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OM DE JA VOOR UW PLAN
TE VINDEN, KIJKEN
WE VERDER DAN CIJFERS
Dat is ﬁnancieren anno nu.
Als ondernemer zit u vol plannen. Waar liggen groei- en overnamemogelijkheden?
Daarover denkt de relatiemanager van ABN AMRO graag met u mee. Daarbij kijken
we niet alleen naar cijfers uit het verleden. Uw relatiemanager kijkt vooral naar de
mogelijkheden voor uw plannen van morgen. En om die te realiseren gaat hij samen
met u altijd op zoek naar de ja voor een ﬁnanciering. Kennismaken? Ga voor meer
informatie naar ABN AMRO Dordrecht, Stationsweg 2, tel. 078-639 56 01 of
ga naar abnamro.nl/ﬁnancieren
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VAN DE VOORZITTER

Zoals u ziet hebben we ons ledenblad in een nieuw jasje gestoken,

door Teun Muller

met een nieuwe naam, Slagkracht, en een nieuwe, frisse uitstraling.
U leest er verderop meer over. Op het moment
dat dit blad uitkomt, zijn de verkiezingen
voor de Tweede Kamer al weer even achter
de rug. Hopelijk zal het vormen van een kabinet
niet lang duren, want links of rechts, zonder
kabinet blijven veel problemen liggen en blijft
de onzekerheid voortduren. Juist in deze
periode van een trage economie kunnen we

Arbeidsmarkt
en scholing

dat niet gebruiken. De cijfers wijzen uit dat we inmiddels niet meer in
een recessie zitten, maar de cijfers zijn ook weer niet zo dat we een
behoorlijke groei doormaken. Laten we hopen dat we de goede weg
ingeslagen zijn. Juist als we deze weg inslaan, wordt de arbeidsmarkt
steeds belangrijker.

INHOUDSOPGAVE

Arbeidsmarkt en scholing zijn altijd een belangrijk onderwerp
geweest binnen de WD. We hebben met ons bestuur daar ook
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waar is de
industriedag
2012?
Toch ook dit jaar de Industriedag niet op de boot. Het was
wat zoeken, maar we hebben een locatie gevonden die

naadloos aansluit op het thema. En waar die locatie ligt?

Er wordt enorm naar gegist op welke locatie de Industriedag gaat
plaatsvinden. Men probeert ons zelfs al om te kopen, maar we geven
geen krimp. Waarom houden we het eigenlijk geheim? We willen niet
flauw doen, maar de ervaring van de boot leert dat het de sfeer tijdens
deze dag enorm ten goede komt wanneer mensen weten dat ze de hele
dag op de Industriedag aanwezig zullen zijn, gewoon omdat er geen
gelegenheid is de boot te verlaten. Men kiest van te voren bewust voor
een dag niet op kantoor. Deze ontspannen sfeer wil ik vasthouden door
naar de nieuwe locatie te gaan met bussen. Het is de mens eigen dat
als er een brandtelefoontje komt of de spreker is toch niet helemaal je
smaak, om er al snel voor te kiezen naar de zaak te gaan. En dat is nu
net wat ik met geheimhouding wil voorkomen. Wie kiest voor deelname aan de Industriedag, kiest voor een dag netwerken, interessante
zakelijke contacten leggen, informeel met bestuurders praten die
anders zo lastig te benaderen zijn, informatie over een aantrekkelijk
thema en een interessant middagprogramma. En geloof me, u krijgt er
dit jaar wederom geen spijt van!

Raad de nieuwe locatie en win…
Om dit stukje geheimzinnigheid een leuke dimensie te geven, hebben
we samen met Ten Holter Advocaten een prijsvraag opgezet. Wie raadt
op welke locatie de Industriedag wordt gehouden, krijgt op de Industriedag een wervelende prijs aangeboden.
4

Wat moet u hiervoor doen? Stuur voor 11 november a.s.
een e-mail naar wd@werkgeversdrechtsteden.nl met
vermelding van de locatie. Zorg er dan ook voor dat u
aanwezig bent tijdens de Industriedag, want de prijs
wordt alleen dan uitgereikt!
Het spreekt voor zich dat de bestuursleden en een paar
mensen die noodzakelijkerwijs op de hoogte zijn, niet
zullen meedoen aan deze prijsvraag.

Weer een kwalitatief programma,
dankzij onze leden
Ondanks de economische crisis zijn we dit jaar toch in
staat om onze Industriedag te houden, want zoals alle
voorgaande jaren heeft u mij weer perfect geholpen om
de sponsoring rond te krijgen. Zoals vanouds biedt Seris Security (voorheen ANVD) weer de zorg dat uw auto
de gehele dag beheerd blijft staan bij het Postillion Hotel in Dordrecht. Drukkerij Dekkers van Gerwen houdt
de gewoonte in stand door wederom het programmaboekje te drukken dat er ook dit jaar weer prachtig
uitziet door de opmaak en lay-out van reclamebureau
Estay. Bij de diverse stands kunt u weer producten en
diensten zien waar uw WD-collega’s de aandacht op

willen vestigen. Diverse bedrijven vinden het leuk u op
de één of andere manier te fêteren, zoals Visser & Visser
Accountants-belastingadviseurs, die u een petit four
aanbiedt en Uitzendbureau Olympia die een smaakvol
dessert verzorgt. Ik ben ieder jaar weer aangenaam verrast dat u met zo velen wilt bijdragen om deze dag toch
dat bijzondere tintje mee te geven die deze dag in de
regio zo onderhand geniet. Bijzonder blij zijn wij met de
hoofdsponsor Ernst & Young. Zij geven een mooie vertaling van het thema ‘ Risicovol Ondernemen’ en waarom

hen dat heeft getriggerd om te sponsoren. U leest hierover in ons
programmaboekje dat inmiddels al met het aanmeldformulier door u
zal zijn ontvangen.
Houdt u er rekening mee dat de bussen om 8.30 uur uur bij het
Postillion Hotel in Dordrecht vertrekken? Na afloop van de dag ben
ik natuurlijk benieuwd om van u te vernemen hoe u de dag heeft
ervaren. Ik hoop u in groten getale te mogen verwelkomen!

Barbara Keuzenkamp
secretaris Werkgevers Drechtsteden
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Wint u de iPad

tijdens de Industriedag 2012?
Ricoh Document Center stelt voor de komende Industriedag een iPad
beschikbaar. Gelet op het succes van vorig jaar vond directeur Rob ter
Meer het leuk om dit jaar een iPad beschikbaar te stellen. Om iedereen
een kans te geven dit mooie apparaat te winnen, zal er op de locatie
een glazen bol staan, waarin iedereen zijn of haar visitekaartje kan
stoppen. Aan het eind van de dag zal Rob het visitekaartje van de
gelukkige winnaar trekken. Ricoh Document Center Sliedrecht is per 1
oktober 2012 samen gegaan met Ricoh Document Center Rotterdam.
Dat resulteert in Ricoh Document Center Zuid-Holland. De vertrouwde
dienstverlening en persoonlijke aandacht blijven gewoon bestaan en
door de krachtenbundeling wordt de klant in de toekomst zelfs nog
beter bediend.
Volgens Rob en Jorg biedt het samengaan alleen maar voordelen.
“We zullen nog actiever worden en ons hard blijven maken voor het
realiseren van efficiëntere workflows binnen organisaties. Het is een
belangrijke missie om nieuwe klanten te laten kennismaken met onze

producten en (totaal)oplossingen en te overtuigen van
de voordelen. Dus wellicht ontvangt u eerdaags ‘een
belletje’ van ons.” De uitvalsbasis voor Ricoh Document Center Zuid-Holland wordt de huidige vestiging in
Sliedrecht, aan de Leeghwaterstraat. “We werken hier
momenteel met zeven mensen en dat worden er in de
nieuwe situatie dertien. We hebben voldoende ruimte
voor die verdubbeling in capaciteit. Bovendien zijn onze
buitendienstmedewerkers bijna altijd onderweg om
klanten en prospects te informeren en adviseren.”
Nieuwsgierig geworden naar wat Ricoh voor u kan betekenen? Neem dan voor meer informatie contact op met
Rob ter Meer via 0184-433088 of rob.ter.meer@ricoh.nl

Rob Ter Meer, directeur van Ricoh Document Center in
Sliedrecht en Jorg Gorisse, directeur van Ricoh Document
Center Rotterdam
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Wij zorgen dat u ons minder nodig heeft!
Als ondernemer zit u niet te wachten op rechtszaken met alle kosten en negatieve
energie van dien. U wilt ter voorkoming ervan wél op de hoogte blijven van de laatste
ontwikkelingen in het recht waar u mee te maken heeft. Daarom komen wij graag bij u
langs voor een op maat gesneden workshop.
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De workshops zijn
interactief en zitten vol
praktijkvoorbeelden. Ze
zijn dus niet alleen goed
verteerbaar, maar u heeft
er ook écht wat aan!
Wij geven niet alleen tips en
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Inmiddels hebben we al
7 workshops over de UAV 2012
bij bedrijven gepland staan!

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

www.tenholter.nl
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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

Jolanda Poort

Gemeente Zwijndrecht

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

G.Keuzenkamp@zwijndrecht.nl

J.Poort@h-i-ambacht.nl

Tel 078-770 3578

Tel 078-770 2625

www.zwijndrecht.nl
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Mob 06-18301312

www.h-i-ambacht.nl

Mob 06-43265586

Reacties van lezers
In het artikel “Toekomstvisie of een droom? Arbeidsmarkt” in de nieuwsbrief van april 2012 greep Peter de

REGIONAAL
ARBEIDSBUREAU

Waard terug op de economische situatie in 2009 en acties die hierop in de regio Drechtsteden werden genomen.
Voor Piet Hoek was dit aanleiding een reactie te schrijven.

HAALBAAR OF NIET?
Kort gezegd kwam het erop neer dat het niet of nauwelijks functioneren van de arbeidsmarkt gered kon/
kan worden door een goed functionerend Regionaal
Arbeidsbureau (RAb) waarin ‘de overheid’ een duidelijke
rol moest vervullen. De minister had toen al zijn maatregelen genomen en neergelegd bij het Mobiliteitscentrum
van UWV Werkbedrijf, dat zich uitermate zorgvuldig van
zijn taak kweet door bedrijven de crisis door te helpen
en ontslagen werknemers per direct weer aan een baan
te helpen.

dit leidt daar tot een uitstroom van circa 1900 Fte’s tot 2015. Bovendien
ligt de focus op WAO, WIA en WAJONG uitkeringsgerechtigden.

Het ‘nieuwe’ RAb, zou:

Het is onontkoombaar, zeker nu de vraag groot is, dat werkgevers ‘het’
met elkaar moeten regelen en dat kan als volgt:

• opnieuw kennis moeten opdoen van de vraag uit de
markt
• een branchegerichte aanpak moeten nastreven
• het bedrijfsleven toegang moeten geven tot de CVbestanden om zelf te selecteren.
Dit vooral omdat de regionale maritiem georiënteerde
(maak)industrie ‘schreeuwt’ om (geschoold) personeel.
Particuliere initiatieven toen en tot nog toe boden/
bieden geen soelaas zo betoogt hij. Drego leek zo’n initiatief maar heeft het uiteindelijk niet gered (beheer en
weinig belangstelling van ‘het bedrijfsleven’). Misschien
voor u als ondernemers iets om over na te denken.
Maar alle goede bedoelingen en wensen van Peter ten
spijt, zo’n RAb was er nooit en gaat er niet komen. In
‘s-Gravenhage denkt men nu eenmaal anders over het
functioneren van de arbeidsmarkt en de verantwoordelijkheden van de participanten daarin. UWV Werkbedrijf zit
zelf ook in een lastig parket, € 200.000.000,00 bezuinigen,

Kom je in de WW en dat is alleen als een werkgever je ontslaat, dan
mag je het helemaal zelf uitzoeken, e-coaching is de nieuwe aanpak.
De eerste drie maanden ben je geheel op jezelf aangewezen en afhankelijk van je zelfredzaamheid nog langer. Bovendien is het lastig, zeker als je niet PC bedreven bent, je aan te melden op Werk.nl, niet de
meest gebruiksvriendelijke en stabiele site. Dat merkt u als werkgever
zeker ook als u Werk.nl bezoekt.

Vanuit de arbeidsovereenkomst kunt u, naast verplichtingen die de
wet oplegt, ervoor zorgen dat u:
• voldoende aandacht besteedt aan opleiding, bij- en nascholing
(biedt werknemers bij ontslag meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt)
• zich realiseert dat lange dienstverbanden passé zijn
• samenwerkt met anderen in plaats van (alleen) maar concurreren
• gebruik maakt van elkaars expertise
• ervoor zorgt dat curriculum vitae (CV’s) altijd bij zijn (voorkomt een
hoop gedoe achteraf )
En ja, Drego is niet meer, maar de entiteit nog wel in een nieuw
modern concept (zie pagina 38)! Zo wordt de wens van Peter, zij het
vooralsnog op bescheiden wijze en zonder overheid, toch nog ingevuld.

Piet Hoek
bedrijfsadviseur Bedrijfsombouw
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Terugblik op bijeenkomst ‘Externe veiligheid’

branden, gifwolken
en explosies (en wat we daaraan doen)
Een grote brand, explosie of gifwolk. Onderwerpen waarvan iedereen
hoopt daar zo min mogelijk en het liefst helemaal niet mee te maken te
krijgen. Het zijn de onderwerpen die op 21 juni jl. op het menu stonden tijdens de informatieve bijeenkomst ‘Externe veiligheid’ - waarbij weer vele
WD-leden aanwezig waren - in de ‘Leonardozaal’ van het Leerpark.
Natuurlijk is het belangrijk en interessant te weten wat er in onze regio
op dit gebied geregeld is en wat men kan verwachten wanneer deze
zaken zich voordoen. Dat hebben de sprekers van vanmiddag geprobeerd
duidelijk te maken. Na de opening door onze voorzitter Teun Muller kwam
de burgemeester van Dordrecht, Arno Brok, aan het woord. Hij is tevens
voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en in die hoedanigheid intensief betrokken bij het onderwerp.
Hij vertelde dat er in het Drechtsteden gebied een cumulatie van activiteiten is die elkaar versterken, zoals de diverse bedrijven waar o.a. gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en waarmee gewerkt wordt en daarnaast het
transport door het gebied zowel per spoor, als over de weg en het water.
Dat die risico’s er zijn is wel gebleken door de brand in Moerdijk en de
gevolgen hiervan voor onze regio en de brand in een treinwagon op het
rangeerterrein Kijfhoek, beiden van vorig jaar.
Peter Bos, algemeen directeur van de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ), ging
in zijn inleiding in op de rol en betekenis van de Veiligheidsregio ZHZ.
Beheersing van risico’s, voorlichting, veiligheidsmanagement, hulpverlening, rampenbestrijding, het leiding geven tijdens een ramp of incident,
maar ook een intensieve samenwerking met bedrijven, met bedrijfsbrandweren, het zijn allemaal taken van de VRZHZ. Daarvoor beschikt men
over het nodige materieel en materiaal, maar natuurlijk ook over getraind
personeel en de samenwerking met de diverse hulpdiensten.
Interessant om te horen was de wijze waarop het leidinggeven bij rampen
en incidenten wordt waargemaakt en hoe belangrijk het is om op het
juiste moment de juiste beslissingen te nemen. Wanneer beslis je om
te gaan evacueren bij een hoge waterstand, waarom beslis je om de
brandende treinwagon niet te blussen maar te laten uitbranden. Wat
hebben deze beslissingen voor invloed op bewoners in de omgeving, hoe
reageert de media, wat voor effecten zijn er voor het milieu? Het werd een
ieder duidelijk hoe complex een en ander is, maar ook dat van mensen in
dit soort crisissituaties veel wordt verwacht.

ook al genoemde risico’s in de regio en mogelijkheden om
door effectieve maatregelen deze risico’s te verkleinen.
Een concrete vraagstelling is bijvoorbeeld: Hoe zorgen we
ervoor dat het meest onveilige spoortracé van Nederland
Kijfhoek - Lage Zwaluwe veiliger wordt? Hiervoor bestaan
mogelijkheden zoals de aanleg van extra spoorbogen of
een aangepast gebruik van de Betuwelijn. Dit zijn kostbare
investeringen, maar wel bedoeld om risico’s voor mens en
milieu te verlagen. Wat bepaalt dan de keuze? Geld dat
schaars is op het ogenblik of de veiligheid van mensen?
De laatste spreker was Martin Mijntlieff van Falck BHV,
die met name inging op de verantwoordelijkheden die bij
de bedrijven liggen. Plichten die elk bedrijf heeft om zijn
medewerkers te trainen op het gebied van veiligheid, het
zorgen voor BHV’ers, het oefenen van ontruimingen e.d.
Allemaal zaken die bijdragen aan het veiligheidsbewustzijn van medewerkers in hun bedrijf.
Na deze interessante en verhelderende sprekers kregen
de deelnemers de gelegenheid een bezoek te brengen
aan de nieuwe brandweerkazerne. Een rondleiding door
een gebouw dat 7 maal 24 uur in bedrijf is en daarop is
ingericht. Dus voorzien van slaapkamers, maar ook van
een ontspanningsruimte, een fitness zaal, kantine en
natuurlijk de bekende glijpaal. Dit alles bedoeld om de
brandweermensen in optimale conditie te hebben op de
momenten dat zij ingezet worden en het kan gaan om
leven of dood. Maar naast de acute hulpverlening is er ook
veel aandacht voor scholings- en preventieactiviteiten.
Ook is men erg trots op het feit dat alle onderhoud aan
auto’s, maar ook aan al het andere materieel, in eigen beheer verricht wordt. Kortom de nieuwe brandweerkazerne,
een aanwinst voor de regio!
Tot slot hebben nog een aantal van de aanwezigen een
brandje geblust en hebben een paar mensen genoten van
het uitzicht in de hoogwerker van de brandweer.
Al met al een nuttige en boeiende middag voor de deelnemers in het kader van veiligheid.

