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Bent u al ondernemer in Zwijndrecht of Hendrik-Ido-Ambacht? 
Op zoek naar een nieuwe vestiging? Bezig met het starten van een 

bedrijf? Of wilt u contact met de gemeente? 

Wij maken het verschil! 
Als bedrijfscontactfunctionaris zijn wij uw aanspreekpunt binnen de gemeente. 

Wij behartigen uw belangen, adviseren u en zijn de spil tussen ondernemers en gemeente.

Wij ontmoeten u graag, Gerard Keuzenkamp en Jolanda Poort

Gerard Keuzenkamp  

Gemeente Zwijndrecht
  

G.Keuzenkamp@zwijndrecht.nl 

Tel 078-770 3578 Mob 06-18301312  

 

www.zwijndrecht.nl  

 

Jolanda Poort

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

J.Poort@h-i-ambacht.nl

Tel 078-770 2625  Mob 06-43265586

www.h-i-ambacht.nl  
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Het einde van het jaar is vaak een periode waarin we 
terugkijken op het afgelopen jaar. Het is goed om lessen 
te trekken uit het verleden en te beoordelen of de voorne-
mens die er waren, ook uitgevoerd zijn en of de beoogde 
doelen bereikt zijn. Ook de WD kijkt terug op het verle-
den. We hebben een peiling gedaan naar uw tevredenheid 
en naar uw wensen waarin wij wat kunnen betekenen.  
Ook wij proberen een verbeterslag te maken. Eén van de 
punten is het netwerken. 

In ons bestuur hebben we uitvoerig de ledenenquête 
besproken, we hebben de taken van de diverse bestuurs-
leden opnieuw verdeeld en vastgesteld. Afgezien van een 
aantal kleine wijzigingen in reeds bestaande activiteiten, 
zijn er ook nieuwe initiatieven. Het belangrijkste initiatief 
is netwerken. Het blijkt (en niet alleen in onze vereniging) 
dat het bedrijfsleven in de Drechtsteden opvallend weinig 
zaken doet met bedrijven in hun eigen gebied. We ken-
nen elkaar niet goed genoeg, misschien zeggen we elkaar 
wel gedag, maar zaken doen met elkaar…… Dat kan niet, 
dus we gaan meer aandacht schenken aan het netwer-
ken met elkaar. En niet zo als het vaak gaat, een gezellige 
borrel drinken of een grappig evenement organiseren. 
Nee, bewust proberen met elkaar in contact te komen en 
zaken met elkaar te doen. U hoort op korte termijn meer 
hierover van ons. 

Netwerken is voor het bestuur ook belangrijk, maar dan 
meestal op een ander doelgebied: de overheid. Wij menen 
dat we inmiddels een goed netwerk hebben met de diver-
se overheden en wij zullen hier tijd en aandacht aan blij-
ven besteden zodat we daar als bedrijfsleven gezamenlijk 
nut van hebben. 

Inmiddels hebben we de Industriedag weer gehad, een 
evenement dat uniek is en waarmee de WD excelleert. In 
korte tijd was het maximaal aantal deelnemers bereikt. 
We staan weer met de voetjes op de grond nadat we 
vanaf grote afstand naar de aarde en naar de 

Drechtsteden hebben gekeken. De Industriedag van 
Werkgevers Drechtsteden is de trekker in onze regio 
en eigenlijk zouden we veel meer deelnemers moeten 
hebben. Onze vereniging verdient het om meer leden 
te hebben en hoewel we in de afgelopen economisch 
mindere periode helaas een aantal opzeggingen heb-
ben gehad, kunnen we toch melden dat we ook in het 
afgelopen jaar gegroeid zijn. Maar naar mijn mening 
kan hier nog best een schepje bovenop. Want hoe meer 
leden, des temeer financiële mogelijkheden hebben wij 
om uw wensen om te zetten in daden. 

Ik wens u allen mooie kerstdagen en een goede jaar-
wisseling met nu al de wens dat we het komend jaar 

met de Drechtsteden weer kunnen pieken! 
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De	sprekers	op	22	november	waren	-	zoals	eigenlijk	altijd	-	van	

hoog	niveau.	En	dagvoorzitter	Herman	Jonker,	oud-burgemeester	

van	Hendrik-Ido-Ambacht,	paste	perfect	in	die	setting.	Hij	kwam	het	

podium	oplopen	terwijl	hij	net	uit	hoger	sferen	was	neergedaald,	zijn	

parachute-outfit	was	daarvan	het	‘overtuigende’	bewijs.	

André Kuipers over 190 dagen in de ruimte
Dat	was	echter	nog	niets	vergeleken	met	de	eerste	spreker,	de	in	juli	

op	de	steppen	van	Kazachstan	teruggekeerde	Nederlandse	astronaut	

André	Kuipers.	Zijn	verhaal	over	de	belevenissen	tijdens,	voor	en	na	

de	vlucht	met	het	Soyoez-ruimteschip	naar	het	Russische	ruimtesta-

tion	ISS,	was	heel	bijzonder.	Over	de	maandenlange	trainingen,	op	

diverse	plekken,	dichtbij	en	veraf,	de	krappe	stoeltjes	in	de	capsule,	

het	altijd	alles	moeten	opruimen	en	vastzetten	van	spullen	omdat	die	

anders	gaan	zweven	in	de	capsule	bij	gebrek	aan	zwaartekracht.	En	de	

filmpjes	die	Kuipers	liet	zien	waren	prachtig,	door	de	ruimtevaarders	

gemaakt	op	400	kilometer	boven	de	aarde.	

De	190	dagen	durende	expeditie	heeft	André	Kuipers	al	een	nieuw	

reisdoel	opgeleverd:	een	vlucht	naar	de	maan.	,,Daar	zijn	we	al	40	jaar	

niet	meer	geweest	en	bovendien	is	het	maar	drie	dagen	hier	vandaan,	

dus	met	een	week	kun	je	terug	zijn.’’	

Innovatie, duurzaamheid en inspiratie
Veel	meer	‘down	to	earth’	maar	met	een	enorme	drive	gebracht,	was	

het	verhaal	van	de	tweede	spreker	op	de	Industriedag,	de	bekende	on-

dernemer	Leen	Zevenbergen.	Goed	voor	het	starten	van	een	twintigtal	

bedrijven,	schrijver	van	diverse	managementboeken	en	verteller	in	de	

trant	van	de	school	van	Freek	de	Jonge.

De	enorm	energieke	Zevenbergen	was	duidelijk	met	

zijn	boodschap:	de	crisis	is	een	uitstekend	moment	om	

‘in	te	stappen’	in	ondernemersland.	Wie	wacht	tot	alles	

weer	floreert,	mist	de	boot.	Drie	van	zijn	tips:	‘Wees	

innovatief,	werk	duurzaam	en	inspireer	je	omgeving’,	

want	volgens	hem	zorgen	veel	‘bazen’	dat	het	niet	leuk	

is	op	de	werkvloer.	En	dat	begint	volgens	Zevenbergen	

vaak	al	bij	de	entree	van	een	bedrijf.	Bankgebouwen	

met	een	gigantisch	grote	hal	waar	verder	niks	te	beleven	

is.	,,Zo’n	pand	waar	je	moet	zoeken	naar	de	receptie.	

Neem	een	voorbeeld	aan	het	kantoor	van	Google.	Daar	

zorgen	ze	voor	interessante	mensen	in	de	hal	die	je	het	

idee	geven:	hier	wil	ik	ook	wel	werken.’’	En	om	sleur	in	

organisaties	te	voorkomen	moet	je	volgens	Zevenbergen	

het	roer	telkens	omgooien.	

In	plaats	van	de	reguliere	maandagse	stafbijeenkomst	

deed	Zevenbergen	zijn	publiek	een	heel	andere	sug-

gestie	aan	de	hand.	,,Vraag	de	aanwezigen	om	op	de	

achterkant	van	een	visitekaartje	hun	passies	te	noemen	

en	praat	daar	eens	over.’’	

Alles aan de kant
Veel	applaus	was	er	ook	voor	voormalig	premier	

Jan	Peter	Balkenende.	Zo	moeizaam	als	hij	in	de	Haagse	

politieke	arena	overkwam,	zo	gemakkelijk	bespeelt	hij	

zijn	toehoorders	nu.	En	zijn	lange	carrière	op	en	rond	

het	Binnenhof	en	in	Europa	zijn	dan	wel	tropenjaren	

De locatie voor de 32ste editie van de Industriedag van Werkgevers Drechtsteden was bijzonder: 

vliegbasis Gilze Rijen. Achter de slagbomen van deze thuishaven van de gevechts- en transporthelikopters 

van de Nederlandse krijgsmacht gingen de WD-leden en talloze lokale bestuurders met de bus naar 

Brabant om uiteenlopende visies over het thema ‘Risicovol Ondernemen’ aan te horen.

INDUSTRIEDAG 2012

Inspiratie bijtanken op vliegbasis Gilze Rijen

Industriedag 2012 - 
Risicovol ondernemen
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geweest,	nu	kan	hij	oogsten.	Zijn	netwerk	is	veel	waard.	

Als	partner	bij	Ernst	&	Young	reiken	zijn	opdrachten	tot	

in	China	toe.	En	hij	heeft	meer	tijd	voor	het	bijwonen	van	

grote	sportevenementen.	Want	wat	ondernemers	van	

topsporters	kunnen	leren	is	de	houding	van	‘alles	aan	

de	kant	zetten	om	je	doel	te	bereiken’,	waarbij	de	oud-

premier	verwees	naar	sporters	als	zwemmer	Pieter	van	

den	Hoogenband	en	turner	Epke	Zonderland.	Als	partner	

van	Ernst	&	Young	is	Balkenende	vaak	bezig	met	thema’s	

als	maatschappelijk	verantwoord	ondernemen,	bijvoor-

beeld	door	duurzaam	te	werken.	Landen	als	Zuid-Korea,	

maar	ook	China	boeken	volgens	Balkenende	duidelijk	

vooruitgang.	Aan	het	slot	van	zijn	optreden	arrangeerde	

dagvoorzitter	Jonker	een	korte	ontmoeting	tussen	Jeroen	

Slaghekke,	een	jong	talent	in	de	autoracewereld	en	

Balkenende,	groot	fan	van	de	Formule	1.	Slaghekke	zei	

onomwonden	de	strijd	aan	te	gaan	om	‘een	stoeltje’	in	de	

Formule	1	en	daarvoor	sponsors	te	zoeken.	Ook	de	WD	

is	voor	het	organiseren	van	de	Industriedag	afhankelijk	

van	bijdragen	van	sponsors.	Ernst	&	Young	was	dit	jaar	

hoofdsponsor	van	het	evenement	dat	verder	door	een	

groot	aantal	bedrijven	en	instellingen	met	donaties	is	

ondersteund.	Over	de	opzet	van	de	Industriedag	voor	

2013	kon	WD-voorzitter	Teun	Muller	nog	niet	veel	vertel-

len.	De	kans	dat	de	deelnemers	dan	weer	een	congres	

aan	boord	van	een	boot	meemaken	is	zeker	aanwezig,	

liet	Muller	doorschemeren.	Wel	staat	als	een	paal	boven	

water	dat	er	opnieuw	sponsors	nodig	zijn.	,,De	strijd	om	

het	hoofdsponsorschap	is	dan	ook	opnieuw	begonnen’’,	

concludeerde	Jonker	aan	het	slot	van	de	middag.”

Cor van Santen  
freelance	journalist	(onder	meer	voor	het	AD)	

en	tekstschrijver
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Politieagent,	brandweerman,	astronaut.		In	de	reeks	jongensdro-

men	staat		het	laatste	beroep	steevast	op	de	eerste	plaats.	Reiziger	

tussen	de	sterren,	wie	wil	dat	nou	niet?	Twee	hebben	we	er	gehad	in	

Nederland,	astronauten:	Wubbo	Ockels	(als	kind	heb	ik	nog	met	hem	

gespeeld	in	de	Van	Imhoffstraat	in	Groningen)	en	André	Kuipers.

André	komt	zijn	verhaal	vertellen	op	de	Industriedag	2012	op	de	vlieg-

basis	Gilze-Rijen.	Hij	is	vrij	klein,	kleiner	dan	ik	dacht.	Maar,	casual	

gekleed	straalt	hij	de	zelfverzekerdheid	uit	die	je	van	een	astronaut	

verwacht.	Ontspannen	en	met		gedrevenheid	vertelt	hij	over	zijn	we-

reld,	een	wereld	die	de	meesten	van	ons	letterlijk	boven	de	pet	gaat.

‘Waarom	wil	de	mens	de	ruimte	in?	Gewoon,	omdat	die	er	is.	Hoe	gaat	

dat	in	z’n	werk?	De	4	D’s:	dromen,	denken,	durven,	doen.’	

Talloze	anekdotes	passeren	de	revue.	De	Soyoezraket	is	ooit	ontwor-

pen	voor	twee	bemanningsleden,	maar	omdat	de	Russische	partij-

voorzitter	Chroetsjov	de	geschiedenis	in	wilde	gaan	als	de	pionier	van	

de	ruimtevaart,	gaf	hij	opdracht	om	nog	een	derde	zetel	te	monteren.	

Kan	niet,	zei	de	hoofdingenieur.	Als	het	toch	lukt,	mag	je	mee,	was	

Chroetsjov’s	antwoord.	Toen	kon	het	wel.	Sedertdien	gaan	er	drie	be-

manningsleden	mee	met	de	Soyoez,	maar	het	is	een	beetje	krap.	

Sinds	Yuri	Gagarin	ooit	zijn	hoge	nood	ledigde	tegen	het	wiel	van	het	

voortstuwingsvoertuig	in	de	steppen	van	Kazachstan,	plast	iedere	

astronaut	op	dezelfde	plaatsen	op	dezelfde	tijd	voor	de	lancering.	

Bijgeloof	en	topwetenschap	gaan	hand	in	hand.

Waarom	een	lancering	vanuit	Kazachstan?	Het	is	dichtbij	de	evenaar	en	

als	er	iets	mis	mocht	gaan,	raak	je	hoogstens	een	verdwaalde	kameel.	

Prachtige	slights	verlevendigen	André’s	voordracht.	De	banen	om	de	

aarde	zijn	zo	uitgezet	dat	vrijwel	alle	landen	voorbij	komen.	Nederland	

is	amper	één	minuut	lang,	bij	een	snelheid	van	28000	km	per	uur.	

Aurora	borealis	en	aurora	australis,	het	noorder-	en	het	zuiderlicht,	

zien	er	vanuit	de	ruimte	magnifiek	uit.	Ook	de	(toen	nog)	

verlichte	Belgische	snelwegen	vormen	een	herkenbaar	

beeld.	

Een	ander	fenomeen	dat	de	luisteraars	doet	huiveren,	

is	het	ruimtegruis.	Dachten	wij	dat	het	heelal	leeg	was.	

Maar	nee,	het	is	een	kosmische	vuilnisbelt.	Het	meest	

bepalende	in	de	ruimte	is	de	gewichtloosheid.	Je	zweeft,	

en	omdat	je	zweeft	is	er	geen	onder	en	geen	boven.	

Slapen	doe	je	tegen	het	plafond	of	ondersteboven	in	een	

bezemkast,	eten	moet	uit	een	zakje	geknepen	worden,	

en	je	behoefte	doen…?	Daar	is	een	soort	stofzuiger	voor	

geconstrueerd.	‘Vergeten	om	‘m	aan	te	zetten,	doe	je	

maar	één	keer,’	zegt	André	droogjes.	

Natuurlijk	moet	er	ook	getraind	worden.	Hoe	doe	je	dat?	

Je	plaatst	gewoon	een	loopband	verticaal	tegen	de	wand	

en	jogt	parallel	aan	de	vloer,	of	aan	het	plafond.	Wel	

eerst	even	een	kabeltje	aansluiten	om	je	op	je	plaats	

te	houden.	Het	leven	in	de	ruimte	is	een	leven	zonder	

grond	onder	je	voeten.	Een	ervaring	zonder	vergelijk.	

‘Ik	zou	morgen	terug	willen,’	besluit	André	zijn	relaas.	

Stiekem	voelen	wij,	de	ademloze	luisteraars,	ons	al-

lemaal	een	beetje	astronaut.

Jochum Visser
Visser	&	Silfhout	advocaten

INDUSTRIEDAG 2012
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nieuws van de wd

Het	cadeau	van	Dordt	Onderneemt,	in	samen	werking	met	Hotel	Van	

Der	Valk	Dordrecht	en	de	ROM-D	voor	alle	gasten	van	de	Industriedag	

Werkgevers	Drechtsteden,	bleek	een	succes.	De	gasten	ontvingen	

een	luncharrangement	voor	twee	personen,	te	besteden	bij	Van	der	

Valk	Dordrecht	op	Businesspark	Amstelwijck.	De	eerste	reserveringen	

werden	kort	na	het	uitreiken	van	deze	waardebonnen	al	genoteerd.	

Het	thema	van	de	Industriedag	was	risicovol	ondernemen.	Jasper	

Mos,	wethouder	Economische	Zaken:	"Zonder	risico	geen	rendement.	

Het	getuigt	van	ondernemerschap	om	juist	in	deze	tijden	te	durven	

investeren.	Het	nieuwe	Hotel	van	der	Valk	Dordrecht	is	daar	een	mooi	

voorbeeld	van	en	een	aanwinst	voor	zowel	ondernemers	als	bezoekers	

van	onze	stad	en	regio."

Afscheidspresentje van 
Dordt Onderneemt 
en de ROM-d schot in de roos
 

Nieuwjaarsreceptie 
Werkgevers Drechtsteden
De nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar gehouden op maandag 
14 januari 2013 van 17.00 tot 19.00 uur en zal plaatsvinden in de 
Duurzaamheidsfabriek, Leerparkpromenade 50 in Dordrecht.
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Na	vanuit	het	luchtledige	van	Andre	Kuipers	te	zijn	neer-

gedaald,	is	het	de	beurt	aan	de	man	van	de	bestseller	

(dat	wil	niets	zeggen	over	de	mate	waarin	het	gelezen	

wordt,	leren	we	later)	‘En	nu	laat	ik	mijn	baard	staan’	

Leen	Zevenbergen,	CEO	van	Qurius.	Aan	hem	de	taak	om	

de	toehorende	ondernemers	mee	te	nemen	in	de	risico’s	

die	bij	ondernemerschap	horen.	Leen	doet	dit	met	verve.	

Hoe	kan	het	ook	anders	als	je	dit	50	keer	per	jaar	doet.	

Gelardeerd	met	prachtige	anekdotes	en	levenslessen;	

over	WC	rollen,	liftsessies	en	de	achterkant	van	visite-

kaartjes.	Leerzaam?	Jazeker!

Waar	liggen	de	risico’s	vandaag	de	dag?	Niet	zozeer	bij	

de	dingen	die	wij	zien.	Natuurlijk,	die	zijn	er,	maar	de	

echte	risico’s	liggen	daar	waar	we	ze	niet	zien.	Zaken	die	

later	pas	aan	de	dag	komen	en	waarvoor	je	publiekelijk	

aangeklaagd	kan	worden.	Want	als	je	een	bedrijf	leidt,	

treedt	je	op	de	voorgrond.	Dat	geeft	de	verantwoordelijk-

heid	om	als	je	van	zaken	op	de	hoogte	bent,	je	maatrege-

len	moet	treffen.	Het	kost	wellicht	wat,	maar	uiteindelijk	

legt	het	je	geen	windeieren.	

Sustainability,	duurzaamheid,	is	zo’n	thema.	Binnen	5	

jaar,	zo	voorspelt	Leen,	moet	alles	duurzaam	zijn.	We	

stevenen	af	op	de	circulaire	economie,	al	is	het	alleen	al	

om	de	eindigheid	van	grondstoffen	het	hoofd	te	kunnen	

bieden.	Als	je	hier	niet	mee	omgaat,	is	er	zeker	sprake	

van	risicovol	ondernemen.

Moet	je	nu	dan	nog	wel	willen	of	gaan	ondernemen,	want	met	al	deze	

risico’s	en	de	crisis	waar	we	in	zitten?	‘Crisis,	er	is	geen	crisis’,	stelt	

Leen.	Natuurlijk	gebeurt	er	wel	wat,	maar	met	het	nodige	ondernemer-

schap	kan	je	daarin	het	verschil	maken.	Wat	dat	vraagt?	Creativiteit,	

innovativiteit	en	enthousiasme.	Dromen,	durven,	doen	(waar	heb	ik	

dat	meer	gehoord	…).	Groot	voorbeeld	is	Google,	waarbij	werknemers	

verplicht	worden	om	20%	van	hun	tijd	aan	nieuwe	dingen	te	beste-

den	en	ondernemerschap	in	het	bedrijf	te	brengen.	Mee-denken	en	

mee-delen,	dan	niet	alleen	upside,	maar	ook	downside.	Dan	komen	de	

echte	ideeën	boven	drijven,	ontstaat	er	vanuit	die	omgeving	de	sfeer	

van	succes.

Crisis.	Wat	we	eigenlijk	leren	is	dat	die	er	is	wanneer	de	risico’s	onze	

geestdrift	en	daadkracht	afremmen.	Dat	is	pas	crisis.	Het	komt	er	

op	aan	om	op	zoek	te	gaan	naar	onze	inspiratie	en	passie	en	die	te	

volgen.	Natuurlijk	gaat	het	dan	ook	wel	eens	niet	goed.	Maar	1	ding	is	

zeker:	zonder	enthousiaste,	inspirerende	en	daadkrachtige	onderne-

mingszin	lopen	we	echt	grote	risico’s!

Peter de Graaf
I4-YOU	Business	Solutions

Crisis; er is 
geen crisis!

INDUSTRIEDAG 2012
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LESSEN UIT DE 
SPORT EN DE 
POLITIEK
In een gepassioneerd en vooral ook humoristisch 

betoog liet Jan Peter Balkenende de overeenkomsten in 

de werelden van sport, politiek en bedrijfsleven de revue 

passeren. Dat we naar een ervaringsdeskundige 

luisterden was duidelijk: hij is autocoureur, voormalig 

minister-president en partner bij Ernst & Young.

