervoorstelling over geest en lichaam op
basis van motetten van Bach. Een ander hoogtepunt van BIES! dit jaar is

Houdt voor het volledige programma van BIES! de website
van Schouwburg Kunstmin in de gaten, www.kunstmin.nl

Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor
door de Drechtsteden
De komende jaren wordt een verdere groei van het transport van
gevaarlijke stoffen verwacht. Wij willen daarom ook nadrukkelijk
aandacht voor de lange(re) termijn vragen. Om op termijn vervoer
van gevaarlijke stoffen per spoor te kunnen accommoderen is het van
belang om onderstaande duurzame en veilige oplossingen voor het
spoorvervoer tussen Dordrecht en Zuidwest-Nederland/België in het
vizier te houden:
• het beter benutten van de Betuweroute door de aanleg van een zuidwest boog bij Meteren,
• de aanleg van nieuwe infrastructuur op de as Rotterdam-Antwerpen
(ROBEL).

Over de spoorlijn die door de binnensteden van
Dordrecht en Zwijndrecht loopt, worden veel
gevaarlijke stoffen vervoerd. Het is de transportroute
tussen Rotterdam en Antwerpen en van groot belang
voor onze economie. Vooral als gevolg van het
herrouteren van transporten van Brabant naar de
Betuweroute is de Drechtsteden het stedelijke gebied
waar de meeste transporten van gevaarlijke stoffen
plaatsvinden.
Uit overleg tussen de gemeenten Dordrecht
en Zwijndrecht en het ministerie van
Infrastructuur en Milieu is gebleken dat het treffen van aanvullende
veiligheidsmaatregelen tegen beperkte kosten mogelijk is. Om de risico’s
in de Drechtsteden voor de korte termijn verder te verlagen willen wij dat
enkele technische maatregelen worden genomen. Het betreft:
• de aanleg van veiligere wissels en het verplaatsen van wissels,
• de aanleg van ontsporinggeleiding,
• het aanpassen van seinen (schakeling en plaatsing).

Zodra duidelijk wordt wanneer de leden van de Tweede Kamer
zich over dit onderwerp gaan buigen, willen wij samen met andere
bedrijfslevenorganisaties een brief sturen aan de vaste commissie voor
Infrastructuur en Milieu waarin we onze standpunten uiteenzetten.
Martin Luijendijk
secretaris Commissie Haven en Infrastructuur Rotterdam
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Toekomstvisie of een droom?

Onderwijs

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 in willen gaan zetten.
Peter de Waard

• Praktijkgericht leren is prima, maar waar blijven de bedrijven met hun
projecten, leerplekken, praktijkdocenten, kennis, enz.
• Waar blijft het bedrijfsleven als er geïnvesteerd moet worden? Dan kijkt
ieder een andere kant op en komt er niets van de grond.

De relatie onderwijs-bedrijfsleven ligt zeer gevoelig. Hierbij gaat
het vooral om de (nauwelijks aanwezige) samenwerking tussen het
beroepsonderwijs en de regionale bedrijven die in de betreffende
branche werkzaam zijn. Velen zijn met enthousiasme gestart om op
dat punt ‘de wereld te verbeteren’, vrijwel allen zijn gedesillusioneerd
afgehaakt en spreken er nu op verwijtende toon over.
Geen onderwerp waar je met plezier over schrijft, je kent de lange
tenen aan beide zijden en je weet dat je op diverse daarvan zal trappen.
Verrassend was het dat op de laatste ledenvergadering twee betrokken
WD-leden aangaven dat de schuld bij het bedrijfsleven ligt. Nu gaat dit
mea culpa mij iets te ver, de waarheid ligt meestal in het midden, maar
ik kan hun gedachten goed volgen. Het bedrijfsleven is net een hoop
zand, losse korrels die samen nog iets lijken maar stuk voor stuk niet
veel voorstellen. Een hecht verband is daar niet in te herkennen, dus
is het lastig (lees: onmogelijk) iets af te spreken met Het Bedrijfsleven.
Met wie moet het Onderwijs (maar een enkele instelling) nu zaken doen,
op wie kan men bouwen voor een partnerschap, wiens advies omvat
de hele branche en kan men volgen? Met bedrijven die vrijwel altijd
handelen vanuit het principe: What ’s in it for me?

Vanuit de bedrijven:
• De jongeren weten niets meer; competentiegericht onderwijs,
wat een onzin. Laat ze weer een vak leren, zoals vroeger……op de
Ambachtsschool.
• De docenten kennen zelf het vak niet meer, ze lopen mijlenver achter.
Het is zeker 30 jaar geleden dat ze een bedrijf van binnen hebben
gezien.
• Je kan niet met hen samenwerken. De directie belooft ons zaken die ze
intern niet waar kunnen maken; ze hebben hun eigen docenten niet in
de hand.
• Wij moeten geld investeren in leerwerkbedrijven, maar als er een
opdracht te vergeven is gaat deze naar de goedkoopste aanbieder die
nergens bij betrokken is.
• Als je ooit belt, word je urenlang van het kastje naar de muur verwezen.
Ze bellen of mailen ook nooit terug.
• Hoe kan je nu samen iets opzetten; je ziet of spreekt ze nooit. Ze doen
toch niet meer dan wat Den Haag hen opdraagt.
• Ach ja, die goede oude HTS van Dordrecht. Die hadden ze (!!!) nooit
moeten laten gaan.

Is dit ooit op te lossen? Ja, ik denk stellig van wel. Maar het is niet
eenvoudig, vergt tijd en inzet. Maar laten we eerst eens naar de
problematiek kijken. Dit vanuit de vele verwijten die over en weer
vliegen, verwijten die we allen nu wel kennen.

U begrijpt dat ik met deze opsomming niet veel vrienden maak. Zo’n
opsomming is wel wat gechargeerd, maar is het nu daadwerkelijk
ver bezijden de waarheid? Er is niets van verzonnen, je hoort deze
opmerkingen te vaak, dus zit er vast een kern van waarheid in. En als
je het nader bekijkt, zie je ook de overlappingen. Ofwel de kern van
het probleem. We kennen elkaar niet, werken daardoor niet samen,
terwijl we elkaar zo hard nodig hebben. De bedrijven hebben jaarlijks
nieuw goed opgeleide jonge vaklieden nodig. Dan zullen ze daarin ook
moeten investeren: in stages, leerplekken, leeromgevingen, projecten,
kennis, vakdocenten. Vooral aan het laatste is grote behoefte om het
vakonderwijs voortdurend op peil te houden. Daarentegen moeten de
onderwijsinstellingen (ROC voorop) beseffen dat het bedrijfsleven niet
tot matig is georganiseerd, waardoor als de structuren ontbreken de
verbinding door het onderwijs gelegd moet worden. Want een ander
doet dit blijkbaar niet.

Vanuit het onderwijs:
• Bedrijven hebben een korte horizon, zij willen over een half jaar al het
resultaat zien terwijl wij werken met opleidingen van vier jaar.
• Wij willen weten hoe we ons moeten inrichten, we willen de
personeelsbehoefte van de bedrijven op middellange termijn weten.
Bedrijven kunnen daar geen antwoord op geven, ze weten dit zelfs
binnen hun eigen organisatie al niet voor het komende jaar.
• Met wie moeten we zaken doen? Ieder bedrijf praat voor zich en
degenen die we spreken neemt hooguit één procent van onze
leerlingen af.
• Zijn we net met veel moeite een nieuwe richting ingeslagen op basis
van wat landelijk wordt voorgeschreven, roepen de bedrijven hier dat
het weer anders moet.
• Als men personeel nodig heeft staan de bedrijven in een rij, maar als
het economisch wat minder gaat zie je ze nergens. Dan kunnen we zelfs
de stages niet meer invullen.
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gestopt in een lade. Ontworpen samen met ROC-directie, domeinleiders
en beleidsambtenaren, wachtend op een volgende (!) vergadering.
Inmiddels is zeker de helft van de betrokkenen niet meer aanwezig.
Laten we dit concept weer eens opzoeken, afstoffen en in gaan vullen
met personen. Er niet over blijven praten (of stilzwijgen), maar nu eens
de schouders eronder en aan de slag. Ja, daar komt hij weer: SAMEN!
Gelijkwaardig met de drie betrokken partijen: overheid – onderwijs –
ondernemingen, de bekende 3 O’s uit alle beleidnota’s.

Ik geloof dat veel problemen op te lossen zijn als mensen elkaar beter
kennen en samenwerken. We zullen onderwijs en bedrijven dan ook
gestructureerd samen moeten brengen. Een (wijze) voormalig wethouder
zei daarop dat hij niet geloofde in structuuroplossingen. Ik ben het
niet met hem eens, want als de structuren (zoals in de Drechtsteden)
vrijwel volledig ontbreken gebeurt er niets en kan de situatie enkel
verslechteren.
Het gaat mij niet zozeer om overleg ‘op hoog niveau’: tussen
onderwijsdirecteur, wethouder, WD-bestuurders en Kamer van
Koophandel. Dat is nuttig om de problemen aan te kaarten, draagvlak
te zoeken voor initiatieven, enz. Maar het is veruit onvoldoende om
de problemen op te lossen, dat moet op lager niveau gebeuren, per
branche, door degenen die daar dagelijks mee te maken hebben. Zoals
de domeinleiders van het ROC en de HRM-verantwoordelijken van
bedrijven.

En dan heb ik het nog niet over een andere ontwikkeling gehad. We
gaan in Nederland later met pensioen, we worden verwacht tot ons
67e door te werken. Met alle kennis en vaardigheden van wat op dat
moment nodig is. Natuurlijk leert ieder in de loop van de jaren het nodige
bij in de praktijk. Maar is scholing op latere leeftijd dan niet nodig?
Het lijkt van niet. De O&O-fondsen bulk(t)en van het geld, er werden
nauwelijks scholingsdagen gebruikt. In de regio is er ook vrijwel geen
gericht aanbod. Het ROC richt zich naast jongeren enkel op de bekende
langdurige opleidingen. Dat is onvoldoende en past niet op de behoeften
van bedrijven. Waar zijn de korte cursussen van 3-4 dagen, of in 4-6
avonden. Modulair opgesteld, gericht op concrete vaardigheden, voor
om- of bijscholing?
Er ligt een enorme private markt te wachten, dat is voor
onderwijsbestuurders duidelijk. Maar niemand acteert, ieder wacht op
elkaar (kip-ei). De instellingen willen vooraf zekerheid over voldoende
deelname. Bedrijven laten nu liever hun mensen 100% werken, in plaats
van bijleren. Dan maar, wegens niet meer goed functioneren, tussen
de 50 en 60 jaar laten afvloeien. Maar dit houden we niet vol, met een
10% krimpende beroepsbevolking zullen bedrijven wel ieder aan de slag
moeten houden. Daar zullen we ons op voor moeten bereiden. In de
verschillende branchecommissies kunnen we hier al mee starten en de
eerste opleidingen gaan regelen.