Jan Ruitenberg,
Burgemeester van Zwijndrecht, Antoin Scholten, en lid dagelijks bestuur
van de veiligheidsregio ging in op de samenhang crisismanagement en
gemeentelijke beleidsvorming. Met name gaf hij aandacht aan de eerder
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Ingenieursbureau IOB Dordrecht B.V.

Terugblik op bijeenkomst ‘Estate planning’

Verstegen Accountants organiseert in dit kader deze
bijeenkomst. Tevens delen de WD-leden vandaag mee
in een stukje van hun 40-jarig jubileum. Rien Paans,
partner bij Verstegen, ontvangt hiervoor een mooie
bos bloemen. Hij geeft een toelichting op de 40 jaar
geschiedenis van het gerenommeerde accountantskantoor waarvan de heer Ger Verstegen in 1972 de
grondlegger was. Het samengaan met de diverse
accountantskantoren en de toetreding van de partners
in de loop der jaren hebben geleid tot de huidige setting (vanaf 2010) met 10 partners en 125 medewerkers.
Hij is trots op de kernwaarden van het bedrijf, te weten
*kwaliteit, *vakmensen met een hands-on mentaliteit,
*focus op accountancy en fiscaliteit, *vaste aanspreekpunten en *zelfstandigheid.

Een
leerzame
reis

In ‘De Limonaia’ in de tuin
van Villa Augustus worden
de leden ontvangen met
een drankje en bijbehorend
lekkers. In één van de zalen
van de voormalige watertoren heet vervangend

Rien draagt het stokje over aan partner Dick Klop.
Dick vertelt de WD-leden het een en ander over Estate
Planning. Hij hamert op het belang van een goed
testament en bescherming van de langstlevende. Met
voorbeelden wordt duidelijk dat het structureren van
de overgang van vermogen naar de volgende generatie belangrijke aspecten kent in financieel, fiscaal en
eveneens emotioneel opzicht. Het is bekend dat het
optimaal benutten van de fiscale mogelijkheden bij
schenking bij een groot deel van vermogende personen niet goed in kaart is gebracht. In dit kader wijst
hij op mogelijkheden op besparing van schenk- en ook
erfbelasting. Tevens wordt de zorg voor nabestaanden,
de continuïteit van ondernemingen en de eventuele
aanwezigheid van buitenlands vermogen aangestipt.

voorzitter Peter de Waard,
de gasten welkom. In zijn
introductie onderstreept hij
- naast het netwerken en
informatie via internet en
websites - het belang van
kennisdeling.

door een ingewikkelde wereld

Het wordt duidelijk dat het welhaast onmogelijk is
Estate Planning goed te laten verlopen zonder de
ondersteuning en adviezen van accountant en notaris.
Met deze woorden sluit Peter de Waard de lezing af.
De leden krijgen een exemplaar van het Verstegen
Magazine overhandigd, uitgebracht ter ere van het
40-jarig jubileum. Een versnapering in de prachtige,
zonnige tuin vormt een aangename afronding van een
leerzame middagbijeenkomst.

Nicoline Nouwen,
NOUWEN Maritiem
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Terugblik op bijeenkomst sailing date

Sailing
zonder dresscode
met leuke Italiaanse man en dito boot
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date
4 september jl. stapte ik nietsvermoedend uit mijn auto bij het

Maasplein in Zwijndrecht. Ik had een sailing date met de WD,
zonder dresscode. Dat heb ik geweten.

Sinds begin dit jaar ben ik lid van de WD en ik was
nieuwsgierig naar deze toch wel wat aparte manier van
dineren. Ik was blij verrast door de hartelijke ontvangst
en vele bekenden bij restaurant En Verre. De keycord
met rode lipbalsem die ik omgehangen kreeg, was geen
stille hint om mijn lippen wat vaker te behandelen, maar
de manier om mijn mede sailing daters te herkennen.
Het schitterende weer, de heerlijke wijn en amuses zorgden ervoor dat de date niet meer stuk kon.

Van En Verre naar Willaerts
Nieuwsgierig naar het voorgerecht en mijn tafelgenoten
in restaurant Willaerts liepen we vol verwachting naar de
kade om aan boord te gaan van de eerste boot. Gezien
mijn outfit - een jurkje en hakken - was ik blij te zien dat
we met de waterbus gingen. Wel zag ik in mijn ooghoek
een leuke Italiaans ogende jongen met een snelle boot
die na een korte woordenwisseling met Barbara hard
wegscheurde. Een kennis van Barbara dacht ik, die hoort
niet bij het programma.
De carpaccio in Willaerts was prima, de gesprekken ook.
Zo sprak ik met een WD’er die de laatste jaren heeft
gekozen voor een goede balans tussen werk en privé. Die
het gejaagde leven en de dikke leaseauto opzij heeft gezet
en heeft vervangen voor een leven waarin er meer tijd is
voor het gezin en om erop uit te trekken in de natuur. Zo
heeft deze WD’er er een sport van gemaakt om zo zuinig
mogelijk te rijden in een elektrische auto. Dit vind ik prach-

tig om te horen en deze WD’er is dan ook een voorbeeld van iemand die
duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

Door naar Le Blanc
Van de carpaccio met de waterbus naar de lamsboutjes in Bellevue. Het
was heerlijk om in goed gezelschap en met een prachtig uitzicht weer
eens in Ad Jansens Le Blanc te mogen eten. Toen ik door Barbara werd
geattendeerd op datzelfde kleine bootje wat ik eerder had gezien aan de
kade in Zwijndrecht, voelde ik aan mijn water dat dit het vervoersmiddel
was om bij het laatste restaurant te komen. Gelijk schoot ik in paniek.
Elegant in deze snelle watertaxi stappen was er niet meer bij.

Zonder gêne naar Kade100
Ik heb alle gêne overboord gegooid, mijn schoenen uitgedaan en me
in de armen gestort van de zeer aangename Italiaanse jongeman die
deze boot bestuurde. We scheurden terug naar Zwijndrecht waar een
enorme opstap wachtte op de kade. Natuurlijk ging ik als eerste weer
van boord, schoenen uit en geholpen door de aardige jongeman van
Italiaanse afkomst. Een overheerlijk dessertbuffet wachtte ons op in
Kade 100.
Het voordeel van de sailing date is dat je elke gang met iemand anders
aan tafel zit en de rode lipbalsems wat beter leert kennen. Na nog gezellig geborreld te hebben was het tijd om te gaan. Ineens was daar de
Italiaanse jongeman: ‘Als jullie willen, breng ik jullie met de boot terug
naar het Maasplein.’ En daar ging ik weer: schoenen uit en gaan!

Susan Kraaijeveld,
Crawfield Meetings
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Zakelijke
etiquette
Na de zeer succesvolle kick-off en 1e bijeenkomst van
het WD (Directie-) SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen
Buizen kon het niet uitblijven, er moest een vervolg komen.
En wat een vervolg!
Op 17 september 2012 werden we zeer gastvrij onthaald op het hoofdkantoor van Sodexo Prestige in Capelle aan den IJssel. Na een woord
van welkom door de sales manager van Sodexo Prestige (Barbara
Willemse) kregen we een workshop Zakelijke Etiquette door Christel
Leeuwis van Christel Leeuwis styling. Met veel passie en plezier heeft
ze ons in korte tijd langs een heel scala aan etiquette onderwerpen
geloodst. Van wat wel / niet dragen, als er bijvoorbeeld ‘white tie’ op
een uitnodiging staat, tot aan etiquette op kantoor en algemene normen en waarden. Daarna kregen we een kijkje achter de schermen bij
Sodexo Prestige. Sodexo Prestige heeft zich prachtig gepresenteerd
en heeft ons (bijna schandalig) gastronomisch weten te verrassen
en verwennen! Uiteraard kon er weer volop genetwerkt worden en zo
gebeurde dit ook deze keer. Weer leuke gesprekken en er werd volop
informatie en wetenswaardigheden met elkaar uitgewisseld. Bij vertrek was er ook nog een tasje met leuke attenties van Sodexo Prestige
en Olympia Uitzendbureau om thuis nog eens even verder te kunnen
nagenieten van deze avond. Kortom, opnieuw een zeer geslaagde
avond!

Ynske Heeringa,
Cegelec
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Terugblik op bijeenkomst (directie)secretaresse netwerk

gastronomische
verwennerij
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dossier onderwijs

+
HBO opleiding
voor technici in Drechtsteden

Het binnenhalen van hoger gekwalificeerd technisch personeel zal de komende jaren een uitdaging vormen
voor deze regio met haar omvangrijke maakindustrie. Jongeren die hier zijn opgegroeid, volgen normaliter
hun HBO of universitaire studie buiten de regio waarna extra inspanningen nodig zijn om hen weer ‘terug’ te
krijgen. Vervolgens willen we de meest getalenteerde jongeren langdurig aan ons binden en hen de gelegenheid bieden door te stromen binnen de onderneming. Hierbij is het belangrijk een aantrekkelijk carrièreperspectief te bieden door hen in staat te stellen extra trainingen en opleidingen te volgen.

Vanuit deze visie hebben Werkgevers Drechtsteden (bestuursleden
André Boer en Peter de Waard) samen met de Hogeschool Rotterdam
het idee uitgewerkt van een gerichte duale opleiding voor de high
potentials binnen de (technische) ondernemingen: Post HBO+
Commerciële Bedrijfskunde voor (TOP)Technici.

naast hun technische studie om door te kunnen
groeien naar management functies.
• Jongeren vanuit allerlei bedrijven leren elkaar goed
kennen en vormen daarmee een interessant (industrieel)
netwerk in de regio die samenwerking zal bevorderen.

Inhoud van de opleiding

Voor velen zal deze opzet niet nieuw zijn en hen herinneren aan de bedrijfseconomische kopcursus Industrial
Sales van de veelgeprezen oude HTS van Dordrecht. Het
klopt, veel nieuws is er niet onder de zon. Maar we concludeerden dat we dit weer nodig hebben, dus moeten
we het samen oppakken.

Beoogd wordt een stevige opleiding voor ‘excellente studenten’ (HBO en
WO) waarbij werknemer en werkgever samen investeren in de toekomst.
Een tweejarige deeltijdstudie op een middag en avond per week, waarbij
juist die vaardigheden worden gedoceerd die de afgestudeerden niet in
hun technische opleiding hebben meegekregen.
Deze opleiding richt zich daarom op de niet-technische managementgebieden zoals commerciële economie (marketing, sales & account
management), inkoop & logistiek, bedrijfseconomie/financiën,
personeel, sociale vaardigheden, etc.
Een opleiding die op de locaties van de deelnemende bedrijven
zelf wordt gegeven, aangevuld met verschillende masterclasses en
bedrijfsbezoeken buiten de Drechtsteden. Voor nieuwe werknemers,
maar ook bedoeld om te voldoen aan de (inhaal)vraag onder technici
die al wat langer in dienst zijn.

Doel van de opleiding

Het waarom van deze post HBO+ opleiding zal een ieder duidelijk zijn:
• Voor de werkgevers een uitstekend middel om de beste
afgestudeerden aan zich te binden.
• Voor werknemers het verkrijgen van de extra kennis/vaardigheden
16

Alles staat in de steigers om al in het voorjaar 2013 met
deze opleiding te gaan starten. Maar daar is natuurlijk
wel een duidelijk commitment vanuit de regio voor
nodig. De grotere technisch/industriële bedrijven zullen
met elkaar een minimum aantal deelnemers moeten
garanderen, zodat de Hogeschool Rotterdam op die
basis de (forse) investeringen van de voorbereiding
kan gaan doen. Een redelijke, logische en zakelijke
voorwaarde. De komende tijd zullen we ons best doen
dit te realiseren en onze HBO wens in de regio zien in
te vullen. Daar is wel ieders hulp bij nodig!

Peter de Waard
bestuurslid Werkgevers Drechtsteden

Werkschool regio Zuid-Holland Zuid

Talent Verzilveren
De regio Zuid-Holland Zuid heeft vanaf nu een Werkschool. Alle partijen, onderwijs,
werkgevers, UWV, de Werkschool en de wethouder van de centrumgemeente
Dordrecht, hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Bij de Werkschool staat werk centraal en die is er voor
jongeren tussen de 16 en 27 jaar die het niet redden in
het regulier onderwijs. De Werkschool ontzorgt de werkgever en de leerling krijgt begeleiding die nodig is om
goed te functioneren op de werkvloer.
Jongeren gaan niet naar een schoolgebouw, maar worden
bij een werkgever geplaatst. De school, de werkschoolregisseur en werkgever maken samen met leerling en ouders afspraken over een traject op maat. Op deze manier
‘leren zij in de praktijk’. Na goed gevolg krijgen zij een
diploma, dat hen meer kansen biedt op de arbeidsmarkt.
Vanuit het Regionaal Programma Arbeidsmarktbeleid is
het initiatief genomen partijen bij elkaar te brengen. De
missie van het programma is ‘het ontwikkelen van een
arbeidsmarkt die aansluit op de (toekomstige) vraag van
het bedrijfsleven. Deze arbeidsmarkt sluit mensen in

door het talent van mensen centraal te stellen in plaats van mensen uit te
sluiten op basis van wat ze niet kunnen.’
Om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken, is het essentieel om
vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Om die reden heeft wethouder
Bert van de Burgt verschillende lunchbijeenkomsten georganiseerd met
betrokken partijen vanuit het onderwijs, werkgevers, UWV en overheid.
Tijdens die bijeenkomsten is de basis gelegd voor de Werkschool.
Wethouder Van de Burgt is trots op het resultaat. “Wij zijn uniek in dit
proces en in wat wij al bereikt hebben. Een Werkschool met daarin het
UWV voor de middelen, de werkgevers voor de werkplekken, het onderwijs voor de opleiding en het programma Arbeidsmarktbeleid voor de
regie. Er is een goede structuur die leidt tot een goede samenwerking en
goede resultaten en dus kansen voor jongeren.”

Arie van den Herik,
bestuurslid Werkgevers Drechtsteden

University College Dordrecht

Boegbeeld benoemd
De gemeente Dordrecht heeft prof.drs. Arie
Verberk aangetrokken als kwartiermaker
voor het op te richten University College.
In die functie richt de heer Verberk zich voornamelijk op
het maken van afspraken met partners en partijen om
zich te verbinden aan het University College Dordrecht.
Dit alles moet er toe leiden dat het op te richten College een succesvolle accreditatie krijgt. Zijn kennis en
brede ervaring op het gebied van universitair onderwijs,
bedrijfsleven, politiek en zijn netwerk, passen uitstekend bij het profiel van kwartiermaker en maken hem
bij uitstek geschikt om de realisatie van het University
College Dordrecht tot stand te brengen.