Er	zijn	veel	lessen	uit	de	sport	te	gebruiken	in	het	bedrijfsleven.	

Van	sporters	als	Pieter	van	den	Hoogenband,	Epke	Zonderland		

en	Marianne	Timmer	kunnen	we	leren	dat	het	belangrijk	is	om	

alles	aan	de	kant	te	zetten	om	je	doel	te	bereiken:	zij	hebben	

de	absolute	wil	om	het	beste	uit	zichzelf	te	halen.	Daarnaast	

tonen	ze	spirit	en	doorzettingsvermogen.	Waar	draait	het	dus	

om?	Weten	wat	je	wilt,	een	stip	op	de	horizon	zetten	en	net	zo	

lang	doorgaan	tot	je	het	doel	bereikt	hebt.	Daarbij	is	ook	de	

sfeer	van	groot	belang.	Balkenende	roemt	de	sprinter	Martina:	

een	groot	sportman	die	door	zijn	persoonlijkheid	voor	een	

goede	onderlinge	sfeer	zorgt.

Aan	de	hand	van	een	voorbeeld	uit	zijn	tijd	als	minister-

president	schetst	Balkenende	dat	het	ook	op	het	gebied	van	de	

(Europese)	politiek	belangrijk	is	om	te	weten	wat	je	wilt.	Zorg	

dat	je	altijd	goede	argumenten	gebruikt	en	zoek	naar	samen-

werking:	je	kunt	het	niet	alleen!	Als	je	goed	als	team	opereert	

kun	je,	zelfs	tegen	de	stroom	in,	toch	dingen	realiseren.	Het	

moge	duidelijk	zijn	dat	alle	genoemde	aspecten	ook	in	het	

bedrijfsleven	van	levensbelang	zijn.	Balkenende	signaleert	

tenslotte	dat	duurzaam	ondernemen	in	onze	huidige	wereld	

steeds	vanzelfsprekender	wordt.	Duurzaamheid	oppakken	is	

belangrijk,	JUIST	om	het	beter	te	doen	dan	je	concurrent:	eerst	

de	waarde,	dan	de	visie.	Hij	is	er	van	overtuigd	dat	dit	de	kant	

is	die	we	op	moeten	gaan:	sustainability	is	een	business	driver	

geworden!

Sylvia Monné
Van	Lanschot	Bankiers
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Veel	voorbeelden	uit	zijn	praktijk	blijken	breed	toepasbaar,	

zeker	ook	in	ondernemersland.

Bij	inzet	zoeken	ze	een	evenwicht	tussen	doel	van	de	missie	

en	de	mate	van	risico	die	daar	bij	hoort.	Het	calculatorisch	

risico.	Bijkomend	risico	is	dat	veelal	gebruik	gemaakt	wordt	

van	nieuw	ontwikkelde	techniek	onder	moeilijke	omstandig-

heden.	Dit	is	niet	altijd	vooraf	volledig	te	testen.	Mitigatie	van	

gecalculeerde	risico’s	is	de	stelling.

De	tweede	militair	die	we	mochten	aanhoren	was	Generaal-

majoor	Ton	Tieland,	plaatsvervangend	Commandant	Lucht-

strijdkrachten.	Zijn	inleiding	met	de	titel:	“risicovol	onderne-

men,	maar	natuurlijk”	gaf	eveneens	een	interessant	kijkje	in	

de	militaire	benadering	van	risicovolle	projecten.	Opvallend	is	

de	aandacht	voor	cyber	en	space.	Wij	zijn	zo	afhankelijk	van	

alles	wat	in	de	ruimte	aanwezig	is,	dat	het	openbaar	leven	

volledig	tot	stilstand	komt	als	contact	zou	wegvallen.	Het	

wegvallen	van	contacten	met	de	ruimte	is	geoefend,	maar	de	

oefening	moest	worden	gestaakt	omdat	de	problemen	ook	

voor	de	krijgsmacht	te	groot	werden.	Dit	risico	krijgt	nu	veel	

aandacht.	Zo	blijkt	dat	ontvangststations	op	aarde	te	weinig	

beschermd	zijn.

Zoals	te	verwachten	was,	is	de	militaire	aanpak	grondig	en	

zeer	doordacht,	waarbij	er	alsnog	dingen	fout	kunnen	gaan.	

Er	blijft	derhalve	ruimte	over	voor	zelfstandig	handelende	

mensen/militairen.

Rien Paans
Verstegen	accountants	en	belastingadviseurs

Luitenant-generaal	drs.	Hans	Wehren	had	als	titel	voor	zijn	

inleiding	“wie	ondernemen	serieus	neemt,	investeert	in	veilig-

heid”.	Voor	ondernemers	is	het	interessant	om	te	zien	hoe	de	

Strijdkrachten	met	een	dergelijk	onderwerp	omgaan.	Veiligheid	

is	immers	een	ingesleten	tweede	natuur	voor	de	Strijdkrachten,	

maar	in	ondernemingen	nog	betrekkelijk	nieuw	terrein.	In	een	

boeiend	betoog	heeft	de	heer	Wehren	ons	door	deze	materie	

heen	geleid.

Hij	begon	te	vertellen	dat	de	krijgsmacht	momenteel	niet	direct	

een	groeimarkt	is,	maar	gaf	nog	even	kort	het	bestaansrecht	

aan	van	de	krijgsmacht.	De	bescherming	van	volk	en	land	is	

evident.	

Moeilijker	uit	te	leggen	is	de	buitenlandse	inzet.	Toch	is	dit	

ook	belangrijk	voor	Nederland.	De	Nederlandse	economie	is	

voor	70%	afhankelijk	van	het	buitenland.		Economie	is	altijd	

gebaat	bij	stabiliteit.	Als	Nederland	bijdraagt	aan	stabiliteit	in	

de	wereld	plukken	we	daar	economisch	de	vruchten	van.	Als	

voorbeeld	noemde	hij	de	bescherming	van	de	koopvaardij	voor	

de	kust	van	Somalië.

Zoals	je	mag	verwachten	gaan	militairen	strategisch	om	met	

risicoanalyse.	Wereldwijd	wordt	in	kaart	gebracht	wat	mogelijk	

toekomstige	probleemgebieden	gaan	worden	waar	Neder-

landse	inbreng	noodzakelijk	zou	kunnen	zijn.	Men	kijkt	o.a.	

naar	bevolkingsaanwas,	overbevolking,	vluchtelingenstromen	

en	belangrijke	grondstoffen	in	regio’s.	Op	basis	hiervan	maakt	

men	keuzes	voor	de	lange	termijn	ten	aanzien	van	benodigd	

materieel	en	opleiding	van	manschappen.

INDUSTRIEDAG 2012

Na de lunchpauze moeten spreken en dan de 

aandacht van het publiek vasthouden is geen een-

voudige opgave. Dit jaar viel deze zware taak toe 

aan een tweetal militairen die dit risico namen en 

hier voortreffelijk in slaagden.

Militaire inbreng 
op Industriedag
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Vandaag	met	Werkgeversvereniging	Drechtsteden	naar	de	

militaire	vliegbasis	in	Gilze-Rijen	geweest.	Inspirerende	sprekers	

passeerden	de	revue,	onder	meer	onze	astronaut	André	Kuipers	

en	onze	voormalig	premier	Balkenende.	Aan	het	einde	van	de	

middag	kregen	we	een	rondleiding	over	de	basis	en	mochten	

we	ook	nog	even	de	Apache	helikopters	aanschouwen.	Er	liep	

daar	veel	personeel	rond	en	zo	kwam	ik	Bambi	tegen.	Een	jonge	

intelligente	meid	die	gezagsvoerder	is	op	de	Apache	helikopter.	

Een	collega	van	mij	vroeg	waar	zij	de	naam	‘Bambi’	vandaan	

heeft	en	dat	was	niet	omdat	zij	vrouw	is.	Zij	heeft	een	aantal	

keren	gediend	in	Afghanistan	en	is	meerdere	malen	in	gevechts-

situaties	beland	met	de	Apache	helikopter.	Alle	handelingen	en	

elk	schot	wordt	geregistreerd	en	gefilmd	en	de	beelden	worden	

linea	recta	naar	het	Openbaar	Ministerie	gestuurd.	Die	worden	

geëvalueerd,	besproken	en	beoordeeld.	Tijdens	haar	eerste	

gevecht	sprong	op	het	allerlaatste	moment	een	hert	voor	een	

tank	die	zij	onder	schot	had	en	vandaar	haar	bijnaam	‘Bambi’.	Ik	

vroeg	haar	waarom	zij	voor	dit	vak	heeft	gekozen	en	vol	passie	

sprak	zij	over	haar	werk	als	militair	en	dat	zij	ook	echt	het	verschil	

kan	maken	voor	mensen	in	nood.	Zowel	voor	de	bevolking	aldaar	

als	voor	militairen	die	in	nood	zijn.	De	Apache	helikopter	wordt	

altijd	pas	geroepen	als	militairen	in	levensnood	verkeren	en	

niet	meer	zelfstandig	uit	een	oorlogssituatie	kunnen	komen.	

De	opleiding	om	de	Apache	helikopter	te	kunnen	bedienen	en	

te	kunnen	vliegen	duurt	7	jaar.	Elke	dag	intensieve	studie	en	

training.	Zij	is	gezagsvoerder	op	de	Apache	helikopter	en	dan	ben	

je	nog	langer	onderweg.	Op	dit	moment	volgt	ze	een	universitaire	

opleiding,	omdat	zij	dit	werk	niet	eeuwig	kan	blijven	doen.	Maar	

haar	passie	om	het	verschil	te	maken	in	nijpende	situaties	en	iets	

te	kunnen	betekenen	voor	deze	wereld	is	mij	bij	gebleven.	Velen	

die	niet	bekend	zijn	met	het	werk	van	militairen	zien	haar	wellicht	

als	een	dame	die	het	leuk	vindt	om	krijgertje	te	spelen,	maar	zij	

verafschuwt	oorlog	en	gevechtshandelingen.	Zij	weet	beter	dan	

ons	welk	leed	dit	oplevert	en	dat	was	van	haar	gezicht	af	te	lezen,	

Een van onze leden, Remco Valkman, plaatste het volgende bericht op Facebook 
naar aanleiding van de Industriedag. We vonden dit een dusdanig bijzonder 
bericht dat we hebben gekozen om het in de nieuwsbrief op te nemen.

Facebook
maar	zij	weet	ook	dat	‘vrede’	niet	vanzelfsprekend	is	en	dat	

‘veiligheid’	geboden	moet	worden	om	een	samenleving	

op	te	kunnen	bouwen.	Haar	toewijding	en	inzet	voor	een	

betere	wereld	ontroert	me.	Zij	verdient	geen	tonnen	in	de	

internationale	hulpindustrie	en	koketteert	ook	niet	met	

een	nobele	inborst.	Een	morele	superioriteitswaan	is	haar	

al	helemaal	vreemd.	Zij	doet	gewoon	haar	werk,	tegen	een	

normaal	salaris	en	is	bereid	om	grote	risico’s	te	nemen	om	

mensen	in	den	vreemde	een	veiliger	omgeving	te	geven	

en	is	er	stellig	van	overtuigd	dat	dit	ook	onze	veiligheid	

ten	goede	komt.	We	hebben	tal	van	grote	sprekers	gehad,	

maar	dit	meiske	die	ik	zo	tegenkwam	aan	het	einde	van	

de	middag	in	de	hal	van	de	Apache	helikopters	is	mij	het	

meest	bij	gebleven.	In	al	haar	bescheidenheid	heeft	zij	

grote	indruk	op	mij	gemaakt.

Remco Valkman
NestrX
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interview met Pier Eringa

De	komende	jaren	gaat	de	beroepsbevolking	dusdanig	slinken	

dat	ondernemers	zich	eigenlijk	nu	al	-	terwijl	er	nog	sprake	is	

van	groeiende	werkloosheid	-	het	hoofd	dienen	te	breken	over	

hoe	ze	straks	de	leeg	vallende	arbeidsplaatsen	kunnen	opvul-

len.	De	prognoses	voor	pakweg	de	komende	tien	jaar	zijn	verre	

van	bemoedigend.	In	de	leeftijdscategorie	van	15	tot	65	jaar	zal	

er	een	afname	zijn	van	een	miljoen	mensen.	Een	zorg	die	met	

name	ook	de	gezondheidszorg	treft.	

Toch	ziet	voorzitter	Pier	Eringa	van	de	Raad	van	Bestuur	van	het	

Albert	Schweitzer	ziekenhuis	nog	geen	al	te	grote	problemen

opdoemen,	al	moet	hij	toegeven	dat	de	toekomst	onzeker	is	

omdat	bijvoorbeeld	niet	bekend	is	hoeveel	ruimte	er	is	om	te	

groeien	en	op	welk	niveau.	´Wat	doet	de	politiek?´,	dat	is	de	

grote	vraag	die	de	top	bezighoudt.	Met	4000	beroepskrachten,	

270	medisch	specialisten	en	honderden	vrijwilligers	is	het	

Albert	Schweitzer	ziekenhuis	de	grootste	werkgever	in	de	

regio,	zoals	Eringa	stelt.	Met	een	omzet	van	270	miljoen	

per	jaar	wordt	vijf	miljoen	winst	gemaakt.	

Eringa:	“Wil	je	als	ziekenhuis	de	ontwikkelingen	op	de	voet	

volgen	dan	moet	je	een	visie	hebben,	want	anders	word	je	een	

gewillig	slachtoffer	van	adviesbureaus.”	Volgens	hem	zit	het	

wel	goed	met	de	visie.	Met	trots:	“We	zijn	een	aantrekkelijke	

werkgever,	zowel	voor	medisch	specialisten	als	voor	verplegend	

personeel.	Artsen	kunnen	hier	volop	vakproductie	draaien,	

onderzoek	doen	en	opleiden.	Ook	voor	het	verplegend	perso-

neel	liggen	er	volop	kansen	in	een	goede	werksfeer.	Je	ziet	dat	

steeds	meer	verpleegkundigen	vanaf	de	basis	doorgroeien	naar	

specialisaties.	Daar	gaan	ze	ook	voor.”	

Maar	wat	als	in	de	toekomst	te	weinig	mensen	beschikbaar	

zijn?	Eringa	is	daar	duidelijk	over.	“We	zullen	meer	moeten	doen	

met	minder	mensen.”	En	volgens	hem	kan	dat	ook.	De	techniek	

Optimale zorg, ook 
bij krimpen van de 
arbeidsmarkt 

schrijdt	steeds	verder	voort.	Als	voorbeeld	noemt	hij	het	

experiment	met	de	plankjes	onder	de	matrassen	van	de	pati-

entenbedden	die	hartslag	en	allerlei	bewegingen	registreren.	

Daardoor	kunnen	verpleegkundigen	ook	op	afstand	de	pati-

enten	in	de	gaten	houden.	Maar	hij	is	er	zeker	van	dat	er	meer	

technische	hoogstandjes	mogelijk	zijn,	zodat	het	verplegend	

personeel	niet	meer	een	groot	deel	van	hun	tijd	op	de	stoel	

achter	de	computer	moet	doorbrengen.	Er	komt	zodoende	

meer	tijd	en	ruimte	vrij	aan	het	bed.	

“Een	ander	gegeven	is	dat,	alleen	al	om	de	kosten	te	

beteugelen,	de	gewone	zorg	meer	een	zaak	dient	te	

worden	van	de	huisarts.	Niet	voor	alles	heb	je	een	

ziekenhuis	nodig.	Er	wordt	over	dit	soort	zaken	ook	

overleg	gevoerd	met	de	huisartsen.”	Verder	stipt	Eringa	aan	

dat	patiënten	eraan	zullen	moeten	wennen	dat	ze	in	

de	toekomst	verder	van	huis	zullen	moeten	voor	een	speciale	

behandeling	of	operatie	in	een	daarop	gericht	ziekenhuis.	

Daar	is	al	een	begin	mee	gemaakt.	En	dat	dankzij	verfijnde	

technieken,	operaties	ook	minder	ingrijpend	behoeven	te	zijn,	

waardoor	het	aantal	ligdagen	nog	steeds	verder	terugloopt.	

Ook	dat	is	winst.	Alles	bij	elkaar	genomen	ziet	Pier	Eringa	de	

toekomst	met	vertrouwen	tegemoet.	“In	een	goed	ziekenhuis	

met	volop	kansen	willen	mensen	graag	werken.	Ook	in	een	

tijd	van	personeelsschaarste	zal	het	wel	lukken	die	zorg	te	

verlenen	waar	patiënten	recht	op	hebben	en	die	tot	tevreden-

heid	stemt.”	

Nel van de Berg 
Oud	journaliste	AD	De	Dordtenaar
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Velen	van	u	zullen	inmiddels	weten	dat	wij	als	WD	al	geruime	tijd	

bezig	zijn	om	een	matrix	te	ontwikkelen	waarin	op	een	overzichtelijke	

manier	wordt	weergegeven	hoe	de	kwaliteit	is	van	de	omgevingsfac-

toren	die	van	belang	zijn	voor	een	onderneming	in	onze	regio.	Het	

gaat	hierbij	over	zaken	als	bijvoorbeeld	scholing,	bereikbaarheid	en	

huisvesting.	

Nadat	wij	deze	matrix	hadden	opgezet,	hebben	wij	tijdens	de	laatste	

ledenvergadering	ook	jullie	hulp	ingeroepen	om	de	beoordelingen	zo	

betrouwbaar	mogelijk	te	maken.	En	we	kunnen	nu	zeggen	dat	hij	af	

De matrix 
als tool om 
de regio te 
verbeteren

is.	Maar	dat	betekent	zeker	niet	dat	we	nu	klaar	zijn.	Integen-

deel,	eigenlijk	begint	het	nu	pas.	

Want	zoals	u	zult	begrijpen	hebben	niet	alle	onderdelen	een	

voldoende	gekregen.	Daar	moet	dus	aan	worden	gewerkt.	

Inmiddels	is	er	een	overleg	geweest	met	burgemeester	Brok	

waarin	de	belangrijkste	punten	zijn	besproken,	zoals	het	nog	

niet	goed	functioneren	van	de	Omgevingsdienst	en	Stedin.	

Maar	ook	het	onderwijs	is	aan	de	orde	geweest.	

Verenigingsnieuws
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De matrix 
als tool om 
de regio te 
verbeteren

Nieuw bestuurslid Dennis Oemar Said 
stelt zich voor

“De netwerkfunctie
blijft onverminderd van 
kracht”

Het	is	goed	om	te	melden	dat	er	naar	aanleiding	

van	gesprekken	alweer	concrete	acties	en	afspra-

ken	zijn	gekomen.	Zo	hebben	we	inmiddels	de	

eerste	gesprekken	gevoerd	met	mensen	van	Stedin	

om	te	zorgen	dat	een	aanvraag	van	u	als	onder-

nemer	voor	bijvoorbeeld	het	verplaatsen	van	een	

meterkast	veel	sneller	wordt	behandeld.	Ze	erken-

nen	bij	Stedin	deze	problemen	en	zijn	met	concrete	

oplossingen	bezig.	Wij	beloven	u	in	ieder	geval	dat	

wij	hen	nauwlettend	zullen	volgen.	

Het	bestuur	heeft	onlangs	ook	gesproken	met	de	

voorzitter	van	het	College	van	Bestuur	van	het	Da	

Vinci	College,	de	heer	Vrancken,	en	in	dit	gesprek	

zijn	de	problemen	met	het	onderwijs	uit	de	matrix	

uitgebreid	aan	de	orde	geweest.	En	ook	hier	zijn	

concrete	afspraken	gemaakt	om	tot	beter	onderwijs	

te	komen.	

Uiteraard	zullen	we	elk	jaar	bekijken	of	er	verbete-

ringen	zijn	opgetreden	opdat	we	de	matrix	kunnen	

aanpassen.	Want	een	matrix	met	mooie	cijfers	geeft	

u	in	de	Drechtsteden	een	goed	ondernemerskli-

maat.	En	zoals	inmiddels	is	besproken	met	Bert	ten	

Veen,	strategisch	adviseur	Acquisitie	Ruimtelijke	

Realisatie	bij	de	gemeente	Dordrecht,	kan	een	

goede	matrix	ook	hen	helpen	om	mooie,	nieuwe	

bedrijven	naar	onze	regio	te	halen.	

Kortom,	de	matrix	wordt	door	veel	mensen	gezien	

als	een	tool	om	het	ondernemersklimaat	voor	

ondernemers	te	verbeteren.	Als	u	de	matrix	wilt	

bekijken,	dan	verwijzen	wij	u	naar	de	WD-site.

www.werkgeversdrechtsteden.nl	

Tot	slot	vragen	wij	nog	om	uw	medewerking.	Als	

u	voorvallen	kent	die	ons	kunnen	helpen	zaken	te	

verbeteren,	dan	horen	wij	dat	graag.

Bert de Winter
Commissie	Economie	en	Innovatie

Sinds	december	2012	ben	ik	bestuurslid	van	Werkgevers	Drechtsteden.	

Mijn	naam	is	Dennis	Oemar	Said	en	ik	ben	geboren	en	getogen	in	Dord-

recht.	Bedrijfsmatig	richt	mijn	organisatie	Kanters	Horeca	Advies	zich	op	

rendementverbetering	in	de	horeca,	de	leisure	en	de	gezondheidszorg.	

Binnen	het	bestuur	van	Werkgevers	Drechtsteden	ben	ik	als	penning-

meester	verantwoordelijk	voor	het	opstellen	en	bewaken	van	de	begro-

ting	en	de	administratieve	organisatie	van	de	vereniging.	Daarnaast	ben	

ik	samen	met	Ad	Boom	portefeuillehouder	van	de	cluster	´Netwerken	en	

Ledenwerving´.	