In dergelijke branchecommissies kan het bedrijfsleven de nodige input
geven over de kwaliteit en kwantiteit van de benodigde medewerkers.
Het overleg richt zich op de inhoud van het onderwijs en de nodige
competenties. Hierbij zijn veel concrete onderwerpen af te stemmen,
zoals stages, leerwerkplaatsen, invulling docenten, enz. Maar ook de
beroepenoriëntatie van jongeren is een belangrijk aandachtspunt,
bijvoorbeeld het aanwakkeren van belangstelling voor techniek. In deze
commissies leert ieder elkaar goed kennen, ontstaat begrip voor elkaars
problemen, werkt men samen aan (deel)projecten, weten ze elkaar te
vinden bij nieuwe ontwikkelingen.
Nu zijn de verbindingen tussen onderwijs en bedrijven veelal ‘uitbesteed’
aan de 18 kenniscentra zoals Kenteq (techniek), Calibris (zorg), Ecabo
(administratief), KC Handel, etc. In deze regio vaak beperkt tot één
persoon: een nuttige taak, maar een hopeloze beperking. Er moeten snel
betere en kortere verbindingen worden gelegd; met het oprichten van
branchecommissies voor de grootste vakgebieden in de regio.
Is dit een nieuwe visie, weer een zoveelste gedachte? Nou nee, dit is
concreet uitgewerkt op verzoek van het gemeentebestuur. Het plan
ligt inmiddels al weer ruim 2 jaar stof te vergaren ergens diep weg

Maar ja, wie gaat nu eindelijk het voortouw nemen. De WD?
Peter de Waard

Toekomstig tekort aan technisch
personeel een kwantitatief of
kwalitatief probleem…
Een beschouwing op persoonlijke titel

over gelezen, dat we ons grotendeels baseren op een rapport, met
bijbehorende cijfers, van enkele jaren geleden. Dit rapport was destijds
de basis voor de discussie en van meerdere acties van de overheid. Met
als gevolg diverse ruim gesubsidieerde imago-campagnes en initiatieven
als het Vakcollege.
Naast het feit dat ik van mening ben dat lang niet alle campagnes en
initiatieven het gewenste effect hebben, zeker niet als je het relateert
aan het geld dat er ingepompt wordt, is het maar de vraag of we niet met
het bekende kanon op een mug schieten?
M.a.w. wordt het probleem echt wel zo groot?
Naar mijn oordeel baseren we ons teveel op een gedateerd rapport. Toen
dit rapport verscheen zag de economische wereld er anders uit. Ook
politiek worden nu andere keuzes gemaakt, denk alleen maar aan de
AOW-leeftijd. Ook zal de arbeidsparticipatie verder omhoog gaan al was
het alleen maar om de kosten van de individuele gezondheidszorg te
kunnen betalen en pensioen te hebben.
Misschien moeten we daarom niet zo zeer investeren in meer jongeren
in de techniek, maar de kwaliteit verbeteren, dus investeren in beter
beroepsonderwijs en dit gratis maken…..
Dan zullen uiteindelijk ook meer jongeren voor de techniek kiezen.

Tijdens de bijeenkomst op 15 februari jl. bij Volker Wessels Materieel in
Dordrecht was het een prominent agendapunt in de inleiding van Hans
Smits. Hij sprak over de Havenvisie 2030. En ook tijdens de presentaties
op 12 maart jl. bij IHC kwam dat probleem naar voren. En dan afgelopen
week. Ik was bij een bijeenkomst in Lelystad ter gelegenheid van het
afscheid van een collega. Daar werd een plan gepresenteerd om het zgn.
social return (verplichte inzet van leerlingen en werkzoekenden bij o.a.
bouwprojecten) een nieuwe impuls te geven. Dit om meer opleidingsc.q. stageplekken voor leerlingen in de opleidingen bouw, schilderen en
installatietechniek te creëren.
Als portefeuillehouder Arbeidsmarkt in het bestuur van Werkgevers
Drechtsteden, en werkzaam in deze sector, volg je natuurlijk deze
geschetste ontwikkelingen. En meer nog: je denkt na over wat de
oplossingen kunnen zijn! Oplossingen die je niet alleen bedenkt maar
in gezamenlijkheid. Breed leeft het besef dat er wat moet gebeuren. We
gaan er immers met z’n allen vanuit dat het tekort echt heel indringend
zal zijn. De zgn “babyboomers” verlaten de arbeidsmarkt en de
afgelopen jaren is de instroom in de technische opleidingen dramatisch
gedaald.
Tot zover niks nieuws. Nu las ik vorige week een artikel in het dagblad
Trouw wat mij toch weer deed beseffen, ik had hier al eerder iets

Drechtsteden:

De maritieme topregio
De top-5:
• in de herstructurering van natte bedrijventerreinen: maritiem
servicecentrum Drechtsteden in Sliedrecht,
• in de innovatiekracht van ondernemers: proeftuin maritieme innovatie
en veel branchegerichte beurzen,
• in de aansluiting van onderwijs/arbeidsmarkt: de regio is volop in
de race om een centrum voor innovatief vakmanschap op maritiem
terrein op eigen grondgebied te vestigen. Binnenkort opent de
Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht.
• in hoger technisch onderwijs: Dordrecht heeft het initiatief genomen
om een University College te vestigen in de historische binnenstad,
• in de ‘Proeftuin Maritieme Innovatie’, een door Werkgevers
Drechtsteden getrokken project waarbij op allerlei manieren onderwijs
en bedrijfsleven met elkaar komen tot concrete innovaties. Tegelijkertijd
worden leerlingen geïnteresseerd voor deze sector zodat er ook op
lange termijn goed geschoold personeel voor de maritieme sector
beschikbaar is.

De Drechtsteden Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht,
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht zijn van oudsher een
gebied met veel kennis en kunde op en aan het water. Op het
grondgebied van de Drechtsteden is vrijwel het hele maritieme cluster
aanwezig waaronder maar liefst 70% van de werkgelegenheid in de
waterbouwsector in Nederland. De scheepvaart, baggerindustrie,
binnenvaart en alle aanverwante bedrijvigheid vinden al heel lang
een thuisbasis in de regio. De bedrijven in de regio zijn enerzijds echte
wereldspelers maar anderzijds ook zeer regionaal geworteld. Zo
bieden 1.300 maritieme bedrijven werk aan 16.000 personen.
Water- en deltatechnologie zijn door het Rijk benoemd tot één van de
nationaal en internationaal onderscheidende topsectoren van Nederland.
De kracht van de maritieme en watersector in de Drechtsteden krijgt
hierdoor expliciete erkenning. Samen met de partners in de Zuidvleugel
wordt gewerkt aan een concrete uitvoeringsagenda, die inzichtelijk
maakt hoe de ondernemings- en innovatiekracht in deze regio kan
worden versterkt.

Wilt u meer weten over de maritieme ambities van de
Drechtsteden, neem dan contact op met Bert ten Veen van de
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden:
ec.ten.veen@rom-d.nl.

Maar ook nu al lopen er projecten die de kansen voor de maritieme
sector hier op dit moment, maar ook zeker in de toekomst verder
moeten versterken. Ecoshape, een breed consortium van waterbouwers,
ingenieursbureaus en industriëlen, is een goed voorbeeld hiervan.
Het regionale maritieme bedrijfsleven en waterbouwers zijn
consortiumpartner. Doel is om gezamenlijk te komen tot nieuwe
innovatieve oplossingen, die de Nederlandse waterbouw sector
concurrerend laat zijn en blijven.

Bureau Drechtsteden
Noordendijk 250, kamer 516
Postbus 619, 3300 AP Dordrecht
Telefoon (078) - 770 39 45
Fax (078) - 770 80 91

Op alle terreinen investeert de regio Drechtsteden in een gezond, sterk
en duurzaam maritiem cluster.

Studenten en bedrijven
ontmoeten elkaar op
Maritime Innovation Experience
Innovatie- en carrière-evenement in één in Dordrecht

Op woensdag 12 september 2012 vindt de Maritime Innovation Experience plaats in de
Sportboulevard Dordrecht. De Proeftuin Maritieme Innovatie maakt het mogelijk voor
professionals en studenten om elkaar hier te ontmoeten op de Innovatiemarkt, bij diverse
workshops, SpeedSolving sessies en lezingen. Dankzij steun van het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling is deelname aan dit innovatie- en carrière-evenement voor zowel
bedrijven als studenten kosteloos.

Reageren: avandenherik@hotmail.com
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Logistiek & technische vervoerskunde (HBO)
Maritiem Officier (HBO)
Small business & retail management (HBO)
Bedrijfseconomie (HBO)
Communicatie (HBO)

Aanmelden Innovatiemarkt
Door Europese steun is deelname aan dit evenement kosteloos.
Bedrijven kunnen zich aanmelden tot eind augustus 2012. Kijk op
http://bit.ly/12september voor meer informatie, het programma en
aanmelding.
Proeftuin Maritieme Innovatie
De Proeftuin Maritieme Innovatie is geïnitieerd door Werkgevers
Drechtsteden. Het programma stelt zich ten doel de innovatiekracht
van MKB bedrijven in de regio Drechtsteden te bevorderen door
innovatiekrachten te bundelen. Bij de Proeftuin Maritieme Innovatie
zijn de volgende brancheorganisaties en onderwijsinstellingen
aangesloten: EICB, Scheepsbouw Nederland, Werkgevers Drechtsteden,
Hogeschool Rotterdam, Da Vinci College, InHolland Delft, Hogeschool
voor de Zeevaart Rotterdam. Het projectmanagement van de
Proeftuin Maritieme Innovatie wordt uitgevoerd door HME. Zie: www.
proeftuinmaritiemeinnovatie.nl.

Innovatie- en carrière-evenement
Doel van de Maritime Innovation Experience is het delen van kennis over
marktontwikkelingen in de maritieme sector, succesvolle innovaties,
toekomstige innovatieprojecten en personele ontwikkelingen. Bedrijven
presenteren innovatievraagstukken en openstaande vacatures.
Studenten krijgen de mogelijkheid om interessante maritieme bedrijven
te ontmoeten en zichzelf aan hen te presenteren. Op dit maritieme
evenement worden ongeveer 350 professionals uit het bedrijfsleven
en 150 studenten verwacht. De studenten zijn o.a. afkomstig van de
volgende opleidingen:
- Werktuigbouwkunde (MBO/HBO)
- Scheepsbouwkunde (MBO/HBO)
- Techniek (MBO)
- Elektrotechniek (MBO/HBO)

EU ondersteuning
De Proeftuin Maritieme Innovatie investeert in uw toekomst. Dit project
wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling.