De heer Verberk kent de Drechtsteden als geen ander. Hij is er geboren
en getogen en woont in Papendrecht. Hij opereert in en heeft ruime
kennis van het (regionale) bedrijfsleven. Zo was hij onder andere
president en CEO van Martinair Nederland en is hij commissaris van de
HVCgroep en Nedstaal N.V. Heeft ruime kennis in en van de universitaire wereld door zijn hoogleraarschap Informatievoorziening aan de
Universiteit van Amsterdam en zijn docentschap aan de Economische
Faculteit Rotterdam. Ervaring met het opzetten van universitaire opleidingen en kennis over procedures zoals accreditatie en macrodoelmatigheid. Daarnaast heeft de heer Verberk ervaringen opgedaan in
diverse functies bij het Ministerie van Economische Zaken, waaronder
plaatsvervangend secretaris-generaal. In 2010 is hij door het ministerie benoemd tot Binnenvaartambassadeur.
De gemeente Dordrecht is verheugd dat prof.drs. Arie Verberk zich
inzet voor het realiseren van een University College in Dordrecht.
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dossier onderwijs

Duurzaamheidsfabriek

verbindt onderwijs en bedrijfsleven en
maakt technisch onderwijs boeiender
Elke keer als ik over de N3 rijd, werp ik even een blik op het Leerpark in Dordrecht. Want daar - in het
opvallend gele gebouw vlakbij de nieuwe brandweerkazerne - verrijst de Duurzaamheidsfabriek. Dat
gebouw is vanaf september dè plek waar het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven elkaar gaan ontmoeten.
Als bestuurslid van de WD ben ik vaak bezig met het thema onderwijs
en arbeidsmarkt. We weten allemaal dat het vandaag de dag lastig
is om jongeren te interesseren voor technische opleidingen. Als
directeur van Krohne Altometer weet ik er alles van. Het mooie van de
Duurzaamheidsfabriek is nu juist dat bedrijven hier de ruimte krijgen
om te laten zien wat ze doen. Dus met compleet opgestelde installaties die ook werken. En dat jongeren, MBO’ers in eerste instantie,
maar later ook leerlingen uit het VMBO en studenten die een HBO of
universitiare opleiding volgen, hiermee aan de slag gaan. Zodat ze
weten dat techniek niet langer synoniem is met vies werk, maar dat je
uitdagende opdrachten doet of kijkt hoe je de processen kunt verbeteren, versnellen, etc.
Ze zullen ook ervaren dat de sector techniek heel veelzijdig is en dat
je niet zonder ICT-kennis kunt. En we weten dat veel jongeren het heel
‘cool’ vinden om instructies te geven met touch-screens, te sturen met
tablets en ga zo maar door. Als Krohne beginnen wij in de Duurzamheidsfabriek met ons project XCaliber, oftewel we willen jongelui leren
om excellent te kalibreren, zodat onze flowmeters ook in de toekomst
perfect zullen werken.
Ik ben ervan overtuigd dat dit ertoe leidt dat het technisch onderwijs
beter en boeiender zal worden en ook meer zal aansluiten op wat wij
als bedrijven van onze nieuwe medewerkers vragen. Heel wat ondernemers uit de regio doen mee. Zoals Van Leeuwen Buizen,
KSB pompen, Van der Leun, Egemin en van Wijk en Boerma. Als
u denkt dat uw bedrijf ook voet aan de grond moet krijgen in het
beroepsonderwijs, zou ik zeker aankloppen bij de Duurzaamheidsfabriek. Want niet alleen het Da Vinci College draait mee in het XCaliber
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project, ook het Albeda College, Zadkine, het Scheepvaart en Transportcollege en de Hogeschool Rotterdam
zijn aangesloten. Ik verwacht dat bedrijven straks heel
graag hun introductie van nieuwe technieken, machines,
maar ook workshops en cursussen in de Duurzaamheidsfabriek zullen plannen. Want die omgeving inspireert en
nog nooit was de aanwas voor de toekomst zo dichtbij.
Zojuist schreef ik al over de samenwerking tussen de
onderwijsinstellingen in de regio Rotterdam - Rijnmond
en die in de Drechtsteden. Diezelfde colleges werken met
het bedrijfsleven uit de regio nauw samen in de sector
Water. Heel veel bedrijvigheid in deze regio’s is immers
ook te danken aan het maritieme cluster. Daarnaast
speelt water ook een belangrijke rol in onze delta. Daardoor is er in onze regio veel industrie die zich bezighoudt
met infrastructurele waterwerken en verdeling en zuivering van drink- en afvalwater. De rijksoverheid stelt geld
beschikbaar voor een aantal topsectoren die Nederland
en zijn economie sterker moeten maken. Ik ben blij dat in
de topsector Water, de regio’s Rotterdam - Rijnmond en
de Drechtsteden samen optrekken om de kans te vergroten om dat ‘sponsorgeld’ van de overheid te krijgen. De
eerste ronde zijn we samen door, over enkele maanden
weten we meer.

André Boer
bestuurslid Werkgevers Drechtsteden

Slagkracht benadrukt ambities WD

Van nieuwsbrief naar magazine
De regelmatig verschijnende nieuwsbrief van Werkgevers Drechtsteden is in een compleet nieuw jasje gestoken. De naam is veranderd en de opmaak strakker en moderner gemaakt.
Al vele jaren verzorgt COOKS Incorporated de opmaak van ‘In het
nieuWsD’. Logisch dat het tijd werd voor een verfrissing. Gelijktijdig
introduceren we een nieuwe naam voor ons verenigingsblad: Slagkracht.
Als belangenbehartiger voor ondernemers in de Drechtsteden participeert Werkgevers Drechtsteden actief in verschillende organen. Samenwerken aan het vinden van resultaatgerichte oplossingen is daarbij
voortdurend het uitgangspunt. Slagkracht is daarom  een weergave van
de ambitie waar Werkgevers Drechtsteden voor staat.
In het nieuwe stramien is gekozen voor een meer ‘magazine-achtige’
opzet. Met een krachtige voorpagina, die de aandacht trekt met een
sterke foto en enkele highlights uit de uitgave. De inhoud hebben we
gerubriceerd. Dit varieert van verslagen van ledenbijeenkomsten tot
ontwikkelingen op financieel of juridisch gebied. Ook in de nieuwe opzet
blijft er voldoende ruimte om nieuwe leden voor te stellen en nieuws van

de leden te publiceren. Bovenaan iedere pagina vindt u
de rubriek waar het artikel bij hoort. Zo wordt het gemakkelijker om de onderwerpen te vinden, waarin u interesse
heeft.

Suggesties welkom
Uiteraard zijn wij nieuwsgierig naar uw reacties op deze
eerste uitgave van Slagkracht. Dus heeft u opmerkingen
of suggesties om de Slagkracht verder te verbeteren, dan
horen we die graag. Zo zorgen we er samen voor, dat Slagkracht een magazine wordt, dat u niet wilt missen.

Martin Kok
COOKS Incorporated

WD verhuist
naar Duurzaamheidsfabriek
Zoals André in het voorgaande stukje al noemde, wordt de Duurzaamheidsfabriek de plek waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar
gaan ontmoeten. Wat ligt er dan meer voor de hand dan dat ook het
secretariaat van de WD zich daar gaat vestigen? Naar verwachting
gaat medio oktober het bedrijf BKCS van de secretaris, Barbara
Keuzenkamp, over naar de vierde verdieping van de Duurzaamheidsfabriek. Zij gaat daar tevens de vergaderzalen en flexplekken
exploiteren en zal geïnteresseerden adviseren bij de invulling en
organisatie van hun symposia, evenementen, congressen, productpresentaties, ed. De telefoon- en postbusgegevens blijven onveranderd. Als u in de buurt bent, ontvangen wij u graag om u een korte
rondleiding te geven in de prachtige nieuwe Duurzaamheidsfabriek.
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dossier arbeidsmarkt
Uit het EIM (Economisch Instituut Midden- en kleinbedrijf) rapport ‘Arbeidsmarktdynamiek in de ambachtseconomie tot 2021’ blijkt dat juist sectoren
die nu door de economische crisis extra hard worden getroffen, zoals de
bouw en de afbouw, straks te maken krijgen met een groot aantal openstaande vacatures. Zo dreigt ook een groot tekort aan vakmensen in de
technische beroepen van de installatie- en elektrotechniek. De huidige crisis
camoufleert veel van de onderliggende problemen.

Dàt is wat we zoeken:

TALENT VOOR
TECHNIEK
Doordat in de komende jaren 226.000 gepensioneerden vertrekken, raken we behalve heel veel vakmensen ook onmisbare ervaring
kwijt die de nieuwe generatie vakmensen zo enorm hard nodig
heeft. Als we niet voldoende jongeren opleiden, krijgen we straks te
maken met duizenden niet te vervullen vacatures. Een ramp voor de
kenniseconomie en de topsectoren die deels afhankelijk zijn van de
ambachtseconomie. Om dicht bij de sector techniek te blijven, het
gaat dan om straatmakers, timmermannen en loodgieters. Zonder
ondermeer deze vakmensen daalt direct de kwaliteit van het leven
van iedere Nederlander.
Het onderzoek wijst uit dat het totaal aantal banen in één van
de meest vitale sectoren van de Nederlandse economie met een
jaarlijkse omzet van €110 miljard, in 2021 op 770.000 ligt. Het HBA
(Hoofdbedrijfschap Ambachten) concludeert dat er flinke regionale
verschillen te verwachten zijn en pleit er dan ook voor de afstem20

ming van vraag en aanbod van ‘ambachtsmensen’ in
een regionale context af te stemmen. Rapporten van
branches die in mijn bezit zijn (bouw/infra, afbouw,
installatietechniek, metaal) geven een wat diffuus
beeld. Sommige analyses zijn niet actueel of geven
bijvoorbeeld slechts een landelijk beeld. Ook dat
onderstreept het belang van een regionale monitoring
en bijbehorende initiatieven die de arbeidsmarkt op
dit gebied kunnen versterken. Daarom pleit ik voor een
duidelijk economisch profiel voor onze regio ‘Gaan we
dan echt voor MARITIEM?’ en stemmen we daar onze
opleidingen op af!

Arie van den Herik
bestuurslid Werkgevers Drechtsteden

Tijdens het Ondernemersontbijt in april van dit jaar gaf Stichting 50Plus
Drechtsteden een duidelijk signaal af dat de arbeidsmarkt voor 50-plus
werkzoekenden in rap tempo verslechtert. Een grote groep 50-plussers is
door reorganisaties en bezuinigingen op zoek naar een nieuwe werkgever.
Een nieuwe baan vinden, vast of flexibel, valt niet mee. Het imago van de
oudere werkzoekende is, vaak ten onrechte, niet positief. Stichting
50Plus Drechtsteden zet zich breed in voor de werkzoekende 50-plusser.

ruim baan voor

50-plussers
met talent
Op vrijdag 15 juni jl. heeft wethouder Bert van de Burgt
het officiële startsein gegeven aan de Stichting 50Plus
Drechtsteden. Dit deed hij door de vernieuwde website
www.50plusdrechtsteden.nl te lanceren.
Nu Stichting 50Plus Drechtsteden officieel een stichting
is geworden, kan zij zich als volwaardig partner presenteren. De gemeente Dordrecht staat positief tegenover het
initiatief en de eerste gesprekken over samenwerking zijn
al gevoerd. Inmiddels is ook een kleine subsidie door de
gemeente Dordrecht toegezegd.
Stichting 50Plus Drechtsteden verzamelt informatie
en kennis om te ontdekken waaraan het bedrijfsleven
specifiek behoefte heeft en speelt daarop in. Ze biedt
aan om in het bedrijfsleven diensten te leveren om
ondernemers te ontzorgen. Groot voordeel is dat de 50plus werkzoekende flexibel ingezet kan worden en niet

per se structureel. Ze kunnen pieken opvangen of onervaren personeel
begeleiden en inwerken.
Stichting 50Plus Drechtsteden heeft al 80 deelnemers aan zich weten
te binden. Professionals uit diverse branches en werkgebieden, zoals
ICT, vervoer, logistiek, zorg, financiën, HR, administratie, management
en organisatie.
Wij nodigen u uit voor een gesprek over onze opties en mogelijkheden. Bijvoorbeeld over de gunstige financiële regelingen die geboden
worden bij het in dienst nemen van senioren. Deze regelingen gelden
voor 3 jaar en kunnen wel oplopen tot ruim € 19.000,--. Wij zijn ook
nieuwsgierig naar uw ervaringen en bespreken graag met u in welke
sectoren er behoefte is aan gekwalificeerd personeel, nu en in de
komende jaren.
Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met Lex Figee
06-44836262. Wij zijn heel benieuwd naar uw reactie.
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Tineke de Waard vanuit de bijstand aan het werk

‘Je hoort weer
ergens bij’
De Dordtse Tineke de Waard kon dankzij Baanbrekend Drechtsteden als
schoonmaakster aan de slag. Breeclean Schoonmaak in Sliedrecht vond
in haar een zeer gemotiveerde werknemer.

“Je hoort weer ergens bij. Dat is eigenlijk het belangrijkste.’’ Tineke
de Waard zit veel lekkerder in haar vel sinds ze weer werkt. Nadat
haar WW-uitkering was beëindigd en met vele sollicitaties en tijdelijke
banen achter de rug, belandde ze begin dit jaar in de bijstand. “Ik wil
veel liever werken. Je kunt wel zeggen, ik heb recht op een uitkering,
maar ik zie het als een noodzakelijk kwaad’’, zegt de Dordtse. “Het is
leuk om collega’s te hebben. En het is fijn dat ik financieel weer voor
mezelf kan zorgen.’’

Direct raak
Omdat Tineke steeds voor korte periodes werk had gezocht en gevonden, was haar afstand tot de arbeidsmarkt niet groot. Baanbrekend
Drechtsteden zag voor haar een kans bij Breeclean Schoonmaak en
daar was het direct raak.

Bewuste keuze
De accountadviseurs van Baanbrekend Drechtsteden selecteren van
tevoren gemotiveerde, representatieve kandidaten en nemen daarmee
direct werk en kosten uit handen. “Met de kandidaten houden wij een
kort gesprek om te beoordelen of wij hen kunnen plaatsen. Daarna
lopen ze eerst een paar weken stage. Bevalt deze stage van beide
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kanten goed, dan stromen ze door naar een baan. Nog
een zakelijk voordeel, zeker in deze tijd, is dat we de
medewerkers tijdens hun stageperiode goedkoper kunnen inlenen.’’

Baanbrekend Drechtsteden biedt
werkgever én werknemer extra’s
Baanbrekend Drechtsteden is een samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en Randstad Groep
Nederland. Samen zoeken wij werk voor gemotiveerde
kandidaten met startkwalificaties.
Wij bieden:
• professionele bemiddeling zonder kosten;
• lage inleentarieven tijdens proefdraaien;
• opleidingsmogelijkheden;
• no-riskpolis bij ziekte;
• begeleiding
Meer weten? Kijk op www.baanbrekenddrechtsteden.nl.

