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Goede voornemens
Wij willen als WD duidelijk maken dat we er voor u zijn en dat wij
er aan werken om echte problemen op te lossen. Ook de andere
aandachtspunten die ik noemde, zullen aandacht krijgen en mede in die
dossiers zullen stappen worden gezet.

In mijn nieuwjaarsrede heb ik een aantal zaken aangehaald en de die
ook gekoppeld aan de goede voornemens van ons, het bestuur van WD.
Eén van die zaken is de problematiek van de fly-overs bij het kruispunt
N3- A16. Ik heb gezegd dat het een schande was dat de aanleg daarvan
nog steeds niet was aangevangen en dat zelfs Rijkswaterstaat nu durft
te stellen dat het oorspronkelijke plan geen oplossing biedt. Het is een
schande, heb ik gezegd, dat RWS structureel een onderbesteding van
haar eigen begroting heeft en dat wij (en misschien nog wel meerdere
gebieden) in de Drechtsteden, ons industrieterrein niet goed kunnen
ontsluiten en dat er elke dag een enorme file op de N3 staat. We krijgen
subsidies en extra geld om te investeren in nieuwe industrieterreinen
en het lijkt zo allemaal weggegooid geld. Over deze problematiek
hebben wij een brief gestuurd aan VNO-NCW die u op onze website
kunt lezen.

Maar ik wil u herinneren aan een goed voornemen
dat ik u toedichtte: het vinden van
nieuwe leden. Laat andere bedrijven
weten wat de WD doet, laten zij u
en ons steunen door lid te worden
van een vereniging die het echte
ondernemen hoog in het vaandel
heeft staan en zich sterk maakt voor
de belangen van haar leden. Ik hoor
graag van u.

Op het moment dat ik deze kolom schrijf, is er een gesprek
gearrangeerd met de Hoofd Inspecteur Directeur (HID) van RWS in
Zuid-Holland en met de directeur Wegen van het gebied. Gesteund
door VNO-NCW ga ik het gesprek met hen aan. Ik zal alles uit de kast
halen om onze zorg duidelijk te maken en te bewerkstelligen dat het
probleem op korte termijn moet worden aangepakt.

Teun Muller

Crisis kan voor
Drechtstreek ook
een uitdaging zijn
“Crisis kan ook een uitdaging zijn.” Burgemeester Antoin Scholten
van Zwijndrecht zegt het met overtuiging. In het Drechtstedenbestuur
draagt hij verantwoordelijkheid voor de portefeuille economie. In
deze tijd bepaald niet de gemakkelijkste, maar hij ziet niettemin
lichtpunten. Samen met Gido ten Dolle, directeur ruimtelijkeconomische strategie & arbeidsmarktbeleid Dordrecht, praat hij over
de ambities van het regiobestuur voor het jaar 2012 en een verdere
toekomst.
Als één van de voornaamste doelen zien zij het stimuleren en
versterken van de bedrijfstakken die meerwaarde kunnen hebben. En
dat in samenwerking met Rijk en provincie. Kansen scheppen voor de
groeimogelijkheden van de zogeheten topsectoren. “Deze hebben een
uitstekende naam vooral waar het de water- en maritieme sector betreft
en dat moeten we uitbuiten”, zegt Scholten.

Nieuwjaarsreceptie 2012
Op maandag 16 januari jl. werd de WD nieuwjaarsreceptie gevierd
bij Unit 4 te Sliedrecht. Een prachtig, stijlvol pand gelegen op een
zichtlocatie langs de A15. Binnen is het al net zo stijlvol ingericht
(ik heb wel eens begrepen dat het door Jan de Bouvrie is ingericht).
Veel wit en Unit 4 groen. We werden welkom geheten door de heer
Andeweg, directeur Benelux en France. Het gaat goed met Unit 4 en
er is zelfs binnenkort sprake van nieuwbouw naast het huidige pand.
Een uitbreiding die plaats biedt aan ongeveer 250 medewerkers. Fijn
om dit te horen, zeker in deze crisistijd!

Ten Dolle heeft een rapport bij de hand van het Onderzoekscentrum
Drechtsteden waaruit blijkt dat de regio Drechtsteden (inclusief
Nieuw-Lekkerland en Graafstroom) na Rotterdam en Amsterdam het
derde maritieme knooppunt van Nederland is, met minstens 850
bedrijven en 8.000 werknemers. Wordt de regio Gorinchem (het vierde
maritieme knooppunt van Nederland) erbij geteld, dan zijn die getallen
respectievelijk 1.300 bedrijven en 11.200 werknemers. En dan zijn er ook
nog de toeleveringsbedrijven, waarvan een fors bestanddeel voor werk
zorgt in deze regio.

Antoin Scholten

Over de samenwerking binnen de Drechtsteden kan hij kort zijn.
‘Daarmee gaat het steeds beter. Dat is ook nodig. Wil je de bedrijven
binnen je regio optimaal van dienst kunnen zijn, dan moet je over je
eigen gemeentelijke grenzen heen willen kijken. Als een onderneming
in een bepaalde gemeente meer ruimte nodig heeft en die kan vinden in
een andere gemeente in je gebied, dan is dat iets om mee aan de slag te
gaan.’

Maar ook de grote betekenis van de binnenvaart mag niet onvermeld
blijven. Scholten is er maar wat trots op dat juist in deze contreien het
eerste binnenvaartschip zich aandiende dat op LNG-gas is gaan varen,
een brandstof die niet alleen goedkoper maar ook schoner is en dus
bijdraagt aan een beter milieu. Een ontwikkeling die naar zijn mening
de Drechtsteden extra op de kaart zet en waarvan de sector als geheel
profijt kan hebben.

Trouwens, Scholten en Ten Dolle willen nog verder kijken. Dan hebben ze
het over de samenwerking met Rotterdam en West-Brabant en Zeeland
en het overleg met België. Ze beseffen dat de Drechtstreek in feite één
groot havengebied vormt, met bovengenoemde regio’s en ook met het
buurland en dat uit samenwerking, economisch gezien, winst te halen is.

Ambities hebben alleen is natuurlijk niet genoeg. Er is volop werk aan de
winkel om ervoor te zorgen dat ondernemingen uit de voeten kunnen,
uitbreidingsmogelijkheden hebben en, wat minstens zo belangrijk is,
kunnen beschikken over gekwalificeerd personeel.
De Duurzaamheidsfabriek die op het Leerpark in Dordrecht verrijst, komt
ook aan de orde. Bedrijfsleven en onderwijs slaan in dit innovatieve en
technologische centrum, gericht op duurzaamheid, de handen ineen.
Naar Ten Dolle stelt is er alles aan gelegen bedrijfsleven en onderwijs,
van mbo tot wetenschappelijk onderwijs, dicht bij elkaar te brengen en te
houden. “Maar wil je op alle niveaus mensen blijvend interesseren voor
je regio dan moet je hun meer te bieden hebben dan alleen een baan.
De uitdaging is dit gebied zó aantrekkelijk te maken dat mensen er ook
graag wonen en recreëren”, vult Ten Dolle aan.

Onze voorzitter, de heer Teun Muller, heeft daarna zijn nieuwjaarsrede
gehouden met daarin een goed voornemen voor de WD: Als we
allemaal een nieuw lid aanbrengen, zullen we nog meer kunnen
bereiken en met elkaar als WD het verschil maken en samen sterk zijn.
‘Samen Sterk’ is een goed motto waarmee in 2012 kansen gecreëerd
en benut kunnen worden.
Daarna werden we verwend met de heerlijke hapjes en drankjes van
Nannings Catering. Zij hadden maar liefst 5 verschillende soorten
wildpaté’s zelf gemaakte. Fazant-, wild zwijn-, haas-, ganzen- en
eendenpaté, gecombineerd met cranberry- en bosbessen compote
en begeleid met Kopke port, La Chouffe (bier uit de Ardenne) en
Schrobbelèr (kruidenlikeur). Grote klasse, we hebben ervan genoten!
De opkomst was heel goed met 150 mensen. Fijn om weer veel
mensen gezien en gesproken te hebben. Het was een zeer geslaagde
nieuwjaarsbijeenkomst.