Vereniging Beheer Dordtse Kil III
onderhoudt openbaar groen zelf
De ondernemers verenigd in de Vereniging Beheer Dordtse Kil
III onderhouden vanaf 1 april zelf het openbaar groen op het
bedrijventerrein. Het is voor het eerst in Dordrecht dat de gemeente het
onderhoud van het openbaar groen voor een bepaald gebied overhevelt
naar een private partij met het bijbehorende budget. Op 30 maart 2012
tekenden drie partijen een samenwerkingsovereenkomst hiervoor.
De drie partijen zijn de vereniging Beheer Dordtse Kil III, de gemeente
Dordrecht en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden
(ROM-D). ROM-D is betrokken omdat een deel van het gebied nog in
ontwikkeling is.
Op vrijdag 30 maart jl. vond de officiële ondertekening plaats op het
bedrijventerrein bij het bedrijf Drive Line Systems. De overeenkomst is
getekend door wethouder Rinette Reynvaan, Paul van Driel, voorzitter
van de Dordtse Kil III, en Paul Vismans, directeur ROM-D. Het doel van de
samenwerking is om de uitstraling van het bedrijventerrein te verbeteren.
De parkmanager van ParkTrust B.V. is in opdracht van het bestuur van de
ondernemersvereniging verantwoordelijk voor de uitvoering.

Vlnr: Paul Vismans, Rinette Regnuaan, Paul van Driel
voortaan zelf, per deelgebied, het onderhoudsniveau kan bepalen. De
gemeente heeft een ondergrens en een gemiddeld onderhoudsniveau
bepaald.

Zelf onderhoudsniveau bepalen
Het is de eerste keer dat zo een samenwerkingsovereenkomst wordt
afgesloten. De drie partijen zijn daarom overeengekomen om elk jaar
te bezien of zij nog tevreden zijn. Bijzonder is ook dat de vereniging

Transformatie Noordoevers
in Zwijndrecht en
Hendrik-Ido-Ambacht
de woningen kan beschikt worden over een eigen aanlegplaats voor de
motor- of zeilboot.
De planvisie zal verder worden uitgewerkt tot een gedetailleerd
verkavelingsplan.

De transformatie van de oevers binnen de regio staat al een aantal
jaren hoog op de agenda binnen de Drechtsteden. Op een aantal
locaties, bijvoorbeeld in Papendrecht, is daar al een vervolg aan
gegeven. Andere oeverlocaties staan op de nominatie aangepakt te
worden. Eén van die locaties is gelegen langs de oevers van de Noord in
Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, “project Noordoevers”.

Met de uitgifte van het bedrijventerrein Genie- en Citadelterrein is
gestart. Het terrein wordt verkocht onder de naam ”Businesspark Aan
de Noord”. Vanwege de ligging aan het water is dit terrein uitermate
geschikt voor watergebonden en/of water gerelateerde bedrijven.
Het nieuwe bedrijventerrein is goed bereikbaar. Medio dit jaar wordt
het nieuwe Noordeinde opgeleverd. Deze weg vormt de ontsluiting
vanaf de A15 zowel voor het bedrijventerrein als voor Hendrik-IdoAmbacht zelf.
Het hart van het nieuwe bedrijventerrein wordt gevormd door het
waterbusplein. Dat zal worden gerealiseerd op het Genieterrein.
Het waterbusplein wordt voorzien van parkeermogelijkheden
voor gebruikers van de waterbus, maar ook bankjes en een
horecagelegenheid worden meegenomen in het ontwerp voor dit
plein.
Met de vaststelling van een Beeldkwaliteitsplan voor het terrein
zal gemeente Hendrik-Ido-Ambacht binnen een paar jaar kunnen
beschikken over een hoogwaardig bedrijventerrein aan het water.

Binnen dit project , dat in 2006 door de gemeenten Zwijndrecht
en Hendrik-Ido-Ambacht in handen is gegeven van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden, ligt een aantal opgaven :
- Het herontwikkelen van de Sophiapolder tot een zoetwatergetijdengebied en het saneren van de water¬bodem van de Rietbaan
en de Strooppot;
- De transformatie van het bedrijventerrein langs de Veersedijk en de
Ringdijk tot een hoogwaardig woongebied;
- De ontwikkeling en realisatie van het “Genie- en Citadelterrein” tot
een bedrijventerrein.
De Sophiapolder is tot medio 2008 in gebruik geweest als
landbouwgrond. Het getij heeft inmiddels vrij toegang tot de polder. Op
twee plaatsen aan de zijde van Rietbaan is de dijk doorbroken. Tweemaal
daags staat het gebied voor een groot gedeelte onder water om bij eb
weer droog te vallen. Hierdoor ontstaat er nieuwe natuur tussen de
Noord en de Rietbaan.
Het eiland is bereikbaar met een pontverbinding vanaf de Veersedijk
301 te Hendrik-Ido-Ambacht. Bezoekers kunnen over de kade of het
“knuppelpad” een groot deel van de polder bezoeken.
Op zaterdag 9 juni het natuureiland geopend door de samenwerkende
partners: Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en het Zuid-Hollands
Landschap.
Op het bedrijventerrein langs de oevers van de Strooppot en de Rietbaan
is nog een aantal bedrijven gevestigd. Om woningbouw op deze locatie
mogelijk te maken wordt met deze bedrijven gesproken over aankoop
c.q. verplaatsing. Een aantal bedrijven is inmiddels aangekocht en met
anderen wordt nog gesproken.
Voor de woningbouw zijn in de afgelopen jaren meerdere plannen
ontwikkeld. Vanwege de gewijzigde marktomstandigheden is het
Masterplan uit 2002, waarin 1300 woningen zijn opgenomen waarvan
70% appartementen, losgelaten.
In 2011 hebben de gemeenteraden van Zwijndrecht en Hendrik-IdoAmbacht ingestemd met een planvisie, waarin ca. 550 middeldure en
dure woningen worden gerealiseerd, waarvan ca. 1/3 deel in de vorm van
appartementen.
De locatie krijgt een maritiem karakter: Direct aan of in de nabijheid van

Rob Renshoff
ROM-D
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Plan Noordoevers gebed zonder eind

Arie Mol
Foto: Cees van Meerten

zoals Mol het uitdrukt, een janboel van gemaakt. Lokale overheden
hadden er een eigen filosofie over en er werd geredeneerd dat het
plan Noordoevers niet kan starten zolang de wijk Volgerlanden niet is
volgebouwd.

‘Politici zijn geen ondernemers en
ondernemers geen politici.’ Daar zit volgens
Arie Mol, voorzitter van de Ambachtse
Ondernemersvereniging, de kern van het
probleem Noordoevers. De plannen om langs
de Veersedijk tussen Hendrik Ido Ambacht
en Zwijndrecht woningen te realiseren
en daarvoor bedrijven te verplaatsen
spelen al jaren. Ze hebben dikke pakken
papier opgeleverd, een zee aan tijd voor
vergaderingen en overleg gekost en er is
geschoven met verantwoordelijkheden van de
ene instantie naar de andere, maar daar is het
tot nu toe bij gebleven.

Intussen hebben al twee bedrijven de pijp aan Maarten gegeven en is
er een, met gemeentelijke tussenkomst verhuisd naar Moerdijk. Die
verbrokkeling geeft bij de nog resterende ondernemers geen lekker
gevoel, al heeft de Provincie nu wel de opdracht gegeven dat Dordrecht
samen met Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht al het mogelijke doet
om het plan als geheel alsnog tot uitvoering te brengen. Dat de situatie
snel zal veranderen wordt niet verwacht, maar er is inmiddels wel
resultaat geboekt, in die zin dat de gemeente Hendrik Ido Ambacht een
akkoord heeft bereikt met twee van de vijf nog resterende bedrijven.
Maar het moet helaas gezegd worden, ondernemers aan de Veersedijk
hebben ook de tijd niet mee. De recessie brengt de woningbouw forse
klappen toe en daardoor stagneert ook de verdere uitbreiding van de
Volgerlanden. Alles bij elkaar is er nog geen reden om te juichen.
Mol: ‘Met alsmaar praten is er veel kostbare tijd verloren gegaan. Er is
geen daadkracht getoond. Knellende regelgeving maakte het allemaal
extra moeilijk en de ondernemers zitten met de problemen. Jarenlange
onzekerheid is niet goed voor bedrijven. Wie gaat er investeren als hij
niet weet wat de toekomst in petto heeft?

De historie overziend moet Mol vaststellen dat het begin van de plannen
zo ver weg ligt, dat de huidige politici vaak niet eens meer weten waar
het over gaat. De provincie nam destijds het initiatief. Maar het plan,
waarbij acht bedrijven betrokken waren, werd gecanceld door de Rom-D.
De zogeheten Rietbaan-combinatie, zag een waterdicht plan, geënt op
de visie van de provincie, ter ziele gaan. ‘Om zeep geholpen’, constateert
Mol wrang. Vanaf het moment dat Noordoevers werd ingekaderd binnen
de Drechtsteden en er verantwoordelijkheid voor ging dragen is er,

Nel van den Berg
Oud-journaliste De Dordtenaar

Ondernemers investeren
in bedrijventerrein
Voor en door ondernemers
Ondernemers op bedrijventerrein Louter Bloemen ontvangen een
aanslag BIZ-bijdrage van Gemeentebelastingen Drechtsteden en betalen
mee aan de uitvoering van het BIZ-plan. Wethouder Mos: “Wat belangrijk
is, is dat het een instrument voor en door ondernemers is, waarvan
de ondernemers zelf de kosten dragen.” Doordat alle ondernemers
bijdragen, zijn er geen zogenaamde ‘free riders’ (ondernemers die wel
profiteren maar niet meebetalen). De samenwerking wordt ondersteund
door zowel Kamer van Koophandel als de Dordrechtse Ondernemers
Vereniging en Werkgevers Drechtsteden.

Ondernemers op bedrijventerrein Louter Bloemen krijgen een
Bedrijven Investeringszone (BIZ). De gemeente Dordrecht heeft in
april een draagvlakmeting voor de bedrijventerreinen Louter Bloemen
en Krabbepolder/Zeehaven uitgevoerd. Een meerderheid van de
ondernemers in Krabbepolder/Zeehaven ondersteunt de BIZ niet.
De gemeente en vertegenwoordigers van ondernemers op de
bedrijventerreinen hebben eind november 2011 aangegeven te willen
investeren in de openbare ruimte. Wethouder J. Mos (Economische
Zaken) ondertekende toen met de vertegenwoordigers een
uitvoeringsovereenkomst om de samenwerking kracht bij te zetten. Nu
er voldoende draagvlak is bij ondernemers in Louter Bloemen, wordt
de BIZ met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 ingevoerd. Op de
bedrijventerreinen Krabbepolder/Zeehaven wordt de BIZ niet ingevoerd.