DOSSIER RUIMTELIJKE ORDENING
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Als bestuurslid van de WD hoef ik me nooit te vervelen. Met de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling bijvoorbeeld zijn we druk bezig met het samenstellen van een overzicht van de knelpunten op maritiem gebied. Dat
doen we overigens in nauwe samenwerking met de Kamer van Koophandel.
Een goed voorbeeld is fabriek X. De onderneming wil een
productiehal toevoegen en een hoek van enige vierkante
meters, naar mijn mening verwaarloosbaar, steekt over
een oud bedrijfshaventje van de fabriek zelf. In het kader
van het beleid ‘Ruimte voor de rivier’ krijgt de fabriek
geen toestemming om zelfs maar palen in het haventje te
slaan om een zwevende vloer aan te leggen. We spreken hier nota bene over een eigen haven. Een ander
knelpunt is het ‘oude’ EZH-terrein naast de
Papendrechtse brug waar vanwege allerlei beperkingen, een goede industriële bestemming wel erg moeilijk
wordt. Verder is er sprake van een zand- en grindhandel
aan de rivier in Papendrecht waar de overheid ook allerlei
belemmeringen opwerpt.
Als we de inventarisatie klaar hebben, gaan we naar
de overheid in het bijzonder Rijkswaterstaat om te
kijken hoe en wanneer we deze ‘bottlenecks’ kunnen
oplossen. Met deze dienst hebben we overigens ook
te maken met twee andere dossiers die we al een tijdje
met ons meesjouwen: de verbreding van de A15 naar
2 x 3 rijstroken in ons gebied en de beloofde fly-overs
van de N3 naar de A16 (ter hoogte van de afslag naar de
Kiltunnel), richting Breda.
Helaas zijn op beide fronten nog geen successen te
melden. Voor ons staat het buiten kijf dat de A15 tussen Alblasserdam en Gorinchem verbreding behoeft.
De files op dit traject tonen dat vrijwel elke dag aan.
Het vreemde is dat RWS haar eigen meetmethoden

heeft en niet van een fileprobleem wil spreken. Dat komt doordat de
dienst kijkt naar de files over het totale traject van de A15, van de
Botlek tot Nijmegen, en dan doodleuk concludeert dat het met de
drukte wel meevalt. U snapt dat die benadering ons niet aanspreekt.
De A15, evenals de A16, loopt deels door onze Drechtsteden. En op
beide routes is de kans om in de file te belanden groot, zeker op de
A15. Daar komt bij dat met de komst van het container-transferium in
Alblasserdam, het aantal trucks met containers richting het oosten
verder zal toenemen. Dus van dat te krappe hoofdwegennet maken we
echt een punt. En de A15 is na de reconstructie enkele jaren geleden
volgens ons vrij eenvoudig uit te breiden van vier naar zes rijbanen.
Die investering is gewoon keihard nodig, niet alleen voor onze regio
maar zeker ook omdat dit een onderdeel is van de bereikbaarheid van
de Randstad. Als de BV Nederland sterk uit de crisis wil komen, moet
dit soort problemen nu worden opgelost. Waarbij nog komt dat de
aannemerij zit te schreeuwen om werk, dus het kan - als de lichten op
groen staan - ook nog snel beginnen.
Actie hoop ik ook te zien bij projecten als het maritieme servicecentrum in Sliedrecht (het Plaatje). Ook in het verband van de Drechtsteden is er al heel lang over gesproken. Wat ons betreft wordt het tijd
dat de spade nu de grond ingaat. Kijk eens naar de Havenvisie 2030
van het Havenbedrijf Rotterdam, zou ik tegen de bestuurders van de
Drechtsteden willen zeggen. Zij tonen ons hoe je van een visie tot
daadwerkelijke uitvoering komt. Dat kunnen wij ook, daarvan ben ik
overtuigd. Kijk naar de net begonnen ‘schoonmaakactie’ op de bedrijventerreinen Dordtse Kil I en II. Als de gemeenten - individueel en
gezamenlijk - die daadkracht tonen, geeft dat de burger weer moed.

Gert Jongeneel
bestuurslid Werkgevers Drechtsteden
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COLUMN

Permanente
communicatie

JURIDISCHE ZAKEN UITGELICHT

Op 1 oktober 2012 is de Wet Vereenvoudinging en
Flexibilisering van het BV recht, hierna: de Flex-

De economische crisis waarin we zitten, is nog

wet, in werking getreden. Vanuit de praktijk was
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er behoefte om meer vrijheid te krijgen bij het

op zijn eigen manier de gevolgen van de tegen-
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wind te beperken. Een voor de hand liggende

men niet meer tevreden over het systeem van de

optie is: snijden in de kosten. Begrijpelijk, zolang

kapitaalbescherming. Het huidige systeem zou de

het maar niet met de botte bijl gebeurt.

crediteuren slechts een schijnzekerheid geven.

Regelmatig hoor ik van ondernemers die ook het mes zetten
in de post ‘communicatie’. Dat is volgens mij geen goede
zet. Wie stopt met reclame, het bezoeken van netwerkbijeenkomsten of het lidmaatschap van ondernemersverenigingen opzegt, omdat het ‘allemaal geld en tijd’ kost,
doet zichzelf tekort. En brengt schade toe aan zijn merk
en werk. Uit onderzoek blijkt telkens dat bedrijven die zo
handelen, de boot missen zodra de crisis voorbij is. Want
goed communiceren is altijd bouwen aan nieuwe relaties
en verbeteren van bestaande contacten. Dat geldt voor het
contact met klanten en opdrachtgevers, maar ook voor de
omgeving waarin je zit. Daarom steek ik als voorzitter van
Werkgevers Drechtsteden veel energie in de communicatie
met mijn achterban en de bestuurders in deze regio. Zo
vragen wij onze leden geregeld welke zaken in ons mooie
gebied beter kunnen. Wat belemmert onze ondernemers bij
hun bedrijfsvoering? Denk aan verkeersperikelen of de staat
van de bedrijventerreinen. Kunnen gemeentelijke bestuurders, de provincie of het Rijk daarbij helpen? Daarover moet
je permanent met elkaar in gesprek blijven en dus zitten
wij geregeld met bestuurders van gemeenten, provincie en
soms ook het Rijk, om de tafel. Ik prijs me gelukkig met de
houding van de lokale bestuurders richting ondernemers.
Dat is wel eens anders geweest. Het is waar dat ook de
overheid de hand op de knip houdt. Maar wie nu de potjes
niet alvast op het vuur zet, is straks te laat. Want ook deze
crisis gaat echt een keer voorbij.

Teun Muller
voorzitter Werkgevers Drechtsteden

DE BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN
Het kapitaal
Het minimumkapitaal bij een oprichting van € 18.000
is afgeschaft, zodat een BV voortaan met een heel
gering kapitaal kan worden opgericht., bijvoorbeeld één
aandeel van € 1. Voorts is de bankverklaring afgeschaft,
evenals de accountantsverklaring indien wordt gestort
in natura.

Uitkering aan aandeelhouders
De bescherming van de schuldeisers is in de nieuwe wet
niet langer gebaseerd op de aanwezigheid van een bepaald uit de balans blijkende (minimum) kapitaal in de
vennootschap. In de Flex-wet is een zgn. uitkeringstest
opgenomen. Bij het doen van uitkeringen aan aandeelhouders zal het bestuur moeten beoordelen of die uitkeringen verantwoord zijn met het oog op de belangen van
schuldeisers. Een uitkering kan alleen plaats vinden na
verkregen goedkeuring door het bestuur. Indien de vennootschap binnen één jaar na de uitkering haar opeisbare schulden niet meer kan voldoen zijn de bestuurders
aansprakelijk jegens de vennootschap voor het tekort.

Aandelen
Stemrecht/Winstrecht.
De Flex-wet biedt de mogelijkheid van:
• stemrechtloze aandelen;
• winstrechtloze aandelen en
• aandelen met meervoudig stemrecht.
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Eindelijk is het zover

FLEX-BV
Zowel geen stemrecht als geen winstrecht is niet mogelijk. Bij het stemrecht gaat het om het uitbrengen van
een stem in de Algemene vergadering van Aandeelhouders (de AvA). De houders van stemrechtloze aandelen
kunnen dus wel een stem uitbrengen in de vergadering
van houders van stemrechtloze aandelen. Stemrechtloze
aandelen zullen in bepaalde gevallen een alternatief zijn
voor het certificeren van aandelen.

Blokkeringsregeling
De huidige wet gaat uit van een gesloten stelsel. In de
Flex-wet wordt de verplichte blokkeringsregeling afgeschaft. Vennootschappen kunnen kiezen voor:
• de in de wet opgenomen aanbiedingsplicht;
• een statutaire beperking voor de overdraagbaarheid
van aandelen; zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld
dat aandelen gedurende een bepaalde periode niet
overdraagbaar zijn;
• vrije overdraagbaarheid van aandelen.

Benoeming bestuurders
Bestuurders worden benoemd door de AvA. Bij jointventures wensen de aandeelhouders graag hun eigen
bestuurder te benoemen. Onder de Flex-wet kan dat,
door het creëren van diverse soorten aandelen of aandelen met een bepaalde aanduiding. Iedere aandeelhouder
met stemrecht moet wel over de benoeming van één
bestuurder kunnen stemmen.

Bestuur/raad van commissarissen (RvC)
Vanaf 1 januari 2013 kan het bestuur bestaan uit de uitvoerende en
niet-uitvoerende bestuurders. Dit wordt genoemd de zgn. one-tier
board in tegenstelling tot de two-tier board bestaande uit een bestuurder en een afzonderlijke RvC.

Oproepingstermijn AvA
De Flex-wet brengt de oproepingstermijn voor de AvA van 15 dagen
terug naar 8 dagen.

Wijziging van de huidige statuten
De huidige statuten behoeven door de nieuwe wetgeving niet direct
gewijzigd te worden. Zijn de aandelen gecertificeerd dan dient binnen
1 jaar na invoering van de Flex-wet in het aandeelhoudersregister te
worden aangetekend of de certificaathouders vergaderrechten hebben. Bij de eerstvolgende statutenwijziging dient daarvan melding
te worden gemaakt in de statuten. De statuten moeten wel worden
aangepast als er naar een wetsartikel wordt verwezen dat de voorheen toegepaste regeling niet meer mogelijk maakt. Het nieuwe BV
recht is flexibel maar niet eenvoudig. Maak het, indien het enigszins
kan (mede gezien de kosten) niet ingewikkelder dan nodig. Voor meer
informatie of het gratis doorlichten van de huidige statuten van uw BV
kunt u contact opnemen met, of langskomen op ons kantoor.

de heer J. van der Veen
Notariskantoor Van der Veen, 078-6138100
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Juridische zaken uitgelicht
Voor het oprichten van een onderneming kan gekozen worden voor de besloten vennootschap. Voordeel
van de BV is dat het een rechtspersoon is zodat u als
directeur niet snel aansprakelijk bent voor schulden
van de onderneming.

Aansprakelijkheid
voormalig eigenaar
bij BV-fraude
Een waarschuwing is op zijn plaats. Er ligt bijvoorbeeld een persoonlijke aansprakelijkheid op de loer bij verkoop van aandelen aan een
koper die het niet zo nauw neemt met het nakomen van afspraken. In
een aantal dagbladen staan advertenties waarbij noodlijdende BV’s
te koop worden gevraagd. Een aantal van die opkopers hebben echter
geen goede bedoelingen. Van de opgekochte onderneming worden
bedrijfsmiddelen verkocht, terwijl aangegane verplichtingen niet worden nagekomen en de onderneming binnen korte tijd failliet gaat. Met
achterlating van onbetaalde rekeningen van schuldeisers, onbetaalde
premies aan het UWV, niet verrichte afdrachten aan de Belastingdienst
en ontslagen werknemers. De verkoper - voormalige eigenaar - van de
onderneming loopt het risico in privé aansprakelijk te worden gesteld,
zoals uit de volgende zaak blijkt waarover de rechter heeft beslist.
De eigenaar van de onderneming heeft zijn aandelen voor € 1,00
verkocht. De koper is gevestigd in Duitsland en heeft meerdere
ondernemingen. Binnen drie maanden na de overdracht gaat de overgedragen onderneming failliet met onder andere als gevolg dat een
schuldeiser zijn vordering van € 14.000,00 niet krijgt voldaan. De rechter
oordeelt dat de verkoper een ernstig persoonlijk verwijt gemaakt kan
worden van de benadeling van de schuldeiser. De koper heeft zich
namelijk spontaan tijdens een veiling door de Belastingdienst van de
inventaris van de onderneming bij de verkoper gemeld en aangeboden
om de onderneming over te nemen. Van de verkoper mag onder die
omstandigheden worden verlangd dat hij serieus onderzoek doet naar
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de motieven van de koper om enige zekerheid te verkrijgen over de bedoelingen van de koper. Onderzocht had
kunnen worden of de koper de onderneming daadwerkelijk wilde voortzetten. De verkoper is echter slechts
afgegaan op de mededeling van de notaris dat hij vaker
zaken heeft gedaan met de koper. De rechter beslist dat
de verkoper de schade (de onbetaald gelaten facturen)
die de schuldeiser heeft geleden moet vergoeden.
Per 1 oktober 2012 wordt het eenvoudiger om een BV op
te richten. Zo komt o.a. het minimum startkapitaal van
eur 18.000,00 te vervallen, zijn een bank- en accountantsverklaring niet meer nodig, en kunnen besluiten buiten
de algemene vergadering om worden genomen. De
notariële akte voor de oprichting van de BV is nog steeds
nodig. Bestaande BV’s kunnen hun statuten wijzigen om
van de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt te profiteren, bijvoorbeeld ten aanzien van de blokkeringsregeling
overdraagbaarheid aandelen.

Mark Uilhoorn
Uilhoorn & Fritse Advocaten

Regels voor
incassokosten
gewijzigd

Vanaf 1 juli 2012 zijn er belangrijke wijzigingen opgetreden op het
gebied van incassokosten. Op dat moment is nieuwe wetgeving geïntroduceerd die wel bekend staat als de Wet Incassokosten (afgekort
W.I.K.). Deze nieuwe wetgeving brengt na tien jaar eindelijk duidelijkheid op het gebied van het in rekening brengen van incassokosten bij
de schuldenaar. De Wet Incassokosten is de opvolger van het uit 2000
stammende Rapport Voorwerk II, een rapport zonder wettelijke basis
tot stand gekomen vanuit de rechterlijke macht. Volgens dit rapport
was het al toegestaan incassokosten te verhalen op de schuldenaar,
echter het rapport liet in het midden vanaf welk moment de incassokosten bij de schuldenaar in rekening mochten worden gebracht.
Dit zorgde in gerechtelijke procedures voor een grote hoeveelheid
tegenstrijdige uitspraken omdat rechters een redelijk vrije en eigen
interpretatie konden toepassen op de incassokosten.
Volgens de nieuwe regels mogen incassokosten worden gevorderd
op een schuldenaar nadat één aanmaning is gezonden waarin het
volgende moet zijn opgenomen:
• een termijn van veertien dagen voor betaling
• waarschuwing dat incassokosten gevorderd worden bij non-betaling
• hoogte van de incassokosten (plus BTW indien deze niet aftrekbaar
is voor de schuldeiser)
Van de nieuwe wetgeving mag niet worden afgeweken ten nadele
van consumenten. Voor consumenten is ook een staffel vastgesteld
waarin is vastgelegd hoe hoog de kosten maximaal mogen zijn die op
de schuldenaar verhaald mogen worden. Voor business to business
vorderingen is het formeel toegestaan om af te wijken van het voorgaande als aan een aantal voorwaarden is voldaan.
Met de Wet Incassokosten zijn duidelijke voorwaarden geschapen
die zowel voor de schuldeiser als de schuldenaar helder vastleggen
wat de rechten en plichten zijn. Het is nu enkel nog afwachten of de
rechterlijke macht de wetgeving net zo helder gaat toepassen als dat
deze lijkt te zijn opgesteld.
Mocht u naar aanleiding van deze publicatie nog vragen hebben, dan
kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Wouters Gerechtsdeurwaarders & Incasso’s (Theo Wouters 078-7506350 of Hans Hoogendoorn 078-750366).
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interview met antoin scholten

“Binnen twee jaar valt een
aanzienlijke verbetering van
de veiligheid op en rond het
spoor in de Drechtsteden te
verwachten”
Deze uitspraak komt van burgemeester Antoin Scholten van Zwijndrecht.
Zijn gemeente met het rangeerterrein Kijfhoek, bij wijze van spreken
voor de deur, en Dordrecht strijden er al jaren voor om de risico’s van
het vervoer van gevaarlijke stoffen sterk te verminderen. Ze vinden
de provincie Zuid-Holland aan hun zijde. Er is door het Rijk nu een
belangrijke stap gezet met de invoering van de wet Basisnet Spoor,
die het vervoer van gevaarlijke stoffen door de Drechtsteden gaat
verbeteren. Met een investering van 11 miljoen euro kan er aardig wat,
al zullen naar verwachting de in de wet opgenomen maatregelen niet
kunnen voorkomen dat de Drechtsteden met transporten van gevaarlijke stoffen dwars door woonwijken vooralsnog het grootste veiligheidsknelpunt op het spoor in Nederland blijven. Daarom is een extra
investering van nog eens 11 miljoen euro hard nodig. Maar Scholten is
in elk geval tevreden dat er eindelijk hoop gloort. Door het aanpassen
van wissels en ontsporingsgeleiding zal de situatie er stukken op
vooruit gaan. Dat is ook wel nodig, want zowel de burgemeester als
Arnold Groenewegen, beleidsontwikkelaar op de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling, geeft aan dat het vervoer van gevaarlijke stoffen via het
spoor alleen maar zal toenemen en dat zal zeker Kijfhoek merken.
Er zal dus meer moeten gebeuren om de risico’s van spoorvervoer zo
klein mogelijk te maken. Als een belangrijke bijdrage aan de verbeteringen wordt het zogeheten BLEVE-vrij rijden gezien. Dat houdt in dat
treinen in de toekomst zodanig worden samengesteld dat wagons met
niet-brandbaar materiaal (schutwagons) de wagons met brandbare
vloeistoffen scheiden van die met brandbare gassen. Dat moet voorkomen dat een explosie in één tank door het vrijkomen van hitte meteen
zorgt voor een kettingreactie in de andere tanks. Kortom dat de ene
tank de andere ‘aansteekt’ (vlekbranden).
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Op de middellange termijn moet de Betuwelijn die
een steeds grotere rol gaat spelen in het vervoer van
gevaarlijke stoffen aftakkingen krijgen naar de spoorlijn
Utrecht-Den Bosch en bij Vlissingen naar het bestaande
spoor richting Antwerpen. En op de lange termijn?
Een tunnel bij Kijfhoek, zodat alle vervoer tussen Kijfhoek en Moerdijk ondergronds kan. Kosten: 1,2 miljard
euro. Maar dan praten we al over 2020. Burgemeester
Scholten benadrukt dat het gemeentebestuur de
bewoners rond Kijfhoek zo goed mogelijk van informatie
voorziet en als er stappen worden genomen de burgers
daarvan ook op de hoogte worden gesteld. Provincie
en Drechtsteden doen er alles aan om niet achter de
feiten aan te lopen en blijven het Rijk ‘bestoken’ met de
noodzaak van een veiliger regio.