N.B. Als u de speech van de voorzitter wilt lezen, kijk dan op
onze website www.werkgeversdrechtsteden.nl onder nieuws,
Nieuwjaarsrede voorzitter WD,

Annelies den Besten
Den Besten Kerst- en Relatiegeschenken BV
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Gido ten Dolle

Ze zijn dan ook bepaald niet van plan om te gaan somberen. ‘Crisis
kan ook een uitdaging zijn,’ zei Antoin Scholten aan het begin van ons
gesprek. Daarmee is binnen het Drechtstedenbestuur de toon gezet voor
het jaar 2012.
Nel van den Berg
oud-journaliste De Dordtenaar

Scholten voegt er aan toe dat er aan de infrastructuur nog wel het een
en ander te verbeteren valt. Hij doelt met name op de bereikbaarheid
via de A16 en de A15. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. De
lobby in Den Haag gaat onverminderd door, belooft de Zwijndrechtse
burgemeester, net zo goed als de aandacht voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen via spoor en water. De veiligheid moet daarbij voorop
staan.
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Fokker bouwt internationaal
hoofdkantoor en nieuwe
fabriekshal in Papendrecht
Fokker bouwt haar nieuwe internationale hoofdkantoor op het
Slobbengors in Papendrecht. Daarnaast realiseert het bedrijf op
de bestaande fabriekslocatie door vernieuwbouw een high-tech
fabriekshal. In december stemde de gemeenteraad van Papendrecht in
met de samenwerkingsovereenkomst tussen Fokker en de gemeente
die deze plannen mogelijk maakt.

ons beleid. Deze afspraken passen volledig bij onze doelstellingen
op die gebieden. De nieuwe hoogwaardige industrie en duurzame
arbeidsplaatsen geven ons de basis voor een geweldige economische
ontwikkeling in Papendrecht en zijn een economische impuls voor
de Drechtsteden. Daarnaast dragen de plannen bij aan nieuwe
samenwerkingsmogelijkheden tussen bedrijven en onderwijsinstellingen
om gekwalificeerd technisch personeel op te leiden.’

De gemeente Papendrecht en Fokker werkten al samen aan
voorbereidingen voor de nieuwe fabriekshal op de bestaande locatie.
Met de plannen van Fokker om ook haar nieuwe internationale
hoofdkantoor op het Slobbengors te vestigen, ontstaan voor de
gemeente mogelijkheden om het Slobbengors te ontwikkelen tot groen
gebied met toeristische en recreatieve waarde. Het hoofdkantoor komt
op een uitstekende zichtlocatie bij het drierivierenpunt. Het zal daarmee
een herkenningspunt vormen binnen de Drechtsteden, goed zichtbaar
vanaf de oevers van Dordrecht en Zwijndrecht. Naast de bouw van het
hoofdkantoor realiseert Fokker in samenwerking met de gemeente
Papendrecht een geheel vernieuwde fabriekshal (vernieuwbouw) waarin
met de modernste robottechnologie hoogwaardige vliegtuigonderdelen
worden gefabriceerd voor een grote range van vliegtuigen, zowel civiel
als militair.

Betrokken bij inrichting
De gemeenteraad legde in een samenwerkingsovereenkomst onder
meer vast dat de grond onder het Fokker-complex eigendom wordt van
de gemeente en wordt verhuurd aan Fokker. Daarnaast is afgesproken
dat belanghebbende organisaties en omwonenden worden betrokken bij
de concrete inrichting van het gebied.
Fokker
Vliegtuigbouw kent een lange geschiedenis in Papendrecht.
Vliegtuigfabriek Aviolanda startte in 1927 in de gemeente en werd in
1967 overgenomen door Fokker, dat vervolgens in 1996 opging in Stork
N.V. Sinds 2010 opereert het bedrijf opnieuw onder de naam Fokker en
ontwikkelt het zich verder als innovatieve internationale toeleverancier
van de luchtvaartindustrie.

Economische impuls
Richard Korteland, wethouder Economie, is verheugd over de
mogelijkheden en voordelen die de samenwerking met Fokker
biedt. ‘Economische ontwikkeling en innovatie zijn speerpunten in

Johan Luttik
Senior adviseur bestuurscommunicatie
Gemeente Papendrecht
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Koffie, koffie, lekker
bakkie koffie
Op 13 december jl. was het weer zo ver. De jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering van Werkgevers Drechtsteden. Deze bijeenkomst
heeft zowel een formeel als een informeel deel. De ontvangst van deze
middag werd verzorgd bij en door Autobar Holland in Dordrecht. Dat
was boffen voor iedereen, omdat ze daar de lekkerste koffie hebben,
gebrand door I.C.S., waar wij ook later die middag een rondleiding
kregen. Voordat het zover was, werden eerst zaken als begroting 2012
en samenstelling van het bestuur besproken. Voor de geïnteresseerden:
er is nog een bestuursfunctie vrij (voorkeur gaat uit naar een kandidaat
uit de maakindustrie). Na de ALV werden we meegenomen in een
presentatie waarbij we meer te weten zijn gekomen over Autobar
Holland en I.C.S. Indrukwekkend om te horen hoe deze bedrijven zich
profileren in de markt en hiermee een mooie positie hebben verworven.
Het is I.C.S. zelfs gelukt om de MVO-award in de wacht te slepen.
Om het verhaal kracht bij te zetten werd ieder lid (nadat wij ook nog
geïnformeerd waren over het hoogwaterbeleid in Dordrecht)
uitgenodigd om ter plekke mee te gaan op rondleiding bij I.C.S. Interessant
om te zien welk proces er afgelegd wordt voordat wij een lekker ‘bakkie’
kunnen zetten. Na afloop van de rondleiding was er nog voldoende
gelegenheid tot borrelen, napraten en netwerken onder het genot
van een hapje. Al met al weer een zeer geslaagde ALV met een goede
opkomst en een interessant kijkje in de keuken van twee topbedrijven
in Dordrecht.

invoering van de nieuwe regeling in de Drechtsteden te presenteren
aan de Drechtraad. Deze zal zich dan kunnen uitspreken over de
nieuwe kaders. Op dat moment zal ook duidelijk zijn voor welke richting
het kabinet kiest. De nieuwe regeling voor de onderkant zal op zijn
vroegst vanaf 1 januari 2013 van start gaan. Meer informatie over de
invoering van de wet in onze regio vindt u op http://www.dordtwerkt.
nl/ of op de website van de sociale dienst Drechtsteden, http://www.
drechtstedenaanhetwerk.nl/

Dat is ook van belang om de bezuiniging die het rijk doorvertaalt naar
gemeenten te kunnen opvangen. Hoe meer mensen aan de slag komen
met het instrument loondispensatie, hoe minder mensen afhankelijk
zijn van een uitkering, hoe meer de gemeenten kunnen besparen. De
Drechtstedengemeenten zullen in de geest van de nieuwe wet ook
een groot beroep doen op werkgevers om meer mensen aan de slag
te helpen. Als een werkgever daar alleen niet in slaagt, kan hij/zij zich
aansluiten bij een branche-initiatief, zoals die bestaan in de metaal-, de
bouw- of de zorgsector.