Elkaar	introduceren	bij	relaties	en	business	gunnen,	maar	ook	lobbyen,	

kennisoverdracht	en	verkoopcapaciteiten	stimuleren	om	opdrachten	aan	

spelers	uit	de	Drechtsteden	te	geven,	zijn	een	aantal	steekhoudende	

kernwoorden.	De	WD	speelt	hierin	een	actieve	rol	en	wil	zich	daarvoor	in-

houdelijk	laten	voeden	met	informatie	van	en	over	de	leden.	Dit	zal	ertoe	

leiden	dat	meer	leden	aanbevelingen	en	introducties	bij	potentiële

opdrachthouders	krijgen	vanuit	de	WD,	onder	andere	door	te	participe-

ren	in	de	ledengroepen,	maar	ook	tijdens	netwerkbijeenkomsten	waar	

de	WD	aanwezig	is.	De	netwerkfunctie	blijft	onverminderd	van	kracht	

maar	gaat	nog	meer	inspelen	op	belangenbehartiging.	Om	de	invloed	

van	de	WD	in	de	regio	verder	te	kunnen	uitbreiden	is	het	van	groot	

belang	dat	de	WD	in	omvang	toeneemt.	Ledenwerving	valt	onder	de	ver-

antwoordelijkheid	van	Ad	Boom	en	ondergetekende.	Hierbij	streven	wij	

naar	een	toename	van	10%	van	het	ledenaantal.	Het	lidmaatschap	moet	

om	velerlei	redenen	aantrekkelijk	zijn,	niet	in	de	minste	plaats	vanwege	

commerciële	kansen	en	opdrachten	die	voortvloeien	uit	contacten	met	

de	WD.	Andere	varianten	van	onderscheidend	

netwerken	moeten	worden	uitgedacht	en	uitge-

werkt,	bijvoorbeeld	netwerken	in	samengestelde	

groepen	(segmenteren),	een	actieve	netwerk-

formule	die	gericht	is	op	het	onderling	de	bal	

toespelen	en	elkaar	introduceren	bij	relaties,	

het	liëren	met	andere	netwerkclubs	(naar	het	

voorbeeld	van	het	Drechtstedenakkoord)	en	

een	verbinding	leggen	tussen	werkgevers	

(onderling),	organisaties	en	overheidsorganen.	

Ik	hoor	graag	van	u	waar	u	naar	op	zoek	bent!

Dennis Oemar Said
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Eefje	heeft	twee	van	de	drie	fiscale	stimuleringsmaatregelen	nader	

uiteengezet,	zijnde	de	WBSO	(Wet	Bevordering	Speur-	en	Ontwik-

kelingswerk)	en	de	R&D-aftrek	(Research	&	Development	Aftrek).	

De	WBSO	geeft	ondernemers	een	korting	op	het	bedrag	aan	loon-

belasting	dat	afgedragen	dient	te	worden	aan	de	belastingdienst.	

De	R&D-aftrek	geeft	ondernemingen	de	mogelijkheid	een	aanvul-

lende	aftrekpost	in	aanmerking	te	nemen	van	40%	van	te	kwalifice-

ren	kosten	en	uitgaven.	Karen	is	vervolgens	nader	ingegaan	op	de	

innovatiebox,	zijnde	een	maatregel	die	ervoor	zorgt	dat	opbreng-

sten	uit	van	innovatie	belast	worden	tegen	slechts	5%	vennoot-

schapsbelasting.	

De	conclusie	van	de	Masterclass	is	dat	zodra	een	ondernemer	

R&D-activiteiten	onderneemt,	hij	er	goed	aan	doet	om	de	mogelijk-

heden	voor	toepassing	van	de	fiscale	stimuleringsmaatregelen	te	

onderzoeken.	De	belangen	kunnen	namelijk	zeer	groot	zijn,	ook	bij	

kleinere	ondernemingen.	De	Masterclass	werd	afgesloten	met	een	

hapje	en	een	drankje.	

Hebt	u	de	masterclass	niet	kunnen	bijwonen,	maar	wilt	u	vrijblij-

vend	de	mogelijkheden	van	de	fiscale	stimuleringsmaatregelen	

binnen	uw	organisatie	met	één	van	ons	bespreken,	dan	kunt	u	

contact	opnemen	met	Robbert	Verver	of	Karen	Pennings	van	BDO	

op	telefoonnummer	078-6323400.	

Karen Pennings
BDO	Accountants	en	Adviseurs

Op 25 september 2012 heeft BDO de 

Masterclass ‘Innovatie en belastingen’ 

verzorgd. De bijeenkomst vond plaats op het 

kantoor van BDO aan de Laan der Verenigde 

Naties. Ruim 20 WD-leden hadden zich aan-

gemeld voor de Masterclass. De Masterclass 

werd gegeven door Eefje de Vries en Karen 

Pennings. Beiden maken onderdeel uit van 

de landelijk opererende specialistengroep 

Innovatie. 

Fiscale 
maatregelen 
stimuleren 
R&D

Terugblik op Masterclass ‘Innovatie en belastingen’
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Op	dinsdag	16	oktober	jl.	werden	wij	gastvrij	ontvangen	

bij	Cooks	Inc.	in	Dordrecht	voor	de	Masterclass	‘Social	

media,	waarom	dan?’.	Dat	het	onderwerp	actueel	is,	bleek	

wel	uit	de	opkomst.	Met	zo’n	35	deelnemers	was	de	zaal	

goed	gevuld.	Uit	een	onderzoekje	onder	de	aanwezigen	

bleek	dat	de	meesten	actief	zijn	op	Facebook,	een	groot	

deel	ook	op	LinkedIn,	terwijl	Twitter	het	minst	gebruikt	

wordt.	Bert	de	Winter	van	Bureau	BM	informeert	ons	over	

het	feit	dat	communiceren	via	social	media	een	hele	an-

dere	manier	van	communiceren	is.	Het	is	van	belang	goed	

na	te	denken	over	je	doelgroep.	

Christiaan	Beem	(manager	Interactieve	Media	bij	Cooks)	

laat	ons	zien	dat	het	onderzoek	onder	de	aanwezigen	

strookt	met	de	gebruikersaantallen	van	de	diverse	social	

media.	Facebook	is	veruit	de	grootste	met	1.000.000.000	

gebruikers,	daarna	volgen	LinkedIn,	Twitter,	YouTube	en	

SlideShare.	Er	zijn	nog	veel	meer	netwerken,	het	is	be-

langrijk	het	kanaal	te	zoeken	wat	bij	jou	en	je	bedrijf	past.	

De	diverse	kanalen	hebben	elk	hun	eigen	kenmerken/

voordelen.	Twitter	kan	bijvoorbeeld	worden	gebruikt	om	

te	weten	wat	er	leeft	onder	je	doelgroep,	het	vinden	van	

gelijkgestemden,	terwijl	je	met	Facebook	meer	bouwt	aan	

een	community	rondom	je	merk	en	het	neerzetten	van	een	

identiteit.	LinkedIn	geeft	je	bedrijf	een	gezicht	door	mid-

del	van	je	werknemers	en	YouTube	kan	uitstekend	gebruikt	worden	voor	

(how-to)	video’s	over	je	product,	interviews	met	bestaande	klanten	etc.	

Via	SlideShare	kunnen	presentaties	worden	verspreid	op	internet.	Social	

media	inzetten	is	niet	altijd	nodig.	Als	het	niets	toevoegt	aan	je	bestaan-

de	middelenmix	kan	een	ander	middel	(zoals	een	brochure)	een	prima	

oplossing	zijn.	Eén	van	de	voordelen	van	social	media	is	dat	het	werkt	

als	een	olievlek.	Berichten	worden	doorgestuurd	en	geretweet	waardoor	

informatie	snel	gedeeld	wordt.	Dit	voordeel	is	tevens	het	antwoord	op	de	

vraag	‘Social	Media,	waarom	dan?’.	

Voordat	je	start	met	social	media	is	het	belangrijk	dat	je	goed	helder	

hebt	wat	je	doel	is	(zoals	de	introductie	van	een	nieuw	product),	wie	je	

doelgroep	is	(bijvoorbeeld	jongeren)	en	welke	middelen	je	gaat	inzetten	

om	je	doel	te	bereiken	(Facebook,	LinkedIn	of	juist	Twitter).	Op	basis	van	

deze	gegevens	maak	je	een	plan	van	aanpak	en	zoek	je	uit	welk	medium	

het	beste	bij	jouw	bedrijf	past.	Starten	met	de	inzet	van	social	media	

zonder	doelgericht	plan	-	we	zien	wel	waar	het	schip	strandt	-	geeft	over	

het	algemeen	(te)	weinig	resultaat	zoals	ook	bleek	uit	de	praktijkschets	

van	één	van	de	aanwezigen.	De	Masterclass	werd	afgesloten	met	enkele	

vragen	en	uiteraard	een	gezellige	netwerkborrel.	

Silvia Tinke
Valk	Welding	B.V.

Social media vragen 
om een plan

Fiscale 
maatregelen 
stimuleren 
R&D

Terugblik op Masterclass ‘Social Media’
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Drechtstad	Automatisering	organiseerde	ter	gelegenheid	van	de	lan-

cering	van	Microsoft	Windows	8	op	30	oktober	2012	speciaal	voor	de	

leden	van	Werkgevers	Drechtsteden	een	bedrijfsbezoek	bij	Microsoft	

Nederland	Schiphol.	Tijdens	een	exclusieve	presentatie	van	Windows	

8,	een	uitleg	over	het	Nieuwe	Werken	en	een	rondleiding	door	het	

Microsoft	kantoor	konden	deelnemers	met	eigen	ogen	zien	wat	voor	

impact	het	Nieuwe	Werken	heeft.	

De	dag	begon	al	vroeg,	en	hoewel	we	een	kleine	vertraging	opliepen,	

vertrokken	we	na	een	kop	koffie	per	touringcar	naar	Schiphol.	Hier	

werden	we	hartelijk	ontvangen	door	Bram	Schoordijk	van	Microsoft.	

Bram	gaf	de	visie	van	Microsoft	op	het	Nieuwe	Werken.	Het	Nieuwe	

Werken	is	tot	kunst	verheven	binnen	Microsoft	Nederland	sinds	de	

verhuizing	naar	hun	huidige	pand.	Bill	Gates	schreef	in	2005	over	

zijn	verwachtingen	van	het	Nieuwe	Werken	een	white	paper	(Digi-

tale	werkstijl:	het	Nieuwe	Werken).	Het	belangrijkste	is	dat	men	de	

veranderingen	bottom-up	doorvoert.	De	regels	zijn	niet	door	mana-

gers	in	een	ivoren	toren	bedacht	maar	op	de	werkvloer	en	tot	in	de	

finesse	doorgevoerd.	Doordat	de	grens	tussen	werk	en	privé	vervaagt,	

zijn	zelfstandigheid	en	vrijheid,	maar	hierdoor	ook	het	gevoel	van	

vertrouwen	en	verantwoordelijkheid	bij	de	werknemers,	belangrijke	

factoren	voor	het	slagen	van	het	Nieuwe	Werken.	Werk	en	privé	kun-

nen	worden	gecombineerd	door	de	afspraken	die	er	gemaakt	zijn.	

Output	gericht	werken,	werken	waar	je	bent	in	plaats	van	uitsluitend	

op	kantoor.	Voor	managers/werknemers	die	het	‘oude’	werken	ge-

wend	zijn,	is	het	dus	vooral	‘loslaten’.	Voor	veel	MKB-werkgevers	was	

dit	een	‘eye-opener’.	En	bij	menigeen	kwam	de	vraag	op	of	dit	niet	

‘erg	Amerikaans’	was.	Het	was	hoe	dan	ook	leerzaam	om	te	zien	dat	

je	met	vrijheid	meer	verantwoordelijkheidsgevoel	creëert.	

De	introductie	van	Windows	8	leverde	veel	O’s	en	A’s	op,	maar	ook	

een	aantal	vragen	over	de	haalbaarheid	van	het	implementeren	voor	

de	eigen	bedrijfsvoering.	Concluderend	kunnen	wij	zeggen	dat	de	

deelnemers	die	dag	zowel	gezellig	als	nuttig	ervoeren	en	vooral	het	

‘kijkje	in	de	keuken’	scoorde	hoog	op	de	tevredenheidgraadmeter.	

Mede	vanwege	de	positieve	reacties	zal	Drechtstad	Automatisering	

vaker	dergelijke	events	organiseren.	Met	de	partners	van	Drechtstad	

Automatisering	zijn	er	diverse	mogelijkheden	voor	excursies.	

Suggesties	zijn	welkom	via	marketing@drechtstad.info.	

Janou Bode
Drechtstad	Automatisering

terugblik op bezoek aan microsoft

het Nieuwe 
Werken is 
tot kunst 
verheven 
binnen 
Microsoft 
Nederland
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Een	gemiste	kans	voor	degenen	die	deze	locatie	nog	niet	

bezocht	hebben,	want	de	locatie	is	echt	de	moeite	waard.	

‘Weizigt’	biedt	ruim	twee	hectare	uniek	natuurterrein	met	

mooie	faciliteiten	zoals	een	duurzame	stadsboerderij,	het	

koetshuis,	tuinen,	een	klimaatkas,	het	aquarama	

en	een	bijenstal.	

Wij	van	Hageman	Beveiligingen	hebben	de	eer	gehad	

de	stadsboerderij	te	mogen	beveiligen	wat	voor	mij	ook	

zeker	de	reden	was	meer	te	willen	zien	en	horen	over	hoe	

‘Duurzaamheidscentrum	Weizigt’	en	de	regio	stimuleert	

bij	het	duurzaam	denken	en	handelen.	De	ontvangst	in	

het	Koetshuis	was	prachtig	en	ook	vond	ik	het	erg	inte-

ressant	meer	over	de	geschiedenis	te	weten	te	komen	van	

dit	bijzondere	pand.	Het	was	jammer	dat	de	rondleiding	

niet	kon	plaatsvinden,	maar	ik	ga	zeker	op	de	uitnodiging	

in	dit	op	een	later	moment,	bij	daglicht,	alsnog	te	doen.	

De	verzorging	was	weer	buitengewoon,	we	hebben	een	

lekker	wijntje	mogen	drinken	met	culinaire	biologische		

verrassingen	van	de	huiscateraar	Loffelijk.	WD,	voor	mij	

weer	een	geslaagde	bijeenkomst.	Het	hoeft	niet	druk	te	

zijn	want	met	de	juiste	personen	is	het	altijd	weer	een	

succes!

Monique Walraven 
Hageman	Dordrecht

terugblik op wd-café

WD-café 
in ‘Duurzaamheids-
centrum Weizigt’
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de Peppel
Marcel van
In	2005	ben	ik	in	Dordrecht	gestart	met	Bouwkostenadvies	IOB	

onder	de	vlag	van	IOB	Holding.	Vanuit	mijn	financiële	bouwtechni-

sche	achtergrond	leveren	wij	aan	verschillende	partijen	binnen	de	

bouwkolom	financiële	onderbouwingen	in	de	realisatie	en	exploita-

tie	van	vastgoed.	Begin	dit	jaar	hebben	wij	de	IOB-vestiging	in	Dord-

recht,	die	voorheen	uit	vier	bedrijven	bestond,	laten	samengaan	in	

een	organisatie	onder	mijn	leiding.	Waar	ik	voorheen	sturing	gaf	

aan	een	groep	van	zeven	medewerkers,	kreeg	ik	begin	dit	jaar	de	

verantwoording	over	43	medewerkers	in	vier	verschillende	vakdis-

ciplines.	En	dan	verandert	er	wat	in	je	agenda.	Mijn	dagen	worden	

over	het	algemeen	volledig	gevuld	met	het	onderhouden	van	klan-

tencontact,	het	aansturen	van	de	interne	organisatie	en	het	initiëren	

van	ontwikkelingen	binnen	de	vakgebieden.	Donderdag	18	oktober	

jl.	was	één	van	die	dagen	waarop	van	alles	samenvalt	en	er	snel	

geschakeld	moet	worden.	

-  06.00 uur: De	wekker	gaat.	In	rap	tempo	het	ochtendritueel	afwer-

ken	zodat	ik	om	07.15	uur	op	kantoor	ben.	Nog	ruim	een	kwartiertje	

om	de	laatste	punten	van	de	dag	voor	te	bereiden	voor	de	eerste	

afspraak	in	de	agenda.	

 -      07.30 uur:	Het	reguliere	vestigingsoverleg	met	het	management-

team.	Deze	groep	bestaat	uit	een	viertal	projectmanagers,	een	

afdelingshoofd	en	onze	secretaresse.	Vaste	punten	van	gesprek	zijn	

de	klanten	en	de	interne	organisatie.	Belangrijk	aandachtspunt	is	

dit	keer	de	werkbezetting	en	gelukkig	in	de	positieve	zin	van	het	

woord.	Een	nieuwe	opdrachtgever	vraagt	om	een	inspectie	van	haar	

woningbezit	op	gebied	van	brandveiligheid	en	wil	dit	vóór	december	

dit	jaar	afgerond	hebben.	Iets	meer	dan	500	inspecties	in	ca.	vier	

weken.	Na	wat	schakelen	tussen	de	andere	IOB-vestigingen	hebben	

we	het	probleem	of	eigenlijk	de	uitdaging	getackeld	en	is	het	team	

samengesteld.	

-    9.00 uur: Samen	met	Annet,	onze	bouwkostendeskundige,	en	

	 	Marcel,	onze	installatieadviseur,	onderweg	naar	Den	Haag	voor	

een	overleg	met	de	Rijksgebouwendienst	om	10.00	uur.	Over	het	

algemeen	pittige	besprekingen	door	de	complexiteit	van	de	projec-

ten.	Wij	verzorgen	de	financiële	onderbouwing	van	het	ontwerp	en	

toetsen	deze	aan	het	budget.	Het	plan	omvat	een	kantoor	en	

een dag uit het leven van

Met de vraag of ik een dag uit mijn leven wilde beschrijven voor de rubriek in Slagkracht werd ik 

afgelopen week overvallen door mijn collega Jan Ruitenberg. ‘Een leuk initiatief’ was gelijk mijn reactie. 

Eerst mijzelf maar even voorstellen. Marcel van de Peppel, 36 jaar jong, getrouwd met Hanneke. 

Samen hebben we een dochtertje van bijna 4 jaar. 

	 vergaderfacilteitvoor	een	EU-commissie	waarbij	extra		

	 aandacht	nodig	is	op	het	gebied	van	toegangsbeveili	

	 ging	en	bom-	en	kogelwerendheid	van	de	constructie.	

-  12.30 uur:	Even	een	moment	van	pauze	en	onderweg	

stoppen	we	bij	La	Place	aan	de	A20.	Stemmen	we	met	

zijn	drieën	gelijk	de	actiepunten	af	vanuit	het	overleg	

met	de	Rijksgebouwendienst.	

-  14.00 uur:	Laatste	voorbereidingen	voor	een	BIM-

presentatie	om	14.30	uur	aan	een	potentiële	opdracht-

gever	in	zorgvastgoed.	BIM,	één	van	de	belangrijkste	

speerpunten	in	de	ontwikkeling	van	ons	dienstenpak-

ket	van	de	afgelopen	jaren.	In	een	driedimensionaal	

ontwerp	engineeren	wij	de	bouwkundige,	construc-

tieve	en	installatietechnische	elementen.	Belangrijke	

voordelen	voor	de	klant	zijn:	reductie	van	faalkosten,	

sneller	inzicht	in	investering-	en	exploitatiekosten	en	

het	verkorten	van	de	bouwvoorbereidingstijd.	Leuk	om	

te	zien	hoe	William,	één	van	onze	modelleurs,	vol	over-

gave	de	werking	van	het	3D-model	laat	zien.	Dit	blijkt	

de	spijker	op	zijn	kop…	De	volgende	dag	hebben	wij	de	

offerteaanvraag	over	de	mail	ontvangen.	

-  16.30 uur:	Met	Erik,	onze	adviseur	constructies,	de	

resultaten	van	het	pakket	SCIA-engineer	bekeken.	

	 	Verbluffend	om	de	resultaten	te	zien.	De	constructie	

van	een	zorgcomplex	driedimensionaal	doorgere-

kend	en	optimaal	benut.	Resultaat	48	palen	minder,	

betonvloer	3	centimeter	dikker,	maar	dan	zonder	

balken.	Voordeel	voor	de	klant,	naast	een	financiële	

besparing,	ook	tijdswinst	door	het	vereenvoudigen	van	

de	constructie.	Dit	zijn	de	opstekers	die	we	hard	nodig	

hebben	in	de	ontwikkeling	van	3D-engineering.	

-  17.00 uur: Nog	wat	mailtjes	beantwoord	voordat	ik	

de	kleine	meid	van	het	kinderdagverblijf	ga	ophalen.	

De	donderdag	is	de	vaste	sportavond	van	mijn	vrouw.	

Beetje	rekening	mee	houden	opdat	we	op	tijd

	 thuis	zijn.	

-   20.00 uur:	Na	de	koffie	in	alle	rust	nog	wat	stukken	

doornemen	voor	de	laatste	werkdag	van	de	week.	

Nieuwe	dag,	nieuwe	kansen…	maar	dan	wel	goed	

voorbereid.

	

   Marcel van de Peppel
	 IOB
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Juridische zaken uitgelicht

Krachtens	de	WAV	is	het	een	werkgever	verboden	om	een	

vreemdeling	arbeid	in	Nederland	te	laten	verrichten	zonder	een	

tewerkstellingsvergunning.	Een	vreemdeling	is	kort	gezegd	ie-

dereen	die	geen	EU-burger	of	Zwitser	is.	Roemenen	en	Bulgaren	

zijn	ook	vreemdelingen,	in	die	zin	dat	als	zij	op	basis	van	een	

arbeidsovereenkomst	in	de	zin	van	de	wet	(artikel	7:610	BW)	

werken,	ook	voor	hen	een	tewerkstellingsvergunning	

vereist	is.	Het	werkgeversbegrip	dat	in	de	WAV	wordt	gehan-

teerd	is	ruim	in	die	zin	dat	degene	voor	wie	arbeid	wordt	verricht	

als	werkgever	is	aan	te	merken.	Door	dit	ruime	begrip	kunnen	

ten	aanzien	van	één	en	dezelfde	vreemdeling	meerdere	werkge-

vers	worden	aangemerkt.	