Nel van de Berg
oud journaliste De Dordtenaar

INFORMATIE VAN DE Wd: ledenenquÊte
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en collectieve belangenbehartiging
Begin juli 2012 heeft de WD een digitale enquête onder haar leden uitgezet. Dit om de tevredenheid
te meten, maar ook een beter inzicht te krijgen in de behoeften. Voor het WD-bestuur vormt deze
enquête natuurlijk belangrijke input om de prioriteiten voor de komende jaren te bepalen. Vandaar
onze dank aan allen die de moeite en tijd hebben genomen om hun mening weer te geven. Ook voor
de individuele opmerkingen, die we zeker mee zullen nemen in onze toekomstplannen.
Inmiddels hebben we meer dan 40 responsies ontvangen, voornamelijk
van leden die jaarlijks meerdere WD-bijeenkomsten bezoeken. Hierbij
springt natuurlijk de Industriedag eruit, maar ook ledenvergaderingen,
informatieve bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken genieten veel aandacht.
Het gaat daarbij om een mix van programma-inhoud, het verkrijgen van
kennis, maar vooral ook om het ontmoeten van  collega’s en nieuwe
personen uit de regio (netwerken).
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De belangrijkste redenen van het WD-lidmaatschap zijn de mogelijkheden voor netwerken (45%) en de collectieve belangbehartiging in de
regio (31%). Dit vormden al de twee belangrijkste speerpunten van onze
vereniging, zodat we zeker voort gaan op die weg.
Op zich is deze uitkomst natuurlijk niet zo verrassend, dus is er ook
specifiek gevraagd welke onderwerpen de WD hoog op de agenda moet
plaatsen om het ondernemersklimaat in de regio te verbeteren. De voorkeur gaat daarbij vooral uit naar:
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Het inhoudelijke element van het programma en de kennisdeling is voor
een ruime meerderheid van de leden een belangrijke reden om de bijeenkomsten te bezoeken. Vandaar dat we nader hebben geïnformeerd naar
de thema’s die we zouden kunnen behandelen (o.a. in de WDmasterclasses). Als belangrijkste onderwerpen zijn genoemd:

Een duidelijke opdracht dus aan het secretariaat om met
deskundigen daarin allerlei bijeenkomsten te organiseren.
Hierbij is ook geopperd om rond dergelijke thema’s specifieke
werkgroepen met geïnteresseerde WD-leden te formeren. De
meeste aandacht gaat daarbij uit naar economische visieontwikkeling, arbeidsmarkt en kennisdeling/samenwerking.
De tevredenheidmeting gaf nauwelijks verrassingen aan. Op
iedere onderdeel was het meest scorende antwoord ‘goed’,
dat is dus zeker bevredigend. Uitschieters naar boven zijn de
professionaliteit van de WD, het interessante netwerk en de
bereikbaarheid (van het secretariaat). Onderdelen die kritischer worden beoordeeld zijn de invloedrijkheid van de WD, de
gezelligheid, de goede mix van werkgevers en het hebben van
voldoende omvang. Een duidelijke opdracht aan het bestuur op
die punten het initiatief tot verbetering te nemen.
Kortom, een enquête die weer duidelijk de nodige handvatten
geeft om onze vereniging te verbeteren. Voldoende werk aan
de winkel.

Peter de Waard
bestuurslid Werkgevers Drechtsteden
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Nationaal
Onderwijs
museum in
De Holland
Na instemming van de gemeenteraad heeft de gemeente
afgelopen juli met bureau Bierman Henket architecten uit
Vught een contract getekend voor de restauratie van De
Holland. Naar verwachting zal het Onderwijsmuseum in
september 2014 verhuizen. Op dit moment is het museum
tijdelijk gehuisvest aan de Nieuwe Haven 26.
Het Nationaal Onderwijsmuseum beheert één van ’s
werelds belangrijkste en omvangrijkste onderwijshistorische collecties ter wereld. Het museum rekent per jaar in
Dordrecht op 20.000 bezoekers in gebouw De Holland en
nog eens 20.000 bezoekers elders op locatie. In 2017 is
dit naar verwachting gegroeid naar 50.000 bezoekers voor
gebouw De Holland en datzelfde aantal voor activiteiten
en exposities elders op locatie. Het Onderwijsmuseum

Eind 2011 is bekendgemaakt dat het toen nog in Rotterdam gevestigde Nationaal Onderwijsmuseum zich graag wil vestigen in
Dordrecht. De gemeente en het museum werken nu hard aan de
toekomstige verhuizing naar gebouw De Holland. Het college van
burgemeester en wethouders en het Onderwijsmuseum zijn blij
met de samenwerking en zijn voortvarend aan de slag gegaan
met de restauratie en verbouwing van monument De Holland.
Met de restauratie van De Holland krijgt Dordrecht er een beeldbepalend monument met een openbare functie bij.
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Jasper Mos
architect
Bierman van en
bu
re
Bierman
Henket architecteau
n uit Vught.
organiseert lezingen, congressen, vakantieactiviteiten
en rondleidingen rond het thema onderwijs. Er zijn
tijdens de afgelopen vakantieperiode verschillende
activiteiten voor de jeugd geweest.
Het nationale museum werkt samen met onder andere
culturele instelling de Nieuwe Dordtse Cultuurorganisatie en verschillende opleidingen in Dordrecht

CULTUUR
Deze zomer waren de molens van Kinderdijk in het nieuws omdat het waterschap Rivierenland, dat de molens eeuwenlang in eigendom heeft gehad,
ervan af wilde. Voor de één zal dat vanzelfsprekend zijn, voor de ander
onbegrijpelijk. De molens bij Kinderdijk staan op een strategische plek, het
laagste punt van de Alblasserwaard. De 19 windmolens zijn verdeeld in een
rij van acht molens aan de Nederwaard (dit zijn de ronde stenen molens),
een rij van acht rietgedekte achtkanters aan de Overwaard met daarnaast
een wipmolen, de Blokweerse wipmolen die de polder Blokweer bemaalt,
en in de polder Nieuw-Lekkerland twee rietgedekte achtkantige molens.

Werelderfgoed
Kinderdijk: Molens gered
Het belang van de molens voor het waterbeheer is klein,
via gemalen kan het water geleid en bedwongen worden.
Het waterschapsbestuur is op afstand gekomen, de
bestuurszetel is van gemeenlandshuis in Kinderdijk naar
het waterschapskantoor in Tiel verhuisd. Het belang van
de molens is niet meer waterstaatkundig, maar economisch. Daarmee is een verschuiving van aandacht van
waterschap (doelcorporatie) naar de algemene democratie (gemeente of provincie) ook verklaard.

In de Drechtsteden kunnen circa 4.700 tot 5.400 banen worden
toegeschreven aan toeristisch-recreatieve bestedingen. De sector
toerisme en recreatie heeft daarmee een aandeel van 4,3% in de
totale werkgelegenheid in de regio. Dit aandeel is relatief laag: in
andere regio’s ligt het veelal op 5%-8%. Minstens zo belangrijk is de
constatering dat het merendeel (87%) van de toeristisch-recreatieve
bestedingen voortkomt uit dagrecreatie. We hebben behoefte aan
goede attracties en niet alleen voor de buitenlandse markt.

De molens zijn wereldberoemd en staan sinds 1997
op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO in Parijs. De
molens zijn daarmee vergelijkbaar met het Great Barrier
Reef, de Waddenzee, de Chinese muur, de piramides van
Gizeh om maar enkele voorbeelden te noemen. Het gaat
daarbij om gebouwen, landschappen en natuurgebieden
die zo bijzonder zijn dat ze voor de mensheid behouden
moeten blijven. Het zijn onvervangbare plekken en constructies met een unieke, universele waarde. De instandhouding is wenselijk vanwege de historische waarde,
maar meer nog omdat het de economie van onze regio
positief kan beïnvloeden. Recente berekeningen van ZKA
Consultants & Partners over de economische betekenis
van toerisme en recreatie in de Drechtsteden tonen aan
dat vrijetijdseconomie van belang is.

Het werelderfgoed komt in handen van de gemeente Molenwaard en
zal worden beheerd door de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. De
hiervoor genoemde voorbeelden van werelderfgoederen maken ook
de uitdaging van kinderdijk duidelijk. De piramides bestaan uit stevig
plakbeton en er is niet elk moment veel onderhoud aan nodig. Juist
géén onderhoud maakt de piramides nog unieker. De Waddenzee
behoeft niet elk dag onderhoud, terwijl de molens van Kinderdijk
als werkende instrumenten jaarlijks minstens € 15.000,00 per stuk
kosten. Daarmee is voor een deel verklaard dat het lastig is om een
goed verdienmodel te maken. Daarnaast is er teveel koudwatervrees
(geweest) om het molengebied commercieel te benutten. Plannen om
meer mensen naar de molens te brengen over water, bevestigen de
sterke kant van ons gebied, het water. Dat is nodig voor de werkgelegenheid in deze branche, evenals het instandhouden van cultuurerfgoed, evenals welvaart in onze regio.

Verdienmodel

Sjoerd Veerman
portefeuillehouder Vrijetijdseconomie Drechtsteden
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Hoewel iets gestegen in een jaar tijd (van 8.200 naar 8.400 personen) steekt de werkloosheid in de regio Drechtsteden-Gorinchem nog steeds zeer gunstig af ten opzichte van de Nederlandse cijfers. Wij kennen hier een 4%
aandeel werkzoekenden, terwijl dit landelijk op zo’n 6% van de beroepsbevolking ligt. Elders in Europa worden
zelfs percentages boven de 20% gehaald. We kunnen er zeker van zijn dat bij het aantrekken van de economie de
werkloosheid in deze regio zal omslaan naar forse tekorten op de arbeidsmarkt. Maar dit is geen reden om het
huidige maatschappelijke probleem te bagatelliseren of tevreden achterover te leunen. Integendeel.
Opvallend genoeg is onze jeugdwerkloosheid in verhouding laag met 870 jongeren (tot 27 jaar). Het merendeel
(90%) van de werkzoekenden is ouder. De grootste
groep is die van 27 tot 50 jaar, waar ruim 4.300 personen een baan zoeken. Het aantal werkzoekenden ouder
dan 50 jaar is bijna 3.200.
Vooral die grote middengroep is verrassend. Nog afgezien van de problemen in deze gezinnen, kunnen we het
ons als bedrijfsleven niet permitteren deze mensen in
de kracht van hun leven al aan de zijlijn te laten staan
en af te schrijven. Straks hebben we ieder nodig. Dus
is het nu taak hen bij te scholen of te herscholen naar
beroepen waar veel vraag naar is. Dit vraagt coördinatie
en samenwerking. Dit vraagt om het daadwerkelijke
arbeidsbureau dat vraag en aanbod bijeen brengt; een
onderwerp waar eerder dit jaar al over geschreven is.
Overigens geldt hetzelfde voor de ‘ouderen’, waarbij het
natuurlijk onzinnig is dat vakmensen van voor in de 50 al
niet meer uitgenodigd zouden worden voor een gesprek.
De grafiek over de jaren 2008-2012 toont ons de ontwikkeling van het aantal werkzoekenden.
Een recessie die in de tweede helft van 2008 begon,
na 2010 gelukkig iets leek af te vlakken, echter nu toch
weer wat oploopt. Bij de jongeren daalde de afgelopen
maanden de werkloosheid, maar bij de ‘ouderen’ vanaf
27 jaar steeg deze juist. Zowel in de middengroep 27-50
jaar als bij de werkzoekenden boven de 50 jaar.
Maar liefst 60% van de werkzoekenden heeft geen startkwalificatie, dit betekent basisonderwijs, vmbo of mbo-1
als afgeronde hoogste opleiding. Er schijnt dus vooral een
kwalitatieve mismatch te zijn tussen vraag en aanbod.
Maar dit lijkt toch niet het gehele verhaal te zijn. Dat

zien we als we de bij het UWV geregistreerde vacatures (circa 1.700)
afzetten tegenover de werkzoekenden, hierbij rekening houdend met
het opleidingsniveau:
Hieruit lijkt het vreemd dat we niet snel veel vacatures kunnen vervullen. Enkel in de techniek is de vraag groter dan het aanbod, maar dat
is niet zo voor ieder beroep in die categorie. Het tekort uit zich vooral
in de (elektro)monteurs.
Natuurlijk beseft ieder dat onder de werkzoekenden ook een forse
groep zit met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, ook personen
die wel ingeschreven staan maar geen echte belangstelling hebben in
werk. Die ‘vaste kern’ hebben we altijd gehad, waarbij het vooral aan
de politiek is dit probleem aan te pakken. Maar aan de andere kant
zijn er circa 3.000 werkzoekenden die nog geen 6 maanden zonder
baan zitten. Zij komen uit een werkende situatie en zijn daardoor
uiterst interessant voor werkgevers met vacatures.
Er is dus veel te verdienen met een arbeidsbureau dat zorgt dat vraag
en aanbod bijeen wordt gebracht. Te meer omdat het werkelijk aantal
onvervulde vacatures veel hoger zal zijn dan de geregistreerde 1.700
vacatures. Het is al jarenlang zo dat veel bedrijven hun vacatures niet
meer bij het UWV melden.
Het invullen van vacatures geeft het bedrijfsleven de mogelijkheden
om het werk uit te voeren dat op ons wacht, het geeft de werkzoekenden een nieuwe kans op welvaart en het bespaart de overheid
(gemeenten) een enorm bedrag aan uitkeringen.
Daarbij is wel meer nodig dan de werkzoekende simpelweg verwijzen
naar internet. Ook met een UWV dat weer zorgt voor actieve matching
redden we het niet. We zullen met elkaar moeten samenwerken op
de arbeidsmarkt, de toekomst inschatten en afspraken maken over
gericht onderwijs (voor volwassenen) gecombineerd met baangaranties in de branche.

Peter de Waard
bestuurslid Werkgevers Drechtsteden
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Burgemeester
Antoin Scholten
verlaat Zwijndrecht
Burgemeester Antoin Scholten verlaat Zwijndrecht en gaat naar Venlo. Een
unanieme gemeenteraad heeft hem voorgedragen om burgemeester van Venlo
te worden. In Venlo, dat met 100.000 inwoners meer dan twee keer zo groot
is als Zwijndrecht, volgt hij Hubert Bruis op, die inmiddels burgemeester van
Nijmegen is. Scholten heeft het nog steeds naar zijn zin in Zwijndrecht, maar
vindt het na 10 jaar tijd worden voor een heel ander gebied. In Noord-Limburg
wordt hij voorzitter van de regio, de rol die burgemeester Brok van Dordrecht
hier vervult. Samen met een Duitse collega zal hij bovendien de Euroregio
voorzitten. Scholten laat weten Venlo een geweldige stad te vinden om in te
mogen werken en wonen. Hij is onder de indruk van de ambities en dynamiek
in de gemeente. Scholten wil Venlo verder helpen profileren als centrumstad
van Noord-Limburg.

Subsidie voor bedrijventerrein Groote Lindt
De provincie Zuid-Holland heeft een subsidie van ruim 1,6 miljoen
euro toegekend aan de gemeente Zwijndrecht voor het herstructureren van bedrijventerrein Groote Lindt. Op vrijdag 29 juni jl. bracht
gedeputeerde Govert Veldhuijzen van de provincie een bezoek aan het
bedrijventerrein en overhandigde de subsidie symbolisch aan Elbert
Vissers, wethouder Economie. De genodigden werden ontvangen in
het kantoor van de Agro Delta Groep.
De provincie Zuid-Holland vervult een belangrijke rol in het stimuleren
van verbetering van de bedrijfsomgeving. Met het verstrekken van
de subsidie geeft de provincie een kwaliteitsimpuls aan de Zwijndrechtse economie. Wethouder Elbert Vissers is blij met de subsidie:
“Bedrijventerrein Groote Lindt is net als De Geer van groot belang voor
de economische ontwikkeling en werkgelegenheid van Zwijndrecht
en de regio. De herstructurering zal het vestigingsklimaat versterken
en daarmee de werkgelegenheid vergroten. Met de subsidie van 1,6
miljoen euro kunnen we samen met de ondernemers meer delen van
het terrein aanpakken”.