Wethouder Mos ondersteunt de samenwerking en is tevreden met
het draagvlak voor Louter Bloemen: “Het is een initiatief waar het
gemeentebestuur achter staat. Nu ondernemers op bedrijventerrein
Louter Bloemen hebben besloten samen te investeren, komt dit de
kwaliteit en aantrekkelijkheid van het gebied ten goede. Er is geen
draagvlak voor een BIZ bij ondernemers in Krabbepolder/Zeehaven,
toch heb ik er vertrouwen in dat ondernemers gezamenlijk via het
lidmaatschap van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Dordrecht
(SBBD) aandacht blijven houden voor de kwaliteit van het gebied.”

Investeren in kwaliteit en aantrekkelijkheid
In een BIZ investeren ondernemers in de kwaliteit en aantrekkelijkheid
van de openbare ruimte. Ze bepalen zelf de activiteiten voor hun
bedrijfsomgeving en maken daarvoor een plan van aanpak, inclusief
begroting. De activiteiten van de BIZ zijn aanvullend op die van de
gemeente die een faciliterende rol heeft. Alle ondernemers leveren een
bijdrage. De gemeente stelt hiervoor een heffing in op basis van de
belastingverordening, de BIZ-bijdrage, en keert de opbrengst in de vorm
van subsidie uit aan de stichting die de activiteiten uitvoert.
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Van links naar rechts: Gedeputeerde Janssen, Burgemeester Brok,
Gedeputeerde Veldhuijzen en Burgemeester Scholten.

Provincie en Drechtsteden investeren
miljoenen in regionale economie
De provincie Zuid-Holland en de regio Drechtsteden hebben een gezamenlijke investeringsagenda vastgesteld om economische topsectoren
en leefbaarheid in de Drechtsteden te versterken. Bestaande en nieuwe middelen zijn gebundeld en de samenwerking richt zich op een beperkt
aantal projecten en programma’s. De gezamenlijke agenda geldt voor de periode 2012-2015 en wordt samen met bedrijven, scholen en diverse
instellingen in de regio uitgevoerd.
projecten, zoals de ontwikkeling van schonere en slimme schepen.
Onderdeel van dit project is de introductie van LNG als schone brandstof.
Afgesproken is te werken aan een proefvergunning om de aanleg van
bunkerplaatsen voor LNG mogelijk te maken. Voor de versterking van
de topsector delta en maritiem moet worden geïnvesteerd in kennis
en innovatieve projecten zoals een Maritieme Campus, een University
College, de versterking van Ecoshape en Flood Control. Vóór de zomer
van 2012 moet duidelijk zijn hoe deze projecten, waar ook bedrijven en
kennisinstellingen in deelnemen, financieel worden gesteund.

De economische versterking is vooral gericht op het havenindustriële
cluster, de maritieme sector en de deltatechnologie in de Drechtsteden.
Speerpunten als bereikbaarheid en externe veiligheid, leefbaarheid en
vrijetijdseconomie zijn daarmee verbonden.
Doorontwikkeling ROM-D
De provincie en de Drechtsteden hebben overeenstemming bereikt
over de doorontwikkeling van de regionale ontwikkelingsmaatschappij
Drechtsteden, ROM-D. Eerder hadden de zes gemeenten in de
Drechtsteden ingestemd met de overdracht van het woningbouwproject
Noordoevers-Transformatiezone van de ROM-D naar de Drechtsteden.
Binnen ROM-D is een apart investeringsfonds gecreëerd voor de (her)
ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen. Provincie en
Drechtsteden doen een storting in het fonds ROM-D Capital.

Leefbaarheid en bereikbaarheid
Extra economische groei in de regio trekt wel een wissel op
de leefbaarheid in het gebied. De Drechtsteden zijn, voor wat
betreft gevaarlijke stoffentransport over het spoor, het grootste
veiligheidsknelpunt van Nederland. De wettelijke norm voor externe
veiligheid wordt elf maal overschreden! Prorail meent dat voor 11
miljoen euro aan relatief eenvoudige maatregelen de veiligheidssituatie
aanzienlijk verbetert. Provincie en Drechtsteden richten zich op kabinet
en Tweede Kamer om het goederenspoor in de Drechtsteden structureel
veiliger te maken.

Investeringen bedrijventerreinen
De Drechtsteden en de provincie investeren voor 13,9 miljoen euro
in Maritieme Servicecentra in Sliedrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.
Daar worden onderhoud en reparatie voor de binnenvaart op een
innovatieve manier samengebracht. De provincie stelde eerder al 11
miljoen euro subsidie beschikbaar voor de herontwikkeling van de
‘natte’ bedrijventerreinen van de Dordtse Kil 1 en 2 en de Zeehavens
in Dordrecht als onderdeel van de Westelijke Dordtse Oever (8 miljoen
euro), voor het Oosteind in Papendrecht (1,1 miljoen euro) en voor de
Antoniapolder in Hendrik-Ido-Ambacht (2 miljoen euro).

Tussen 2012-2014 worden binnen het samenwerkingsverband Deltapoort
(het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht) door Drechtsteden en
provincie 50 hectare verouderde kassen gesaneerd. Tot slot wordt een
gezamenlijke actie naar kabinet en Tweede Kamer voor een betere
bereikbaarheid van de regio voorbereid. Het gaat om de aansluitingen
A15-N3, A16-N3, maatregelen filebestrijding A15 Gorinchem-Papendrecht
en de A27/knelpunten Meerkerk-Werkendam/Gorinchem.

Innovatie en kennis
De agenda sluit aan op het topsectorenbeleid van het Rijk, dat eerder in
de regio vertaald is in de Economische Agenda Zuidvleugel. De sterke
maritieme en deltatechnologische sector, die werk geeft aan ruim
15.000 mensen, investeert de komende jaren in nieuwe innovatieve

Frits Langschmidt
Gemeente Dordrecht
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Maatregelen overlast verkeerd
geparkeerde vrachtwagens
Ondernemers en bedrijvenverenigingen van Dordtse Kil I, II en
Amstelwijck West melden steeds vaker bij de gemeente dat verkeerd
geparkeerde vrachtwagens overlast veroorzaken. Vaak staan de
vrachtwagens direct langs de weg, in bermen of op parkeerplaatsen die
daar niet geschikt voor zijn.

Extra maatregelen
In overleg met bedrijvenverenigingen en ondernemers gaat de gemeente
de komende maanden extra maatregelen nemen om de overlast van
verkeerd geparkeerde vrachtwagens tegen te gaan. De maatregelen
bestaan uit het informeren van alle betrokkenen, het waarschuwen
van chauffeurs/eigenaren van verkeerd geparkeerde vrachtwagens en
uiteindelijk strenger handhaven om de overlast tegen te gaan. Nog voor
de zomer vindt de extra handhavingactie plaats. In september vindt een
evaluatie plaats over de resultaten van de extra maatregelen.

De verkeerd geparkeerde vrachtwagens veroorzaken schade aan
parkeer- en groenstroken. En door de vervuiling die achterblijft op straat,
ontstaat er steeds meer verloedering van het gebied. Dit alles heeft
een negatief effect op de beeldvorming en staat haaks op de wens van
ondernemers, bedrijvenverenigingen en de gemeente om Dordtse Kil
I, II en Amstelwijck West verder te ontwikkelen tot kwalitatief goede en
aantrekkelijke bedrijventerreinen.

De extra maatregelen tegen fout geparkeerde vrachtwagens worden
mede genomen op verzoek van de ondernemers. Graag betrekken wij
u dan ook bij de evaluatie. Uw reactie op de extra maatregelen kunt u
geven via de website www.dordrecht.nl/parkeren.

Speciale parkeerplaatsen vrachtwagens
Op Dordtse Kil I en II zijn
speciale parkeerplaatsen
voor vrachtwagens.
Deze bevinden zich
op de Snelliusstraat,
de oostzijde van de
Stephensonstraat, de
Pieter Zeemanweg en
de Kelvinstraat. Op deze
speciale parkeerplaatsen
veroorzaken de
vrachtwagens geen
schade aan de bestrating
en er is plaats voor
ongeveer 80 vrachtwagens. Ook op andere locaties in Dordrecht
zijn er speciale parkeerplekken voor vrachtwagens. Meer informatie
hierover vindt u op de website www.dordrecht.nl/parkeren onder
Grote voertuigen. Het is dus niet nodig dat vrachtwagens in de berm
geparkeerd worden of op parkeerplekken die hier niet geschikt voor zijn.

Gratis PR benutten,
waarom niet?
trots bij de medewerkers. Ook kan de organisatie stijgen in aanzien;
talentvolle jongeren gaan graag bij een succesvol bedrijf werken.
Een bekende prijs is die van de Kamer van Koophandel. Maar door het
jaarlijks wisselende thema, past dit vaak niet op de eigen organisatie.
Jammer, maar vanuit de KvK begrijpelijk.
Waar deze beperking niet geldt is de BMC-competitie, het landelijke
programma van (middel)grote Best Managed Companies. Ooit gestart in
Canada, maar nu al weer enkele jaren in Nederland. Georganiseerd door
Deloitte en TiasNimbas, met medewerking van VNO-NCW, KvK, ING en
Management Team. Niet met één winnaar, maar zo’n 50 tot 70 bedrijven
die als Best Managed worden onderscheiden.
Als lid van de regionale jury Zuid-West Nederland verbaas ik me er
steeds over zo weinig bedrijven uit de Drechtsteden te zien. Niets ten
nadele van goede winnaars als Sonneveld en Valk Welding, maar er zijn
veel meer potentiële Best Managed Companies in deze industriële regio.
Maar wellicht behept met (valse) bescheidenheid? Of geen behoefte aan
reputatie- of omzetwinst? Of misschien toch iets te gemakzuchtig en aan
het indutten?
Ook al win je niet, door het proces en de contacten krijg je een schat van
informatie. Als spiegel voor je zelf, maar ook afgezet tegenover anderen.
Volop aanwijzingen om het bedrijf beter te structureren, je organisatie te
verbeteren. Een zeer nuttige tijdsinvestering.