Gido ten Dolle
Gemeente Dordrecht

Het Drechtstedenbestuur hoopt medio maart een voorstel voor de

Files op de A15
Papendrecht-Gorinchem
moeten worden aangepakt
Bedrijfsleven en overheden uit de Drechtsteden en Rijnmond slaan handen ineen

Mellanie Dellaert
Olympia Uitzendbureau

De nieuwe Wet
werken naar vermorgen
betaald werk. Alle zeilen moeten worden bijgezet om een ieder die nog
vermogen heeft om te werken, ook aan een betaalde baan te helpen. De
nieuwe wet betekent echter niet alleen een stelselwijzing. Het kabinet
gaat ook meteen fors bezuinigen. Het rijk wil de aantallen mensen in de
sociale werkvoorziening drastisch beperken en stuurt op een beperking
van het huidige volume door de toegang tot de sociale werkzoorziening,
zoals Drechtwerk, te beperken. Tegelijk geeft het rijk gemeenten prikkels
om mensen vanuit de WSW te laten uitstromen naar regulier werk. Op
eenzelfde budgetkorting kan ook de regeling voor jonggehandicapten,
de Wajong, rekenen. Een groot deel van de Wajong’ers zal straks onder
de nieuwe wet vallen, met name die jongeren die slechts gedeeltelijk
arbeidsongeschikt zijn. Voor de Drechtsteden betekent de nieuwe wet
een bezuiniging van 16 miljoen euro.

Het duurt niet lang meer of het kabinet zal de nieuwe Wet werken naar
vermogen (WWNV) naar de Tweede Kamer zenden. Dit wetsvoorstel
voorziet in het samenvoegen van een 3-tal uitkeringsregelingen tot
één nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt: de
Wet werken naar vermogen. In deze wet worden de Wet werken en
bijstand, de Wet investeren in jongeren (WIJ) en delen van de Wajong
en WSW samengebracht. De samenvoeging is reeds aangekondigd in
het regeerakkoord. De Tweede Kamer heeft al voor de zomer van 2011
ingestemd met de hoofdlijnen. Het wachten is nu op de wettekst.
Het Drechtstedenbestuur heeft intussen al pro-actief gehandeld en
een opdracht verleend aan de eigen uitvoeringsinstellingen om zich
voor te bereiden op de nieuwe wet. Begin september is een werkgroep
ingesteld, waarin de directeur Sociale Dienst Drechtsteden en de
directeur Drechtwerk samenwerken met de gemeenten om zich voor
te bereiden op de invoering. De verwachting is dat begin maart deze
werkgroep een plan van aanpak voorlegt aan het regiobestuur, waarin
aangegeven op welke wijze zij denkt de nieuwe regelingen in de
Drechtsteden in te voeren. Er zullen straks in de Drechtsteden ruim 5000
uitkeringsgerechtigden te maken krijgen met de nieuwe regeling.

Met de komst van de nieuwe regelingen krijgen gemeenten ook een
nieuw re-integratie-instrument tot hun beschikking, het instrument
van loondispensatie. Dit instrument staat werkgevers toe mensen die
een uitkering ontvangen straks in dienst te nemen, en alleen te betalen
voor dat deel dat zij productief zijn, ook als het salaris op die manier
onder het minimumloon uitkomt. De gemeenten krijgt de mogelijkheid
het resterend deel van het salaris met een uitkering aan te vullen.
Het nieuwe instrument moet meer kansen geven op betaald werk.

In de nieuwe wet ligt meer dan voorheen de focus op het vinden van
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• En, last but not least: Tussen bestuurlijke partijen en partners is in het
kader van het project Containertransferium Alblasserdam afgesproken
een studie naar deze congestieproblematiek te doen.

De A15 is voor zowel de Drechtsteden als de Rotterdamse regio
een cruciale verkeersader. Op het traject Papendrecht- Gorinchem
komen steeds meer files voor. Eind vorig jaar liet de minister van
Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, weten dat
er geen studie wordt gestart om de files op het traject Papendrecht
-Gorinchem aan te pakken. Volgens de normen van het ministerie zijn
de problemen niet groot genoeg én is er geen zicht op bekostiging van
maatregelen.

Onze verwachting is dat met relatief eenvoudige en slimme
benuttingmaatregelen op maat de fileproblematiek opgelost of,
op zijn minst, fors gereduceerd wordt. Een aanzienlijk deel van de
kunstwerken zoals viaducten is al op de breedte van 2x3 rijstroken
gedimensioneerd. Met maatwerk bepleiten wij geen klassieke
wegverbreding, maar het effectief benutten van het aanwezige
wegoppervlak. Denk bijvoorbeeld aan spitsstroken en plusstroken
(extra linkerbaan door versmalling oorspronkelijke rijstroken).
Deze aanpak sluit aan op het landelijk programma Beter Benutten,
waarvoor de minister wel geld beschikbaar heeft.

De verbijstering bij zowel bedrijfsleven als regionale overheden was
groot. Binnen de kortste keren was een sterke coalitie gevormd
waaronder Werkgevers Drechtsteden, de Kamer van Koophandel
Rotterdam, de gemeenten uit de Drechtsteden en het Havenbedrijf
Rotterdam.

Helaas vergen dit soort processen tijd en zal men in Den Haag wel even
moeten wennen aan het idee dat een sterke regionale coalitie niet
alleen met steekhoudende argumenten, maar ook met een oplossing
komt. Kortom, wordt ongetwijfeld vervolgd.

Dit heeft geresulteerd in brieven aan zowel de verantwoordelijke
minister als aan de Tweede Kamer. Daarnaast hebben de diverse
partijen hun politieke contacten gebruikt om onze boodschap
kamerbreed helder over het voetlicht te brengen. Die boodschap kan als
volgt worden samengevat: het uitvoeren van de studie A15 PapendrechtGorinchem en vervolgens het realiseren van maatwerkmaatregelen zijn
uit oogpunt van bereikbaarheid en leefbaarheid noodzakelijk.
Een overzicht van onze belangrijkste argumenten:
• Een sterke Mainport Rotterdam waarvan de Drechtsteden
onderdeel uitmaken, met een robuuste multi-modale
ontsluiting is van groot belang voor het economisch
functioneren van de Zuidvleugel, zowel in termen van
toegevoegde waarde met een bijdrage van 22,2 miljard aan
het Bruto Nationaal Product als voor de werkgelegenheid met
145.000 arbeidsplaatsen.
• De positieve effecten van de nu opgestarte maatregelen op het traject
Maasvlakte-Vaanplein van de A15 moeten niet 10 kilometer verder
weer teniet worden gedaan door de daar optredende congestie.
• In 2010 stond de A15 Papendrecht-Gorinchem op plaats 9 in de
ranglijst van trajecten met de meeste economische schade voor het
vrachtverkeer met 8,3 miljoen euro schade.
• Uit eerdere studies blijkt dat de fileproblemen die bestaan op het
traject Papendrecht-Gorinchem in de toekomst erger worden.

Martin Luijendijk
secretaris Commissie Economie, Haven en infrastructuur
Kamer van Koophandel Rotterdam
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Terugblik op
het eerste jaar van de ondernemerstafels
Als je nu tegen een probleem oploopt, bel je makkelijker iemand van
je tafel. Kennisdeling en -overdracht is een absolute meerwaarde.
Leuk om bij een ander in de keuken te kijken en te ervaren dat andere
ondernemers tegen dezelfde pijnpunten aanlopen. Het vermindert je
gevoel van onzekerheid.”

Begin 2011 hebben wij u uitgenodigd voor deelname aan de
ondernemerstafels. Aanleiding daarvoor was dat het vak van
ondernemer vaak een eenzaam vak is. Ondernemers moeten vaak
lastige knopen doorhakken. Goede raad is duur. Door deel te nemen
aan een ondernemerstafel kan met andere DGA’s of directeuren in
loondienst in alle vertrouwelijkheid over plannen, ideeen, ervaringen
en twijfels geklankbord worden.

De meeste tafels rouleren onderling en vinden per bijeenkomst
bij een ander bedrijf plaats. Vaak wordt er een bedrijfsbezoek aan
gekoppeld. Eén van de tafels kiest iedere keer ook voor een thema
dat ze bij de kop pakken. Zo is de laatste keer duurzaamheid
behandeld.
Ook voor 2012 staan er afspraken gepland en gaan de
ondernemerstafels door.