De	pluraliteit	van	werkgevers	kan	ten	eerste	ontstaan	door	inle-

ning	of	doorlening,	waarbij	de	inlener	naast	de	uitlener	als	werk-

gever	in	de	zin	van	de	WAV	wordt	aangemerkt	(een	onderneming	

leent	een	vreemdeling	in	van	een	uitzendbureau).	Ten	tweede	

komt	pluraliteit	van	werkgevers	voor	bij	onderaanneming.	Indien	

een	hoofdaannemer	een	onderaannemer	inschakelt,	zijn	zij	

beiden	als	werkgever	in	de	zin	van	de	WAV	aan	te	merken.		Ten	

derde	is	een	natuurlijke	persoon	die	een	opdracht	geeft	aan	een	

bedrijf	mede	als	werkgever	in	de	zin	van	de	WAV	aan	te	merken	

als	dat	bedrijf	illegale	vreemdelingen	inschakelt	(bijvoorbeeld	

in	het	geval	een	natuurlijke	persoon	zijn	huis	laat	verbouwen	en	

de	aannemer	maakt	gebruik	van	illegale	vreemdelingen).	Een	

natuurlijke	persoon	wordt	door	de	Arbeidsinspectie	niet	beboet	

als	aan	bepaalde	voorwaarden	wordt	voldaan	(onder	meer	het	

inschakelen	van	een	erkend	bedrijf,	waarbij	werkzaamheden	

tijdens	reguliere	uren	worden	verricht	en	een	marktconforme	

prijs	is	betaald).

Illegale vreemdelingen 
op de werkvloer
De Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) is voor velen onbekend terrein. Echter is het voor iedere werkgever van 

belang om de hoofdzaken van deze wet te kennen, in het geval er vreemdelingen (vooral Bulgaren en Roemenen) 

op de werkvloer aanwezig zijn.  Overtreding van bepalingen uit de WAV heeft een boete die wordt opgelegd door 

de Arbeidsinspectie tot gevolg, die in de duizenden euro’s kan oplopen. 

De hoofdlijnen van de WAV zal ik kort bespreken.

Een	groot	deel	van	de	boetes	opgelegd	door	de	Arbeidsinspec-

tie	betreft	Roemenen	en	Bulgaren.	Zij	mogen	zich	als	zelfstan-

dig	ondernemer	vrij	vestigen	in	Nederland	en	zij	mogen	vrij	

opdrachten	uitvoeren.	Indien	zij	hun	werkzaamheden	uitvoe-

ren	als	zelfstandige	is	geen	tewerkstellingsvergunning	vereist.	

Maar	hier	zit	nu	juist	de	crux:	meestal	zijn	zij	niet	aan	het	

werk	als	zelfstandige.	Dat	zij	de	daartoe	benodigde	papieren	

hebben	(inschrijving	Kamer	van	Koophandel	en	VAR-verkla-

ring)	doet	daar	niet	aan	af.	Volgens	de	jurisprudentie	is	er	

sprake	van	een	zelfstandige	als	de	persoon	in	kwestie	geheel	

voor	eigen	risico	werkt,	werkt	tegen	een	prijs	die	volledig	en	

rechtstreeks	aan	hemzelf	wordt	betaald	en	zelf	beslist	over	

de	keuze	van	het	werk,	de	arbeidsomstandigheden	en	de	

prijsafspraak.	Tevens	speelt	een	rol	of	de	zelfstandige	zelf	zijn	

werkzaamheden	indeelt,	zelf	toezicht	houdt	op	de	uitvoering	

en	de	voortgang	van	de	werkzaamheden	om	te	beoordelen	of	

er	sprake	is	van	werk	als	zelfstandige.	Of	er	sprake	is	van	een	

gezagsverhouding	is	tevens	van	belang.	

Een	zelfstandige	die	in	een	groep	werkzaamheden	verricht	

en	tevens	niet	aan	alle	hiervoor	genoemde	voorwaarden	

voldoet,	is	volgens	de	WAV	niet	als	zelfstandige	aan	het	werk	

waardoor	een	tewerkstellingsvergunning	is	vereist.	Heeft	de	

werkgever	dit	niet,	dan	volgt	een	boete	van	de	Arbeidsinspec-

tie		(€ 8.000,--)	per	vreemdeling.	In	het	geval	dat	er	sprake	is	

van	pluraliteit	door	werkgevers	door	onderaanneming,	wordt	

zowel	de	hoofdaannemer	als	de	onderaannemer	die	de	illegale	

vreemdeling	beboet,	een	ieder	voor	€	8.000,--	per	vreemde-

ling.	Het	verdient	dus	aanbeveling	om	bij	twijfel	of	er	sprake	is	

van	werkzaamheden	als	zelfstandige,	een	tewerkstellingsver-

gunning	te	vragen.

Ariane Romijn
Jongeneel	cs	Advocaten
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Terugkerend evenement
Teun	Muller,	voorzitter	van	Werkgevers	Drechtsteden,	

benadrukte	bij	de	opening	van	de	Maritime	Innovation	

Experience	het	belang	van	het	innovatie	en	carrière	

event.	“We	moeten	studenten	enthousiast	maken	voor	de	

maritieme	sector.	Zij	zijn	de	werknemers	van	de	toekomst.	

Samen	met	hun	docenten	en	het	bedrijfsleven	moeten	we	

daar	tijdens	hun	studie	al	in	investeren,”	riep	Muller	het	

publiek	op.	Teun	Muller	is	tevreden	over	het	evenement	

en	vindt	dat	er	een	mooie	basis	is	gelegd	voor	een	terug-

kerend	evenement.	

Drukbezochte workshops en lezingen
In	twaalf	workshops	en	drie	lezingen	gingen	maritieme	

professionals	en	studenten	met	elkaar	in	gesprek	over	on-

der	andere	‘LNG	in	de	binnenvaart’	en	‘Schaalvergroting	

in	de	scheepvaart’.	In	de	workshop	‘Stabiliteitsaspecten	

van	een	rompvorm’	gingen	de	deelnemers	aan	de	slag	met	

het	bouwen	van	rompvormmodellen	van	aluminiumplaten	

om	uit	te	vinden	wat	er	nodig	is	om	een	schip	de	meeste	

stabiliteit	te	geven.	Daarnaast	brainstormden	studenten	

in	drie	SpeedSolving	Maritime	sessies	over	innovatie-

vraagstukken	van	bedrijven.	De	workshops	en	lezingen	

werden	druk	bezocht	en	ook	aan	de	enthousiaste	reacties	

van	de	deelnemers	te	horen	was	het	een	succes.	

Proeftuin Maritieme Innovatie
De	Maritime	Innovation	Experience	is	een	evenement	georganiseerd	

door	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.	Dit	project	wordt	mede	

mogelijk	gemaakt	door	het	Europees	Fonds	voor	Regionale	

Ontwikkeling.	

Annwieke Baan
HME

Vijfhonderd studenten van technische en commerciële opleidingen bezochten onlangs in Dordrecht de 

Maritime Innovation Experience. Op de ‘Innovatiemarkt’ maakten veertig maritieme bedrijven deze studenten 

enthousiast voor hun bedrijf en voor de maritieme sector. Daarmee is het doel van het evenement behaald, 

volgens de Proeftuin Maritieme Innovatie, de organisator van de Maritime Innovation Experience. 

Enthousiaste studenten en bedrijven op de 

Maritime Innovation 
Experience

DOSSIER Onderwijs en Arbeidsmarkt 
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Succesvolle 
onderwijsroute
 bij bedrijfsleven
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Zo’n	365	leerlingen	van	het	2e	leerjaar	vmbo-onderwijs	be-

zochten	met	docenten	en	decanen	42	bedrijven	in	Zwijndrecht,	

Heerjansdam	en	Hendrik-Ido-Ambacht.	Ook	de	lokale	politiek,	

vertegenwoordigd	door	verschillende	wethouders,	nam	actief	

deel	aan	de	onderwijsroute.	De	dag	werd	geopend	door	de	

heer	T.	Schut	waarnemend	voorzitter	van	Kamer	van	

Koophandel	Rotterdam.	

’s	Ochtends	bezochten	de	leerlingen	in	groepen	van	10	personen	

een	bedrijf	dat	in	het	verlengde	lag	van	hun	studiekeuze	tech-

niek,	handel,	economie	en	zorg&welzijn.	De	leerlingen	werden	

met	bussen		vervoerd	naar	de	plaats	van	bestemming.	Vervol-

gens	werd	er	gezamenlijk	geluncht	in	de	sporthal	bij	Cascade	in	

Hendrik-Ido-Ambacht.	Na	de	lunch	bezochten	de	leerlingen	nog	

een	bedrijf	om	uiteindelijk	weer	veilig	te	worden	afgeleverd	op	

het	LOC@	te	Zwijndrecht.	

Ondernemersvereniging Zwijndrecht, Ondernemersvereniging Heerjansdamse Hazewinden, 

Vereniging Ambachtse Ondernemers, gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht en 

de scholen Walburg College, Develstein College en LOC@ organiseerden op vrijdag 5 oktober 

2012 gezamenlijk een onderwijsroute. 

Op	school	vertelden	leerlingen	dat	je	voor	sommige	be-

roepen	de	hele	dag	buiten	loopt,	óók	in	de	regen	en	dat	

een	lasser	die	onder	water	zijn	werkzaamheden	uitvoert,	

veel	verdient.	

De	dag	werd	volgens	het	organiserend	comité	‘Onder-

wijsRoute	2012’	bestempeld	als	een	daverend	succes	dat	

zeker	voor	herhaling	vatbaar	is.	Voor	de	leerlingen	was	

het	belangrijk	om	die	dag	-	die	deel	uitmaakte	van	het	

officiële	lesprogramma	-	met	eigen	ogen	te	kunnen	zien	

wat	er	zich	achter	de	poorten	van	de	lokaal	gevestigde	

bedrijven	en	instellingen	afspeelt.	

Frans van Weert
Konekto

bij bedrijfsleven
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In	onze	campagne	om	jonge	mensen	te	interesseren	voor	

techniek	boeken	we	in	de	Drechtsteden	gelukkig	voortgang.	

Zelf	was	ik	er	getuige	van	dat	studenten	deze	zomer	in	hun	

vakantie	enthousiast	doorwerkten	aan	het	tijdig	gereed	

maken	van	het	XCaliber-project	in	de	gloednieuwe	Duur-

zaamheidsfabriek	op	het	Dordtse	Leerpark.	Als	KROHNE	

Altometer	zijn	wij	natuurlijk	erg	blij	dat	deze	meetinstallatie	

sinds	enkele	weken	daadwerkelijk	wordt	gebruikt.	Studen-

ten	van	diverse	opleidingen	(Da	Vinci,	Zadkine,	Albeda,	de	

Hogeschool	Rotterdam	en	het	Scheepvaart-	en	Transportcol-

lege)	kunnen	nu	met	deze	‘state	of	the	art’	installatie	aan	

de	slag.	XCaliber	is	namelijk	gebaseerd	op	EuroLoop,	de	

grootste	en	nauwkeurigste	meetinstallatie	ter	wereld	die	

KROHNE	enkele	jaren	terug	in	Rotterdam	heeft	gebouwd	

om	de	petrochemische	industrie	van	de	beste	apparatuur	

te	voorzien.	Er	zijn	al	19	lespakketten	geschreven	voor	het	

onderwijs	waarin	de	XCaliber	met	al	zijn	mogelijkheden	

centraal	staat.	

Dat	de	opening	in	Dordrecht	samenviel	met	de	gerenom-

meerde	vakbeurs	‘Het	Instrument’	in	Amsterdam	is	goed	

geweest	voor	de	bekendheid	van	XCaliber.	Met	een	live	

verbinding	tussen	deze	beurs	en	de	ingebruikname	van	

XCaliber	zijn	veel	potentiële	gebruikers	van	de	installatie	

direct	‘lekker’	gemaakt,	want	dit	project	is	niet	alleen	voor	

het	onderwijs	bedoeld.	We	willen	dat	bedrijven	hier	ook	zelf	

hun	productdemonstraties	en	scholingen	voor	medewer-

kers	en	klanten	gaan	organiseren.	Dan	krijg	je	tevens	die	

wisselwerking	tussen	onderwijs	en	bedrijfsleven	waarvan	

iedereen	profiteert.	Zelf	verwacht	ik	dat	dit	soort	initiatieven	

de	sector	techniek	zal	helpen	om	voldoende	geïnteres-

seerde	en	gemotiveerde	mensen	te	vinden,	want	onbekend	

Kansen pakken met de 
Duurzaamheidsfabriek

DOSSIER Onderwijs en Arbeidsmarkt 

maakt	onbemind.	Met	technische	hoogstandjes	in	de	Duur-

zaamheidsfabriek	wordt	werving	voor	bedrijven	gemakkelijker	

omdat	jonge	mensen	zien	wat	het	werk	inhoudt	en	zij	zelf	met	

deze	hightech	computergestuurde	apparatuur	mogen	werken.	

En,	ook	niet	onbelangrijk,	met	een	opleiding	in	de	techniek	

ben	je	in	het	algemeen	verzekerd	van	een	baan.	Heel	wat	

opleidingen	die	jongeren	volgen,	kunnen	dat	niet	nazeggen.	

In	het	Rijnmondgebied	zien	we	momenteel	al	dat	samenwer-

kende	bedrijven	in	de	techniek	zelfs	een	baangarantie	geven	

aan	mensen	die	specifieke	opleidingen	volgen.	Ik	verwacht	

dat	de	Drechtsteden	deze	discussie	ook	op	hun	bord	krijgen.	

Intussen	ben	ik	blij	met	de	start	van	de	Duurzaamheidsfabriek.	

Het	feit	dat	onze	meetinstallatie	hier	nu	staat,	betekent	niet	

dat	ons	werk	af	is.	Dit	is	pas	het	begin.	Ik	hoop	dat	andere	

bedrijven	ook	hun	kansen	pakken	in	dit	onderwijsveld.	Wie	

nu	niet	meedoet,	moet	straks	niet	klagen	dat	hij	geen	goede	

mensen	kan	vinden.	

André Boer
Bestuurslid	Werkgevers	Drechtsteden	
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DOSSIER ruimtelijke ontwikkeling

De	bedrijventerreinen	zijn	al	jaren	intensief	in	gebruik.	Het	

gebruik	is	inmiddels	gewijzigd	en	heeft	in	de	loop	van	de	

tijd	sporen	nagelaten.	Gemeente	en	bedrijfsleven	hebben	

de	handen	ineen	geslagen	en	een	plan	gemaakt	om	de	

terreinen	een	kwaliteitsimpuls	te	geven.	In	de	eerste	plaats	

worden	de	al	bestaande	schouwrondes	geïntensiveerd	

en	gekoppeld	aan	een	schoonmaakactie	van	openbaar	en	

privaat	terrein.	In	de	tweede	plaats	wordt	nagegaan	welke	

investeringsplannen	er	liggen	bij	ondernemers	en	vastgoed-

eigenaren.	

In	het	kader	van	de	schoonmaakactie	zal	het	gebied	worden	

opgedeeld	in	4	kwadranten.	Zowel	de	reguliere	schouwron-

des	(KVO-B)	(2	x	per	jaar)	als	de	schoonmaakactie	(volgend	

jaar)	zullen	per	kwadrant	worden	uitgevoerd.	Per	kwadrant	

zal	onder	de	ondernemers	een	‘ambassadeur’	worden	ge-

zocht.	Aandacht	zal	worden	gevraagd	voor	zowel	openbaar	

groen	(bijv.	rietkragen	in	sloten)	en	kwaliteit	en	onderhoud	

van	private	erf	afscheidingen.	De	gemeente	zal	toezicht	en	

handhaving	(bijvoorbeeld	zeecontainers)	intensiveren.	

Kwaliteitsimpuls Dordtse 
Kil I, II en Amstelwijck-West

Op maandag 29 oktober 2012 hebben de gemeente Dordrecht, Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen 

Dordrecht, de Dordrechtse Ondernemers Vereniging, Werkgevers Drechtsteden en de Kamer van Koop-

handel, een intentieovereenkomst gesloten met het doel de kwaliteit van de bedrijventerreinen Dordtse 

Kil I, II en Amstelwijck-West te verbeteren. 

De	stuurgroep	wil	de	structurele	problemen	van	de	onder-

nemers	wegnemen	door	revitalisering	en	herstructurering	

van	de	bedrijventerreinen.	Na	een	informatieavond	voor	

de	ondernemers	in	november	zullen	individuele	gesprek-

ken	met	de	ondernemers	volgen	over	knelpunten	en	wen-

sen.	Afhankelijk	van	de	‘opbrengst’	van	de	gesprekken	

zullen	voorstellen	worden	gedaan	voor	herontwikkeling	

van	een	kavel,	blok	of	deelgebied.	Mogelijke	initiatieven	

vinden	slechts	plaats	op	basis	van	vrijwilligheid	en	gaan	

uit	van	het	bedrijfsleven	zelf.	De	overheid	zal	slechts	

initiatieven	faciliteren	door	aanpassingen	in	het	

openbaar	gebied.	

Gert Jongeneel
bestuurslid	Werkgevers	Drechtsteden
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Het is een bewogen (na)jaar geweest op politiek gebied. Op de derde dinsdag van september presenteerde 

het demissionaire kabinet haar plannen. De winnaars van de verkiezingen kwamen vervolgens op 

1 oktober met een Herfstakkoord, waarbij eerder uitgebrachte plannen werden teruggedraaid en nieuwe 

plannen werden gelanceerd. In de tussentijd is er een nieuwe regering gevormd en brachten de VVD en de 

PvdA op 29 oktober het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ naar buiten. Wij geven antwoord op de vraag: 

‘Wat zijn voor ondernemers in het MKB de belangrijkste (fiscale) gevolgen van deze plannen in 2013?’. 

fiscaliteiten

Wat verandert er in 
2013 voor u? 

Belangrijkste wijzigingen in 2013 voor 
ondernemers in het MKB
•	Eenmalige	crisisheffing	voor	werkgevers.	Wanneer	een	werknemer	

in	2012	een	salaris	van	meer	dan	€	150.000	heeft	genoten,	betaalt	de	

werkgever	in	april	2013	een	eindheffing	van	16%	over	het	meerdere	

boven	de		150.000.

•	Het	bodemrecht	van	de	fiscus	wordt	verruimd	doordat	u	aan	de	

Belastingdienst	een	melding	moet	doen	als	u	voornemens	bent	uw	

zekerheidsrechten	(zoals	pandrecht)	uit	te	oefenen	op	een	roerend	

goed.	De	fiscus	heeft	na	deze	melding	vier	weken	de	tijd	om	zelf	de	

benodigde	maatregelen	te	treffen	om	haar	bodemrecht	uit	te	oefenen.	

•	Het	uitstelbeleid	voor	het	betalen	van	aanslagen	wordt	versoepeld.	

•	De	AOW-leeftijd	gaat	omhoog	naar	65	jaar	en	1	maand.	

•	De	verpakkingsbelasting	wordt	afgeschaft.	

•	Onder	voorwaarden	is	afstempelen	van	pensioen	in	eigen	beheer		

	 mogelijk.	

•	Er	gelden	strengere	regels	rondom	de	afdrachtkorting	onderwijs.	

•		Renteaftrek	voor	nieuwe	hypotheken	is	alleen	mogelijk	indien	er	

tenminste	annuïtair	op	de	hypotheek	wordt	afgelost.	Bestaande	

hypotheken	worden	vooralsnog	gerespecteerd.	

•	De	overdrachtsbelasting	voor	woningen	blijft	2%.	

•	Invoering	van	een	doorwerkbonus	voor	oudere	werknemers	met	een	

laag	inkomen.	

•		De	assurantiebelasting	wordt	per	1	april	2013	verhoogd	naar	21%.	

Assurantiebelasting	wordt	betaald	over	auto-,	opstal-,	inboedel-,	

aansprakelijkheids-,	rechtsbijstand-	en	reisverzekeringen.

Fiscaliteiten uitgelicht

Werkkostenregeling voorbereiden
Daarnaast	is	2013	het	laatste	jaar	om	uw	onderneming	voor	

te	bereiden	op	de	komst	van	de	werkkostenregeling.	Per	1	

januari	2014	is	de	werkkostenregeling	namelijk	verplicht.	

De	werkkostenregeling	is	een	nieuwe	fiscale	behandeling	van	

vergoedingen	en	verstrekkingen	aan	uw	personeel.	Samenge-

vat	houdt	de	regeling	in	dat	u	1,5%	(voorgesteld	tarief	2013)	

van	de	loonsom	van	uw	bedrijf	onbelast	aan	vergoedingen	en	

verstrekkingen	mag	geven	(de	vrije	ruimte).	Zijn	de	vergoedin-

gen	en	verstrekkingen	die	u	binnen	de	vrije	ruimte	verstrekt	

hoger,	dan	is	het	meerdere	belast	met	80%	eindheffing.	Deze	

80%	komt	bovenop	het	bedrag	van	de	vergoeding	of	verstrek-

king	en	moet	u	als	werkgever	betalen.	Als	u	2013	gebruikt	om	

uw	arbeidsvoorwaarden	te	inventariseren	en	waar	nodig	aan	

te	passen,	voorkomt	u	dat	u	in	2014	met	een	lastenverzwaring	

wordt	geconfronteerd.	