Vreemd genoeg laten veel bedrijven gratis reclame voor hun
organisatie of product liggen. Hoe eenvoudig is het vaak positief
in het nieuws te komen, door gewoon kenbaar te maken dat er iets
wijzigt. Een nieuw product/dienst/pand, een bijzonder jubileum, een
feestelijke gebeurtenis, een grote order, een gewonnen prijs. In iedere
marketingcursus wordt geleerd dit te benutten, grijp deze kansen op
PR. Het vergroot de naamsbekendheid, de reputatie en kennis van het
leveringspakket.
Waarom doen we hier zo weinig aan marketing, past dat niet in het oerhollandse Drechtsteden gebied? ‘Doe maar gewoon; dit is toch niet zo
bijzonder; ieder kent ons al; we leveren toch aan vaste afnemers; men
kan niet om onze techniek heen; we doen het al eeuwen zo; men weet
alles van ons assortiment.’
Ik heb dit jaren in het eigen bedrijf gehoord. Hier tegen gevochten,
het roer omgegooid en de omzet verdubbeld. Ok, we hadden een
grote naamsbekendheid, maar echt niet iedereen was al klant. En vele
afnemers kochten maar een deel van het assortiment. Het toonde
uiteindelijk dat een ingedut bedrijf in korte tijd weer kan groeien en
verdienen. En de kosten daarvan vallen mee, zeker in een B2B-markt
zoals onze maakindustrie hier. Veel draait daarbij om direct marketing,
maar ook op indirecte wijze is van alles mogelijk en dit is zelfs vaak
geheel gratis.
Denk aan de mogelijkheden in dit WD-magazine, aan de verschillende
vakbladen die soms schreeuwen om kopij, maar ook aan de regionale
pers.

De BMC-competitie 2012 is inmiddels al weer gestreden. Maar kijk voor
het jaar 2013 alvast op www.bestmanagedcompanies.nl, want het is
al snel weer najaar en dan begint de nieuwe strijd. Pak de handschoen
eens op en doe mee.

Een mooie reden om naar de pers te stappen is het behalen van een
prijs. Dit verhoogt het aanzien van het bedrijf of product en het brengt

Peter de Waard
Bestuurslid WD

Afdeling Communicatie
Servicecentrum Drechtsteden

Goede opkomst Ondernemersontbijt
Donderdag 19 april jl. hebben meer dan tweehonderd ondernemers
deelgenomen aan het jaarlijkse Ondernemersontbijt, georganiseerd door
Dordt Onderneemt. Dit keer stond het ontbijt met de titel ‘Samenwerken
in recessie’ in het teken van de werknemer van de toekomst. Het ontbijt
vond plaats bij Drechtwerk.

OPROEP:

Deel uw vakantie-ervaringen met ons
De vakantietijd is weer aangebroken. Voor menigeen zit het er alweer op, maar het merendeel kan er nog naar uitkijken. Het lijkt ons
leuk om uw vakantie-ervaringen met ons te delen. Heeft u leuke anekdotes, spannende verhalen of fantastische ervaringen, laat het
ons weten. Stuur uw bericht (graag met bijbehorende digitale foto’s) naar secretaris@werkgeversdrechtsteden.nl. In de volgende
uitgave zullen wij hier aandacht aan besteden. Alvast bedankt en een hele fijne vakantie gewenst!

Naar verwachting verlaat binnen vijf jaar één op de zes werkenden
de arbeidsmarkt. De gemeente werkt graag samen met ondernemers
om hier een antwoord op te hebben. Er wordt gewerkt aan een vitale
regionale economie waarin werk en werkgelegenheid belangrijk zijn.
Dagvoorzitter Antoin Peeters (RTL Nieuws) ging tijdens de opening van
het ontbijt met de wethouders Van de Burgt (Werk en Inkomen) en Mos
(Economische Zaken) in gesprek. Wethouder Van de Burgt benadrukte
het urgentiebesef. Gemeente en ondernemers moeten in een tijd
van recessie samenwerken om werklozen aan een baan te helpen.
Wethouder Mos onderstreepte het belang van samenwerken om het
ondernemersklimaat te verbeteren. Deze gezamenlijk opgave staat aan
de basis om de kansen voor de werknemer maar ook voor de werkgever
te vergroten.

sloot de bijeenkomst af met een betoog over (duurzaam) ondernemen
in een tijd van recessie. Vervolgens was er voldoende ruimte voor
ondernemers om na te praten.
Het Ondernemersontbijt is een initiatief van de gemeente Dordrecht
en wordt ondersteund door de Kamer van Koophandel, Werkgevers
Drechtsteden, Dordrechtse Ondernemersvereniging, Contact Jonge
Bedrijven Drechtsteden, Woman@Business, Dock, Vrouwennetwerk
Drechtsteden en de Turkse Ondernemersvereniging Drechtsteden.

Pieter Honing (McDonald’s) sprak collega-ondernemers toe over de
arbeidsmarkt in de praktijk en duurzaam ondernemer Ruud Koornstra
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WD Sailing dinner date
op 4 september

Nieuw Bachfestival Dordrecht
beleeft in september 2012
tweede editie.

Zoals het er nu naar uitziet gaan we diverse restaurants
bezoeken die gelegen zijn aan het water in de Drechtsteden.
De afspraken voor de invulling van de avond zijn in volle
gang. Ik denk dat het weer een avondje genieten wordt
met een gezellige vaartocht, een goed glas wijn, lekkere
gerechten, hernieuwde vriendschappen en interessante
contacten.

Al een paar jaar achtereen organiseren we in september een
WD dinnerdate. Uit uw reacties en het aantal aanmeldingen,
ongeveer 100, blijkt dat deze activiteit bij iedereen in de
“smaak” valt. Een aantal jaren hebben we het in Dordrecht
gedaan en de restaurants te voet bezocht. Vorig jaar was
Hendrik Ido Ambacht aan de beurt en hebben we paardentrams
ingezet voor het vervoer. Ondanks de gietende regen was het
een gezellig avontuur en gaf aanleiding tot de nodige hilariteit.
Dit jaar hebben we wel weer zin in zo’n feestje, schat ik in.
Gerbrand Schutten van de Aquabus heeft aangegeven mee te
willen doen met de organisatie van de dinnerdate dit jaar en
als u mij een beetje kent, laat ik me dat geen twee keer zeggen.

Noteert u 4 september alvast in uw agenda?
Barbara Keuzenkamp
secretaris

hoofdsponsor van Bachfestival.
Voorlopig mag het Bachfestival Dordrecht nog als nieuw worden
aangemerkt. Na een verrassend warm ontvangen eerste editie in 2010
presenteert het aankomend festival zich van 14 t/m 23 september
2012 even fris en nieuwsgierig als twee jaar geleden. Het Bachfestival
Dordrecht richt zich op de tijdloze muziek van Johann Sebastian
Bach (1685-1750) en op zijn betekenis in de 21ste eeuw. Publiek kan
genieten van meer dan 150 publieksevenementen op 50 locaties, die
een gevarieerde mix van Bach Puur en Bach Anders brengen. Onder de
muzikale hoogtepunten de internationaal fameuze Swingle Singers
uit Londen, De Nederlandse Bachvereniging, La Risonanza uit Italië,
Cappella Amsterdam en vele anderen. Kaarten zijn te bestellen via
www.bachfestivaldordrecht.nl; vele andere concerten en activiteiten
zijn gratis.

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

Net als in 2010 wisselen klassieke concerten en hedendaagse muziek
elkaar af in zalen en kerken, op straat, in hofjes, op pleinen en in tuinen
in Dordrecht en de Drechtsteden. Het festival verbindt barokmuziek, jazz,
streetdance, wereldmuziek en muziektheater tot een feest voor het oor.
Artiesten van wereldfaam treden op naast véél jong talent.
Nieuw dit jaar is de Grote Bach-familiedag op 15 september:
amateurmusici kunnen zich presenteren met hun eigen uitvoeringen
van Bach en tijdgenoten. Tijdens het Open Podium in het Dordrechts
Museum kunnen kinderen, ouders, grootouders en vrienden samen
musiceren en is publiek de hele dag welkom (gratis toegang).

Dat is ﬁnancieren anno nu.

Bach Puur en Bach Anders
Onder de noemer Bach Puur brengen grote namen uit de historische
uitvoeringspraktijk de klassieke Bach, puur en historisch, op
klavecimbel, orgel, viool en viola da gamba, in kamermuziek, cantates en
enkele grotere orkestwerken.
In de programmalijn Bach Anders blijkt Bach nog altijd springlevend.
Muzikanten en componisten vertalen de muziek naar jazz, wereldmuziek
en streetdance of voeren uit op instrumenten die Bach niet kende. Het
complete festivalprogramma is te vinden op www.bachfestivaldordrecht.nl.
De festivalorganisatie verwacht net als in 2010 een divers publiek: jong
en oud, liefhebber en leek, amateur en professional, actief en toehorend.
De succesvolle eerste editie trok 12.500 bezoekers; dit jaar worden
15.000 mensen verwacht.
Het Bachfestival Dordrecht is een initiatief van de gemeente Dordrecht
die het festival ook financieel ondersteunt.

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 ﬁnanciering. Kennismaken?
Ga voor meer informatie naar ABN AMRO Dordrecht, Stationsweg 2, tel. 078-639 56 01 of ga
naar abnamro.nl/ﬁnancieren

210010379 1711 Adv rekenmach_210x148.indd 1
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Nieuws
van de leden
‘Omgaan met vermogen is totaal
anders dan omgaan met geld’

De slimste software
nabouwer van Nederland
Verslag van

donderdag 29 maart

Codeless (Arthur Clement en Roland Worms)
Op enig moment is het zo ver: de implementatie van nieuwe software.
Na maanden van voorbereiding zijn de verwachtingen hooggespannen
en als dan blijkt dat het toch niet helemaal of in een behoorlijk aantal
gevallen zelfs helemaal niet brengt wat er verwacht werd, komt de
onderneming onder zware druk te staan. Uit onderzoek blijkt dat de
oorzaak van dit falen vaak ligt in het feit dat ICT de business of de
business de ICT niet heeft begrepen. Heel naar, want de schade is enorm.
Codeless vond dat dit toch anders moet kunnen en bedacht een concept
waarmee technisch verouderde software wordt omgebouwd naar de
nieuwste technologie.