Uiteindelijk zijn er vijf ondernemerstafels samengesteld, waarvan er
vier met enige regelmaat bij elkaar komen. Door omstandigheden
is de vijfde pas later gestart. De reacties van de deelnemers zijn
unaniem positief.
“Verfrissend om ook eens met mensen om de tafel te zitten waarmee
je normaal gesproken nooit in gesprek zou komen. Enerverend,
leerzaam, genoeglijk. Problemen in vertrouwelijkheid bespreken is
prettig. Iedereen kijkt met een andere invalshoek tegen problemen
aan en dat is leerzaam. Ontspannen sfeer, bewust tijd inruimen om
netelige zaken te bespreken, leert je anders naar zaken te kijken.

Heeft u ook interesse en bent u DGA of directeur in loondienst dan
kunt u contact openemen met het secretariaat van de WD,
wd@werkgeversdrechtsteden.nl. Wij zullen dan kijken of er nog
meer ondernemerstafels kunnen starten.

WD start met (directie)secretaresse netwerk
In het verlengde van de eerder genoemde ondernemerstafels en de kenniskringen rondom specifieke aandachtsgebieden is het idee ontstaan om voor
de (directie)secretaresses van de WD-bedrijven een netwerk op te starten. Het idee is om bijvoorbeeld drie keer per jaar een WD-(directie)secretaresse
netwerk bijeenkomst te verzorgen en deze bijeenkomst te laten plaatsvinden bij een WD-bedrijf waar ook een bedrijfsrondleiding kan worden
gegeven of een interessante workshop. Uiteraard is er gelegenheid tot netwerken tijdens een gezellige borrel. Alvorens dit van de grond te tillen is een
inventarisatie uitgestuurd onder de doelgroep om te onderzoeken of dit idee aanspreekt.
Indien u meer wilt weten hierover, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de WD,
telefonisch bereikbaar onder nummer 078 - 6390033.

Bestuurslidmaatschap Kamer van Koophandel
het verkrijgen van de noodzakelijke informatie voor het vinden van
oplossingen van door de commissie geconstateerde knelpunten.
In de portefeuille is er inmiddels al samenwerking met de Kamer
van Koophandel inzake de ontwikkeling en uitwerking van het
bovenregionale bedrijventerrein.

Per 1 januari 2012 mag ik Anton Reppel opvolgen in
het algemeen bestuur van de Kamer van Koophandel
te Rotterdam en als lid van de Kring Drechtstreek.
Werkgevers Drechtsteden heeft vanuit de SER het
recht op voordracht van een lid in het algemeen
bestuur van de Kamer. Gelet op het belang van
een goede samenwerking tussen Werkgevers
Drechtsteden en de Kamer wordt de bestuursfunctie vervuld door een
bestuurslid om daarmee tevens de informatievoorziening richting het
bestuur te waarborgen.

Ondernemers Drechtsteden weer
bijgepraat over fiscale ontwikkelingen
Actualiteiten loonheffingen: stoelriemen vast!
Daarna krijgt Mans Kuipers, specialist Human Capital bij Ernst
& Young, het woord. Hij heeft zijn presentatie de titel gegeven:
stoelriemen vast! Dat slaat op aangepaste autoregelingen, maar
er is veel meer gaande: de werkkostenregeling (verplicht vanaf
2014), opbouw en vervallen van wettelijke vakantiedagen en de
vitaliteitsregeling. Langer doorwerken is het credo en in dat kader
gaat er veel veranderen. Onder het nieuwe vitaliteitspakket worden er
vier bestaande regelingen afgeschaft: de arbeidskorting voor ouderen
(in 2012), de doorwerkbonus (in 2013), de spaarloonregeling (in 2012)
en de levensloopregeling (in 2012 maar met een overgangsregeling).
Er komt een werkbonus voor 61-plussers, vitaliteitssparen en een
extra stimulering voor scholing (allemaal 2013).
Ook zijn er aangepaste regelingen voor de auto. De lage
bijtellingen en BPM-vrijstellingen zijn niet te handhaven. De
verlaagde bijtellingspercentages worden stringenter aan de
CO2-uitstoot gekoppeld. Verder gaat vanaf 1 juli het verlaagde
bijtellingspercentage voor maximaal 60 maanden gelden. Er is ook
een nieuwe regeling waarbij werkgever en werknemer samen een
verklaring indienen voor bestelauto’s die niet privé worden gebruikt.

Woensdag 7 december jl. was het weer zover: het vijfde
ontbijtseminar van Werkgevers Drechtsteden samen met
Drechtsteden Business en Ernst & Young. Walter Borsje, partner bij
Ernst & Young, opent het ontbijtseminar. Hij kondigt de sprekers
aan: Jan van de Streek en Mans Kuipers, beiden werkzaam in de
fiscale praktijk van Ernst & Young.
Europese vennootschapsbelasting?
Jan van de Streek praat de aanwezigen bij over ontwikkelingen rond
vennootschapsbelasting. In Europees verband wordt nagedacht
over een harmonisatie van de belastinggrondslag. Dat betekent dat
bedrijven de keuze krijgen tussen belastingplichtig zijn volgens de
nationale regels of heffing op basis van de Europese grondslagen.
Deze heffing wordt vervolgens over de groepsmaatschappijen in
de diverse landen verdeeld op basis van een aantal criteria. Met
name voor internationale concerns kan dat voordelen bieden om zo
de totale belastingdruk van de groep te beperken. Maar ook puur
Nederlandse bedrijven kunnen hiervoor opteren, wat dan voor vijf
jaar moet gebeuren. Voorlopig is er nog geen besluit over genomen
en lopen de meningen in Europa nog uiteen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij: walter.borsje@nl.ey.com of
088 - 4078541.

Daarnaast zijn er nieuwe regelingen waarbij de aftrek van rentelasten
voor de vennootschapsbelasting wordt beperkt. Tot op heden waren
dat regelingen waarbij interne rentelasten in groepsverband werden
beperkt maar dat gaat nu in bepaalde situaties ook gelden voor
bankrente. Er zit een drempel in de regeling van € 1 miljoen bankrente
per jaar, wat het aantal ondernemingen dat met de nieuwe regeling
te maken krijgen behoorlijk inperkt. Er is verder een tweede toets: als
de onderneming met een gezonde hoeveelheid vreemd vermogen is
gefinancierd, is de gehele rentelast ook aftrekbaar. Daarvoor gelden
regels die aflopen van maximaal 60% vreemd vermogen in het eerste
jaar tot 25% in het achtste jaar.

Ten slotte sluit de functie mooi aan bij mijn praktijk als
bouwrechtadvocaat betreffende het zich snel uitbreidende terrein
van het publiek bouwrecht . Naar verwachting zal ik de komende
jaren worden geconfronteerd met de reorganisatie van de Kamer van
Koophandel zelf in zogenaamde ondernemerspleinen, de ontwikkeling
van het bovenregionale bedrijventerrein met de noodzakelijke
ontwikkeling van de regionale infrastructuur in het bijzonder de flyovers en verbreding van de A15, A16 en N3 alsmede de renovatie van de
bedrijventerreinen. Daarnaast heb ik een uitgebreid boodschappenlijstje
gekregen van mijn medebestuurders met het oog op de door hen te
realiseren doelen. Het ziet ernaar uit dat er genoeg te doen is!