Op	het	moment	van	schrijven	van	dit	artikel	zijn	de	begro-

tings-	en	belastingplannen	nog	niet	goedgekeurd	door	de	

Eerste	en	Tweede	Kamer,	maar	de	verwachting	is	dat	er	geen	

grote	wijzigingen	meer	zullen	plaatsvinden.	Voor	wijzigingen	

in	de	voorgenomen	plannen	houdt	u	onze	website	www.drv.nl	

in	de	gaten	en	wilt	u	meer	informatie	over	de	werkkostenrege-

ling	dan	kunt	u	altijd	vrijblijvend	contact	met	ons	opnemen	

(0184-414766).	Wij	informeren	u	graag!

Marielle Spuijbroek
DRV	Accountants	&	Adviseurs

2828



De	CO2-prestatieladder	heeft	vijf	niveaus,	oplopend	van	1	tot	5.	Deze	vijf	

niveaus	staan	elk	voor	een	steeds	dieper	gaand	inzicht	in	de	CO2-uitstoot	

van	het	eigen	bedrijf	en	de	betrokkenheid	van	het	bedrijf	bij	ontwikkelin-

gen	in	de	markt.	Hoe	hoger	het	niveau	waarop	een	bedrijf	gecertificeerd	

wordt,	hoe	groter	het	voordeel	dat	men	krijgt	bij	aanbesteding	van	een	

project.	Dit	voordeel	kan	oplopen	tot	10%.	Dit	instrument	is	in	2009	door	

ProRail	ontwikkeld	en	gebruikt	voor	aanbestedingen	in	de	spoorsector.	

Al	snel	bleek	dat	ook	andere	aanbesteders	en	andere	sectoren	in	het	

bedrijfsleven	de	mogelijkheden	van	de	ladder	zagen.	Er	is	een	nieuwe	

versie	van	de	CO2-prestatieladder	ontwikkeld	en	door	ProRail	overgedra-

gen	aan	SKAO.

CFE	Nederland	BV	en	Geka	Bouw	BV,	beiden	lid	van	de	vereniging	Werk-

gevers	Drechtsteden,	zijn	gecertificeerd	op	het	hoogste	niveau	(5)	van	

deze	ladder.	Van	bedrijven	die	gecertificeerd	zijn	op	dat	niveau	wordt	ver-

wacht	dat	zij	initiatieven	ontplooien	die	bijdragen	aan	een	reductie	van	

de	CO2-uitstoot.	CFE	en	Geka	hebben	als	initiatief	het	CO2-projectplan	

gelanceerd	en	openbaar	gemaakt.	

Het CO2-projectplan
Het	doel	van	het	CO2-projectplan	is	om	de	bedrijven	die	op	een	project-

matige	basis	werken,	zoals	in	de	bouw	gebruikelijk	is,	bewust	te	maken	

van	de	CO2-uitstoot	van	het	project.	Door	dit	bewustwordingsproces	

en	de	juiste	maatregelen	komen	ze	tot	een	lagere	CO2-emissie	op	dat	

project.	

Binnenkort	wordt	een	‘convenant	CO2-projectplan’	getekend	waarin	CFE	

Nederland	BV,	Geka	Bouw	BV	en	de	andere	deelnemers	de	ontwikke-

ling	van	het	plan	kracht	bij	zetten.	Leden	van	de	vereniging	Werkgevers	

Drechtsteden	zijn	van	harte	welkom	zich	hierbij	aan	te	sluiten.	

Doel	van	het	convenant	is: 
•	Het	CO2-projectplan	verder	te	ontwikkelen.	

•		Informatie	uit	terugkoppeling	van	gebruikers	te	gebruiken	bij	de	verbe-

tering	van	het	plan.	

•	Het	CO2-projectplan	aan	te	bieden	aan	deelnemende	partijen.	

Het	CO2-projectplan	wordt	door	de	initiatiefnemers	aangeboden	aan	de	

sector	en	kan	gebruikt	worden	voor	nieuwe	bouwprojecten	zoals	voor-

zien	in	de	CO2-prestatieladder.	Het	plan	is	een	basisplan	

dat	voor	individueel	gebruik	kan	worden	aangepast.	

De inhoud van het CO2 projectplan
Het	CO2-projectplan	is	een	dynamisch	document,	waarvan	

de	opstelling	en	actualisering	een	voortdurend	voortschrij-

dend	proces	is.	Het	plan	omvat	een	analyse	waarbij	de	

CO2-aspecten	van	het	project	worden	geïnventariseerd	en	

geëvalueerd.	Uitgaande	van	deze	analyse	worden	speci-

fieke	maatregelen	genomen	om	de	uitstoot	van	CO2	terug	

te	dringen	door:	

•	energiebesparing

•	materiaalbesparing

•	gebruik	van	duurzame	energie

•	optimale	inzet	van	materieel	en	materialen.

De	resultaten	van	de	analyse	en	de	te	treffen	maatregelen	

ten	aanzien	van	het	meten	en	het	reduceren	van	de	CO2,	

zullen	vóór	aanvang	van	de	werkzaamheden	in	de	betref-

fende	uitvoeringsplannen	worden	vastgelegd.	Daar	worden	

ook	afspraken	in	vastgelegd	over	verantwoordelijkheid	en	

controle.	Het	plan	kan	een	onderdeel	zijn	van	het	algemeen	

projectplan	en	zal	binnen	het	kader	van	het	project	geactua-

liseerd	worden.	Te	denken	valt	aan	actualisatie	bij:

•		significante	wijziging	in	de	uitvoeringswijze	van	de		

bouwprocessen

•		relevante	wijzigingen	in	de	organisatie	ten	aanzien	van	het	

beheer	van	CO2

•		wijziging	van	het	CO2-(reductie)beleid	van	de	deelnemen-

de	partijen	(opdrachtnemers)

•	relevante	wijziging	inzake	wet-	en	regelgeving.

Om	u	aan	te	sluiten	bij	het	initiatief,	voor	verdere	vragen	of	

een	exemplaar	van	het	CO2-projectplan	kunt	u	zich	wenden	

tot	André	de	Koning	(andre_dekoning@cfe.nl)	of	Frans	de	

Ruiter	(co2@cfe.nl),	beide	van	CFE	Nederland	BV.	

Frans	de	Ruiter	

CFE	Nederland	BV	/	Geka	Bouw	BV

Samen zorgen voor minder CO2
Onder deze titel wordt in de brochure van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen 

(SKAO) de CO2-prestatieladder aangekondigd. Wat is dat eigenlijk, de CO2-prestatieladder? Deze ladder is 

een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in 

de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het 

efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.
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De Konekto-Sphere 
methode bespaart uren!
‘Over hoe het slim inzetten van ICT een ondernemer in staat stelt een geheel nieuw business model in de 

markt te zetten. Een oplossing die het proces voor de gebruiker reduceert van bijna een half uur tot slechts 

2 minuten en daarmee de gebruiker in staat stelt echte verbindingen te creëren, met meerwaarde voor de 

toekomst’.

Zo	luidde	de	uitnodiging	en	dat	beloofde	wat	voor	deze	Broodje	

IT,	die	gehouden	werd	op	20	september	jl.	Aan	Frans	van	Weert	de	

taak	om	de	aanwezigen	niet	teleur	te	stellen.	Letterlijk	op	locatie,	

de	vestiging	LOC@	van	het	DevelsteinCollege	te	Zwijndrecht,	

hoorden	wij	van	hem	hoe	hij	de	administratieve	afhandeling	

van	de	maatschappelijke	stage	-	een	bij	de	afkondiging	uit	Den	

Haag	nog	volledig	onbekend	fenomeen	-	heeft	vormgegeven:	de	

Konekto	methode.	

Met	de	nodige	bevlogenheid	en	ondersteunt	door	een	prachtige	

Prezi	presentatie	(is	weer	eens	wat	anders	dan	de	standaard	

PowerPoint	presentatie)	laat	Frans	zien	hoe	hij	door	het	slim	in-

zetten	van	ICT	de	uitvoerenden,	die	belast	zijn	met	de	uitvoering,	

ontlast	in	administratieve	handelingen.	Samen	met	Wididi	heeft	

Frans	de	Konekto-sphere	ontwikkeld.	Dit	is	een	platform	op	het	

internet	waar	zowel	leerlingen	die	een	maatschappelijke	stage	

moeten	volgen	als	leraren	die	daarover	moeten	worden	gerap-

porteerd	elkaar	vinden.	Stageplekken,	-dossiers	en	-kansen	en	

bijpassende	workflows	en	rapportages	binnen	1	omgeving.	Met	

de	aanvullende	begeleiding	van	Konekto	reduceert	dit	het	gehele	

administratieve	proces	tot	1	uur	per	leerling	per	jaar.	

De	ontwikkeling	vanuit	het	niets	naar	de	website	die	er	nu	is,	

heeft	in	zeer	korte	tijd	plaats	gevonden.	Dit	kon	alleen	doordat	

het	gebruikte	platform,	de	sphere,	al	zo	enorm	veel	functionali-

teit	in	zich	had.	Een	ander	sterk	punt	is	dat	Frans	samen	met	zijn	

team	een	behoorlijke	ervaring	heeft	in	de	uitzendbranche.	Dit	in	

combinatie	met	de	nauwe	betrokkenheid	bij	het	onderwijs	heeft	

een	product,	beter	gezegd,	een	methode	opgeleverd	die	voor	alle	

betrokkenen	voordeel	oplevert.	Binnen	het	onderwijs	heeft	men	

ondanks	de	schaarse	tijd	die	men	heeft	om	dit	soort	verplichtin-

gen	te	volgen,	nu	een	systeem	gekregen	dat	het	beheer	vergemak-

kelijkt	en	grip	geeft.	Daarbij	stimuleert	het	de	leerlingen	om	zelf	er	

op	uit	te	gaan	om	hun	maatschappelijke	stage	invulling	te	geven.	

De	aanwezigen	waren	onder	de	indruk	van	wat	er	in	korte	tijd	gere-

aliseerd	is	en	men	vroeg	zich	af	of	dit	kan	worden	getransponeerd	

naar	andere	omgevingen	en	business.	Dit	is	zeker	het	geval	en	er	

loopt	al	een	onderzoek	om	de	Konekto-methode	ook	in	te	zetten	

voor	de	begeleiding	van	de	beroepsstages.	

Broodje IT
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Naast	deze	geavanceerde	toepassing	van	ICT,	maakt	Valk	

Welding	vanaf	2011	grote	slagen	met	haar	kantoorautoma-

tisering.	Ingegeven	vanuit	een	slechter	jaar	is	in	2010	goed	

gekeken	waar	interne	faalkosten	lagen.	Geconstateerd	werd	

dat	er	sprake	was	van	eilandautomatisering:	Access	data-

bases,	Excel	sheets,	Exact	software,	losse	rapportages,	etc..	

Kortom,	het	werd	tijd	om	de	losse	systemen	te	migreren	naar	

een	Central	Point	of	Information.	Onder	de	noemer	VaWeP	

(Valk	Welding	Portal)	krijgt	dit	nu	al	behoorlijk	vorm.	Samen	

met	Elevation	Concepts	uit	Veenendaal	is	gewerkt	aan	het	

realiseren	van	1	platform	voor	de	toegang	tot	alle	data.	

Daarbij	is	het	traject	in	fases	geknipt,	waarbij	in	korte	cycli	

steeds	verdere	verrijking	met	functionaliteit	plaats	vindt.	Op	

dit	moment	omvat	het	systeem	onder	meer	workflowma-

nagement,	ondersteuning	voor	verkoop,	engineering	

&	service	en	managementinformatie.	

Met	een	toelichting	van	Theo	Hoogendoorn	van	Elevation	

Concepts	en	via	een	live	demo	door	Adriaan	wordt	een	

inkijkje	gegeven	hoe	één	en	ander	er	uit	ziet.	Duidelijk	wordt	

dat	Valk	Welding	behoorlijk	in	control	is	over	hun	interne

organisatie.	Natuurlijk	zijn	er	nog	de	nodige	wensen,	maar	de	

basis	staat	en	functioneert.	ICT	stelt	Valk	Welding	in	staat	om	

verder	te	excelleren.	

We	kijken	terug	op	een	zeer	leerzame	bijeenkomst,	waarvan	

de	vele	aanwezigen	(er	was	een	prima	opkomst)	het	nodige	

hebben	kunnen	opsteken!

Peter de Graaf
Voorzitter	IT-initiatief	‘Broodje	it’

Maak een einde aan 
eilandautomatisering

Tijdens één van de eerdere bijeenkomsten nodigde Adriaan Broere van Valk Welding ons uit om beslist een 

keer bij hen te komen kijken, want zij realiseerden in nauwe samenwerking met hun ICT-leverancier wel 

heel mooie oplossingen. Die uitnodiging namen we uiteraard graag aan en op dinsdag 13 november was het 

zo ver. Na een prima lunch werden wij meegenomen in de ontwikkelingen bij Valk Welding.

Op	flitsende	wijze	zette	Adriaan	uiteen	wie	Valk	Welding	is	en	waar	

ze	in	de	markt	staat.	Vanuit	het	bescheiden	Alblasserdamse	met	eigen	

vestigingen	actief	in	Europa	en	recentelijk	ook	de	vleugels	uitslaand	naar	

andere	delen	van	de	wereld.	Bijzonder	succesvol	door	haar	geavanceerde	

lasrobots.	De	stevige	prijs	van	haar	lasrobots	wordt	volledig	gerecht-

vaardigd	doordat	er	nauwelijks	sprake	is	van	storingen	en	bedrijven	dus	

niet	te	maken	krijgen	met	kostbare	leegloop.	In	de	rondleiding	die	op	het	

eerste	deel	van	de	presentatie	volgt	zien	we	met	eigen	ogen	op	welke	

wijze	het	kwaliteitsdenken	op	de	werkvloer	gestalte	krijgt.	De	lasrobot	

is,	zo	blijkt,	een	bijzonder	geavanceerd	stuk	techniek	dat	bol	staat	van	

de	ICT.	In	eigen	huis	worden	de	programma’s	ontwikkeld.	De	laatste	

trend	is	dat	zelfs	het	programmeren	geautomatiseerd	wordt,	waarbij	

het	zelfs	niet	uitgesloten	is	dat	in	de	toekomst	de	computers	dit	

geheel	zelf	kunnen	uitvoeren.	
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Conjunctuur fors 
verslechterd

INFORMATIE uit de drechtsteden

Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) houdt 
de vinger aan de pols

De	conjunctuurnotitie	combineert	actuele	regionale	arbeidsmarktgegevens,	die	we	spiegelen	aan	landelijke	ontwikkelingen,	met	landelijke	

gegevens	waarover	geen	(actuele)	regionale	informatie	beschikbaar	is.	Bij	dit	laatste	gaat	het	bijvoorbeeld	om	kwartaalgegevens	over	eco-

nomische	groei,	banen	van	werknemers	en	gewerkte	uitzenduren.	Naar	aanleiding	van	de	Conjunctuurnotitie	kan	het	Drechtstedenbestuur	

weloverwogen	bepalen	of	het	regionaal	arbeidsmarktbeleid	al	dan	niet	moet	worden	geïntensiveerd	of	anderszins	worden	aangepast.

Om	daar	zicht	op	te	houden	brengt	het	OCD	elk	

kwartaal	een	Conjunctuurnotitie	uit.	Recent	is	de	

Conjunctuurnotitie	over	het	3e	kwartaal	versche-

nen.	Welke	conclusies	kunnen	we	daaruit	trekken?	

In	de	eerste	plaats	dat	de	conjunctuur	in	Nederland	

het	3e	kwartaal	flink	is	verslechterd.	Ten	opzichte	

van	het	2e	kwartaal	kromp	het	binnenlandsproduct	

met	1,1%.	Vergeleken	met	een	jaar	eerder	is	zelfs	

voor	het	vierde	achtereenvolgende	kwartaal	sprake	

van	krimp.	Het	aantal	banen	van	werknemers	

daalde	in	het	3e	kwartaal	met	21.000	(-0,3%),	het	

aantal	gewerkte	uitzenduren	nam	opnieuw	af	en	

het	aantal	faillissementen	is	onverminderd	hoog.	

Het	aantal	banen	is	nu	al	voor	het	5e	kwartaal	

achtereen	gedaald.	Vooral	de	bouw	krijgt	flinke	

klappen.	Deze	ontwikkelingen	hebben	uiteraard	

ook	hun	weerslag	in	de	regio.	

Economische	groei	(bbp)	Nederland

32



Gewerkte	uren	uitzendbranche,	%	toe-/afname	t.o.v.	

zelfde	vierweeks	periode	jaar	ervoor.

Voor	de	Drechtsteden	is	een	belangrijke	waarneming	

dat	de	ontslagwerkloosheid	(WW)	nu	al	drie	kwartalen	

harder	stijgt	dan	landelijk	gemiddeld.	De	regio	doet	het	

op	dit	punt	met	22%	groei	in	de	eerste	negen	maanden	

van	dit	jaar	beduidend	slechter	dan	landelijk	gemiddeld	

(+13%).	De	instroom	in	de	WW	is	in	het	3e	kwartaal	

gegroeid	naar	gemiddeld	600	personen	per	maand.	

Wat	betreft	het	aantal	Wwb-uitkeringen	(uitkering	op	

basis	van	de	wet	werk	en	bijstand)	zien	we	juist	een	

tegengesteld	beeld:	daar	zijn	de	ontwikkelingen	voor-

alsnog	gunstiger	dan	gemiddeld.	Gelet	op	de	relatief	

grote	toename	van	de	ontslagwerkloosheid	komt	er	

echter	wel	een	enorme	opgave	op	de	regio	af	om	de	

instroom	van	WW-ers	in	de	bijstand	zoveel	mogelijk	te	

beperken.	

‘Economie krimpt fors’. ‘Groei uitvoer onveranderd laag’. ‘Veel bedrijven failliet’. ‘Consumptie huishoudens valt 

verder terug’. ‘Opnieuw meer werklozen’. Zomaar wat recente persberichten van het CBS. De Nederlandse 

economie en arbeidsmarkt verkeert overduidelijk nog steeds in zwaar weer. De economische groei is er helemaal 

uit, de werkgelegenheid neemt af, er zijn veel faillissementen en de werkloosheid neemt toe. Uiteraard onttrekken 

de Drechtsteden zich niet aan de algehele economische malaise. Maar hoe werkt de economische malaise door op 

de arbeidsmarkt hier in de regio? Zijn er signalen van opkomende structurele afwijkingen die om een 

beleidsmatig antwoord vragen? 

Belangrijk	bij	dit	alles	is	dat	er	ondanks	de	economische	crisis	nog	

altijd	veel	vacatures	zijn	en	ontstaan.	In	heel	Rijnmond,	Drechtsteden	

en	West-Brabant	werden	er	in	het	3e	kwartaal	15.000	nieuwe	vaca-

tures	op	Werk.nl	ingediend	en	stonden	er	eind	van	dit	kwartaal	bijna	

8.000	open.	Waarbij	het	voornamelijk	gaat	om	vacatures	op	lager	en	

middelbaar	niveau.	De	ontwikkelingen	hier	in	de	regio	lijken	voorals-

nog	wat	gunstiger	dan	gemiddeld:	anders	dan	in	de	regio’s	om	ons	

heen	werden	in	het	3e	kwartaal	meer	nieuwe	vacatures	ingediend	

dan	een	jaar	geleden.	

Al	met	al	is	de	landelijke	conjunctuur	het	3e	kwartaal	flink	ver-

slechterd.	En	de	vooruitzichten	zijn	onverminderd	slecht.	Specifiek	

aandachtspunt	voor	de	regio	is	de	snellere	groei	van	de	ontslagwerk-

loosheid.	Wat	betreft	het	aantal	Wwb-uitkeringen	is	de	ontwikkeling	in	

de	regio	nog	steeds	gunstiger	dan	gemiddeld.	En	vacatures	zijn	er	nog	

steeds.	De	uitdaging	is	om	de	komende	tijd	nog	meer	werkzoekenden	

aan	die	vacatures	te	matchen.	Het	staande	regionale	arbeidsmarktbe-

leid	is	recent	al	geïntensiveerd:	de	Sociale	Dienst	heeft	een	aanvals-

plan	opgesteld	om	de	uitstroomresultaten	te	verbeteren	en	vanuit	het	

Programma	regionaal	Arbeidsmarktbeleid	krijgt	de	aanpak	van	

de	jeugdwerkloosheid	een	extra	impuls.	

Frans Winterwerp
Onderzoekcentrum	Drechtsteden

Benieuwd	naar	de	volledige	conjunctuurnotities?	Kijk	dan	regelmatig	

op:	www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl
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Het	breed	gedragen	convenant	is	ondertekend	door	vertegenwoordi-

gers	uit	de	hele	vastgoedketen,	te	weten	gebouweigenaren,	ontwik-

kelaars,	aannemers,	architecten	en	intermediairs.	

De	belangrijkste	uitgangspunten	en	ambities	van	het	convenant	zijn:	

-		De	bestaande	voorraad	kantoren,	opname,	leegstand	en	planvoor-

raad	zal	beter	dan	voorheen	in	kaart	worden	gebracht.	

-	De	bestaande	voorraad	zal	worden	getypeerd	naar	klassen	(kansrijk,		

			kansarm	of	kansloos	voor	gebruik	als	kantoor).	

-		De	gemeente	Dordrecht	(en	de	regio)	zal	door	alle	betrokkenen	wor-

den	gepromoot	als	vestigingslocatie	van	kantoorgebruikers.	

-		Jaarlijks	wordt	voor	tenminste	twee	kansarme	of	kansloze	gebouwen		

in	Dordrecht	een	transformatiescan	opgesteld	om	de	haalbaarheid		

	van	herbestemmen	of	sloop-nieuwbouw	te	onderzoeken.	

-					Bij	transformatie	staat	duurzaamheid	voorop.	

-		Wanneer	transformatiescans	haalbaar	blijken,	zal	transformatie	in	

gang	worden	gezet	om	zodoende	te	leiden	tot	een	verlaging	van	

(structurele)	leegstand	van	bestaande	kantoorgebouwen.	

Parallel	aan	het	opstellen	van	het	convenant,	is	de	kantorenmarkt	in	

de	gehele	regio	Drechtsteden	onderzocht.	