DRV Accountants & Adviseurs start Family Office
DRV Accountants & Adviseurs heeft zijn dienstverlening uitgebreid
met Family Office. Ton Godschalk, directeur DRV Family Office:
“Ontwikkelingen in de financiële en bancaire markt vragen om nieuwe
initiatieven op het gebied van financiële dienstverlening. Cliënten
hebben behoefte aan een deskundig en betrouwbaar klankbord bij het
managen van hun vermogen. DRV Family Office is daarop ons antwoord.”
Orde op zaken en zaken op orde
“DRV heeft van oudsher de klassieke variant van Family Office in huis, te
vergelijken met het oude rentmeesterschap. Maar de laatste jaren is door
de toegenomen complexiteit van de financiële wereld en de uitgebreide
en stringentere regelgeving een nieuwe behoefte ontstaan bij de
vermogende particulier en de ondernemer”, aldus Godschalk. Daarin
voorziet DRV Family Office. Als belangrijkste toegevoegde waarde noemt
hij: vermogensmanagement of vermogensregie, testamentenservice,
(multi)bankbeheer met overstapbegeleiding, family counseling en de
OOZOO-service: ‘orde op zaken en zaken op orde’. Daarmee bedoelt hij
het totaal uit handen nemen van de administratie. “Dit sluit naadloos
aan op de bestaande activiteiten van DRV, onder meer accountancy en
belastingadvies en corporate finance. Alles ligt in elkaars verlengde en
versterkt elkaar.”

bij banken, bereiden testamenten voor en brengen ook heel praktisch
de administratie op orde. Als het nodig is bemiddelen we zelfs tussen
familieleden.”
Een ander voorbeeld is de ondernemer die zijn zaken in de onderneming
goed heeft geregeld, maar niet toekomt aan de privézaken. Ook dan
treedt een family office op als belangenbehartiger, regisseur en adviseur.
Godschalk concludeert: ‘Met DRV Family Office zijn wij in staat
onze cliënt uiterst zorgvuldig te begeleiden. Onze aanpak is altijd
onafhankelijk, integer en betrouwbaar, begrippen die bij DRV al meer
dan 90 jaar als vanzelf spreken.”

Onafhankelijk, integer en betrouwbaar
Als voorbeeld voor Family Office geeft Godschalk een DGA (directeur
grootaandeelhouder) die zijn bedrijf heeft verkocht: “Jarenlang is
altijd alles in de zaak gegaan en na verkoop is er opeens sprake van
vermogen. De DGA komt daarmee in een totaal andere situatie, omdat
omgaan met vermogen iets anders is dan omgaan met geld. In die
situatie begeleiden wij de cliënt. Wij geven aan waarover hij of zij zou
kunnen nadenken, doen voorstellen, dragen alternatieven aan en geven
aan waarover hij of zij kan besluiten. We vragen bijvoorbeeld offertes op

‘Alles vernieuwen, niets weggooien’, onder deze slogan wordt dit
concept gepromoot. In de prima ambiance van hun buren, de boardroom
van B&S, nemen Arthur en Roland ons mee in de onderzoeken die zij
hebben gedaan, de aanpak zoals die wordt gehanteerd en de successen
die reeds zijn behaald. Uiteraard worden bij het nabouwen allerlei
‘kronkels’ die er door de jaren heen zijn ingeslopen direct uitgehaald,
zodat alleen al daardoor de software een enorme opwaardering krijgt.

DRV Family Office
T 0184-414766
Contactpersoon A.P (Ton) Godschalk
T 010 – 421 20 40 en 06-21205690.
www.drvfo.nl

Ambachters in Bakoe

Kunststof van Bolidt in Songfestivalbuurt

Een belangrijke driver voor het succes van deze aanpak is dat de
organisatie eigenlijk geen tijd nodig heeft om de nieuwe software te
doorgronden, hetgeen in de traditionele benadering vaak het grootste
struikelblok is. Rust in de organisatie en dit, in combinatie met de upto-date staat waar de vernieuwde software dan in verkeert, is een prima
uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen. Zo kan uw software weer
jaren mee.

Medewerkers van het Ambachtse kunststofbedrijf Bolidt zijn in
Azerbeidzjan om een prestigieus cultureel centrum van vloeren te
voorzien. Het gebouw was in beeld bij het Eurovisie Songfestival.

Ook een item dat u voor het voetlicht wilt brengen? Schroom niet
en meld u aan (06-51493119 of broodje-it@i4-you.com)

Tien medewerkers zijn afgelopen week begonnen aan het project. De
komende maanden krijgen zij gezelschap van nog tien collega’s. Hun
materiaal ging per vrachtwagen van Hendrik-Ido-Ambacht naar de
Azerbeidjaanse hoofdstad Bakoe, waar het vorige week aankwam. In
Bakoe wordt in opdracht van de overheid een ‘multifunctioneel centrum’
voor grote evenementen gebouwd. Dit ‘Heydar Aliyev Cultureel Centrum’
is ontworpen door de beroemde Iraaks-Britse architecte Zaha Hadid en
was nog in de race om het Eurovisie Songfestival onderdak te bieden,
maar dat vindt toch plaats in een gebouw ernaast. “Het gebouw waaraan

Broodje-it’ is een initiatief vanuit de portefeuille ICT (Wico van
Helden).

Peter de Graaf
Directeur I4-YOU Business Solutions

De volgende bijeenkomst is op 20 september.
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Innovatie en belastingen

wij werken is wel op de tv-beelden te zien, omdat het zo bijzonder is”,
verwacht Bolidtdirecteur Rientz Bol. “Bolidt verzorgt in het gebouw de
vloeren en daarmee ook de wanden, want die lopen in elkaar over”,
aldus Bol. “Alles wordt wit.”
Bolidt doet op dit moment ook klussen in Singapore, China, Vietnam,
Egypte en Amerika. Ook een vloer in één van de Olympische gebouwen
in Beijing is van Ambachtse makelij. Bol vindt de klus in Azerbeidzjan nog
steeds bijzonder: “Door de omvang van het werk, de architecte en de
bekendheid van het gebouw.

WD-Masterclass 25 september
BDO en Innovatie
BDO heeft een landelijke specialistengroep, waarin kennis en
ervaringen over alle fiscale stimuleringsmaatregelen gedeeld worden.
De combinatie van kennis en praktijkervaring zorgt ervoor dat BDO zich
onderscheidt en u vakkundig kan helpen.

Bent u bezig met de ontwikkeling van een nieuw
product of productieproces? Of doet u onderzoek
naar de mogelijkheden om uw productieproces
efficiënter in te richten? Of verricht u activiteiten die
voor u als ondernemer nieuw en innovatief zijn? Dan
is de kans groot dat u in aanmerking komt voor de
stimuleringsmaatregelen betreffende innovatie.

Azerbeidzjan, dat met harde hand wordt geregeerd, heeft honderden
miljoenen in de locatie geïnvesteerd voor het songfestival en de
buurt daaromheen. Bewoners moesten plaatsmaken, mensen zijn
gedwongen te verhuizen. Bolidt-directeur Bol zegt niet te weten
of dat ook geldt voor het gebouw waar het Ambachtse bedrijf
aan werkt. “Je ziet er wel dingen die wij niet zo normaal vinden.
Arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld, en armoede. Dat staat in schril
contrast met wat er uit de grond wordt gestampt.”

Michel van der Spek
Bolidt Kunststoftoepassing B.V.

Coöperaties spelen in op moderne
arbeidsverhoudingen
nodig. Vaak kan een werkgever in de huidige arbeidsmarkt wel de juiste
mensen vinden. Om toch de flexibiliteit te behouden, kan payrolling
uitkomst bieden. De werkgever betaalt niet voor werving en selectie,
maar kan wel gebruik maken van flexibele contracten en verlonen
volgens de ABU - CAO. Daarbij kan de werkgever een medewerker op
proef nemen en zonder moeite het uitzendcontract met uitzendbeding
ontbinden. DMpayroll maakt onderscheid in een pakket FLEX, een
pakket VAST en een pakket VAKANTIE.

Het is een hot item; de arbeidsmarkt. Peter de Waard gaf het in de
vorige editie al aan. Aan de ene kant bevinden we ons in een crisis
en aan de andere kant hebben we een tekort aan goed technisch
personeel. Dit tekort wordt alleen maar groter en oplossingen die
worden aangedragen zijn onder andere het zorgen voor een betere
arbeidsbemiddeling en moderne flexibele arbeidsverhoudingen.
Deltametaal staat niet alleen voor een goede arbeidsbemiddeling en
het behoud van goed technisch personeel, maar vindt het daarnaast
belangrijk dat beide partijen optimaal worden bediend. Enerzijds
moet de medewerker volkomen op zijn plek zitten, anderzijds moet de
werkgever kunnen reageren op elke kans die voorbij komt: de juiste
medewerker, zo flexibel mogelijk inzetbaar!

Bij het FLEX-pakket ontvangt de werkgever een factuur bestaande uit de
uren die een werknemer daadwerkelijk werkt incl. alle reserveringen en
alle werkgeverslasten en het ziekterisico van de werknemer. Het VASTpakket is nagenoeg hetzelfde maar hierbij wordt een vast aantal uur per
week afgesproken. Dit pakket is exclusief de reservering ‘vakantiedagen’
en het ziekterisico ligt bij de werkgever zelf. Het VAKANTIE-pakket biedt
DMpayroll aan van juli t/m september. Dit flexibele pakket is goedkoper
omdat er geen opbouw hoeft plaats te vinden van kort verzuim en
bijzonder verlof. De basis van payrolling via Deltametaal is transparantie:
wij geven aan hoe een tarief is opgebouwd en wat wel en niet inclusief is.

Deltametaal bemiddelt al enige tijd via DMjob naast de technische
functies ook gerichte vragen voor andere vacatures zoals office -, inkoop
en commerciële functies in diverse sectoren. Om flexibele inzet van
medewerkers op welke manier dan ook te optimaliseren introduceert
Deltametaal 2 nieuwe initiatieven: coöperatieve samenwerking ZZP en
payroll.
DMzzp
Onlangs is Deltametaal gestart met DMzzp, een coöperatie voor ZZP’ers.
DMzzp levert bemiddelingsdiensten aan bedrijven en ZZP’ers. Het
bedrijf en de ZZP’er maken zelf een overeenkomst van opdracht en de
coöperatie wordt ingezet voor diverse diensten. In deze constructie is
duidelijk waar de aansprakelijkheid ligt op het gebied van aanslagen
loonbelasting en deze werkwijze heeft de goedkeuring van de fiscus. De
coöperatie zorgt voor eerlijke prijzen, een eenvoudige administratie door
het opstellen van een verzamelfactuur en ondersteunt bij een correcte
contractafhandeling. Vakkrachten, lid van de coöperatie DMzzp, zijn
hardwerkende mensen met jarenlange ervaring in hun vak. Ze hebben
een meer dan goede arbeidsmoraal. Ze werken immers voor zichzelf en
willen uiteraard een goed visitekaartje achterlaten. DMzzp neemt de
opdrachtgever veel werk uit handen en biedt hem diensten aan waardoor
hij zonder risico en zonder zorgen kan werken met ZZP’ers.