In het kader van de opvolging ben ik samen met Anton de laatste tijd
verantwoordelijk voor de portefeuille Kamer van Koophandel. Wij hebben
met veel plezier samengewerkt aan het oplossen van een aantal met de
portefeuille samenhangende problemen zoals geluidsproblematiek en
glasvezelperikelen op Kil III.
Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de portefeuille ruimtelijke
ontwikkelingen. De combinatie van deze portefeuille met het
lidmaatschap van de Kamer van Koophandel lijkt erg praktisch voor

Mans Kuipers
Arie Steehouwer
Senior Manager Ernst & Young

Gert Jongeneel
Bestuurslid WD
Walter Borsje
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Jan van de Streek

Uitvoeringsprogramma
bedrijventerreinen
Drechtsteden in zicht
Het concept voor het Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen
Drechtsteden is gereed. Een programma waarin voor de
meeste bedrijventerreinen in de Drechtsteden plannen en
uitvoeringsmaatregelen zijn opgenomen. Door de crisis is de
realisering van herstructurering natuurlijk geen eenvoudige
zaak. Dit bleek al tijdens de voorbereiding van dit programma, die
bijna twee jaar langer heeft geduurd dan voorzien. Daarom eerst
een korte terugblik.

een zeer forse herstructureringsopgave (250 ha).

Terugblik
In opdracht van de Drechtsteden, de provincie Zuid-Holland en de
Kamer van Koophandel Rotterdam heeft bureau Zandbeld & Van den
Berg in 2007 de bedrijventerreinenstrategie Drechtsteden - getiteld
‘De Drechtse Poort ’- opgesteld. Voor velen van u waarschijnlijk beter
bekend als ‘het blauw boekje’. De belangrijkste conclusies: na 2020 is de
bedrijventerreinenvoorraad in de Drechtsteden vrijwel uitgeput. Behoud
van de gezoneerde bedrijventerreinen verdient hoge prioriteit en er ligt

Begin 2010 was een door de gemeenten opgesteld concept
voor dit programma gereed. Op uitnodiging van de Kamer van
Koophandel en de Drechtsteden werd hierover eind januari 2010 een
klankbordbijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers van de
ondernemersverenigingen. De voorzitter en enkele leden van de WD
waren bij deze bijeenkomst aanwezig. De ondernemers toonden zich in
het algemeen tevreden over de ambitie van het programma, al waren er
zeker nog aanvullende wensen.

termijn (2012) staan er concrete uitvoeringswerkzaamheden gepland
voor Oosteind (Papendrecht), `t Plaatje (Sliedrecht), De Geer en Groote
Lindt - Uilenhaven (Zwijndrecht), Oostzijde (Hendrik-Ido-Ambacht),
Nieuwland (Alblasserdam) en Nijverwaard (Sliedrecht). De Westelijke
Dordtse Oever - waarvoor zoals u bekend een aparte structuur met het
HbR bestaat - blijft buiten de scope van dit programma. Daarnaast zijn er
veel plannen in voorbereiding.

In februari 2010 oordeelde het portefeuillehoudersoverleg Drechtsteden
dat de ambitie van het concept erg hoog was. De portefeuillehouders
waren van mening dat de - na de gemeenteraadsverkiezingen te
benoemen - nieuwe wethouders de haalbaarheid van de maatregelen
nog eens kritisch zouden moeten beoordelen. Deze beoordeling en de
bijstelling van het uitvoeringsprogramma hebben helaas lang geduurd.
In februari a.s. wordt het nieuwe concept ‘Uitvoeringsprogramma’ aan
het portefeuillehoudersoverleg voorgelegd.

De realisatie van de voor 2012 geplande werkzaamheden zijn in veel
gevallen nog mogelijk dankzij subsidies van provincie en/of Rijk. Voor
de middellange (2013-2014) en de langere termijn zijn deze subsidies
niet meer beschikbaar. Het wegvallen van genoemde subsidies in
combinatie met de gemeentelijke bezuinigingen maakt de realisering
van het uitvoeringsprogramma na 2012 zeer onzeker. Het spreekt
voor zicht dat uit- en afstel van herstructurering veel nadelen heeft
voor het bedrijfsleven. Reden genoeg om te zoeken naar alternatieve
financieringsmogelijkheden. Op donderdag 26 januari 2012 organiseert
de Kamer van Koophandel Rotterdam samen met collega Kamer MiddenHolland en de Regio Zuid-Holland Zuid een speciale lunchbijeenkomst
over deze alternatieven onder leiding van Kringvoorzitter Theo
Schut. Namens de ondernemersverenigingen in de Drechtsteden,
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zullen deskundige (bestuurs)leden
op het gebied van bedrijfshuisvesting aan de bijeenkomst deelnemen.
Ook de WD is uiteraard daarbij vertegenwoordigd. In de volgende editie
van de nieuwsbrief infomeren wij u graag over het resultaat!

In 2008 volgde in opdracht van de Drechtsteden een uitvoeringsstrategie
op basis van ‘De Drechtste Poort‘, opnieuw opgesteld door bureau
Zandbeld & Van den Berg. Deze strategie bevat de hoofdlijnen
voor de uitvoering. De daarna volgende stap was de opzet van
een ‘Uitvoeringsprogramma’: een programma met alle concrete
uitvoeringsmaatregelen per terrein.
Betrokkenheid bedrijfsleven
In overleg tussen de Drechtsteden en de Kamer is in oktober 2010
een stappenschema voor het ‘Uitvoeringsprogramma’ opgesteld.
Een daarin opgenomen cruciale stap is dat voor ieder terrein een
consultatie wordt georganiseerd over de in het programma voorgenomen
maatregelen. Deze consultatie wordt georganiseerd in samenwerking
met het bedrijfsleven (Kamer, WD en lokale ondernemersvereniging).
Vooral vanwege de vele onzekerheden over de haalbaarheid van
de maatregelen (vooral voor de (middel)lange termijn) is deze
consultatie voor een aantal gemeenten nog niet ingevuld. In de meeste
Drechtsteden zijn de hoofdlijnen besproken in het bestuurlijk overleg
tussen gemeente, ondernemersvereniging en Kamer. In Hendrik-IdoAmbacht en Alblasserdam heeft in het najaar van 2011 ook een bredere
consultatie van bedrijven plaatsgevonden. De consultatie in de andere
gemeenten moet worden georganiseerd zodra dit opportuun is.
Aan de slag?
Het nu voorliggende ‘Uitvoeringsprogramma’ is aanzienlijk minder
ambitieus dan het programma van twee jaar geleden. Voor de korte

Alize de Snoo
Kringsecretaris Drechtstreek Kamer van Koophandel Rotterdam

Zwartboek in strijd tegen verloedering bedrijfsterreinen
De WD heeft de afgelopen maanden meermaals de verloedering van bedrijventerreinen onder de aandacht gebracht. Ondernemers ergeren zich
vaak aan de omgeving waarin hun bedrijf moet functioneren. Een terrein dat verloedert, zwerfvuil dat niet wordt opgeruimd, onkruid dat niet wordt
verwijderd, gras dat niet wordt gemaaid, opgebroken wegdelen, aangereden lantaarns die scheef blijven staan, kortom de voorbeelden zijn legio.
Maar soms zijn er ook voorzienbare planologische problemen zoals een skatebaan en hangplek voor jongeren vlak voor het kantoor. Het resultaat van
dit alles is een slecht visitekaartje voor het bedrijf en een gebied dat misdaad aantrekt. In de komende nieuwsbrieven willen we foto’s opnemen van
goede en slechte situaties in de hoop dat deze signalen van u eindelijk door de overheid zullen worden opgepakt.

Kent u ook ergerlijke situaties die u graag onder de aandacht wilt brengen?
Meld deze situaties dan aan!!! U kunt de foto ook regelrecht mailen naar onze website wd@mailapic.com.
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Trust me, we have
‘postbusvennootschappen’
Nederland een belastingparadijs?
Juist om tegen te gaan dat (postbus)vennootschappen worden
opgericht zonder dat duidelijk is wie zich achter deze vennootschappen
verschuilen, is het goed dat de AFM een actieve rol op dit punt inneemt.