Wensen en mogelijkheden
De gemeente Zwijndrecht gaat na de zomervakantie één en ander
met de ondernemers van Groote Lindt verder uitwerken. De gemeente
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wil samen met de ondernemers bespreken welke aanpak
noodzakelijk is en welke wensen en mogelijkheden er zijn.

Gerard Keuzenkamp
account manager gemeente Zwijndrecht

Drechtsteden duurzaam
Zaterdag 27 oktober 2012 vindt de jaarlijkse
Nacht van de Nacht plaats. De Nacht van de Nacht
vraagt aandacht voor het behoud van de duisternis door verlichting uit te schakelen. Ook in
Dordrecht kunt u tijdens bijzondere activiteiten
genieten van de pracht van een donkere nacht.
Helpt u mee Dordrecht donker(der) te maken
door het licht uit te doen?

Tijdens de Nacht van de Nacht gaat op een aantal andere kenmerkende locaties het licht uit. De Grote Kerk, het stadhuis en de
Zwijndrechtse brug doven de 27e hun lichten. Ook de LED-verlichting
in de bomen op het Stationsplein en de Johan de Wittstraat gaat uit. ’s
Avonds zijn er bijzondere activiteiten zoals een nachtwandeling door
de Biesbosch. Zo kan iedereen genieten van de schoonheid van een
donkere nacht.

Aanbod ondernemers
Dordtse ondernemers zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen
aan de Nacht van de Nacht. Helpt u mee Dordrecht weer donker(der)
te maken door op de 27e uw verlichting uit te schakelen? Laat het de
organisatie weten via een mail naar s.verschuren@dordrecht.nl. Uw
bedrijfslogo krijgt dan een plek op de Nacht van de Nacht pagina op
www.dordtduurzaam.nl en we sturen u een banner toe die u op uw
website kunt plaatsen om uw bezoekers te laten zien dat uw bedrijf
deelneemt aan de Nacht van de Nacht. Bovendien wordt uw bedrijfsnaam en logo vertoond bij de publieksactiviteiten in de Biesbosch op
zaterdag 27 oktober.

Structurele besparing
Het zou mooi zijn als de Nacht van de Nacht een aanleiding is om te
kijken naar uw verlichtingsinstellingen. Minder verlichting draagt
structureel bij aan het terugdringen van lichtvervuiling en bespaart
energie. En dat merkt u natuurlijk in uw portemonnee.
Helpt u mee Dordt weer donker(der) te maken? Kijk voor meer informatie op www.dordtduurzaam.nl en www.laathetdonkerdonker.nl.

Dordt in
het donker
Doet u op 27 oktober het licht uit?

35

INFORMATIE uit de drechtsteden
U herinnert zich misschien nog dat de regio’s Drechtsteden en
Gorinchem twee jaar terug het platform Drego lanceerden. Als
onderdeel van het Actieplan Jeugdwerkloosheid konden jongeren
zich via deze site profileren richting bedrijven en omgekeerd. Ook
leden van de WD hebben deze kans aangegrepen om hun vacatures
onder de aandacht te brengen van werkzoekenden. De looptijd van
het genoemde actieplan was beperkt, dat wisten we. Daarom is het
goed dat de drie O’s, ondernemers, overheid en onderwijs, in ZuidHolland Zuid hun samenwerking voortzetten op www.matchbank.nl.
Matchbank zoekt actief de samenwerking met de Drechtsteden
gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgevers.
Kijk alvast eens op de nieuwe site, zou ik zeggen. Grote kans dat u
binnenkort wordt benaderd met de vraag om met uw bedrijf actief
mee te doen op dit platform. Bijvoorbeeld door een presentatie van
uw onderneming op Matchbank. Of het vermelden van vacatures, wat
met behulp van een inlogcode voor deelnemers kinderlijk eenvoudig is.
Participatie is niet gratis, maar dat is adverteren in de gedrukte media al
helemaal niet en de zakelijke opzet van Matchbank.nl zorgt daarbij voor
kwaliteit en continuïteit. Voor individuen die een job zoeken, is het publi-

ceren van hun wensen en CV wel gratis. Daarmee is Matchbank straks een onmisbare tool voor elke HRM-afdeling.
Het is mijn overtuiging dat het samenbrengen van het
nieuws van opleidingen (denk aan nieuwe studies bij het
Da Vinci College), overheden en ondernemingen de dynamiek in elk van de sectoren zal stimuleren. Een voorbeeld.
Als bedrijven banen aanbieden met duidelijke opleidingseisen kan het onderwijs daar op inspringen. Maar de deelnemers (‘de rekeninghouders van de bank’) kunnen ook
informatie met elkaar uitwisselen of problemen oplossen.
Denk aan parkeerkwesties, carpoolen, openbaar vervoer of
het inhuren van elkaars specifieke deskundigheid.
En zo kunnen we met elkaar zorgen voor een gezonde
arbeidsmarkt met een mooie match van vraag en aanbod.
Doet u mee? Volgens mij is niks doen geen optie!

Wico van Helden
bestuurslid Werkgevers Drechtsteden

Matchbank
Ondernemers,overheid en
onderwijs samen op de bank
Even voorstellen: Matchbank Zuid-Holland Zuid.
Een nieuw digitaal platform dat focust op de regionale arbeidsmarkt en waar de ondernemers,
de overheid en de opleidingen elkaar ontmoeten.
Als Werkgevers Drechtsteden zijn we blij met dit
initiatief dat veel meer wil zijn dan een regionale
variant van een algemene vacaturesite.
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Een dag uit het leven van…

John
Seiffers

Mij is gevraagd iets te schrijven over ‘een dag uit het leven van… mijzelf’. Maar wie is ‘mijzelf’? Ik ben
John Seiffers, inmiddels 46 jaar en trotse vader van een dochter (20) en zoon (15). In 1991 aangetrokken door
de TU-Delft om daar het vak Mechatronica (MECHAnica, elecTRONica, informatICA) op de zetten en te doceren.
Mechatronica komt in alle technieken wel voor en daarom ben ik bij een grote diversiteit aan onderzoekstrajecten betrokken. Van automotive tot maritiem, van bagger tot health en van nano tot mega.

In 2008 ben ik met Martin (mijn broer) Accenda begonnen. Met Accenda hebben wij tot doel om hoogwaardige
kennis toegankelijk te maken voor de industrie, om te
komen tot praktische innovatie en implementatie. Daarom
is onze slogan: ‘van innovatie tot implementatie’. Je kunt
je voorstellen dat onze dagen vanaf dat moment in 2008
heel anders gingen verlopen.

-

Dan nu ‘de dag’. Ik heb gekozen voor donderdag 14 juni
2012. De wekker gaat om 6.30 uur en ik stap gelijk uit bed
bij het uitzetten van de wekker. Heel even ca. 20 minuten
sporten inclusief een verfrissende duik. Na het uitruimen
van de vaatwasser, ontbijten met een bak thee. Om 7.45
uur ben ik op weg naar ons kantoor in Delft (TU). Rond
8.15 uur kom ik aan op kantoor en verwelkom Martin, mijn
broer/zakenpartner. We starten onze PC op en halen een
bakje koffie. We nemen even een kwartiertje de tijd om de
agenda voor die dag door te lopen. Die zag er als volgt uit:
- 9.00 uur: overleg met een groep master studenten
die werken aan ‘onze’ Ekolectric (Ombouwmodule
Elektrische auto). Een deel van het overleg bestaat uit
technische ondersteuning en een deel uit de voortgang/
planning. Heerlijke discussie gehad over de voortgang
en ‘wat’ na de vakantie. Ze zijn namelijk klaar met hun
deel, maar ze willen graag ook na de vakantie bij het
project betrokken blijven. ‘Komen we volgende maand
op terug’ is de afspraak.
- 10.30 uur: afspraak met studenten en opdrachtgever
voor het ontwikkelen van een intelligente medicijnkar.
Specificatie-eisen en de patiëntveiligheid staan bij
deze bespreking centraal. De groep studenten is wat
onwennig; ze moeten nu plotseling iets in de praktijk
opleveren en daar zijn ze niet aan gewend. Maar dat is
eigenlijk de normale reactie die ik meestal bij dit soort
projecten krijg. Uiteindelijk met elkaar afgesproken dat
de medicijnkar na de vakantie komt en dat ik dan een

-

-

-

-

projectomschrijving voor ze heb voorbereid. Opdrachtgever is positief
verrast (altijd prettige bijkomstigheid … toch?)
11.45 uur: proberen de noodzakelijke mail door te nemen en te beantwoorden. Komt niet veel van. Er lopen weer wat studenten binnen met
‘problemen’ en ook heb ik een gesprek met een hoogleraar over de
samenwerking aangaande de ‘Green Village’. Super natuurlijk, maar de
e-mails moet ik dan maar vanavond doen.
12.30 uur: lunchbespreking: brainstormsessie rond het ontwikkelen
van een duurzaam aangedreven Dakarauto (zou een zeer uitdagend
project kunnen worden). Martin houdt mij even uit de wind bij de
studenten op het moment dat we over de techniek praten (is niet zijn
ding).
14.00 uur: projectbespreking D.O.R.A: Digital Operation Room Assistant (o.a. TU Delft, LUMC, enkele bedrijven). Goede afspraken
gemaakt. Accenda gaat een visuele voorzet doen om een servicecentre
in te richten.
17.00 uur: uitwerken/bespreken met Martin de nieuwe ‘to-do’ dingen.
Zijn wat dingen blijven staan van vandaag, maar de belangrijkste zaken
zijn wel afgehandeld.
17.30-19.00 uur: wekelijks beheeroverleg van de D”Dreamhall’. Hierin
zitten alle dreamteams zoals de Nuna (zonneauto), Solarboat, DUT
racing, Ecorunner etc. De teams hebben de nodige wensen, ook al is
er al veel positief veranderd dit jaar. Belangrijkste onderwerp was de
aankomende verbouwing van de D”Dreamhall” en onder andere de bijdrage ‘in kind’ van de teams: opruimen zoals afgesproken. Het blijven
studenten ☺
19.30 uur: thuis aangekomen een heerlijk koud biertje en een warme
maaltijd. Beetje dollen met mijn zoon en de dag met elkaar delen.
20.30 uur: het weer was nog best goed om buiten met een whisky en
een sigaartje deze voldane werkdag af te sluiten. Maar misschien toch
nog even wat mails verwerken?

Dit geeft hopelijk een indruk/sfeer van mijn daginvulling. Als extra nog
een klein stukje vrijdag: vrijdagmiddag rond 16.00 uur willen wij (Martin
en ik) afsluiten met onze KLM (Kop Leeg Maken). Dat gebeurt onder het
genot van een grote sigaar, een Churchill die goed is voor 1,5 uur, en een
speciaal biertje gevolgd door een whisky.
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Kamer van Koophandel

Focus op aanpak leegstand
In juni jl. besloot de Kamer van Koophandel Rotterdam een stimuleringsbijdrage toe te kennen aan het Vastgoedsymposium Drechtsteden (19 september jl.). Zo bijzonder lijkt zo’n bijdrage niet: de beschikbaarheid van voldoende
en kwalitatief goede bedrijfsruimte (bedrijventerreinen, kantoren, winkelruimte) is immers een belangrijke issue
in de activiteiten van de Kamer. Dat geldt ook voor de WD. Wel bijzonder is het centrale thema van het Vastgoedsymposium: niet het oplossen van tekorten aan bedrijfsruimte (tot voor kort een belangrijk thema) maar de
aanpak van leegstand. Het gaat daarbij vooral om de leegstand van kantoor- en winkelruimte. De leegstand op
bedrijventerreinen in de Drechtsteden is beperkt.
Het Vastgoedsymposium is één van de activiteiten die de Drechtsteden
samen met het bedrijfsleven uitvoeren voor de aanpak van leegstand.
Achter de schermen vinden meer activiteiten plaats. Zo werken de
Drechtsteden aan de actualisatie van de bestaande kantorenstrategie
‘High Five‘ (2007) en heeft de gemeente Dordrecht een Actieprogramma
Leegstand opgesteld.
De provincie Zuid-Holland speelt bij de aanpak van de leegstand een
zeer sturende rol. In 2011 verzocht de provincie alle regio ‘s in ZuidHolland om de plancapaciteit voor kantoren drastisch aan te passen. De
Drechtsteden hebben naar aanleiding van dit verzoek de in ‘High Five‘
opgenomen plancapaciteit met bijna de helft gereduceerd. Deze reductie
wordt gerealiseerd door een forse beperking van het aantal m2 kantoren
op de nieuwe kantorenlocatie Maasterras ( Dordrecht-Zwijndrecht), een
reductie op de bestaande locatie Amstelwijck- Oost (Dordrecht) en het
beperken van een aantal kleine kantorenlocaties in alle Drechtsteden,
uitgezonderd Sliedrecht.
Aanpassing van plancapaciteit volstaat helaas niet. Er is meer nodig.
Voor iedereen zichtbaar is de leegstand van bestaande kantoorgebouwen, bijvoorbeeld rond Zwijndrecht CS en de Spuiboulevard Dordrecht.
Het is de bedoeling dat tijdens het symposium marktpartijen en overheden een gezamenlijke aanpak vinden.
Wat zijn de mogelijkheden? Het vinden van nieuwe doelgroepen is
een optie. Uit de door de Kamer van Koophandel in mei jl. uitgevoerde
enquête onder de 7000 Dordtse ZZP‘ers blijkt duidelijk behoefte aan
kleinschalige en flexibele bedrijfsruimte. Naar aanleiding van dit onderzoek en de geslaagde bijeenkomst ‘ZZP‘er in beeld‘ (14 juni jl, KvK in
samenwerking met DOV, MKB- Nederland, gemeente Dordrecht) worden
de mogelijkheden verkend.
Transformatie van kantoorruimte is een andere mogelijkheid.
De KvK Kring Drechtstreek stelde in een recente vergadering dat de
mogelijkheden tot transformatie niet moeten worden overschat. De
Kring stelt dat nieuwe fiscale regelingen meer soelaas kunnen bieden.
Als het gaat om transformatie wordt het omzetten van kantoor- naar
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winkelruimte vaak als eerste genoemd. De Kamer staat daar
terughoudend tegenover. De leegstand van winkelruimte is
immers al groot en neemt snel toe. Landelijk bedraagt deze
leegstand 10% en de verwachting is dat er in 2020 20%-30%
minder winkels zullen zijn. Dit wordt niet alleen veroorzaakt
door de economische crisis maar ook door structurele factoren:
internetverkoop en vergrijzing.
De Kamer van Koophandel reageerde daarom kritisch in haar
zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Schil-West
(Dordrecht) waar transformatie van 10.000 m2 kantoorruimte
naar winkelruimte (met een wijzigingsbevoegdheid) mogelijk
wordt gemaakt. In juni jl organiseerde de Kamer twee ondernemersbijeenkomsten over de nieuwe - mede in opdracht van de
Kamer - door bureau DTNP opgestelde ‘Structuurvisie Perifere
Detailhandel Zuid-Holland Zuid’. De omzet- en leegstandsproblematiek was de belangrijkste aanleiding voor een stevige
discussie tussen winkeliers in de centra en winkeliers in de
periferie. De recente reacties van de DOV , Dordtse winkeliersverenigingen en Kamer van Koophandel tegen het nieuwe winkelareaal (9.500 m2 bvo) in de middenzone SportboulevardGezondheidspark Dordrecht passen ook in dit kader.
Kortom, het verschuiven van de leegstandsproblematiek van
kantoren naar winkelruimte is vaak geen verstandige optie.
Niet voor niets werkt de Kamer aan een voorbeeldenboek met
succesvolle opties voor aanpak van leegstand aan winkelruimte. De winkelruimtemarkt kent een eigen problematiek.
Het moge duidelijk zijn dat het een zeer complexe materie
betreft. Het Vastgoedsymposium Drechtsteden is een goed
initiatief om tot constructieve oplossingen en de - voor een
goede aanpak onmisbare - consensus tussen marktpartijen en
gemeenten te komen.