Voor meer informatie:
Deltametaal
François Plaisier
0180 - 645454

DMpayroll
De markt is erg grillig en als gevolg daarvan de arbeidsmarkt ook. De
tendens in de markt is dat er steeds meer projectmatig wordt gewerkt
en in zo’n (tijdelijk) projectteam zijn allerlei verschillende werknemers
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Bent u benieuwd naar úw mogelijkheden?
Kom dan op 25 september 2012 naar de WD-Masterclass Innovatie en
Belastingen. In ongeveer 1 uur krijgt u een overzicht van de voorwaarden
voor de toepassing van bovengenoemde fiscale stimuleringsmaatregelen
van innovatie. Na afloop van deze WD-Masterclass kunt u een reële
inschatting maken van uw kansen en mogelijkheden van de fiscale
stimuleringsmaatregelen.

De overheid heeft tal van stimuleringsmaatregelen geïnitieerd om
innovatie naar een hoger niveau te tillen. De meeste maatregelen zijn
laagdrempelig en kunnen direct liquiditeit opleveren. De drie belangrijke
fiscale stimuleringsmaatregelen zijn:
• De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk):
ondernemers krijgen een korting op het bedrag aan loonbelasting dat
afgedragen dient te worden aan de Belastingdienst;
• De innovatiebox: een maatregel die ervoor zorgt dat opbrengsten uit
innovatie belast worden tegen slechts 5% vennootschapsbelasting;
• De Research & Development Aftrek (R&D-aftrek): ondernemingen
mogen een aanvullende aftrekpost van 40% van te kwalificeren kosten
en uitgaven in aanmerking nemen voor bepaalde kosten en
investeringen.

Tot slot merken wij op dat de WBSO en R&D-aftrek voorafgaand aan
de uitvoering van de R&D-activiteiten aangevraagd dient te worden.
Bent u reeds bezig met R&D-activiteiten of bent u van plan om op
korte termijn te starten met R&D activiteiten, dan adviseren wij u
direct contact met ons op te nemen om te voorkomen dat u de fiscale
stimuleringsmaatregelen misloopt.

Kortom, indien u R&D-activiteiten onderneemt, doet u er goed aan om de
mogelijkheden voor toepassing van de fiscale stimuleringsmaatregelen
te onderzoeken. De belangen kunnen zeer groot zijn, ook bij kleinere
ondernemingen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Robbert Verver of
Karen Pennings van BDO op telefoonnummer 078 – 632 34 00.

Overname GO Telecom en DoXom door
Micro-P (onderdeel van DCC SerCom)
GO Telecom en DoXom zijn sinds 16 mei 2012 officieel onderdeel van DCC SerCom
Hans Gerritsen blijft algemeen directeur en Jean Paul Weterings
commercieel directeur.
GO blijft gevestigd in Dordrecht. Waarschijnlijk is dat het producten
pakket wordt uitgebreid met producten die nu al door Micro-P worden
geleverd.
Leveranciers zijn zeer enthousiast en deze overname zou kunnen
betekenen dat de vestiging in Dordrecht mogelijk gaat uitbreiden met
meer medewerkers.

Het distributielandschap in de markt van voice- video en unified
communications verandert snel. Leveranciers gaan groter
denken en acteren en het landschap krijgt steeds meer een panEuropese benadering. Onder meer vanwege haar succesvolle
Unified Communications-propositie staat GO Telecom (met
zusteronderneming DoXom) al enige tijd in de belangstelling van de
pan-Europese distributeur Micro-P, onderdeel van het Engels/Ierse
beursgenoteerde DCC SerCom, topdistributeur van onder meer IT- en
communicatieproducten met relaties in Engeland, Ierland, Frankrijk,
Spanje en Portugal.
GO Telecom ziet in DCC SerCom een sterke partner waarmee de
organisatie pan-Europees kan worden gepositioneerd. DCC SerCom
vertegenwoordigt meer dan 150 merken in het Verenigd Koninkrijk
met meer dan 20.000 producten zoals computers en accessoires,
print-, consumentenelektronica, netwerken, servers en oplossingen,
communicatie-, mobiele- en AV-oplossingen.
DCC SerCom ziet in GO Telecom een ‘kennis’-distributeur waarmee het
bedrijf zijn groeiambities in Europa kracht bij kan zetten. Sinds 16 mei
2012 is de overname van GO Telecom en DoXom door DCC SerCom
officieel. De organisatie blijft ongewijzigd. De naam wordt gewijzigd in
GO Connect.

Hans Gerritsen
Directeur GO Connect
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Verkerk medewerkers zoeken het
hogerop met de Future Class!
punten grondig doorgelicht: Financieel, Organisatie, Leidinggeven en
Klantgerichtheid.

De Verkerk Groep is altijd op zoek naar functioneel leiderschap onder
haar medewerkers. In juni 2011 is daarom een uniek project begonnen;
de ‘Future Class’. Dit interne initiatief is een opleidingstraject
dat speciaal is opgezet voor jonge, enthousiaste toekomstige
leidinggevenden van de Verkerk Groep waarbij de potentie aanwezig
is om door te groeien in hun elektrotechnische carrière.

Conclusies en aanbevelingen
Door middel van een powerpointpresentatie werden uiteindelijk in
gezelschap van de andere deelnemers en het voltallige directie-/
managementteam van de Verkerk Groep de bevindingen middels een top
vijf van verbeterpunten voorgedragen. Hierbij kwamen soms verrassende
conclusies en aanbevelingen naar boven. Het was voor alle aanwezigen
verfrissend om collega’s uit de buitendienst eens aan te horen hoe zij,
op soms vernieuwende wijze, tegen verschillende zaken en procedures
aankijken en deze ervaren.

Het doel van de Future Class is om de projectorganisatie te verbeteren,
de communicatie soepeler te laten verlopen en de werksfeer te
optimaliseren. In samenwerking met IPV Opleiding & Training uit
’s-Hertogenbosch is een trainingsprogramma opgesteld. Tijdens dit
trainingsprogramma zijn diverse zaken aan de orde gekomen zoals
leidinggeven, communiceren, samenwerken, teamsamenwerking, time
management, gespreksvoering, planmatig werken, kostenbeheersing en
klantgerichtheid.

Nieuwe lichting staat al klaar
Het goede nieuws eind van deze dag was dat alle deelnemers zijn
geslaagd voor de Future Class. Het succes van de cursus kenmerkt
zich in het feit dat er voor de deelnemers van de eerste lichting (Part I)
zeer waarschijnlijk een nieuwe leergang zal worden aangeboden om
gezamenlijk nóg verder in de materie te duiken.

Onder de loep
Na een intensieve leerperiode werden de deelnemers van deze cursus
eind april jl. verwacht om hun nieuwbakken kennis in de praktijk te
brengen wat ze in het trainingsprogramma is aangeboden.
De heren was gevraagd om in kleine groepjes de eigen afdeling kritisch
onder de loep te nemen. Aan de hand van een bedrijfsmodel (Business
Balanced Scorecard) werd de betreffende productie-eenheid op vier

Stephan Jongbloed
Verkerk Groep

Schouwburg Kunstmin, na restauratie
de mooiste van Nederland!
Schouwburg Kunstmin staat bekend om de sfeer en de bijzondere
ambiance van het monumentale theater. Om ervoor te zorgen dat
iedereen daar nog minimaal dertig jaar van kan genieten, wordt het pand
aan de Sint Jorisweg de komende twee jaar ingrijpend gerestaureerd.
De restauratie is vooral ingegeven door de noodzaak de fundering en de
gevels te herstellen. Tegelijkertijd vinden er belangrijke aanpassingen
plaats zoals het vergroten van de zijtonelen en het verhogen en
vernieuwen van de toneeltoren waardoor in de toekomst grotere
producties in Dordrecht te zien zullen zijn.

in 2014 weer
toegankelijk is voor
publiek, bespelers en
het bedrijfsleven. ‘Het maken van het ontwerp was een mooie zoektocht
naar de balans tussen het behoud van het monument en alles wat
nodig is om nu en in de toekomst theater te kunnen laten zien. Na de
restauratie is Schouwburg Kunstmin beslist de mooiste schouwburg van
Nederland. De foyers zullen ruimer zijn doordat de garderobe en toiletten
worden verplaatst naar een ruimte onder de Kleine Zaal. Ook wordt de
doorstroming van het publiek verbeterd doordat Theatercafé Sybold
bij de foyer wordt betrokken. Omdat het kassa-eiland niet terugkomt,
ontstaat er een ruime entree die doorloopt in het theatercafé. Hierdoor
ontstaat een ruimtelijk geheel waarin de architectuur van Sybold van
Ravesteyn beter tot zijn recht komt. De bijzondere inrichting van de
interieurontwerper Jurgen Bey is de kers op de taart.’

Behalve dat de restauratie als doel heeft ervoor te zorgen dat de
schouwburg in bouwkundig en technisch opzicht weer vooruit kan,
is het belangrijk dat de restauratie recht doet aan de schoonheid en
uitstraling van het gebouw. Alle ingrepen die te maken hebben met
de beleving van de bezoeker, tellen zwaar voor Martien van Goor van
het architectenbureau Greiner Van Goor Huijten Architecten. Van Goor:
‘Natuurlijk is de fundering heel belangrijk, maar die ziet de bezoeker
niet. Als het gebouw straks weer in volle glorie straalt, is onze missie
geslaagd. Hierbij zijn kleur, licht en ruimte essentieel. Kleur, licht en
ruimte hebben alles te maken met de beleving van de bezoeker. Ze
zorgen ervoor dat mooie dingen nog mooier of authentieker worden
gemaakt. Zo zijn in het gebouw drie tinten geel teruggevonden die Van
Ravesteyn vroeger heeft gebruikt. Deze kleuren willen we opnieuw
gaan toepassen. De vele gipsen ornamenten in het interieur zijn heel
kenmerkend voor Van Ravesteyn. We gaan ze ontdoen van de oude
verflagen zodat de vormen scherper naar voren komen. We zullen de
ornamenten letterlijk en figuurlijk in het licht gaan zetten. Door het
gebouw van binnenuit te verlichten zal het, als het donker is, licht
uitstralen.’