Een jaar geleden noemde president Obama Nederland nog een
belastingparadijs. Als gevolg van schimmige belastingconstructies
zouden de Verenigde Staten via postbusvennootschappen in Nederland
miljarden dollars aan belastinggeld mislopen. Na protesten en
diplomatiek overleg heeft het Witte Huis laten weten dat de uitlatingen
op een vergissing zouden berusten.

Nederland als tax haven
Jaarlijks ontvangt de Nederlandse staatskas voor deze trustactiviteiten
circa 1300 tot 1800 miljoen euro aan belastingopbrengsten. Dat
is ongeveer 7% van de totale vennootschapsbelastingafdracht in
Nederland.

Toch lijkt er wel wat in de stelling van president Obama te zitten. Op
papier maakt het Amerikaanse bedrijfsleven 13% van de winst in
Nederland. Amerikaanse bedrijven als Boeing, US Steel en Walt Disney
bezitten allemaal (tussen)holdingvennootschappen in Nederland,
waarmee winstbelasting in eigen land wordt ontlopen/voorkomen.
Internationaal opererende ondernemingen zoeken nu eenmaal naar
landen waarin het belastingklimaat het aantrekkelijkst is. Daarbij wordt
vaak gedacht aan exotische oorden zoals de Britse Maagdeneilanden,
Cyprus, Malta en de Kaaimaneilanden. Maar afgezien daarvan is ook
Nederland fiscaal aantrekkelijk voor grote bedrijven en artiesten.

Nederland een belastingparadijs voor buitenlandse bedrijven? Zeker,
en dat is prima. Maar misschien is het politiek correcter om Nederland
voortaan een internationaal gerespecteerde tax haven te noemen. We
doen er namelijk alles aan om binnen de internationaal geaccepteerde
marges te blijven.
Trust me.

Onze vennootschapsbelasting is, vergeleken met omringende landen,
laag te noemen. Nederland kent bovendien veel aantrekkelijke
deelnemingsvrijstellingen, waardoor de tarieven de facto lager zijn. Voor
winsten tot € 200.000,00 geldt een belastingtarief van slechts 20% en
alle winsten boven de € 200.000,00 worden belast tegen een tarief van
25%.

Social Media:
Niet, nut of noodzaak
Ergens halverwege het jaar bedachten Wico en ondergetekende
om ook eens iets over Social Media te gaan vertellen op een
lunchbijeenkomst. Maar wie vraag je dan daarvoor? Laten we
het eens heel anders benaderen bedachten we en zo kwamen we
bij ESJ Accountants en Olympia Uitzendburo uit. De uitnodiging
de ether in geholpen en wij werden overweldigd door de grote
animo voor het onderwerp. Uitgeweken naar VIP lounge De
Schaapskooi van FC Dordrecht (dank aan Mellanie) en onder de
bezielende leiding van Bert de Winter werd er het nodige gezegd
en kwam de discussie goed los. Zelfs zoveel dat we in 2012
nogmaals bij dit onderwerp zullen stil staan.
ESJ Accountants (Brigitte Reijnen) - Een accountantskantoor dat aan
social media doet? De titel van haar presentatie luidt ‘Laat social
media lekker links liggen’ en aan de hand van de nodige feiten neemt
Brigitte ons mee door de keuzes die ESJ heeft gemaakt en wat in de
dagelijkse praktijk wordt ervaren. Duidelijk wordt dat er heel goed
is nagedacht over het gebruik van social media. Welk beeld wil ESJ
uitstralen? Wat roept je identiteit op? Welke informatie kan wel/niet
gedeeld worden via social media? Zomaar een paar van de vragen die
in managementsessies de revue zijn gepasseerd. Besloten is om zeer
gericht te focussen op LinkedIn en Twitter, waarbij de nodige (etiquette)
richtlijnen zijn afgegeven en het altijd moet passen in de relatie met de
klant. Daarbij is voorzichtigheid geboden en zet ESJ duidelijk in op de

the-point te houden. To-the-point houdt in dat elke werkdag een thema
heeft gekregen waarover getweet wordt. Dat betekent dat het op de
ene dag gaat over het inleveren van de urenstaat en op een andere dag
gaat over beschikbaarheid. Mellanie merkt dat het gewaardeerd wordt
en kijkt tevreden terug op de invoering van Twitter. Er vindt continue
evaluatie plaats en de vraag die haar nu bezighoudt is of de strikte
scheiding tussen zakelijke en privé tweets niet wat losser kan.
Forumdiscussie
Nadat Bert de Winter wat prikkelende stellingen de zaal in gooit,
komt de discussie goed op gang. Duidelijk is dat de overdenking het
nodige los maakt, maar dat de meningen uiterst verdeeld zijn. Daarbij
overheerst het gevoel om er nog niet mee aan de gang te gaan, omdat
niet echt duidelijk is hoe het werkt en wat het oplevert. Bert geeft aan
dat het gebruik van social media niet los kan worden gezien van het
totale marketing beleid en met die wijze woorden wordt de discussie met de belofte voor een vervolg - afgesloten.

Popsterren en hun belastingen
In Nederland vindt er bovendien vrijwel geen heffing op royalty’s plaats.
Popsterren als U2, David Bowie, Sting en de Rolling Stones laten al jaren
hun royalty’s via vennootschappen onbelast door Nederland vloeien.
Belastingontduiking? Onzin. Royalty’s zijn in Nederland eenvoudigweg
niet, tot zeer laag belast. Popsterren zijn in Nederland meer dan welkom.
Trustkantoren
De holdingvennootschappen die uiteindelijk de belastingplicht dragen,
hebben weliswaar een feitelijk vestigingsadres, maar dat is vaak
niet meer dan een kamer in een kantoor. Daarentegen dienen zij wel
‘substance’ te hebben in Nederland. Dit houdt onder andere in dat zij
dienen te beschikken over een kantoor met directie etc. In Nederland
zijn ongeveer 13.000 van dergelijke vennootschappen, ook wel
‘postbusvennootschappen’.

Aram van Bunge
Advocaat Ondernemingsrecht
bunge@tenholter.nl / 078 633 1117

Broodje-IT in 2012
‘Wegens succes geprolongeerd’. Met veel genoegen kijk ik terug op
de bijeenkomsten van afgelopen jaar. Interessante onderwerpen
met mooie opkomsten. De planning voor dit jaar is om in maart, juni,
september en november een bijeenkomst te houden; definitieve data
volgen binnenkort. Voor de invulling ben ik nog wel op zoek naar
organisaties/personen die een item voor het voetlicht willen brengen.
Schroom niet en meld je aan bij het secretariaat of ondergetekende.

verkenning van de mogelijkheden. Eerste concrete successen zijn al
ervaren. Desalniettemin wordt voorlopig nog geen reden gezien om er
heel actief op in te zetten.