Alize de Snoo
kringsecretaris Drechtstreek Kamer van Koophandel Rotterdam

De zomer
voorbij
Sport domineerde voor velen afgelopen zomer. Het EK-voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen
trokken veel televisieaandacht. Maar ondernemend Nederland zat in de zomer evenmin stil. Kijkend naar de
productiecijfers mogen we - ondanks de Eurocrisis na de bankencrisis - zeker voor de (maritieme) industriële
sector, ook in de Drechtsteden, niet echt klagen: cijfers daarvan tonen aan dat die sector het over het algemeen
redelijk tot goed doet. Kernprobleem blijft echter de instroom van goed gekwalificeerd technisch personeel.
Sectoren die het heel moeilijk hebben zijn de (woning)
bouw, de detailhandel (we houden de vinger op de
knip) en de dienstensector. ZZP‘ers moeten ook veel
moeite doen de eindjes aan elkaar te knopen. Dat blijkt
ook tijdens de zeer goed bezochte, door de Kamer van
Koophandel georganiseerde, bijeenkomsten ‘ZZP’ers in
beeld’ op diverse plekken in onze regio. Deze ondernemers doen er alles aan zich goed te informeren, kansen
te grijpen en met teleurstellingen om te gaan.
Een voorbeeld van de vele activiteiten waarmee de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam bezig is.
De vraag is alleen hoe lang nog? Ruim 200 jaar bestaat
de Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam.
Uitgangspunt: de belangenbehartiging voor en door
ondernemers. Ondernemers vormen het Bestuur al ruim
twee eeuwen. Sterker nog, de vijf kringen en de drie
vakcommissies die binnen de Kamer van Koophandel
Rotterdam bestaan en uitermate actief zijn, zijn samengesteld uit ondernemers. In die zin zijn meer dan 125
ondernemers direct betrokken bij de activiteiten van de
Kamer van Koophandel. Kortom voor en door ondernemers. Maar dat gaat veranderen. De Tweede Kamer
(daar zitten mijns inziens nagenoeg geen ondernemers
in) heeft op voorstel van de minister van Economische
zaken (geen echte ondernemer) besloten de jaarlijkse
heffing te fiscaliseren en de 12 Kamers van Koophandel
en Syntens in één overheidsorganisatie te laten opgaan.

Dit met name onder druk van de werkgeversorganisaties VNO-NCW
en MKB-Nederland die vinden dat de belangen van ondernemers
bij deze organisaties wel goed zitten. Vergeten wordt dat niet alle
ondernemers in Nederland om welke reden dan ook zich aansluiten bij
een werkgeversorganisatie, terwijl de Kamer van Koophandel zich de
belangen van alle ondernemers aantrekt en daar dan ook actief mee
omgaat. Voorbeelden te over, ook in het gebied van de Drechtstreek.
Er ligt nu een voorstel voor wijziging van het Wetboek Kamers van
Koophandel bij de Raad van State en er is een transitieplan opgesteld.
Daarin staat onder andere dat het goede van de bestaande Kamers
van Koophandel wordt behouden. Er komt een Raad van Bestuur voor
één Nederlandse Kamer van Koophandel dat de naam krijgt: Bestuur
van de Kamer van Koophandel. Dat worden geen ondernemers. Verder
is besloten de regio’s binnen de Kamer van Koophandel Nederland
ten behoeve van regiostimulering op het niveau van de provincies te
doen plaatsvinden. Qua economische bedrijvigheid zijn dat volstrekt
onvergelijkbare grootheden. Vergelijk de provincie Zuid-Holland
versus bijvoorbeeld Zeeland of Drenthe. De regio-indeling zoals we
die nu kennen - bijvoorbeeld Drechtstreek - vervalt en daarmee de
betrokkenheid van de (ruim 20) ondernemers die thans de Kring
Drechtstreek vormen. Eigenlijk onacceptabel. De bedoeling is dat een
en ander op 1 januari 2014 zijn beslag krijgt. Het moge duidelijk zijn
dat ik geen voorstander ben van deze verandering. Sterker nog: het
goede wordt niet behouden!

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

In de bijna 12 jaar dat ik in het bestuur van de WD zit, heb ik een aantal
onderwerpen continu voorbij zien komen. Taaie dossiers, waarin velen
zich vastbeten, maar waarop ook enthousiaste mensen afhaakten. Kortom
dossiers waarin we maar weinig vooruitgang hebben weten te boeken. In
mijn laatste bestuursjaar wil ik rond verschillende van deze thema’s een
toekomstvisie formuleren, mijn persoonlijke visie. Maar natuurlijk met de
hoop dat anderen dit onderschrijven en er zich voor willen gaan inzetten.
Peter de Waard

DE
VERENIGING
WD
Toekomstvisie of een droom?
Na twee ‘externe’ visies is het goed nu eens in deze laatste toekomstdroom naar jezelf te kijken. Zowel bij de
arbeidsmarkt en het onderwijs gaat het om het verbinden van de 3 O’s: overheid - ondernemingen - onderwijs.
Ieder heeft daar de mond van vol en er zijn tal van initiatieven, steeds meer en steeds opnieuw. Hier missen we de
coördinatie van de plannen in een tripartiet overleg in de regio waarin de 3 O’s via hun bestuurders bijeenkomen.
Maar nog erger: we missen vooral de uitvoering, al die mooie plannen blijven vaak hangen bij de inventarisatie.
Maar laten we nu eens naar onszelf kijken. Hoe zit het met de vereniging Werkgevers Drechtsteden? We noemen ons zelf succesvol,
meedenkend en invloedrijk. Maar is dit ook zo? Ontegenzeggelijk
zijn er de afgelopen jaren grote stappen gemaakt, van een ingedutte
ondernemersvereniging 15 jaar geleden is het een meer bruisende
club geworden. Klaar om tevreden achterover te leunen? Neen. Ons
ledenaantal is nog veel te klein gezien de omvang van het (MKB+)
bedrijfsleven in de regio. En er zijn onderwerpen waar we al lang over
praten, maar niet van de grond krijgen.
Samenwerking en kennisdeling. Toen ik 13 jaar geleden voor het eerst
bij de WD kwam lagen op dat vlak al dikke rapporten. De toenmalige
CVC (wie kent die commissie nog?) had dit ambitieus uitgewerkt. Het
bedrijfsleven zou veel sterker en hechter kunnen worden door meer
samen te werken. Met gecombineerde krachten een beter product
leveren, een lagere kostprijs verkrijgen, een grotere markt veroveren.
Dit vraagt ook om kennisdeling. Niet ieder voor zich en angstvallig
kennis verbergen, maar samen elkaar stimuleren en verbeteren.
Is dit nu echt van de grond gekomen? Ik zie daar maar beperkt voorbeelden van. Natuurlijk, we maken met elkaar steeds technisch betere
schepen, aan de tekentafel werken we dat samen uit. Maar veel meer
voorbeelden kan ik niet noemen. Het is toch vooral verdeel en heers,
een aap moet je niet leren klimmen, je concurrent niet in het zadel
helpen. Argumenten die ik eerlijk gezegd vanuit commercieel oogpunt
ook best kan billijken, dus zijn die oude plannen niet te zweverig?
In de zojuist gehouden ledenenquête zien we opnieuw zaken als
netwerken, samenwerking en kennis prominent terugkomen. Dus het
leeft zeker binnen de WD. Ongetwijfeld veelal met een persoonlijk
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commercieel doel: het verkrijgen van omzet, het onderling gunnen. Eerlijk was onlangs de verzuchting van
een lid: bij de WD gunt men elkaar niets. Dat zette me
aan het denken, ook hoe ik zelf voorheen (al dan niet
bewust) handelde. Nee, je gunt hier niet zomaar iemand
omzet omdat je hem tijdens een borrel ontmoette. We
hebben hier vooral industrie, daarbij draait alles om
leveringsbetrouwbaarheid, de kwaliteit van het product,
de juiste levering, exact op tijd. Daar neem je geen risico
mee, integendeel, we gaan langdurende partnerschappen aan. En ja, daar kom je als nieuweling moeilijk
tussen. Soms pas als de oude leverancier fouten maakt,
zijn kwaliteit onvoldoende blijkt en zijn prijs niet meer
marktconform. Ja, we zijn trouw aan elkaar in deze regio,
dus je praat met je partner en geeft hem nog een kans.
Pas als die waarschuwing niet opgepakt wordt, dan
kijken we om ons heen. Niet te lang, want er wacht veel
werk. Dan moet je al op de shortlist staan en snel een
aanbieding kunnen doen.
Netwerken blijft ook hier belangrijk, maar is veel meer
dan een gezellig praatje en een kaartje uitwisselen. Het
is elkaar leren kennen, niet alleen als persoon maar
commercieel gezien vooral ook als bedrijf/organisatie.
Wat heb je te leveren, wat is je kwaliteit, wat kan mijn
onderneming aan je hebben? Dat is lastig goed voor het
voetlicht te brengen aan de borreltafel. Om die reden
hameren we als bestuur al jaren lang om meer effectieve
kennisdeling, via seminars, ontbijtses

sies, op-weg-naar-huis bijeenkomsten, enz. In allerlei
vormen en namen hebben we dit al geprobeerd. Het
recept is simpel. De specialist toont een deel van zijn
kennis aan andere WD-leden. Niet altijd de directie, maar
zo mogelijk vooral de betrokken vakmanagers van de
bedrijven. Zo verkrijgt men een beeld van de problematiek op het betreffende thema, maar ook van de vakkennis van specialist zelf. Men staat daardoor snel bovenaan
de shortlist als zo’n specialist nodig is in de praktijk.
Kennisdelen is daarmee te kenmerken als ‘wie zaait
zal oogsten’. Jarenlang hadden we als WD-bestuur het
gevoel hiermee aan een dood paard te trekken. Maar wat
schetst mijn verbazing nu begin september, ik zie voor
de komende maanden maar liefst vier Masterclasses (de
nieuwe naam) in de planning staan. Begint deze droom
uit te komen?
Rest nog het samenwerken. Dit ontstaat niet zomaar.
Veelal is de aanleiding een specifieke vraag in de
markt, een probleem dat je niet zelf op kan lossen.
Dan zoek je een partner om het samen op te pakken,
maar zo eenvoudig en snel gaat dat niet. Helaas de
opdrachtgever wacht daar niet op en daardoor zal in
de praktijk vaak het project aan de neus voorbij gaan.
Voor effectief samenwerken, moet je elkaar al kennen,

weten wat je aan elkaar hebt (zie kennisdeling) en op elkaar kunnen
bouwen. Een soort kameraadschap dat je ontwikkelt in allerlei serviceclubs zoals Rotary, Lions, Kiwanis. Hierin werk je samen aan projecten,
de beste vorm elkaar beter te leren kennen. Je ziet het ook terug in DGAtafels, werkgroepen, enz.
Dit moeten we als WD nog beter oppakken. Het is wel onze wens maar ja,
de tijd van bestuursleden is ook beperkt. We denken daarbij aan werkgroepen op de verschillende portefeuilles, zoals Onderwijs, Arbeidsmarkt,
Infrastructuur, Economische Visie, enz. Ondernemers die daarin met elkaar
nadenken, visies ontwikkelen en met elkaar werken aan de uitvoering. Dit
heeft twee voordelen. We bevorderen de samenwerking en we realiseren
meer in de regio.
Op dit punt ben ik minder somber over de toekomst. Niet dat een ieder
nu staat te trappelen een deel van zijn tijd te besteden aan de WD of haar
leden. Integendeel, we hebben veel moeite bepaalde ontwikkelingen
tot stand te brengen omdat het bedrijfsleven zich er niet actief achter
schaart. Denk aan de kater die we nog hebben van de Techniekroute en
van andere projecten om de technische bedrijven tot bewegen te verleiden. Maar dit gaat veranderen. De concurrentie vanuit het Verre Oosten
en Zuid-Amerika zal ons dwingen tot betere samenwerking, simpelweg
omdat we veel moeite zullen moeten doen om de concurrentie voor te
blijven. Dan is het absoluut nodig in de regio de krachten te bundelen en
te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Die toekomst komt sneller
dan we denken!

Nieuws van de leden

HELWIN2 offshore HVDC platform contract
naar Heerema Fabrication Group (HFG)
Op 4 juni 2012 heeft Siemens Duitsland aan Heerema
Fabrication Group, gevestigd in Zwijndrecht, het contract
gegund voor de Engineering, Procurement, Constructie en
Installatie (EPCI) van een offshore HVDC platform namens
transmissienetbeheerder TenneT.
Het contract betreft een offshore platform waarop de HVDC
(High Voltage Direct Current, ofwel gelijkstroom op hoogspanning) technologie van Siemens zal worden geïnstalleerd met minimaal verlies gedurende de transmissie van
de opgewekte stroom in de Duitse Noordzee.
Het dek zal op de HFG werf in Zwijndrecht worden gebouwd. Het jacket (onderstel) en de brug op de werf in
Vlissingen. De fabricage zal in november dit jaar starten en
naar verwachting midden 2014 worden opgeleverd. HFG’s
zusteronderneming Heerema Marine Contractors zal het

platform in het 3e kwartaal van 2014 installeren. Deze netwerkverbinding wordt in het voorjaar van 2015 voltooid.
Het HelWin2 platform is gesitueerd dichtbij Helgoland. Het HelWin2 offshore HVDC platform wordt de derde offshore-netverbinding in de oostelijke Noordzee gebouwd door Heerema Fabrication Group. Het eerste
is in 2009 opgeleverd door HFG in Vlissingen. Het tweede, DolWin alpha
(900 MW) is momenteel in aanbouw op de werf van HFG in Zwijndrecht
en zal in augustus van dit jaar worden opgeleverd.
Bert van Dijk, Vice President Business Development & Sales of Heerema
Fabrication Group: “Onze kennis en ervaring van meer dan 60 jaar in de
fabricage en het installeren van platforms op zee ligt ten grondslag aan
het winnen van deze contracten, waardoor wij in staat zijn een bijdrage
te leveren aan de groei van de offshore windindustrie in Europa.”
Voor meer informatie: Heerema Fabrication Group B.V.
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Nieuws van de leden

Dordrecht en HVC starten
duurzame energiecoöperatie
Inwoners van Dordrecht krijgen voor slechts 25 euro
een energiescan voor hun woning
De gemeente Dordrecht en het energie- en grondstoffennutsbedrijf
HVC hebben samen de Energie Coöperatie Dordrecht (ECD) opgericht.
Deze Dordtse energiecoöperatie voor Dordtenaren, heeft als doel de
klimaatambities van de Zuid-Hollandse gemeente sneller te realiseren. Als eerste actie biedt de coöperatie alle inwoners van Dordrecht
een energiescan van hun woning aan tegen het lage tarief van 25 euro
(in plaats van 95 euro). Energie Coöperatie Dordrecht gaat zich richten
op energiebesparing, energieproductie en energielevering. Onder het
motto ’schone energie uit Dordrecht’ wil de coöperatie de lokale mo-

gelijkheden voor energiebesparing en energieproductie
benutten en deze lokaal opgewekte groene energie de
inwoners en bedrijven aanbieden. De coöperatie zal tevens de Dordtse inwoners en bedrijven de mogelijkheid
bieden om te participeren in de duurzame energieproductiemiddelen van ECD - zoals zonne-energiecentrales
en windmolens - en derde partijen helpen om schone
energieprojecten te ontwikkelen en uit te voeren.

Dordrecht klimaatneutraal
De oprichting van de coöperatie sluit aan op de wens
van de gemeente om in 2050 klimaatneutraal te zijn.
Om deze ambitie waar te maken, heeft de gemeente een
Energiebeleidsplan opgesteld. Daarin is bepaald dat de
gemeente in 2015 elf procent wil besparen op energie en
dat drie procent van de energie in Dordrecht duurzaam
wordt geproduceerd.