Programma 2012-2013 in Energiehuis
Tijdens de restauratie wordt er geprogrammeerd in het Energiehuis.
Bezoekers zullen aangenaam verrast zijn om ‘oude bekenden’ als
Scapino Ballet Rotterdam, cabaretduo Schudden, de Wereldband
en Mathilde Santing en Het Groot Niet Te Vermijden aan te treffen in
de programmering in het Energiehuis. Maar ook is er aan de jeugd
gedacht. Zo is er voor de allerkleinsten de voorstelling Elmo is jarig
van Sesamstraat, brengt Frank Groothof de voorstelling Jungleboek
met swingende, live gespeelde Zuid-Amerikaanse muziek en is er voor
de oudere kinderen de adembenemende voorstelling De Griezelbus,
gebaseerd op het beroemde kinderboek van Paul van Loon. Ook
organiseert de schouwburg een tweetal exclusieve theateruitstapjes
naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag en naar Theaters Tilburg.
Kijk voor het totale programma en kaartverkoop op
www.kunstmin.nl

Patrick Marcus, zakelijk directeur van Schouwburg Kunstmin en nauw
betrokken bij de restauratie ziet uit naar de reacties als de schouwburg
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Nieuwe
leden
Kade 100
Brasserie-restaurant-zalen
Het restaurant van Kade100 heeft een warme uitstraling met de bar als
het bruisende middelpunt. Onze menukaart biedt een ruime keuze aan
gerechten. Van culinaire hoogstandjes zoals kreeft met wilde spinazie
en Parmezaanse kaas tot een simpele maar heerlijke kipsaté. Om de
week is er live muziek bij Kade100 op deze manier kunt u genieten
van een heerlijk glas wijn onder het genot van aangename muziek.
Elke donderdag is er vanaf 21:30 een altijd gezellige cocktail avond
met DJ’S en percussionisten. Ook worden er regelmatig grote feesten
georganiseerd
De zalen en faciliteiten van Kade100
De diversiteit aan zalen biedt u de mogelijkheid om tijdens uw bruiloft,
vergadering of familiefeest gebruik te maken van meerdere zalen
gecombineerd of separaat. Alle zalen zijn compleet uitgerust en van alle
moderne gemakken voorzien, zoals audiovisuele apparatuur en fullbar service. Zo is er een privé lounge voor een intiem diner of zakelijke
meetings. De vierkante zaal biedt plaats voor 150 personen en de
rechthoekige zaal voor 300 personen. Kade100 biedt ruimte voor 550
personen. Voor uw gemak hebben wij diverse pakketten samengesteld
voor zowel grote als kleine gelegenheden.

Contactpersoon Frank Callaars
T 078 6129122 of 06 28456830
E callaars@kade100.nl
I www.kade100.nl

Stratt+
ervaring in tal van andere industrieën. Van onderhoud en shutdowns
tot nieuwbouw van industriële installaties, maar ook civieltechnische
en engineering projecten.

Stratt+ bestaat uit Stratt+ Ruimtelijk Management en Stratt+
Industrial Management. Als betrokken partner op gebied van
ruimte en economie, industrie, veiligheid en aerospace, leveren wij
maatwerk voor kleine en grote projecten. Daarnaast kunt u ook bij
ons terecht voor trainingen, detachering en werving en selectie voor
overheid en marktpartijen.

Bent u benieuwd wat Stratt+ voor u kan betekenen? Wij nodigen u
graag uit voor een kennismaking! Voor meer informatie en maatwerk
over onze diensten kunt u natuurlijk ook een kijkje nemen op onze
website:
www.stratt.nl

De adviseurs van Stratt+ Ruimtelijk Management hebben
een jarenlange ervaring en passie voor de ruimte om ons
heen. Uitdagende projecten zijn onze drijfveer. Een goed en
duurzaam resultaat altijd ons doel. Van herstructurerings- tot
nieuwbouwprojecten, bedrijventerreinen of infrastructuur. Maar
ook voor advisering op gebied van huisvesting, duurzaamheid en
parkmanagement. Een locatiestudie of quick-scan nodig? Onze
adviseurs helpen u graag!

Contactpersoon
John Schonewille
T 078 – 6120 320
E j.schonewille@stratt.nl
I www.stratt.nl

De technische adviseurs van Stratt+ Industrial Management zijn
actief binnen de safety, petrochemie, olie & gas, food, farmaceutica,
medical, civiele techniek en luchtvaart. Daarnaast hebben zij ook
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Bright Financials
Bright Financials is dé onderneming voor al uw zaken op het gebied van
hoogopgeleide financiële professionals. Bright Financials detacheert
bij u de financieel controller of hoofd administratie die exact bij uw
organisatie past, of helpt u bij de werving en selectie van uw financieel
directeur.
Tevens kan Bright Financials u helpen bij een (financieel)
verandertraject of het in kaart brengen en optimaliseren van uw interne
beheersingsprocessen.
De roergangers van Bright Financials zijn Erdal Polat en Johan Kooij.
Beiden hebben een jarenlange en brede ervaring in de accountancy,
controlling en projectmanagement, in zowel de profit als de non-profit
sector.
Contactpersoon
Erdal Polat
T 06 34397205
E epolat@brightfinancials.nl
W www.brightfinancials.nl

Voor elk ‘financieel’ (personeels)probleem heeft Bright Financials een
heldere (‘bright’) en zeer betaalbare oplossing! Zo leveren wij een
bijdrage aan de professionalisering van uw onderneming. Wilt u meer
weten of wilt u kennis met ons maken neem dan contact op.

Bel daarom vandaag nog voor een lunchafspraak.
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Wat een restaurant een toprestaurant maakt,

over de kansen die er zijn om uw merk of bedrijf

maakt een bureau een topbureau. Dat is de ﬁlosoﬁe

scherp te onderscheiden. En hoe we mensen

van COOKS Incorporated. Om te ontdekken wat

kunnen activeren voor u te kiezen. Gelijktijdig

dit betekent, nodigen wij u graag uit voor een

ontdekt u wat wij bedoelen met ongekende

goed bestede werklunch, met overheerlijke sand-

gastvrijheid. Geïnteresseerd? Bel 078 613 30 00

wiches, in ons restaurant. Zodat we kunnen praten

en vraag naar Anita Verdonk of Martin Kok.

COOKS Incorporated Marketing & Communication, Laan der Verenigde Naties 40,
Postbus 100, 3300 AC Dordrecht, T. 078 613 30 00, www.cooks-inc.com

Ambassadeurs binnen de WD
Binnen het bestuur van de WD is het idee opgevat om per Drechtsteden gemeente een tweetal ambassadeurs te benoemen waartoe de leden
zich kunnen wenden op het moment dat ze een akkefietje hebben met de gemeente of met andere instanties waar ze zelf of met meerdere
bedrijven niet uitkomen en wat valt binnen het aandachtsgebied van de WD. Dit kunnen uiteraard ook andere zaken zijn die hen belemmeren
in hun ondernemerschap. Op aangeven van de ambassadeur kunnen we dit als WD oppakken en kijken wat we voor deze bedrijven kunnen
betekenen. De ambassadeur vangt ook ongevraagd signalen op die er leven in de gemeente onder de ondernemers en brengt dit onder de
aandacht van het bestuur teneinde ondernemers advies of ondersteuning te kunnen bieden.
Tevens is het de bedoeling dat deze ambassadeurs, wanneer ze binnen hun netwerk tegen bedrijven oplopen waarvan zij de indruk hebben
dat het voor hen waardevol zou zijn om lid te worden van Werkgevers Drechtsteden, om hen te enthousiasmeren voor het lidmaatschap.
De Drechtsteden zijn opgesplitst en per gemeente zijn een tweetal ambassadeurs aanspreekbaar. Hieronder treft u de ambassadeurs van uw
gemeente aan en de gegevens waaronder u hen kunt bereiken. Bij de indeling is zowel gekeken naar woon- als vestigingsplaats.

Sliedrecht
Gert Jongeneel		

Postbus 174

3360 AD Sliedrecht

T 0184-418433

E jongeneel@jongeneel.net.nl

Arie van den Herik		

Prinsenweer 76

3363 JK Sliedrecht

T 06-51508417

E avandenherik@hotmail.com

Bestuur Werkgevers Drechtsteden
Teun Muller
Barbara Keuzenkamp
Peter de Waard
André Boer
Wico van Helden
Arie van den Herik
Gert Jongeneel
Bert de Winter
Ad Boom
Jacob Klink

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

tmuller@werkgeversdrechtsteden.nl		
bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl		
pdewaard@werkgeversdrechtsteden.nl
aboer@werkgeversdrechtsteden.nl		
wvanhelden@werkgeversdrechtsteden.nl		
avandenherik@werkgeversdrechtsteden.nl		
gjongeneel@werkgeversdrechtsteden.nl		
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl		
aboom@werkgeversdrechtsteden.nl
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl

Portefeuilleverdeling
Dagelijks bestuur								

PAPENDRECHT
Bert de Winter		

Baanhoek 184

3361 GN Sliedrecht

T 0184-425509

E bert@bureaubm.nl

Richard Kraaijeveld van Hemert

Postbus 72

3350 AB Papendrecht

T 078-6446464

E info@vandegrijp.com

Hendrik-Ido-Ambacht
Wico van Helden		

Dijkje 163

2987 VR Ridderkerk

T 010-8440133

E wvanhelden@wididi.com

Ton Rosier		

Nijverheidsweg 5

3341 LJ H.I. Ambacht

T 078-6845200

E ton.rosier@still.nl

Zwijndrecht
Frans van Weert		

Bachstraat 26

3335 CK Zwijndrecht

T 078-6453714

E fransvanweert@interesita.nl

John van Belle 		

Lindtsedijk 62

3336 LE Zwijndrecht

T 078-6100900

E jvbelle@agrodelta.nl

Jan Brand		

Dam 67

2951 GA Alblasserdam

T 078-6919211

E j.c.brand@brandbba.nl

Caroline Graafland		

Kelvinring 52A

2952 BG Alblasserdam

T 078-6131621

E caroline@imhotep.nl

Ad Boom		

Postbus 1143

3300 BC Dordrecht

T 078-6531418

E a.boom@ds.rabobank.nl

Remco Valkman		

Singel 315

3311 HE Dordrecht

T 078 6311430

E info@nestrx.nl

Externe communicatie
Interne communicatie
Financiën

Teun Muller		
Barbara Keuzenkamp
Peter de Waard		

Barbara Keuzenkamp		
Peter de Waard		
Teun Muller / Barbara Keuzenkamp					

Cluster Overheid

Ondersteuning: Barbara Keuzenkamp						

Kamer van Koophandel
Economische visieontwikkeling en uitvoering
Relatie Overheid – Bedrijfsleven
Ruimtelijke ontwikkeling

Gert Jongeneel		
Bert de Winter				
vacature		
Bert de Winter		
Gert Jongeneel								

Cluster Kennis + Arbeid

Ondersteuning: Peter de Waard						

Kennis en Onderwijs
Arbeidsmarkt
ICT

André Boer		
Arie van den Herik
Wico van Helden		

Arie van den Herik		
Wico van Helden		
André Boer		

De portefeuilles van Ad Boom en Jacob Klink worden nog nader bepaald.
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André Boer

Teun Muller

Ad Boom

Jacob Klink

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.

Uw business gaat altijd verder,
ons commitment ook.
Rabobank. Een bank met ideeën.

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

www.rabobank.nl/zakelijk

Activiteitenoverzicht 2012
4 september 			
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september 			
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november			
			

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
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