Peter de Graaf
Directeur I4-YOU Business Solutions

Olympia Uitzendburo (Mellanie Dellaert) - Geïnspireerd door een
presentatie die ze ooit onder ogen kreeg, heeft Mellanie het gebruik van
social media binnen Olympia geïntroduceerd. Zonder voorafgaand erg
vastomlijnd te hebben bepaald hoe dat er dan uit moest zien, is ze aan
de slag gegaan om de doelgroep te bereiken. Die doelgroep bestaat
voornamelijk uit jongeren, waarbij het gebruik van telefoon, internet,
social media etc. snel aanvaard wordt en die er dus voor open staan om
via dat kanaal informatie te ontvangen. Een belangrijke medium voor
Olympia is Twitter en er is bedacht om de berichten vooral zakelijk en to-

Trustkantoren staan onder streng toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). Op deze manier wordt voorkomen
dat de holdingvennootschappen functioneren als internationale
witwasmachines. Niet altijd is even duidelijk wanneer er trustactiviteiten
worden verricht; het enkel verschaffen van een (postbus)adres,
gecombineerd met het verlenen van financiële diensten, kan door de
AFM al als een vergunningplichtige trustactiviteit worden beschouwd.
Onlangs is bij een financiële dienstverlener nog een boete van
€ 100.000,00 opgelegd. De dienstverlener had een postbus ter
beschikking gesteld aan een buitenlandse vennootscha-p en wat
advies verleend, zonder zich te realiseren dat er op deze manier
trustactiviteiten in de zin van de wet werden verleend.
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* Voor aanmelding en/of info: bel of mail (06-51493119 resp.
broodje-it@i4-you.com)
‘Broodje-IT’ is een initiatief vanuit de portefeuille Kennis & Innovatie
(Gert Jongeneel en Wico van Helden).
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Industriedag 2011

Evaluatie Industriedag 24 november jl.
Graag delen wij u de resultaten mee van de evaluatie van de afgelopen Industriedag. We hebben precies 100 formulieren terug ontvangen.
Aangezien er ’s middags toch al een aantal mensen weg waren, schatten we in dat we van ongeveer 40% het formulier hebben terug
ontvangen. Dat is een mooie valide score. We hadden van te voren wel ingeschat dat de invulling van deze dag een succes zou zijn, maar
waren toch verrast door uw zeer hoge scores.
Hieronder worden de scores weergegeven.

Vraag 1:

Vraag 2:

In hoeverre heeft deze industriedag aan bovengestelde
verwachtingen voldaan?
			
Buitengewoon voldaan
Bovengemiddeld		
Voldaan			
Ten dele voldaan		
Niet voldaan		
Totaal			

Geef een scor
e van 1 tot 10
voor:
		
aantal
Sprekers		
totaal
99
Locatie		
811,50
99
Catering		
857,50
96
Entertainmen
76
0,50
t
90
Tijdsduur		
707,00
95
668,50

score
22
51
27
0
0
100

Vraag 3:

gem.
8,20
8,66
7,92
7,86
7,04

wist waar u
t u vooraf niet
da
n
re
va
er
u
t
Hoe heef
score		
		
64		
Prima		
24		
t
ui
et
Maakt ni
9		
Irritant		
3		
g
in
Geen men
100		
Totaal		

naartoe ging?

Vraag 4:

Vraag 5:

Speelt de locatie een rol van betekenis voor uw persoonlijke
beleving van de dag?
		
Ja		
Nee		
Geen mening
Totaal		

Is de verlen
ging van de
netwerkmog
toevoeging
elijk
van een avon
dactiviteit vo heid door de
or herhaling
vatbaar?
		
score
Ja		
60
Nee		
33
Geen menin
g
7
Totaal		
100
		

score
66
28
6
100

Herman Pleij
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Industriedag 2011

Conclusies enquête
Industriedag 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De Industriedag heeft met een score van 73% bovengemiddeld gescoord.
Met name de sprekers en de locatie werden als bepalend voor het succes genoemd.
88% vond het geen probleem vooraf niet te weten waar men naar toe ging.
Voor het merendeel speelt de locatie een rol van betekenis bij de beleving van de dag. In de betekenis van sfeerbepalend en
inspirerend bevordert de entourage de beleving. Voor mensen die het niet/minder van belang vonden, waren de argumenten: de
aanwezigen en sprekers maken het programma, inhoud is belangrijker dan de locatie.
Op de vraag welke elementen het succes van de Industriedag bepalen, wordt het meeste het netwerken genoemd. Daarnaast goede
sprekers, gezelligheid, humor, informatief, inspiratie opdoen en afwisseling.
Suggesties voor een volgende Industriedag. Er wordt door een paar mensen aangegeven dat de dag toch wel erg lang was. Overall
scoort de tijdsduur toch een 7.
Een paar mensen vonden de boot aantrekkelijker. De ruimte die het museum bood, werd echter door de meeste mensen als zeer
positief ervaren. De afwisseling met een activiteit scoorde goed. Ook werd een sportactiviteit genoemd ter onderbreking.

Economische samenwerking tussen
bedrijven laat zich niet leiden door
toevallige bestuurlijke grenzen
het juist tijd om te innoveren en ook te doen. En doeners dat zijn
wij in de Alblasserwaard (en de Drechtsteden) toch?

De nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel bij
Kunstmin in Dordrecht op dinsdag 9 januari jl. met als onderdeel
de uitreiking van de Ondernemersprijs Drechtstreek 2011 was
zeker qua aantal bezoekers wederom een daverend succes.
Dat gold overigens ook voor de vergelijkbare bijeenkomst de
dag ervoor in de Schouwburg van Gouda voor de Regio Midden
Holland. Beide bijeenkomsten uitstekend door Jan Dirk Stouten
aan elkaar gepraat en met twee prima prijswinnaars. Bij ons
Technisch Uitzendbureau Bart van Roosendaal (Sliedrecht); ook
langs deze weg van harte gefeliciteerd. Maar ook de andere twee
genomineerden, VMB Besturingstechniek (Hendrik-Ido-Ambacht)
en Gebr. Klink Holding (Dordrecht), beide proficiat!

Spreker op 7 februari 2012 in Landvast in Alblasserdam: Pieter van
Geel (voormalig staatssecretaris van Milieu), ‘Duurzaamheid; van
Droom tot Daad’.
Tot slot nog een bijzondere ervaring. Op de dag dat ze
werd benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken (en
Koninkrijksrelaties) was Liesbeth Spies als gedeputeerde van
de provincie Zuid-Holland bij een vergadering over economische
ontwikkelingen in de Drechtsteden en de Alblasserwaard. Kijkend
naar economische relaties werd benadrukt de goede (en steeds
groeiende) samenwerking tussen de Drechtsteden en West-Brabant
(incl. Moerdijk). De gedeputeerde erkende dat er een vrijblijvende
(!) discussie ook op bestuurlijk niveau (DelTri, onder leiding van
Jeanette Baljeu, de wethouder Economie van Rotterdam) bestaat
doch benadrukte dat bestuurlijk wat haar betreft de nadruk op de
Zuidvleugel van de provincie Zuid-Holland ligt.

Eén ding is duidelijk, we hebben als WD weer een mooie uitdaging voor de komende Industriedag.
De enorme opkomst van voornamelijk ondernemers uit het
midden en kleinbedrijf, maar toch ook een aantal bestuurders van
de gemeenten in dit deel van het werkgebied van de Kamer van
Koophandel Rotterdam, toont eens te meer de noodzaak van de
aandacht voor regiostimulering. Gelet op het grote werkgebied
van de Kamer van Koophandel (en Fabrieken) Rotterdam, zijn
regelmatige goed georganiseerde bijeenkomsten zoals in
Dordrecht en Gouda van cruciaal belang voor de onderlinge
contacten. Dat geldt trouwens ook voor de zakenborrels die
jaarlijks regionaal met zeer veel succes op wisselende (bedrijven)
locaties door de Kamer worden georganiseerd.