Door	de	gemeente	Dordrecht,	Onderzoekscentrum	Drechtsteden,	

Gemeentebelasting	Drechtsteden	en	makelaars	in	commercieel	

vastgoed	zijn	de	handen	ineen	geslagen	om	te	komen	tot	een	

accuraat	beeld	van	de	regionale	kantorenmarkt.	

In	september	2012	heeft	het	Onderzoekscentrum	Drechtsteden	een	

rapportage	gepubliceerd	getiteld	‘Monitor	Kantorenmarkt	Drechtste-

den	2012’.	Dankzij	nieuwe	definities	en	databases	is	een	getrouwer	

beeld	ontstaan	van	de	kantorenmarkt	in	de	regio	dan	ooit	tevoren.	

Een	aantal	van	de	belangrijkste	bevindingen	van	het	onderzoek	per	

peildatum	1	januari	2012:	

-			De	totale	kantorenvoorraad	in	de	Drechtsteden	is	ca.	709.000	m2.	

-		De	kantorenvoorraad	in	de	Drechtsteden	bevindt	zich	met	name	op	

de	bedrijventerreinen	in	de	hele	Drechtsteden	en	op	de	binnenstede-

lijke	centrumlocaties	in	de	Dordtse	Binnenstad	en	het	stationsgebied	

van	Zwijndrecht.	

-		Meer	dan	de	helft	van	de	kantorenvoorraad	in	de	Drechtsteden	

		bestaat	uit	kantoren	vanaf	1.000	m2.

Convenant transformatie 
(leegstaande) kantoren Dordrecht

INFORMATIE uit de drechtsteden

-		Het	merendeel	van	de	voorraad	is	ouder	dan	15	jaar.	

-		Begin	2012	wordt	in	de	Drechtsteden	zo’n	113.000	m2	

aan	kantoorruimte	door	marktpartijen	aangeboden.	

Meer	dan	de	helft	hiervan	bevindt	zich	op	binnenstede-

lijke	centrumlocaties	in	Dordrecht	en	Zwijndrecht.	

-		Verhoudingsgewijs	is	er	veel	aanbod	aan	kantoorruimte	

in	de	categorie	vanaf	1.000	m2	tot	2.500	m2.

-		Begin	2012	staat	in	de	Drechtsteden	131.000	m2	aan	

kantoorruimte	leeg.	Dit	is	18%	van	de	totale	voorraad.	

-		Bijna	de	helft	hiervan	bevindt	zich	op	de	binnenstede-

lijke	centrumlocaties	in	Dordrecht	en	Zwijndrecht.	Ten	

opzichte	van	de	voorraad	is	in	Zwijndrecht	de	hoogste	

leegstand	(24%).	

-		Ruim	40%	van	de	leegstaande	kantoren	staat	al	langer	

dan	drie	jaar	leeg.	

-		Inclusief	kleine	kantoren	is	in	de	afgelopen	vijf	jaar	in	

de	Drechtsteden	in	totaal	119.000	m2	aan	kantoorruim-

te	opgenomen,	gemiddeld	23.700	m2	per	jaar.	

-		De	Drechtsteden	beschikken	nog	steeds	over	fors	meer	

plancapaciteit	kantoren	dan	de	nieuwbouwbehoefte	tot	

2030.	

Mede	ingegeven	door	de	economische	crisis	is	er	een	

forse	cultuuromslag	gaande	bij	overheden,	eigenaren	en	

ontwikkelaars.	Inmiddels	lopen	de	eerste	transforma-

tiescans	in	de	gemeente	Dordrecht.	

Ted Rommelse
Ooms	Drechtsteden	Bedrijfshuisvesting	B.V.	

Tijdens een regionaal vastgoedsymposium 19 september jl. is in Dordrecht een convenant gesloten om de 

leegstand van kantoren in die gemeente te verminderen. 
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De	Kamer	van	Koophandel	en	Fabrieken	Rotterdam	(die	langer	bestaat	

dan	ons	Koninkrijk	dat	volgend	jaar	haar	bi-centennial	viert)	heeft	in	de	

afgelopen	jaren	een	reputatie	opgebouwd	om	bij	gemeenteraadverkie-

zingen	bijzondere	aandacht	te	vragen	voor	de	in	die	gemeenten	actieve	

ondernemers	en	bedrijven.	Zo	worden	voor	de	gemeenteraadsverkie-

zingen	alle	deelnemende	partijen	vooraf	(ten	behoeve	van	hun	lokale	

verkiezingsprogramma’s)	van	informatie	voorzien	over	de	problemen	

waar	ondernemers	en	bedrijven	mee	geconfronteerd	worden,	wensen	

die	ondernemers	op	lokaal	niveau	hebben	en	wat	dies	meer	zij.	Het	gaat	

dan	om	onderwerpen	als	bestemmingsplannen,	hinderrelaties(geluid)	

en	het	milieu,	infrastructuur	(toegankelijkheid),	detailhandel,	etc.

Die	informatie	van	de	Kamer	van	Koophandel	komt	rechtstreeks	van	de	

ondernemers	zelf:	immers	de	kringenstructuur	(zoals	de	Kring	Drecht-

streek)	garandeert	adequate	informatie,	omdat	de	ondernemers	(via	de	

lokale	ondernemersverenigingen)	zelf	deel	uitmaken	van	de	kringen.	

En	die	onderwerpen,	knelpunten,	verbetervoorstellen	komen	dikwijls	

in	de	kringvergaderingen	aan	de	orde	en	worden	van	adequaat	advies	

voorzien	van	de	zijde	van	de	Kamermedewerkers	die	de	desbetreffende	

deskundigheid	in	ruime	mate	bezitten.	

Voorafgaande	aan	de	vorige	gemeenteraadsverkiezingen	ging	die	door	

de	Kamer	van	Koophandel	verstrekte	informatie	gepaard	met	ludieke	

ontbijtbijeenkomsten	in	aanwezigheid	van	de	lokale	politici	onder	de	

noemer	‘Zoete	broodjes	bakken’.	En	nu	nog	ontvang	ik	positieve	reacties	

van	de	lokale	politici	die	dankbaar	gebruik	maakten	van	deze	gerichte	

Kamer	van	Koophandel	informatie	voor	hun	verkiezingsprogramma’s.	

Jammer	genoeg	zal	deze	vorm	van	dienstverlening	in	de	toekomst	

verdwijnen	daar	de	opzet	van	de	landelijke	Kamer	van	Koophandel	niet	

voorziet	in	regiostimulering	zoals	we	dat	nu	(bijvoorbeeld	op	Drecht-

streekniveau)	gewend	zijn.	De	input	aan	een	organisatie	zoals	de	Kamer	

van	Koophandel	van	de	zijde	van	ondernemers(verenigingen)	zal	dan	

node	gemist	worden.	

Op	21	november	2012	zijn	er	verkiezingen	geweest	voor	de	nieuwe	

gemeente	Molenwaard.	Deze	nieuwe	gemeente	ontstaat	vanaf	2013	en	

wordt	gevormd	door	de	drie	gemeenten	Nieuw-Lekkerland,	Graafstroom	

en	Liesveld.	Nog	geen	100.000-gemeente	zoals	het	nieuwe	kabinet	

wenst.	Dat	zou	betekenen	dat	de	gehele	Alblasserwaard	één	gemeente	

zou	vormen	waar	ik	op	deze	plaats	al	eerder	voor	heb	gepleit.	Immers	

die	schaal	betekent	slagkracht	zowel	bestuurlijk	als	ambtelijk	

en	qua	diversiteit,	zowel	industrieel	als	agrarisch.	Nu	nog	een	

brug	te	ver.	

De	nieuwe	gemeente	Molenwaard	is	groot	(een	kleine	130	km2)	

en	zal	zo’n	30.000	inwoners	tellen.	En	de	vele	vaak	pittoreske	

dorpjes	die	samen	de	Molenwaard	gaan	vormen	zullen	bij	

velen	bekend	zijn	die	regelmatig	door	de	Molenwaard	fietsen	

of	de	bekende	Molentocht	op	schaatsen	hebben	afgelegd	

(Kinderdijk,	Nieuw-Lekkerland,	Streefkerk,	Groot	Ammers,	

Langerak,	Nieuwpoort,	Bleskensgraaf,	Brandwijk,	Goudriaan,	

Molenaarsgraaf,	Ottoland,	Oud	Alblas,	Wijngaarden).	

Op	14	november	jl.	organiseerde	de	Kamer	van	Koophandel	

Rotterdam	(met	name	de	Kring	Drechtstreek)	een	debat	met	de	

lijsttrekkers	van	de	6	deelnemende	partijen	aan	de	verkiezin-

gen	van	de	nieuw	gemeente	Molenwaard.	Een	levendig	debat	

onder	grote	belangstelling	van	ondernemers	(in	de	Spil	in	

Bleskensgraaf)	waar	onderwerpen	als	de	lokale	economie,	het	

ondernemerschap,	de	bedrijventerreinen,	winkelcentra,	vracht-

autoparkeerplaatsen,	infrastructuur	ed.	centraal	stonden.	

Ondernemers	namens	de	ondernemersverenigingen	leidden	

ter	zake	doende	stellingen	in	(zoals	één	winkelcentrum	in	de	

toekomst	in	de	nieuwe	gemeente?),	waarop	een	levendige	dis-

cussie	ontstond.	Ik	constateerde	dat	de	lijsttrekkers	zich	ook	

behoorlijk	in	de	economische	onderwerpen	hadden	verdiept	en	

ter	zake	deskundig	met	hun	opponenten	het	debat	aangingen.	

Afgesproken	na	afloop:	het	nieuwe	gemeentebestuur	en	de	

daarmee	gekozen	nieuwe	wethouders	krijgen	snel	de	Kring	

Drechtstreek	op	bezoek	om	te	kijken	wat	er	waarheid	wordt	

van	hun	in	het	debat	geponeerde	meningen	en	voornemens.	

Voor	herhaling	vatbaar	dus	maar	de	vraag	is	wie	dat	(na	het	

verdwijnen	van	de	Kamer	van	Koophandel	in	de	huidige	stijl)	bij	

de	volgende	gemeenteraadsverkiezingen	op	zich	neemt?	

Werkgevers	Drechtsteden	wellicht?	

Drs. M (Theo) Schut
Voorzitter	Kring	Drechtstreek	en	

Vicevoorzitter	Kamer	van	Koophandel	en	Fabrieken	Rotterdam

Het gemeentebestuur 
en ondernemers

Kamer van Koophandel

35



Een	tijdloze	streek,	vol	verstilde	middeleeuwse	dorpjes,	

historische	kloosters	en	kerken.	Kenmerkend	zijn	de	oude	

ommuurde	heuvelstadjes	met	steile	straatjes	die	getuigen	van	

een	rijke	cultuurgeschiedenis	zoals	Gubbio,	Montefalco,	Todi,	

Spello	en	Spoleto.	Deze	streek	ten	zuiden	van	Toscane	wordt	

gesierd	door	het	werk	van	vele	wereldberoemde	kunstenaars:	

Cimabue,	Pierra	della	Francesca,	Fra	Angelico,	Ghirlandaio,	

Rafaël,	Bernini,	enz.	En	natuurlijk	niet	te	vergeten	de	lokale	

grootheid	Pietro	Vannucci,	beter	bekend	onder	zijn	artiesten-

naam	Perugino.	In	iedere	kerk	zijn	hier	de	prachtigste	kunst-

werken	te	bewonderen.	Schitterende	fresco’s	alsof	ze	gisteren	

zijn	geschilderd.	Maar	niet	alleen	binnen,	ook	de	buitenkant	

kan	prachtig	zijn.	Ga	eens	naar	Orvieto,	gebouwd	op	een	tuf-

stenen	plateau	vol	onderaardse	gangen	en	gewelven.	Bekend	

om	zijn	witte	wijn,	maar	vooral	ook	om	de	magnifieke	Duomo.	

De	kathedraal	met	ongetwijfeld	de	meest	indrukwekkende	

gevel	ter	wereld,	vol	gedetailleerde	bas-reliëfs,	een	prachtig	

roosvenster,	16e-eeuwse	

beelden	en	opvallend	

kleurrijke	mozaïeken.	

Je	neemt	er	tegenover	

plaats	en	blijft	urenlang	

vol	bewondering	staren.	

Umbrië	is	ook	een	

spirituele	streek.	Een	

toevluchtsoord	voor	vele	

christenen,	aangetrokken	

door	de	onmiskenbaar	

meditatieve	sfeer.	Het	is	

de	geboortestreek	van	St.	

Franciscus,	een	heilige	

die	je	in	ieder	dorp,	iedere	

kerk	wel	tegen	komt.	

Wie	is	deze	Franciscus	

die	we	kennen	van	de	

stigmata	(kruiswonden),	

Werelddierendag,	de	

Mijmeringen vanuit 
het groene hart van Italië

Natuur, heel veel natuur, voor zover het oog reikt 

ongerepte natuur. Bergen vol eeuwenoude 

wouden, schijnbaar zonder menselijke 

bewoning. Enorme natuurparken die een 

discussie over de Hedwigepolder plotsklaps 

belachelijk maakt. Met daartussen groene, zacht 

glooiende heuvels begroeid met vooral wijn- en 

olijfgaarden, maar er zijn ook veel akkers met 

tarwe, suikerbieten, tabak en zonnebloemen. 

UMBRIA

column

kerststal	en	het	Vredespad?	Franciscus	(1181)	was	de	

zoon	van	een	rijke	koopman	uit	Assisi,	die	zich	al	op	jonge	

leeftijd	bekeerde	tot	een	leven	van	armoede,	gebed	en	

dienstbaarheid	aan	de	armen.	In	een	tijd	dat	de	paus	

opriep	tot	kruistochten,	ondernam	Franciscus	ongewa-

pend	een	vredesmissie	naar	de	sultan.	Een	kerkhervormer	

die	afstand	nam	van	de	weelde	in	Rome	en	weer	schreef	

in	de	Italiaanse	taal	van	het	volk.	Zijn	invloed	door	de	

eeuwen	heen	was	groot.	Terug	naar	de	eenvoud.	

Eenvoud.	Dat	ligt	ons	niet	zo.	We	maken	het	graag	moei-

lijk,	met	veel	regels,	veel	uitzonderingen,	bureaucratisch,	

voor	een	buitenstaander	zelden	te	begrijpen.	

We	zien	het	overal	om	ons	heen,	ook	in	Nederland,	ook	

in	de	Drechtsteden.	Voor	alles	vergunningen	nodig,	die	

door	vele	elkaar	tegensprekende	regels	weer	nauwelijks	

te	handhaven	zijn.	We	willen	de	economie	stimuleren	door	

handel	en	industrie	de	ruimte	te	geven,	maar	richten	ook	

een	omgevingsdienst	op	die	niet	altijd	welwillend	staat	te-

genover	ondernemerschap.	En	we	verkwisten.	Geld	dat	we	

via	belastingen	heffen,	wordt	daarna	weer	gebruikt	voor	

allerlei	stimuleringssubsidies	waarvan	we	niet	weten	of	
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ze	wel	effectief	zijn.	Eenvoud,	dat	zou	ons	motto	moet	

zijn.	Eenvoudig,	begrijpelijk,	efficiënt,	kostenbewust.	

U	kent	ongetwijfeld	het	KISS-principe:	

Keep	It	Simple,	Stupid.	

Maar	soms	vergeten	we	KISS	en	willen	we	zorgpre-

mies	inkomensafhankelijk	maken.	Ach,	die	fout	maken	

we	geen	tweede	keer.	Dacht	u	dat	nou	echt?	KISS	

houdt	in	dat	we	af	moeten	van	heilige	huisjes,	posi-

ties,	verworven	rechten,	een	uitzondering	voor	iedere	

actiegroep.	Weer	eens	de	boel	ordenen	en	opzetten	

met	gezond	verstand.	Jaarlijks	kost	‘onze’	Belasting-

dienst	zelf	al	4	miljard	euro.	Dit	om	onze	belastingen	

te	innen,	maar	ook	om	het	geld	weer	uit	te	delen.	Het		

toeslagensysteem	alleen	vergt	al	een	miljard,	en	de	

deurwaarders	hebben	daarna	een	goede	omzet	in	het	

terugvorderen	van	teveel	betaalde	gelden.	Soms	denk	

ik	heel	simpel	‘afschaffen	die	hap’.	Ook	de	heilige	koe,	

de	hypotheekrenteaftrek,	mag	direct	de	prullenbak	in.	

Immers	het	is	enkel	het	rondpompen	van	geld;	hoge	

belastingtarieven	in	combinatie	met	aftrekposten	en	

bijdrages.	Waarom	niet	stoppen	met	die	onzin,	het	

heeft	al	lang	niets	meer	te	maken	met	het	bevorderen	

van	eigen	woningbezit.	Het	heeft	een	schuldverslaving	

in	Nederland	teweeg	gebracht,	waar	de	buitenlandse	

deskundigen	ons	alsmaar	voor	waarschuwen.	We	zijn	

horende	doof,	want	we	houden	niet	van	KISS.	

Stel	je	voor.	We	schaffen	al	die	aftrekposten	af,	zodat	

je	voor	een	lening	ook	gewoon	weer	kijkt	naar	wat	

het	je	kost	bij	een	bank.	Zodat	je	vanzelf	de	hypo-

theek	aflost,	omdat	je	dat	veel	geld	bespaart.	Simpel	

economisch	rekenen	en	handelen	terugbrengen.	Dan	

ook	al	die	toeslagen	afschaffen:	zorgtoeslag,	huurtoe-

slag,	kinderopvangtoeslag.	Van	dat	geld	rondpompen	

word	ik	onpasselijk,	het	schiet	het	doel	steeds	voorbij.	

Doe	dat	toch	simpeler.	Maar	dan	wel	die	politici	in	de	

gaten	houden.	Niet	het	afschaffen	gebruiken	om	stie-

kemweg	tekorten	in	de	rijksbegroting	te	dichten.	Nee,	

tegelijk	de	belasting	ermee	verlagen.	Ten	eerste	met	

een	dusdanig	hoge	belastingvrije	voet,	waardoor	80%	

van	de	bevolking	niets	meer	met	inkomstenbelasting	

te	maken	heeft.	Geen	aangiftes,	geen	Belastingdienst.	

Dat	scheelt	daar	al	direct	miljarden	aan	(personeels)

kosten.	Lijkt	me	overigens	een	geinig	gezicht,	al	

die	belastinginspecteurs	joelend	op	het	Malieveld	

hiertegen	protesterend.	Vervolgens	verlaging	van	de	

tarieven,	waardoor	het	verschil	tussen	wit	en	zwart	

werken	klein	wordt.	En	voor	diegenen	die	nivelleren	

toch	een	leuk	feestje	vinden,	vooruit	dan	maar:	enige	

progressie	voor	de	sterkste	schouders.	Al	die	afgeschafte	toeslagen	

gaan	we	eenvoudig	verdisconteren	in	een	hoger	loon,	uitkering,	

enz.	Is	dat	geen	beter	vooruitzicht?	Gewoon	maandelijks	voor	ieder	

een	hoger	netto	bedrag	op	de	bank,	in	plaats	het	rondje	via	de	

belastingdienst	via	aftrekken	en	toeslagen.	

Keep	it	simple……	stupid!	

Rustig	aan,	denk	om	je	bloeddruk,	stop	met	die	fantasieën.	Straks	

wil	je	ook	nog	dat	we	de	problemen	in	de	regio	daadwerkelijk	

aanpakken.	Niet	meer	praten	over	samenwerken	tussen	onderwijs	

en	bedrijfsleven,	maar	gewoon	doen.	Zet	ze	bijeen	in	een	kamer	

(of	kapel),	doe	de	deur	op	slot	en	wacht	op	de	witte	rook.	Of	het	

arbeidsmarktbeleid	in	de	regio	vormgeven,	zonder	steeds	te	moeten	

uitleggen	dat	het	woord	‘markt’	een	plaats	betekent	waar	vraag	en	

aanbod	bijeen	komt.	

Trouwens	die	volgelingen	van	San	Francesco	namen	het	ook	niet	zo	

nauw	met	de	eenvoud.	Hier	in	Assisi	wordt	het	beeld	gedomineerd	

door	de	enorme	Basilica	die	een	jaar	na	zijn	dood	al	werd	gebouwd.	

Een	wat	sombere	benedenkerk	van	donkere	brede	kruisgewelven.	

Maar	wat	een	geweldige	mooie	fresco’s,	afkomstig	van	de	grote	

meester	Giotto	of	zijn	leerlingen.	Prachtig,	zo	indrukwekkend.	

Met	daarop	gebouwd	de	bovenkerk,	hoog,	helder	en	vol	kleurrijke	

fresco’s	van	o.a.	Cimabue.	Daarbij	een	reeks	schilderingen	die	het	

leven	van	Franciscus	tonen,	verhaal	na	verhaal	in	heldere	beelden.	

Een	middeleeuwse	striptekening.	

Hoe	anders	is	het	diep	beneden	in	de	crypte	die	pas	in	1818	werd	

ontdekt.	De	simpele	stenen	muur	met	daarin	de	stoffelijke	resten	

van	de	heilige	zelf,	hier	in	1230	naar	toe	gebracht	voordat	de	basi-

liek	werd	voltooid.	Ervoor	een	simpele	kapel,	zonder	versieringen,	

devoot…..	eenvoudig.	Dan	voel	je	jezelf	heel	klein.	Zonder	je	druk	te	

maken	over	wat	je	toch	niet	kan	veranderen.	Ach,	morgen	is	er	weer	

een	dag.	Una	buona	giornata.	

PdW
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Trend	#1	Klinkende	keuzes

Er	is	een	groeiende	behoefte	aan	aanbieders	die	een	

helder	overzicht	bieden	van	hun	aanbod.	Die	hun	klan-

ten	het	gevoel	geven	in	control	te	zijn	(inzicht	en	invloed	

te	hebben),	maar	die	daar	geen	grote	tijdsinvestering	

voor	terugvragen.