Fokker start bedrijfsschool in Papendrecht
Eind 2011 sloot de gemeente Papendrecht een samenwerkingsovereenkomst met vliegtuigbouwer Fokker waarin
onder meer afspraken werden vastgelegd op het gebied van Onderwijs en Arbeidsmarkt. Eén van de concrete resultaten daarvan wordt binnenkort tastbaar: de vestiging van een bedrijfsschool in het Willem de Zwijger College.
Wat betekent deze bedrijfsschool,
voor Fokker en voor Papendrecht?
Fokker, de gemeente Papendrecht en andere (grote en kleinere) Papendrechtse bedrijven hebben de wens om een opleidings- en arbeidspool
te vormen. Het voordeel daarvan is dat bedrijven met elkaar de pieken en
dalen kunnen opvangen doordat personeel makkelijker kan switchen.
Begin 2012 vroeg Fokker de gemeente te bekijken of er mogelijkheden
waren tot huisvesting van hun bedrijfsschool binnen Papendrecht. De
gemeente bracht de onderneming in contact met het Willem de Zwijger College. Bij de gemeente was bekend dat de school meer ruimte
beschikbaar heeft dan voor het geven van onderwijs strikt noodzakelijk is. Fokker is, na het gebouw en de beschikbare ruimte met eigen
ogen te hebben beoordeeld, dankbaar op het aanbod ingegaan. De
ruimte wordt in eigendom overgedragen naar de gemeente, die deze
gaat verhuren aan Fokker.
Alle partijen zijn zeer content met deze oplossing. Fokker beschikt
over onderwijsfaciliteiten dicht bij de fabriek en kan zelfs nog uitbreiden, het Willem de Zwijger College krijgt door de overname van de
ruimte een lager exploitatietekort en de gemeente voldoet aan het
streven om duurzaam om te gaan met beschikbare huisvestingsmogelijkheden en leegstand zoveel mogelijk te voorkomen. Cees Garnaat,
opleidingsmanager bij Fokker: “Fokker hecht al 50 jaar lang groot
belang aan de eigen bedrijfsopleiding. Jonge mensen worden opgeleid
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tot uitstekende vakspecialisten met een hoge baanzekerheid. Zo garanderen wij de hoge kwaliteit en veiligheid die de luchtvaart vraagt. Wij zijn enthousiast over
de nieuwe plek binnen het Willem de Zwijger College.
Het biedt ons de mogelijkheid om de opleiding nog dichter bij huis - namelijk in Papendrecht zelf - te brengen
en daardoor de verbinding tussen school en bedrijf nog
tastbaarder te maken. Verder hebben we de kans om uit
te breiden en de opleiding te diversiferen.”

Wilma Havermans
communicatieadviseur Gemeente Papendrecht

Valk Welding opnieuw bekroond tot Best Managed Company
Valk Welding is door Deloitte voor de tweede achtereenvolgende keer tot één van de best geleide bedrijven van
het midden- en grootbedrijf van Nederland bekroond. De kwalificatie maakt onderdeel uit van het Deloittes
‘Best Managed Companies’ programma. Deloitte organiseerde het Best Managed Companies programma dit
jaar voor de vijfde keer. Deloitte beoordeelde hiervoor de strategie, de bedrijfsvoering en de resultaten van in
totaal 152 niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen. Een onafhankelijke jury koos hieruit uiteindelijk
72 ondernemingen die een jaar lang de titel ‘Best Managed Company’ mogen voeren.
Valk Welding viel op vanwege de sterke marktpositie
die het bedrijf weet op te bouwen in verschillende
Europese landen met de ontwikkeling en installatie van
innovatieve lasrobotiseringsoplossingen. CEO Remco H.
Valk wil hiermee de jarenlang opgebouwde kennis op
het gebied van lasrobotisering verder exploiteren naar
de andere Europese landen. Remco H. Valk: “Daarmee
zijn we minder afhankelijk van alleen de Nederlandse
en Belgische industrie. Het Best Managed Companies
programma benadrukt het succes van onze strategie.
Bovendien biedt de feedback die we van Deloitte krijgen
op onze bedrijfsvoering verdere handvatten voor de
toekomst. Het komende jaar zullen we ons verder richten
op de ontwikkeling van klantspecifieke software om de
flexibiliteit van robotinzet in de lasproductie verder te
verhogen.” De jury keek in haar beoordeling niet alleen
naar winstgevendheid en financiële structuur, maar ook
naar de interne organisatie, sociaal beleid, servicegerichtheid en marketingstrategie. Valk Welding bouwt en
levert lasrobotinstallaties voor de metaalbewerkende
industrie op basis van Panasonic en Fanuc robots.

Wat betreft het Best Managed Companies programma is Deloitte zelf enthousiast over de groepsresultaten van dit jaar. Herman Roose, partner
bij Deloitte en juryvoorzitter Best Managed Companies: “Ondanks de
economische tegenwind laten de bedrijven prima cijfers zien. De sleutel
tot dit succes lijkt een sterke focus op innovatie waardoor men zich goed
door de crisis lijkt te slaan.” Roose vervolgt: “Succesvolle bedrijven zijn
continu bezig met de volgende stap, de toekomst. Zij passen niet alleen
op de winkel maar zijn gericht bezig met de ontwikkeling van nieuwe
producten, diensten of markten.” De jury van Best Managed Companies
is van mening dat juist in de komende jaren bedrijven met innovatie
in hun DNA het verschil gaan maken.

VAN BEEST INVESTEERT IN DE TOEKOMST
EN SLAAT EERSTE PAAL VOOR NIEUWBOUW
Van Beest is verheugd aan te kondigen dat het
bedrijf een belangrijke mijlpaal heeft bereikt
met het slaan van de eerste paal van de
nieuwe productiehal.
De gestage groei van de internationale positie van Van
Beest, die op dit moment vestigingen in vier landen
heeft, gaf aanleiding om de huisvesting van het hoofdkantoor en de productiefaciliteit in Sliedrecht aan te
passen. Van Beest heeft ambitieuze plannen voor de

toekomst. Om onze klantgerichtheid en (lever)betrouwbaarheid te
behouden en te verbeteren is het nodig onze faciliteiten uit te breiden.
Wij gaan dit realiseren door:
• uitbreiding met een nieuwe productiehal van 2.500 m2
• uitbreiding van het distributiecentrum met 2.500 m2
• renovatie en vergroting van het kantoor met een tweede verdieping
van 500 m2.
Op 15 juni jl. heeft Van Beest hiervoor een aannemersovereenkomst
gesloten met Bouwonderneming Stout uit Hardinxveld-Giessendam.
De oplevering van het totale project is gepland in de zomer van 2013.
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NIEUWE LEDEN

Van Beest
Van Beest is opgericht in 1922 als een Sliedrechtse dorpssmid, die tot
bloei is gekomen in een bedrijvige industriële omgeving van baggeraars en scheepsbouwers. Het bedrijf heeft impulsen gehad door de
ontwikkeling van de haven van Rotterdam en andere Europese havens.
Maar ook de winning van olie en gas in de Noordzee heeft het bedrijf
geen windeieren gelegd. Na ruim 40 jaar gaf Jaap van Beest in 1992 de
scepter door aan Cees Boer. Inmiddels behoort Van Beest tot de middelgrote ondernemingen en is uitgegroeid tot producent/distributeur

van een breed assortiment van staaldraad- en kettingaccessoires.
Via voorraadhoudende distributeurs in meer dan 80
laden wereldwijd, wordt er geleverd aan gebruikers in diverse markten als offshore, visserij, bouw, scheepvaart,
industrie en transport. Van Beest heeft twee productielocaties. De fabriek in Sliedrecht is gespecialiseerd in de
fabricage van Green Pin® sluitingen. In 2007 is EXCEL®
overgenomen, een Franse fabrikant van haken en andere
kettingaccessoires. Verder heeft het bedrijf drie verkoopvestigingen: Duitsland, Frankrijk en USA. In totaal zijn er
ca.120 medewerkers werkzaam bij het bedrijf.
Contactpersoon: Cees Boer
T 0184-433602
E c.boer@vanbeest.nl
I www.vanbeest.com

WEB advocaten

WEB is een jong advocatenkantoor dat medio
2011 is gestart in het hart van Dordrecht.
Waarom kiezen voor WEB advocaten?
• Omdat wij snel tot de essentie van een geschil doordringen en goed inschatten waar de kansen op succes
liggen (in een procedure of in een schikking)
• Omdat onze dienstverlening hoogwaardig is en de resultaten navenant
• Omdat onze stijl van werken efficiënt en effectief is
en dus de kosten laag zijn.

De drie partners/advocaten hebben elk ruime werkervaring op uiteenlopende rechtsgebieden. Zo is mr. J.B. Evenboer gepokt en gemazeld op
het vlak van arbeidsrecht, contracten en aansprakelijkheden. Mr. Van den
Bergh is ook fiscaal geschoold en heeft veel kennis van pensioenen en
belastingen naast het algemene ondernemingsrecht. Mr. C.G.Th. van de
Weerd is vooral bedrijvig in het (economisch) strafrecht.
WEB advocaten werkt vanuit een moderne, efficiënte kantoororganisatie
met gebruik van moderne communicatiemiddelen. Van belang is om snel
tot de essentie van een geschil door te kunnen dringen en daarbij goed
te kunnen inschatten waar de kansen op succes liggen.
Bij WEB advocaten staan altijd en enkel de belangen van de cliënt voorop
en dus zoeken wij naar de meest doelmatige oplossing. Kosten moeten
zoveel mogelijk worden vermeden. Eigenlijk voelen wij ons minder advocaat maar meer probleemverdelgers.
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Het liefst bouwen wij met de cliënten een vertrouwensrelatie op waarbij we ook proactief kunnen handelen zodat
bedrijfsrisico’s kunnen worden beperkt. Wij houden van
een persoonlijk en informeel contact met zo min mogelijk
gebruik van vakjargon.
Wij ondernemen dus net als u en staan pal voor uw zaak
en belangen! WD-leden kunnen rekenen op 10% korting op
de toch al scherpe uurtarieven.
Contactpersoon: Janbart Evenboer
T 078-6149160
E info@webadvocaten.com
I www.webadvocaten.com

Artiflex
‘Een stralend begin voor een unieke samenwerking’
Een stralend feest in Beachbar Duna was de geboorte van een unieke
samenwerking, een volwaardig partnerschap tussen twee HRdienstverleners met hun thuisbasis in de Drechtsteden, de Blécourt
en Artiflex. Wat deze samenwerking zo uniek maakt, is niet alleen een
geweldige synergie tussen beide bedrijven, maar nog meer een unieke
chemie. Een chemie die is ontstaan in een bijzondere ontmoeting
tussen de betrokken directeuren Franklin den Bleker (de Blécourt) en
Willem Clements en Jaco Slagboom (Artiflex).
En waar Artiflex met haar ruim 10 vestigingen inmiddels al ruim 6 jaar
actief is als full service dienstverlener tot MBO+ niveau, is De Blécourt
met haar afdeling ‘werving&selectie’ gespecialiseerd in het invullen van vacatures op MBO+, HBO- en WO-niveau. Daarnaast heeft de
Blécourt ruime ervaring met het invullen van uiteenlopende management- en directiefuncties. Of het nu gaat om uitzenden, detacheren,
interim management, werving&selectie, outplacement, assessments,

coaching of training. Op elk gebied creëert de samenwerking een eigen label, maar wel vanuit een verbonden
organisatie, die met dezelfde passie wordt gedreven. Om
als grotere partij met meer medewerkers en een groter
relatie- en kandidaatsbestand meer talent te bereiken en
te brengen op hun bestemming. Een droom die uitkomt!
Contactpersoon: Menno Kop
T
078-6121983
E
m.kop@artiflex.nl
I
www.artiflex.nl

Cofano
Het in Sliedrecht gehuisveste Cofano Software Solutions is een innovatief bedrijf, dat zich bezighoudt met specifieke software als aanvulling
op bestaande ERP-, financiële en logistieke systemen. Het bedrijf is
opgericht in augustus 2010 door Koos Leeuwenstein en Marco Huijsman,
beide doorgewinterde bedrijfsadviseurs op het gebied van bedrijfsprocessen en ICT. Zij vertalen de behoefte van hun opdrachtgevers aan juiste
en complete managementinformatie in intuïtieve softwareoplossingen.
Eén van deze oplossingen is IRIS, een applicatie die de monitoring van
een opdracht en het communicatieproces tussen klant, leverancier en
medewerker automatiseert met o.a. planbord integratie en toegang via
internet voor alle betrokken partijen. Naast IRS en andere standaardproducten biedt Cofano ook maatwerk, waarbij er intensief met de klant
wordt samengewerkt om precies dat te leveren waar de klant behoefte

aan heeft. Dit alles doen wij met de nieuwste technieken,
bijvoorbeeld smartphone/tablet apps en cloud-based
software onder het motto ‘Stay in control! Anyplace, anywhere, anytime.’
Contactpersoon: Koos Leeuwenstein
T
0184-414673
E
koos.leeuwenstein@cofano.nl
I
www.cofano.nl

VitrumNet
Het Breedband Drechtsteden glasvezelnetwerk is al vele jaren een begrip in de regio
Drechtsteden.
VitrumNet exploiteert het Breedband Drechtsteden
netwerk als een volledig open glasvezelnetwerk waarvan alle aanbieders en afnemers op basis van gestandaardiseerde voorwaarden gebruik kunnen maken.
Het glasvezelnetwerk groeit snel en ook het aantal
aanbieders en afnemers van diensten neemt snel toe.
VitrumNet beschikt over verbindingsmogelijkheden bin-

nen datacenters en internetknooppunten, zowel in de regio Drechtsteden zelf als (bijvoorbeeld) Amsterdam. Partijen die zijn aangesloten
op het netwerk kunnen onderling diensten aanbieden en afnemen
zonder verdere beperkingen of extra kosten. Een prachtige basis voor
kostenefficiency en locatie onafhankelijke diensten. VitrumNet is
daarmee hét glasvezelnetwerk voor de regio Drechtsteden, Barendrecht, Gorinchem en Leerdam.
Contactpersoon: Klaas Bakker
T 078-6912436
E info@vitrumnet.nl
I www.vitrumnet.nl
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BESTUUR

Teun Muller, voorzitter
tmuller@werkgeversdrechtsteden.nl
echtsteden.nl

Barbara Keuzenkamp, secretaris
aris

bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl
tsteden.nl

Peter de Waard, penningmeester
meester

Portefeuille

pdewaard@werkgeversdrechtsteden.nl
te
eden.nl

Arie van den Herik, bestuurslid
rslid
avanherik@werkgeversdrechtsteden.nl
steden.nl

Dagelijks bestuur
Externe communicatie

Teun Muller
Barbara Keuzenkamp

Interne communicatie

Barbara Keuzenkamp

Financiën

Peter de Waard

André Boer,
r, be
bestuurslid
estuurslid
aboer@
aboer@werkgeversdrechtsteden.nl
drechtsteden.nl
tsteden.nl

Peter de Waard
Teun Muller / Barbara Keuzenkamp

Cluster Overheid
Ondersteuning

Barbara Keuzenkamp

Kamer van Koophandel

Gert Jongeneel

Wico van Helden, bestuurslid
wvanhelden@werkgeversdrechtsteden.nl
n.nl

Economische visieontwikkeling
en uitvoering

Bert de Winter

Relatie Overheid

Gert Jongeneel, bestuurslid
estuurslid
gjongen
gjongeneel@werkgeversdrechtsteden.nl
tsteden.nl

bedrijfsleven

Bert de Winter

Ruimtelijke ontwikkeling

Gert Jongeneel

Cluster Kennis + Arbeid
Bert de Winter, bestuurslid
Ondersteuning
Kennis en Onderwijs

Peter de Waard

bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl

André Boer
Arie van den Herik

Arbeidsmarkt

Arie van den Herik

ICT

Wico van Helden

Wico van Helden

Ad Boom, bestuurslid
urslid
aboom@werkgeversdrechtsteden.nl
den.nl

André Boer

Jacob Klink, bestuurslid
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl
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Hèt zakelijke glasvezelnetwerk van de regio
Drechtsteden - Barendrecht - Gorinchem - Leerdam
-

Directe koppelingen met Amsterdam en dienstverleners
Professioneel beheerd, vele regionale gebruikers
Mogelijkheden voor gebruik dark fibers
100% eigen glasvezel netwerk
Zakelijke internetdiensten
Meerdere POP locaties

een volledige dochter van
Breedband Drechtsteden Groep

meer info: info@vitrumnet.nl
www.vitrumnet.nl
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Bel daarom vandaag nog voor een lunchafspraak.
Wat een restaurant een toprestaurant maakt,

over de kansen die er zijn om uw merk of bedrijf

maakt een bureau een topbureau. Dat is de ﬁlosoﬁe

scherp te onderscheiden. En hoe we mensen

van COOKS Incorporated. Om te ontdekken wat

kunnen activeren voor u te kiezen. Gelijktijdig

dit betekent, nodigen wij u graag uit voor een

ontdekt u wat wij bedoelen met ongekende

goed bestede werklunch, met overheerlijke sand-

gastvrijheid. Geïnteresseerd? Bel 078 613 30 00

wiches, in ons restaurant. Zodat we kunnen praten

en vraag naar Anita Verdonk of Martin Kok.

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