Trend	#2		#IWIN

Via	computers,	smartphones	en	tablets	zijn	steeds	meer	

producten	en	diensten	slechts	‘a	mouse-click	away’.	

Niet	eventjes,	maar	de	hele	dag	en	nacht	door.	Steeds	

meer	mensen	zijn	niet	online	of	offline,	maar	‘inline’.	Zij	

staan	24/7	in	verbinding	met	internet.	Deze	digitale	er-

varing	creëert	het	verwachtingspatroon	‘I	Want	It	Now!’.

Trend	#3	De	wereld	dichtbij

Ondernemers	concurreren	in	toenemende	mate	in	een	

wereldwijd	speelveld.	De	‘emerging	markets’	van	nu	

zullen	binnen	afzienbare	tijd	een	prominente	rol	hebben	

in	de	internationale	economie	-	ook	op	MKB-niveau.	

Globalisering	brengt	niet	alleen	kansen	in	export,	maar	

ook	in	import	en	outsourcing.

Trend	#4	Do	It	Together	(DIT)

Lang	leek	de	samenleving	steeds	individualistischer	

te	worden.	Deze	trend	is	zeker	niet	verdwenen,	maar	

tegenwoordig	wint	ook	een	tegenstelde	stroom	aan	

kracht:	Do	It	Together	(DIT).	Hierin	gaat	het	om	samen-

werking.	Het	basisidee	is	telkens	‘samen	bereik	je	meer	

dan	alleen’.

Het bedrijf dat in de toekomst wil floreren, moet nu 

duidelijke keuzes maken. De Rabobank heeft bij het 

uitbrengen van de MKB-visie 7 trends geformuleerd 

die ondernemers in de komende 2 à 3 jaar kunnen 

verwachten.

Trend	#5	Groen	is	Poen

Zorgen	dat	het	eigen	bedrijf	zo	lang	mogelijk	standhoudt,	in	het	bij-

zonder	dankzij	een	milieubewuste	en	maatschappelijk	verantwoorde	

bedrijfsvoering.	Duurzaam	ondernemen	is	de	nieuwe	standaard	voor	

ondernemers.	De	nieuwe	generatie	klanten	accepteert	niet	langer	dat	

er	onverantwoord	geproduceerd	en	verkocht	wordt.

Trend	#6	Hebben	maar	niet	houden

Wereldwijd	hechten	mensen	steeds	minder	waarde	aan	bezit.	De	sta-

tus	van	eigendom	neemt	af.	Niet	het	‘hebben’	is	belangrijk,	maar	‘het	

gebruik	maken	van’	en	je	hoeft	iets	natuurlijk	niet	per	se	te	bezitten	

om	er	gebruik	van	te	kunnen	maken.

Trend	#7	Voel	het	verschil

Waarin	ligt	het	onderscheidende	karakter	van	uw	diensten	of	produc-

ten?	Waar	het	uiteindelijk	om	gaat	is	dat	u	een	gevoel	overbrengt	bij	

uw	potentiële	afnemers.	Dat	uw	product	of	dienst	een	beleving	bij	hen	

opwekt,	hen	raakt	op	een	manier	zoals	andere,	vergelijkbare	produc-

ten	en	diensten	hen	niet	raken.

Wilt	u	meer	weten	over	deze	trends	of	bent	u	geïnteresseerd	in	sec-

torprognoses,	bekijk	dan	de	volledige	MKB-visie	van	de	Rabobank	op	

www.rabobank.nl/cijfersentrends.

Robert Snel	
Manager	Marketing,	Communicatie	&	Coöperatie	Rabobank

trends! 7

Bedrijfsleven opnieuw meest tevreden met Univé
Univé wint Incompany 100 Award 2012

tevredener	dan	ooit”,	aldus	Incompany.	“Univé	wint	

met	overmacht,	geen	van	de	concurrenten	slaagt	erin	

om	in	de	buurt	van	de	scores	van	Univé	te	komen,	een	

monsteroverwinning.”	

Sliedrecht	-	Univé	is	opnieuw	uitgeroepen	tot	beste	zakelijke	verzeke-

raar	van	Nederland.	In	het	klanttevredenheidsonderzoek	van	zaken-

blad	Incompany	voert	Univé	met	een	rapportcijfer7,25	de	lijst	aan	in	

de	categorie	Verzekeringen,	de	hoogste	score	tot	dusver.

Het	is	alweer	de	zevende	keer	dat	Univé	de	Incompany	100	Award	

wint.	Uit	het	onderzoek,	uitgevoerd	door	Blauw	Research	onder	ruim	

5.000	zakelijke	beslissers,	blijkt	dat	Univé	in	elke	categorie	(service,	

prijs,	knowhow	en	resultaat)	records	vestigt.	“Klanten	zijn	gewoon	

De wereld aan uw voeten!
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De	vraag	naar	alternatieve	opwekking	van	energie	

wordt	steeds	groter.	Door	nieuwe	technologieën	worden	

steeds	inventievere	methodes	gevonden	om	gebruik	

te	maken	van	de	zon	als	energiebron.	Zonne-energie	is	

één	van	de	oudste,	meest	betrouwbare	en	duurzame	

energievormen	en	wordt	op	steeds	meer	plaatsen	

ingezet	voor	elektriciteitopwekking.	Verkerk	Groep	

directeur	Peter	Schneiders:	“Een	zonnestroominstalla-

tie	bestaande	uit	zonnepanelen	en	een	omvormer	wekt	

energie	op	voor	eigen	gebruik	en	het	overschot	wordt	

teruggeleverd	aan	het	energienet.	Op	deze	wijze	is	een	

installatie	binnen	een	aantal	jaar	terug	te	verdienen.	

Dit	is	precies	te	berekenen.	De	installatie	dient	wel	op	

erkende	wijze	te	worden	gemonteerd	en	aangesloten	op	

het	energienetwerk.”	

Subsidieregelingen
Tevens	zijn	er	financieringsmogelijkheden	vanuit	de	

overheid.	Zo	kunnen	bedrijven	gebruikmaken	van	de	

Energie	Investeringsaftrek	en	ook	betalen	zij	over	het	

algemeen	geen	BTW	over	de	aankoop.	Voor	elk	adres	

kan	maximaal	één	aanvraag	ingediend	worden.	Ook	kan	

het	interessant	zijn	voor	VVE’s	en	voor	particulieren	is	

een	speciale	subsidieregeling	beschikbaar.	

Schneiders:	“De	Verkerk	Groep	heeft	duurzaamheid	

hoog	in	het	vaandel	staan	en	wil	dat	ook	in	de	dage-

lijkse	bedrijfsvoering	uitdragen.	Door	het	nemen	van	

bepaalde	maatregelen	zoals	de	verkoop	van	zonne-

stroominstallaties	werkt	de	Verkerk	Groep	mee	aan	het	

terugdringen	van	de	CO2	-uitstoot.	Dat	is	één	van	onze	

duurzaamheiddoelstellingen.”

Verkerk Groep start 
met duurzame 
energieopwekking
De Verkerk Groep uit Zwijndrecht is vanaf 

november gestart met de verkoop van duur-

zame energieopwekking in de vorm van zon-

nepanelen. Dit initiatief zal zowel industriële, 

utiliteitsprojecten en particuliere oplossingen 

omvatten. De levering en installatie zal in ge-

heel Nederland plaatsvinden. Terugverdientijd 

zonnepalen geslonken

Gemeente Zwijndrecht staat achter de Verkerk 
Groep
Wethouder	Henk	Mirck,	verantwoordelijk	voor	de	portefeuille	Natuur,	

Milieu,	Duurzaamheid,	Openbare	Ruimte	en	ICT	van	de	gemeente	

Zwijndrecht,	gaf	recentelijk	op	een	zonnige	herfstmiddag	het	figuur-

lijke	startschot	vanaf	het	dak	van	het	hoofdkantoor	van	de	Verkerk	

Groep.	Hier	staan	24	zonnepanelen	opgesteld	die	gezamenlijk	6000	

Wattpiek	(Wp)	opleveren.	Hierdoor	draait	het	hoofdkantoor	in	de	

avonduren	en	weekenden	energieneutraal.	Dit	wordt	in	de	toekomst	

verder	uitgebreid.

I4-YOU verkrijgt 
distributeurschap voor de 
Sales Performance Scan

 
 
 

 
IT ’s  th ink ing beyond your  borders  

 
 

I4-YOU verkrijgt distributeurschap voor de Sales Performance Scan. 

 

Veel directeuren en managers sturen op indicatoren die aangeven hoe hun bedrijfsvoering er voor 

staat. Deze zgn. KPI’s (Key Performance Indicatoren) richten zich bijvoorbeeld op de financiële 

gegevens, de orderportefeuille, voorraadpositie en de efficiency in het proces. Meestal alleen een 

terugblik op basis waarvan bijgestuurd wordt. Maar hoe doe je dat bijsturen dan? Hoe verbeter je 

de performance van het bedrijf? Daar is meer diepgang in de cijfers voor nodig en zeker voor sales 

ontbreekt het daar nogal eens aan. 

 

De sales performance van uw bedrijf verbeteren vraagt om kraakhelder inzicht in commerciële 

prestaties. Want alleen dan bent u in staat om effectief en efficiënt te werken aan uw strategie. 

Onze sales performance scan laat u - op basis van uw financiële, klant- en verkoopdata - 

ontwikkelingen zien in uw resultaten. Op het niveau van verkoopkanalen, klanten, branches en 

producten een uitvoerige analyse en rapportage die u verder helpt. Duidelijk door overzichtelijke 

visuals aangevuld met aanbevelingen. Een tool in handen om gericht te sturen in uw organisatie! 

Uitermate geschikt voor MKB+ in een B2B-omgeving. 

 

De tool draait op uw iPad of andere tablet en stelt u in staat om any time, anywhere te zien hoe 

het er voor staat. In een oogwenk zijn de resultaten helder af te lezen en – belangrijker nog – stelt 

dit u in staat om te sturen op zaken die daadwerkelijk impact hebben. 

 

Meer weten, check onze website of ons profiel binnen de WD-sphere. Neem voor een vrijblijvende  

demo bij u op kantoor contact met ons op. 

 

I4-YOU Business Solutions b.v. 

 

Peter de Graaf 

Martin Meulendijk 

 

Veel	directeuren	en	managers	sturen	op	indicatoren	die	

aangeven	hoe	hun	bedrijfsvoering	er	voor	staat.	Deze	zo-

genaamde	KPI’s	(Key	Performance	Indicatoren)	richten	zich	

bijvoorbeeld	op	de	financiële	gegevens,	de	orderportefeuille,	

voorraadpositie	en	de	efficiency	in	het	proces.	Meestal	alleen	

een	terugblik	op	basis	waarvan	bijgestuurd	wordt.	Maar	hoe	

doe	je	dat	bijsturen	dan?	Hoe	verbeter	je	de	performance	van	

het	bedrijf?	Daar	is	meer	diepgang	in	de	cijfers	voor	nodig	en	

zeker	voor	sales	ontbreekt	het	daar	nogal	eens	aan.	

De	sales	performance	van	uw	bedrijf	verbeteren	vraagt	om	

kraakhelder	inzicht	in	commerciële	prestaties.	Want	alleen	

dan	bent	u	in	staat	om	effectief	en	efficiënt	te	werken	aan	uw	

strategie.	Onze	sales	performance	scan	laat	u	-	op	basis	van	

uw	financiële,	klant-	en	verkoopdata	-	ontwikkelingen	zien	in	

uw	resultaten.	Op	het	niveau	van	verkoopkanalen,	klanten,	

branches	en	producten	een	uitvoerige	analyse	en	rappor-

tage	die	u	verder	helpt.	Duidelijk	door	overzichtelijke	visuals	

aangevuld	met	aanbevelingen.	Een	tool	in	handen	om	gericht	

te	sturen	in	uw	organisatie!	Uitermate	geschikt	voor	MKB+	in	

een	B2B-omgeving.	

De	tool	draait	op	uw	iPad	of	andere	tablet	en	stelt	u	in	staat	

om	anytime,	anywhere	te	zien	hoe	het	er	voor	staat.	In	een	

oogwenk	zijn	de	resultaten	helder	af	te	lezen	en	-	belangrijker	

nog	-	stelt	dit	u	in	staat	om	te	sturen	op	zaken	die	daadwerke-

lijk	impact	hebben.	
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Vanaf	de	oprichting	van	de	Inner	Circle	Run	ondersteunt	Bolidt	de	

Stichting	Run	DezvousNL	door	zich	te	verbinden	als	mastersponsor.	

Met	dit	nieuwe	meerjarige	contract	profileert	Bolidt	zich	nog	sterker	

als	maatschappelijk	partner	in	de	lokale	omgeving.	Stichting	Run	De-

zvousNL	stelt	zich	ten	doel	om	fondsen	te	werven	voor	goede	doelen	

en	om	Hendrik-Ido-Ambacht	te	profileren	als	sportieve,	saamhorige	

gemeente.	De	Bolidt	Inner	Circle	Run	is	één	van	de	middelen	om	dit	

doel	uit	te	dragen	en	te	bereiken.	“Bolidt	heeft	met	de	Bolidt	Inner	

Circle	Run,	maar	ook	met	sport	in	het	algemeen,	een	ideaal	speel-

veld	gevonden	voor	een	dialoog	met	onze	lokale	stakeholders”,	zegt	

de	heer	R.W.	Bol,	algemeen	directeur	bij	Bolidt.	“Mede	vanwege	

Bolidt verbindt zich voor drie jaar 
aan Stichting Run DezvousNL 
Stichting Run DezvousNL en Bolidt Kunststoftoepassing B.V. zijn een meerjarig 

sponsorcontract met elkaar overeengekomen. De komende drie jaar verbindt Bolidt, 

wereldwijd specialist in het toepassen van kunststofvloeren, scheepsdekken en 

slijtlagen, zich als mastersponsor van het jaarlijks terugkerende hardloopevenement 

de Inner Circle Run. De komende drie jaar zal het evenement worden omgedoopt tot de 

Bolidt Inner Circle Run. 

het	feit	dat	Bolidt	haar	oorsprong	vindt	in	Hendrik-Ido-

Ambacht	en	omdat	nog	steeds	veel	van	onze	mensen	in	

Hendrik-Ido-Ambacht	en	omgeving	wonen,	hebben	wij	

ervoor	gekozen	om	Bolidt	te	verbinden	aan	Stichting	Run	

DezvousNL.	Na	de	editie	van	afgelopen	jaar	vervult	het	

contract	met	Stichting	Run	DezvousNL	ons	met	trots.	De	

Inner	Circle	Run	kan	bogen	op	een	uitzonderlijk	suc-

cesvolle	eerste	editie	en	de	strijdbaarheid	en	vastbe-

radenheid	van	Stichting	Run	DezvousNL	om	dit	niveau	

tenminste	te	evenaren,	zijn	waarden	waarin	Bolidt	zich	

volledig	herkent.”

Met	de	ontwikkeling	van	een	ecoduct	aan	de	Amersfoortseweg	in	

Soesterberg	gaat	Sauna	Soesterberg	verhuizen	naar	een	nieuwe	loca-

tie.	Door	deze	nieuwbouw	wordt	er	extra	werkgelegenheid	gecreëerd	

in	de	omgeving	van	Soesterberg.	De	nieuwbouw	is	dan	ook	niet	alleen	

een	stimulans	voor	de	ecologie	maar	ook	voor	de	economie!	

Op	de	nieuwe	locatie	verrijst	de	nieuwbouw	van	Spa	&	Wellness	

Resort	Soesterberg	met	een	hoofdgebouw	van	meer	dan	5.000	m2	

met	diverse	buitenverblijven	en	een	bedrijfswoning.	Het	resort	zal	

geheel	geïntegreerd	worden	in	het	bestaande	monumentale	bosland-

schap.	

Een	belangrijk	uitgangspunt	in	het	ontwerp	is	de	bestaande	bebou-

wing	in	de	directe	omgeving:	het	voormalig	missiehuis	Sint	Jan	en	het	

Klooster	Cenakel.	Beide	monumenten	vereisten	grote	zorgvuldigheid	

in	de	invulling	en	vormgeving	van	het	plan.	Geïnspireerd	door	de	kwa-

liteit	van	beide	monumenten	heeft	Brand	BBA	het	plan	op	een	hoog	

kwaliteitsniveau	uitgewerkt.	

Brand BBA ontwerpt Spa & 
Wellness Resort Soesterberg

Het	Spa	&	Wellness	Resort	richt	zich	niet	alleen	op	

ontspanning	maar	ook	op	preventie	en	wellness	als	

gezonde	leefstijl.	Het	nieuwe	complex	zal	bestaan	uit	

een	Wellness	en	een	Spa-gedeelte	waar	gasten	kunnen	

ontspannen,	revalideren	en	preventief	bezig	kunnen	zijn	

met	lichaam	en	geest.	

Brand	BBA	|	BBA	Architecten	heeft	het	ontwerp	gemaakt	

voor	Spa	&	Wellness	Resort	Soesterberg.	Naast	het	

ontwerp	wordt	ook	de	engineering	door	Brand	BBA	

verzorgd,	inclusief	constructie,	installatieadvies	en	

directievoering.	

40



WTH maakt zich sterk voor 
werknemers met beperking
WTH	maakt	onderdeel	uit	van	het	nieuwe	werkgeversplatform	‘De	Nor-

maalste	Zaak’.	Dit	platform	is	een	samenwerking	van	zo’n	70	bedrijven	

die	zich	sterk	maken	voor	mensen	met	een	beperking	of	een	andere	

afstand	tot	de	arbeidsmarkt.	‘De	Normaalste	Zaak’	is	een	initiatief	van	

MVO	Nederland,	Start	Foundation	en	werkgeversvereniging	AWVN.	

Omdat	WTH	al	jaren	met	dit	onderwerp	bezig	is,	is	zij	uitgenodigd	om	

samen	met	bedrijven	als	Ahold,	NS,	McDonald’s	en	Rabobank	Neder-

land	afspraken	te	maken	om	mensen	met	een	arbeidsbeperking	aan	

het	werk	te	helpen.	

Manifest voor formateurs
‘De	Normaalste	Zaak’	ging	op	20	september	jl.	formeel	van	start	met	

een	handtekeningensessie.	Deelnemers	van	het	eerste	uur	zetten	

hun	handtekening	op	een	groot	bord.	Daaraan	voorafgaand	hadden	

de	ruim	70	genodigden	zich	gebogen	over	knelpunten	én	mogelijke	

oplossingen	voor	een	‘inclusieve	arbeidsmarkt’	waarop	niemand	

meer	wordt	buitengesloten.	De	uitkomsten	van	die	brainstormsessies	

worden	gebundeld	in	een	manifest	dat	binnenkort	aan	de	formateurs	

Henk	Kamp	en	Wouter	Bos	wordt	overhandigd.	

Voor WTH de normaalste zaak
Duurzaam	Ondernemen	zit	al	decennia	in	de	genen	van	WTH.	Aan	het	

eind	van	de	vorige	eeuw	besefte	directeur	Rob	Heuperman	dat	het	

belangrijk	is	een	steentje	bij	te	dragen	aan	onze	maatschappelijke	

omgeving.	Hij	besloot	dat	de	productie	van	de	vloerverwarmingsver-

delers	moest	gaan	plaatsvinden	bij	de	Sociale	Werkplaatsen	in	Neder-

land.	Inmiddels	laat	WTH	al	haar	verdelers	bij	Sociale	Werkplaatsen	

in	Dordrecht	en	Deventer	produceren	en	de	meeste	assembleren	en	

testen.	Omgerekend	zijn	er	meer	dan	100	mensen	met	een	afstand	tot	

de	arbeidsmarkt	voor	WTH	werkzaam.	Voor	WTH	is	het	dus	al	jaren	

de	normaalste	zaak	om	mensen	met	een	afstand	tot	de	

arbeidsmarkt	een	kans	te	geven	en	zich	bezig	te	houden	met	

‘Social	Return’.	

Overheid vraagt om signalen
Dr.	Bernard	ter	Haar,	directeur-generaal	Participatie	en	

Inkomenswaarborg	bij	het	ministerie	van	Sociale	Zaken	en	

Werkgelegenheid	(SZW),	riep	‘De	Normaalste	Zaak’	op	om	

de	overheid	signalen	te	blijven	geven	wanneer	dingen	niet	

goed	lopen.	Veel	werkgevers	storen	zich	bijvoorbeeld	aan	de	

enorme	papierwinkel	waarmee	ze	geconfronteerd	worden	

als	ze	iemand	met	een	arbeidsbeperking	in	dienst	willen	

nemen.	Ter	Haar:	“De	neuzen	bij	de	werkgevers	staan	in	een	

goede	richting.	Maar	het	systeem	is	een	soort	olietanker	die	

slechts	langzaam	draait.	‘De	Normaalste	Zaak’	kan	helpen	

om	die	tanker	de	goede	kant	op	te	krijgen.	U	bent	koploper	

en	dat	betekent	dat	u	regelmatig	tegen	de	regels	aan	zult	lo-

pen.	Dat	zult	u	een	beetje	voor	lief	moeten	nemen.	Maar	blijf	

vooral	ook	vechten,	geef	ons	de	signalen.	Om	zo	uiteindelijk	

het	systeem	simpeler	te	maken.”

WTH	denkt	graag	mee	om	het	systeem	simpeler	te	maken	

en	zo	ook	andere	bedrijven	te	helpen	om	mensen	met	een	

afstand	tot	de	arbeidsmarkt	te	helpen	aan	een	baan.	

Op	het	dak	van	flatgebouw	Abtshove	tekenden		de	Van	Leeuwen	

Buizen	Groep	en	woningcorporatie	SOR	een	nieuw	contract	voor	

de	lichtreclame.	Op	deze	plek	bij	het	Kleinpolderplein	en	de	A13	

blijft	minimaal	de	komende	twintig	jaar	het	baken	van	autorij-

dend	Nederland	staan.	Een	contract	met	voordelen	voor	beide	

partijen.

De	wind	trotserend	staan	de	vertegenwoordigers	van	SOR	en	

Van	Leeuwen	op	het	dak.	Het	contract	wordt	ondertekend	op	de	

plek	waar	het	allemaal	om	draait.	

het dak opSOR en Van Leeuwen
Nieuwe	neonreclame

Bestuursvoorzitter	en	klein-

zoon	van	de	oprichter	van	het	

familiebedrijf	Van	Leeuwen	

Buizen	Groep,	Peter	Rietberg,	

vervolgt:	“Al	in	de	jaren	zeventig	is	door	ons	bedrijf	de	lichtre-

clame	geplaatst.	De	locatie	heeft	ons	grote	naamsbekendheid	

opgeleverd.	Daarom	houden	we	graag	deze	opvallende	plaats	

voor	onze	reclame.	Onlangs	is	ons	logo	gemoderniseerd,	maar	

voorlopig	laten	we	het	vertrouwde	beeldmerk	nog	op	het	dak	

van	Abtshove	staan”.	
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Deze	week	presenteert	Visser&Visser	Accountants-Be-

lastingadviseurs	een	nieuwe	manier	van	ondernemen	

met	behulp	van	het	ondernemersdashboard.	Onder-

nemen	op	de	automatische	piloot	bestaat	niet.	Iedere	

dag	vraagt	de	actualiteit	om	weloverwogen	beslis-

singen	en	stappen.	Het	dashboard	van	Visser&Visser	

biedt	ondernemers	realtime	informatie	in	bedrijfsre-

sultaten	en	zijn	dé	basis	voor	het	besturen	van	een	

onderneming.	

Visser&Visser	komt	met	deze	innovatieve	oplossing	

omdat	de	markt	er	om	vraagt.	De	hele	wereld	digitali-

seert	en	informatie	wordt	steeds	belangrijker.	Bedrij-

ven	automatiseren	steeds	grotere	en	belangrijkere	de-

len	van	hun	processen.	De	hoeveelheden	data	die	een	

gemiddeld	bedrijf	genereert	en	opslaat	zijn	vele	malen	

groter	dan	vijf	of	tien	jaar	geleden.	Toch	ondernemen	

veel	ondernemers	nog	op	basis	van	gevoel,	intuïtie	en	

aannames.	Visser&Visser	daagt	ondernemers	uit	om	

te	gaan	sturen	op	actuele	cijfers	met	behulp	van	het	

ondernemersdashboard.	Het	dashboard	ontsluit	zowel	

financiële	als	operationele	informatie	en	combineert	

dit	in	één	dashboard.	Zo	heeft	de	ondernemer	in	één	

oogopslag	inzicht	in	cijfers	als	omzet,	kosten,	winst,	

cashflow,	voorraadpositie	en	tal	van	andere	kerncijfers.	Stuurin-

formatie	die	omgezet	moet	worden	in	acties	om	zo	de	controle	en	

koers	van	de	organisatie	te	bewaken.	

Jasper	Visser,	accountmanager	bij	Visser&Visser	licht	toe:	“De	

dashboards	van	Visser&Visser	zijn	revolutionair.	Ondernemen	is	

niet	langer	plaatsgebonden.	De	gehele	financiële	én	operationele	

administratie	kan	getoond	worden	op	een	smartphone	of	tablet.	

Daarnaast	zijn	de	mogelijkheden	van	het	dashboard	enorm.	Denk	

bijvoorbeeld	aan	het	koppelen	van	het	weerbericht	aan	een	voor-

raadbeheersysteem.	Op	die	manier	heeft	de	ondernemer	altijd	de	

goede	artikelen	op	het	goede	moment	op	voorraad!”	

Sturen op cijfers met het ondernemersdashboard van 
Visser&Visser

Rotterdam	en	Dordrecht	hebben	wij	een	manier	gevonden	om	deze	

doelen	te	realiseren	en	ons	in	positieve	zin	te	onderscheiden.

Voor u
Voor	u	zijn	er	alleen	maar	voordelen	gemoeid	met	deze	samenwer-

king.	We	hebben	nu	36	advocaten	voor	u	op	twee	locaties	waardoor	

wij	flexibeler	zijn.	Daarnaast	bieden	wij	meer,	een	uniek	grote	arbeids-

rechtsectie	en	een	uitbreiding	van	het	vennootschapsrecht.	Vanaf	

nu	bieden	wij	ook	straf-	en	bouwrecht	in	Rotterdam	en	kunt	u	uw	

vragen	over	transport	en	logistiek	ook	in	Dordrecht	kwijt.	Bijzondere	

aandacht	besteden	wij	aan	de	marktgebieden	bouw,	haven	en	logis-

tiek,	cleantech	en	zorg.	Onze	kennis	van	deze	branches	zal	synergie	

opleveren.	

De	motivatie	voor	de	intensieve	samenwerking	is	eigen-

lijk	eenvoudig	uit	te	leggen.	Ook	wij	moeten	anticiperen	

op	marktontwikkelingen	in	bijvoorbeeld	de	transport-

sector	en	de	zorg.	Daarnaast	is	er	de	noodzaak	om	onze	

kennis	op	topniveau	te	houden	en	verder	uit	te	breiden.	

Wij	beseffen	heel	goed	dat	wij	voor	u	een	toegevoegde	

waarde	moeten	blijven	hebben.	Met	onze	locaties	in	

Ten Holter Noordam 
advocaten
Voor sommigen komt het misschien als een 

verrassing, anderen hadden het al zien aan-

komen. Met ingang van 1 december 2012 gaan 

Ten Holter Advocaten en het Noordam deel van 

Schipper Noordam advocaten verder onder de 

naam Ten Holter Noordam advocaten.
Vaste	cliënten	kunnen	nu	

ook	gebruik	maken	van	een	

webportal	om	gratis	stan-

daardovereenkomsten	te	

downloaden.	Ten	slotte	wen-

sen	wij	u	allen	een	gezond	

en	zeer	voorspoedig	2013!
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De	Dordtse	vestiging	van	DuPont,	opgericht	in	1959,	telt	rond	de	850	

medewerkers.	Nog	eens	zo’n	150	medewerkers	van	huisaannemers	

vinden	werk	aan	de	Baanhoekweg.	In	Dordrecht	produceert	het	bedrijf	

kunststoffen	voor	de	auto-	en	luchtvaartindustrie	en	de	verpakkings-

industrie	die	worden	verwerkt	in	onder	meer	kleding,	elektronica	en	

medische	toepassingen.	De	vestiging	distribueert	ook	koelmiddelen	

voor	airconditioningsystemen	in	auto’s.	Verder	huisvest	DuPont	Dord-

recht	medewerkers	van	de	a	fdeling	Crop	Protection	en	van	de	afdeling	

Nutrition	&	Health.	

De	kernwaarden	veiligheid&gezondheid,	milieuverantwoord	onder-

nemen,	het	hoogste	ethische	gedrag	en	respect	voor	mensen	vormen	

de	basis	voor	het	werken	bij	DuPont.	Jaarlijks	voert	de	vestiging	in	

Dordrecht	projecten	uit	om	de	milieueffecten	verder	te	verlagen.	

DuPont

Niesert&Sorbi Advocaten

Nieuws van de leden Nieuwe leden

Naast	de	vestiging	in	Dordrecht	heeft	het	Amerikaanse	

bedrijf	in	Nederland	nog	twee	productielocaties.	

In	Langraaf	worden	tandenborstelharen	geproduceerd.	

De	locatie	in	Zaandam	levert	emulgatoren	voor	de	voe-

dingsmiddelenindustrie.	In	Leiden	staat	een	Research	

&	Development	laboratorium	voor	enzymen	die	onder	

meer	in	wasmiddelen	worden	gebruikt.	

Paul	Meyers

Baanhoekweg	22

Dordrecht

T.	078	6301387

www.nl.dupont.com

Alex	Niesert	en	Jeroen	Sorbi	vormen	samen	de	

maatschap	Niesert&Sorbi	Advocaten.	Niesert&Sorbi	

Advocaten	is	een	modern	‘lean	and	mean’	kantoor	is.

Als	belangenbehartiger	richt	Niesert&Sorbi	Advoca-

ten	zich	op	de	oplossing	van	juridische	problemen	die	

ondernemingen	en	ondernemers	ervaren	bij	de	uitoefe-

ning	van	hun	bedrijf.	De	speerpunten	van	Niesert&Sorbi	

Advocaten	zijn	ondernemings-,	handels-	en	arbeids-

recht.	Dus	wanneer	uw	afnemer	niet	wil	betalen,	u	een	

probleem	hebt	met	uw	leverancier,	uw	bedrijf	moet	

reorganiseren	of	u	dient	uw	(bancaire)	financiering	te	

herzien,	Niesert&Sorbi	Advocaten	adviseert	en	staat	u	

bij,	zonder	enige	omhaal.	Ook	wanneer	u	die	problemen	

voor	wilt	zijn.	

U	zult	merken	dat	Alex	Niesert	gedurende	bijna	twee	decennia	bij	

diverse	advocatenkantoren	de	praktijk	heeft	uitgeoefend.	U	zult	ook	

ervaren	dat	Jeroen	Sorbi	in	aanvulling	op	de	advocatuurlijke	praktijk	

als	voormalig	bankier	brede	financiële	kennis	inbrengt.	De	combinatie	

die	in	Niesert&Sorbi	Advocaten	is	samengebald	gaat	maar	één	

richting	op.	Uw	belang.	Vraag	naar	de	NenS-arrangementen!	

Alex	Niesert

Jan	valsterweg	89

Dordrecht

T.	078	3030350

www.nensadvocaten.nl

Naast	onze	reguliere	werkzaamheden	als	organisatieadvies	en	het	ontwikkelen	van	soft-

ware,	zijn	wij	sinds	1	januari	2012	begonnen	met	het	verzorgen	van	trainingen.	Wij	verzor-

gen	managementondersteunde	trainingen	op	het	gebied	van	organisatie,	communicatie,	

project-	en	procesmanagement,	veiligheid	en	kwaliteit.	Dit	is	een	breed	pallet.	Wij	willen	

ons	in	eerste	instantie	profileren	op	de	gebieden	kwaliteit	en	veiligheid.	Hiervoor	is	

een	geheel	nieuw	trainingsprogramma	ontwikkeld	en	samengesteld,	genaamd	Quality	

Awareness.	Dit	is	een	training	die	bedrijfsspecifieke	veiligheidsproblemen	behandelt,	

waardoor	medewerkers	meer	getriggerd	zijn	op	de	veiligheidsrisico’s.	Afgelopen	maand	

hebben	we	de	eerste	training	verzorgd.	Wij	hebben	inmiddels	het	eerste	bedrijfscertifi-

caat	uitgereikt	en	hopen	natuurlijk	dat	er	nog	veel	bedrijven	zullen	volgen.	

	

Cofano verzorgt trainingen
Luuk	Leeuwenstein

Baanhoekweg	144b

Sliedrecht

T.	0184	414673

www.cofano.nl
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Datapark Nederland

StijnWery Notaris

Kanters Horeca Advies

Datapark	Nederland	is	een	landelijk	opererende	organisatie	op	het	

gebied	van	zorgeloze	automatiseringsoplossingen.	Wij	mogen	onszelf	

omschrijven	als	een	betrokken	partner,	gedreven	door	een	ruime	ICT-

expertise	en	met	een	hoog	communicatielevel	in	service.	Wij	werken	

24/7	aan	hoogwaardige	automatiserings-omgevingen	gericht	op	de	

hoogste	continuïteit	in	Cloud	oplossingen.	Dit	doen	we	o.a.	door	een	

zelf	ontworpen	ICT-concept	met	eigen	dataparken	(datacenters)	door	

heel	Nederland.		

Sinds	een	paar	maanden	is	Kanters	Horeca	Advies	lid	van	Werkgevers	

Drechtsteden.	Ik	ben	al	sinds	2005	actief	binnen	de	WD	vanuit	vorige	

betrekkingen.	Het	is	geweldig	om	weer	terug	te	zijn	en	ook	nog	eens	

in	een	actieve	rol.	Kanters	Horeca	Advies	is	een	adviesbureau	dat	zich	

richt	op	het	verbeteren	van	rendement	en	onderscheidend	vermogen	

van	een	breed	scala	van	horeca	gerelateerde	bedrijven.	Het	motto	

“focus	op	resultaat”	weerspiegelt	onze	ambitie	en	ons	commitment	

om	fundamentele	oplossingen	te	bieden.

Onze	opdrachtgevers	variëren	van	zelfstandige	horecaondernemingen	

tot	landelijk	en	internationaal	opererende	ketenorganisaties	in	uiteen-

lopende	horecasegmenten.	Bekende	klanten	van	ons	zijn	bijvoorbeeld	

de	Keukenhof,	Beeld	en	Geluid	en	La	Place.	Binnen	de	Drechtsteden	

zijn	wij	trots	op	onze	bijdrage	aan	het	Energiehuis,	The	Movies,	het	Al-

bert	Schweitzer	Ziekenhuis	en	horeca	ondernemingen	zoals	DeliCees	

en	Dordts	Genoegen.	

Wanneer	u	de	hoogste	ICT	continuïteit	in	Cloud	

oplossingen	wilt,	dan	is	Datapark	Nederland	voor	u	het	

juiste	antwoord.

Bart	van	Bezooijen

Edisonweg	10-220

Alblasserdam

T.	078	6933311

www.dataparknederland.nl

Ons	onderscheidend	vermogen	komt	voort	uit	onze	visie	

en	onze	persoonlijke	aanpak.	Wilt	u	meer	weten	of	ken-

nis	maken	met	onze	organisatie?	Neemt	u	dan	contact	

op	met	ondergetekenden	op	nummer	078	–	630	06	05	

of	via	info@kantershorecaadvies.nl.	Op	de	website	vindt	

u	een	compleet	overzicht	van	de	opdrachten	en	relaties	

waarvoor	Kanters	Horeca	Advies	actief	mag	zijn.	

Eveneens	treft	u	daar	de	ervaringen	van	opdrachtgevers	

over	onze	dienstverlening	aan.

Met	gastvrije	groet,

Dennis	Oemar	Said

De	Veldhoven	4d

H.	I.	Ambacht

T.	078	6300605

www.kantershorecaadvies.nl

Ondernemen	is	kansen	benutten.	Het	notariaat	van	Stijn	Wery	ziet	

ze	in	overvloed:	de	flex	BV,	het	nieuwe	stelsel	van	de	Wet	bestuur	en	

toezicht,	de	belastingplannen	van	het	kabinet	en	de	moeilijke	situatie	

waarin	veel	particulieren	zich	bevinden.	Het	notariaat	is	dienstbaar	

aan	de	samenleving	en	biedt	rechtszekerheid	met	creatieve	oplossin-

gen	als	het	nodig	is	en	standaard	als	dat	volstaat.	Juist	in	turbulente	

tijden	bewijst	een	goede	notaris	zijn	diensten.	Nodig	is	veel	ervaring,	

een	goed	gevoel	voor	wat	er	leeft	en	een	absolute	integriteit.	Een	

goede	notaris	is	een	breed	geschoolde	jurist	die	in	staat	is	over	de	

schotten	van	de	specialisaties	heen	te	kijken.	StijnWery	Notaris	heeft	

bijzondere	ervaring	op	het	gebied	van	estate-planning,	projectontwik-

keling	en	de	(internationale)	ondernemingsrechtpraktijk,	veelal	in	sa-

menwerking	met	gerenommeerde	advocaten	en	belastingadviseurs.	

Ook	overheden	en	scholen	behoren	tot	zijn	cliëntenkring.	

Als	enig	kantoor	in	de	regio	heeft	StijnWery	Notaris	zich	aangesloten	

bij	‘Doehetzelfnotaris.nl’.	Dit	concept	biedt	particulieren	de	mogelijk-

heid	tegen	minimale	tarieven	op	hun	eigen	PC	of	iPad	

eenvoudige	notariële	akten	te	maken.	De	screening	

en	verantwoordelijkheid	voor	een	goede	akte	blijft	

uiteraard	bij	StijnWery	Notaris.	Het	gevolg	is	een	zeer	

gevarieerde	praktijk,	waarin	efficiency	en	deskundig-

heid	centraal	staan.	Ervaar	de	kracht	van	zekerheid	en	

maak	gebruik	van	een	gratis	oriënterend	gesprek.	

Stijn	Wery

Grotekerksplein	20

Dordrecht

T.	078	6136766

www.stijnwery.nl
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StijnWery Notaris Houd uw profiel actueel!
Werkgevers	Drechtsteden	heeft	een	website	www.werkgeversdrecht-

steden.nl.	Deze	site	is	gemaakt	voor	en	door	de	leden,	zodat	er	

interactief	mee	gewerkt	kan	worden.	Deze	site	wordt	zeer	regelmatig	

bezocht	door	onze	leden,	maar	ook	door	geïnteresseerden.	De	profie-

len	van	de	bedrijven	dienen	door	de	bedrijven	zelf	ingevuld,	aangevuld	

en	gewijzigd	te	worden.	Sommigen	van	u	doen	dit	trouw.	Maar	niet	

iedereen.	Hoe	meer	er	bij	een	profiel	wordt	ingevuld,	hoe	sneller	deze	

naar	boven	komt	bij	een	zoekopdracht	op	de	site.	We	komen	helaas	

regelmatig	tegen	dat	gegevens	van	een	bedrijf	niet	up-to-date	zijn.	Is	

uw	bedrijf	van	naam	gewijzigd,	is	een	contactpersoon	

vertrokken	of	zijn	er	andere	wijzigingen;	pas	dit	aan	

opdat	u	beter	zichtbaar	bent	met	de	correcte	gegevens.	

Denk	er	ook	aan	als	u	een	vacature	plaatst,	dat	deze	

eraf	wordt	gehaald	zodra	deze	vacature	is	vervuld.	

En	bent	u	de	login	gegevens	om	op	de	website	te	ko-

men,	kwijt	geef	dan	aan	bij	login	‘wachtwoord	kwijt’.		

Er	wordt	dan	een	nieuw	wachtwoord	gestuurd	naar	de	

contactpersoon.

Bel (078) 653 12 50 voor een afspraak of kijk op
www.rabobank.nl/drechtsteden

Rabobank. Een bank met ideeën.

Betrokken, Dichtbij en Toonaangevend
in de Drechtsteden. 

Samen bereik je
meer dan alleen. Dat
is het idee.

U heeft een betrokken partner nodig die uw visie

deelt en u ondersteunt met kennis, verrassende

inzichten en innovatieve oplossingen. De

Rabobank is zo’n partner. Wilt u ook uw plannen

waarmaken? Neem dan contact op met Rabobank

Drechtsteden.
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Portefeuille
   Dagelijks bestuur

Externe communicatie Teun Muller  

   Barbara Keuzenkamp  

Interne communicatie  Barbara Keuzenkamp

     

Financiën   Deniss Oemar Said   

   Teun Muller / Barbara Keuzenkamp 

     

   

Arbeidsmarkt en Scholing Arie van den Herik

   André Boer  

Economie en Innovatie Bert de Winter

   Wico van Helden  

Bereikbaarheid en RO Gert Jongeneel

   Jacob Klink   

Netwerken en Ledenwerving Ad Boom

   Dennis Oemar Said  

Dennis Oemar Said, penningmeester
doemarsaid@werkgeversdrechtsteden.nl

Teun Muller, voorzitter
tmuller@werkgeversdrechtsteden.nl

André Boer, bestuurslid
aboer@werkgeversdrechtsteden.nlaboer@

Gert Jongeneel, bestuurslid
gjongeneel@werkgeversdrechtsteden.nlgjongen

Ad Boom, bestuurslid
aboom@werkgeversdrechtsteden.nl

Barbara Keuzenkamp, secretaris
bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl  
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aris
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Arie van den Herik, bestuurslid
avanherik@werkgeversdrechtsteden.nl 

eden.nl

rslid
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Wico van Helden, bestuurslid
wvanhelden@werkgeversdrechtsteden.nl 

r, be
drechtsteden.nl

estuurslid

estuurslid
tsteden.nl

n.nl 

tsteden.nl

urslid
den.nl

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl 

den.nl

Jacob Klink, bestuurslid
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl 
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Als ondernemer zit u vol plannen. Waar liggen groei- en overnamemogelijkheden? 
Daarover denkt de relatiemanager van ABN AMRO graag met u mee. Daarbij kijken 
we niet alleen naar cijfers uit het verleden. Uw relatiemanager kijkt vooral naar de 
mogelijkheden voor uw plannen van morgen. En om die te realiseren gaat hij samen 
met u altijd op zoek naar de ja voor een fi nanciering. Kennismaken? Ga voor meer 
informatie naar ABN AMRO Dordrecht, Stationsweg 2, tel. 078-639 56 01 of 
ga naar abnamro.nl/fi nancieren

OM DE JA VOOR UW PLAN 
TE VINDEN, KIJKEN 
WE VERDER DAN CIJFERS
Dat is fi nancieren anno nu.

210080546 1817 Adv Werkgevers 180x120.indd   1 24-08-12   17:25

Fijne feestdagen en een succesvol 2013

Het secretariaat is van 
24 december t/m 1 januari gesloten



Bel daarom vandaag nog voor een lunchafspraak.

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

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

Wat een restaurant een toprestaurant maakt, 

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

van COOKS Incorporated. Om te ontdekken wat 

dit betekent, nodigen wij u graag uit voor een 

goed bestede werklunch, met overheerlijke sand-

wiches, in ons restaurant. Zodat we kunnen praten 

over de kansen die er zijn om uw merk of bedrijf 

scherp te onderscheiden. En hoe we mensen 

kunnen activeren voor u te kiezen. Gelijktijdig 

ontdekt u wat wij bedoelen met ongekende 

gastvrijheid. Geïnteresseerd? Bel 078  613 30 00 

en vraag naar Anita Verdonk of Martin Kok.