Barbara Keuzenkamp

En u kunt er gerust op zijn: voorlopig gaan we er (in ieder geval)
nog twee jaar mee door met dit format incl. de ondernemersprijzen.
Met de start van het nieuwe jaar hebben we kunnen constateren,
ook uit de onderlinge gesprekken, dat economische onzekerheid
bij veel bedrijven aan de orde is. Alhoewel ik van nogal wat
bedrijven heb vernomen dat 2011 helemaal geen slecht jaar was,
zakelijk blijft onzekerheid troef daar waar het de nabije toekomst
betreft. Je merkt dat de discussie omtrent de eurocrisis (dat
overigens vooral een politiek/bestuurlijke schuldencrisis lijkt
te zijn) toch ook zijn weerslag heeft op het ondernemerschap.
Overigens ook natuurlijk verschillend per branche : de bouw (zowel
utiliteit- als woningbouw) heeft het moeilijk en daarmee ook de aan
de bouw gelieerde bedrijven zoals architecten, constructiebureaus,
de makelaars etc., maar in andere sectoren blijft optimisme troef.
En terecht want de reële economie (kijk naar de economische groei
in Duitsland het afgelopen jaar, voor ons land zo essentieel) valt
zeker niet tegen. In deze periode blijkt ondernemerschap toch echt
een uitdaging te zijn.
Een zorgenkindje (zeker voor onze regio) blijft het technisch
onderwijs op vmbo-, mbo- en hbo-niveau. Daar moeten (en zullen
we) aandacht aan blijven besteden. Ik kom daar een volgende keer
op terug.
Jan-Renier Swinkels

Femke Halsema
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Verder wil ik u wijzen op de bijeenkomst Duurzaamheid is Doen
op 7 februari a.s. in Alblasserdam. Dit jaar wordt door de Lions
Alblasserwaard Souburgh het begrip duurzaamheid extra aandacht
gegeven door het behandelen van dit onderwerp in het kader van
de haalbaarheid van duurzame doelstellingen met de financiële
crisis in het achterhoofd. Er wordt dus geprobeerd een antwoord te
vinden op vragen als: Overleeft duurzaamheid deze crisis? Of juist:
Hoe helpt duurzaamheid ons door deze crisis heen? Is de overheid
hierbij bepalend of zijn wij (als ondernemers) dat zelf? Wat ons
betreft: duurzaam denken en erover praten gebeurt al even, nu is
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Nieuw nummer voor
melden milieuklachten

Wat schetst mijn verbazing (maar toch ook weer niet ) dat
de commissaris van de Koningin van Zuid-Holland tijdens de
nieuwjaarsreceptie pleit voor een mogelijke fusie tussen de
provincies Zeeland en Zuid-Holland en het westelijk deel van
Noord-Brabant!
Eén ding is duidelijk: economische samenwerking en bindingen
tussen bedrijven laten zich niet leiden, laat staan beïnvloeden,
door toevallige bestuurlijke grenzen.

Met ingang van 1 januari 2012 is er één nieuw telefoonnummer voor het melden van milieuklachten en bedrijfsincidenten in
de provincie Zuid-Holland. Het nieuwe nummer van deze Milieutelefoon is: 0888 - 333555 en is 24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar.
Initiatief
De Milieutelefoon is een gezamenlijk initiatief van de provincie ZuidHolland en de vier milieu- en omgevingsdiensten in de provincie
waaronder de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). De reden
voor de invoering van één provinciaal milieutelefoonnummer is de
verbetering van service aan de inwoners en bedrijven van de provincie
Zuid-Holland. De afhandeling van milieuklachten en bedrijfsincidenten
in de regio Zuid-Holland Zuid gebeurt door OZHZ, die deze taak namens
de negentien regiogemeenten en provincie uitvoert. Per jaar komen er
gemiddeld 2000 milieuklachten binnen bij OZHZ.
Milieuklachten en bedrijfsmeldingen
Het nieuwe Milieutelefoonnummer geldt in de hele provincie
Zuid-Holland en is bedoeld voor inwoners en bedrijven. Bij de
Milieutelefoon kunnen inwoners in de provincie Zuid-Holland terecht
met milieuklachten over bedrijven. Milieuklachten gaan bijvoorbeeld
over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. De milieu- of
omgevingsdienst controleert dan of het bedrijf zich aan de milieuregels
houdt. Bedrijven zijn verplicht (via het nieuwe nummer) incidenten te
melden.

drs M. (Theo) Schut
Voorzitter Kring Drechtstreek en vice voorzitter Kamer van
Koophandel en Fabrieken Rotterdam

WD-Masterclasses: Samen Sterk
De WD wil dit structureel faciliteren met de WD-Masterclasses.
Ochtendbijeenkomsten van 8.30 tot 12 uur, waarbij een groepje van
10-15 personen ‘les’ krijgt van een deskundig WD-lid. Zo mogelijk op
kantoor van dat lid en wellicht ook al vroeger startend met een ontbijt.
De aanwezigen doen via dit college op eenvoudige wijze relevante
basiskennis op, de docent/het medelid zet zich als deskundige goed
in de kijker. In overleg met het lid kan dit gratis, want er zijn nauwelijks
kosten aan verbonden. Maar soms zal een geringe bijdrage toch op z’n
plaats zijn, als bijdrage voor de kosten van de docent en locatie.

Al vele jaren promoot de WD meer
kennisdeling onder haar leden. Van
elkaar leren, met elkaar leren en zo
mogelijk ook samenwerken in de
toekomst.
Door meer kennis uiteindelijk kosten
besparen en betere prestaties
leveren. Door elkaar beter te leren
kennen, ook de weg te vinden om
samen op te trekken en een betere
positie op de markt te verwerven. De
regio versterken door innovatie en
omzetvergroting.

De mogelijke onderwerpen zijn legio, zowel technisch, commercieel,
economisch, enz. Bijvoorbeeld:
•
Milieu (of bouw)vergunningen aanvragen
•
Houden van of inschrijven op een Europese aanbesteding
•
Juridische aandachtspunten bij ontslag van personeel
•
Incassobeleid bij debiteuren
•
Internetverkoop via een web-shop
•
Financieel inzicht voor non-financials
•
Rente-swaps in plaats van een vastrentende leningen

De eerste stap hierbij is altijd het lastigst. Kennis maken en elkaars
kwaliteiten leren. De WD stimuleert dit met bedrijfsbezoeken en
allerlei bijeenkomsten. We hebben kenniskringen opgericht en zijn
het afgelopen jaar gestart met DGA-kringen. Een initiatief dat echter
niet zo goed van de grond is gekomen zijn de ‘Op weg naar huis’bijeenkomsten. Hierbij kunnen onze leden hun expertise delen binnen
de WD en daarbij direct hun onderneming voor het voetlicht halen.
Helaas wordt daar maar spaarzaam gebruik van gemaakt.
Toch is er veel expertise die eenvoudig kan worden gedeeld. Door de
basis helder over te brengen op anderen, komt je eigen diepgaande
kennis vanzelf in beeld voor de meer ingewikkelde kwesties. Het is
eenvoudige marketing die je aan omzet kan helpen. Dus daadwerkelijk
een win-win situatie. Voor de één gratis kennis, beproefd en praktisch
toepasbaar in het bedrijf, voor de ander een prachtige gelegenheid om
de expertise te tonen aan potentiële klanten.

De masterclasses zullen een breder publiek trekken dan slechts de
bekende WD-contactpersonen. Juist de gespecialiseerde medewerkers
op deze terreinen, de vakmanagers, zullen zich inschrijven. Hierdoor
ontstaan binnen de WD nieuwe netwerken op operationeel niveau,
een wens die het bestuur al lang koestert. Kortom, voordelen te over.
Een aantal mensen hebben zich al enthousiast aangemeld. Bent u de
volgende? Neem dan contact op met het secretariaat van de WD.
Peter de Waard
Bestuurslid WD
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Lokaal tarief of digitaal
Na het bellen van de Milieutelefoon (0888 - 333555) krijgt de beller het
verzoek om de postcode in te toetsen en een keus te maken tussen
milieuklacht en bedrijfsmelding, waarna ze verder worden geholpen. De
kosten voor het bellen naar de Milieutelefoon zijn volgens lokaal tarief.
Er is ook een digitaal klachtenformulier beschikbaar op de website van
de omgevingsdienst www.ozhz.nl voor niet-spoedeisende klachten.

Investeren in Bamenda: de moeite waard
Bamenda biedt een ideaal en gunstig klimaat voor investeringen
op grond van zijn geografische ligging, het klimaat, politieke
stabiliteit en een volk bekend om haar legendarische harde werk
en inzet voor slimme resultaten. 65% van de bevolking leeft van
de landbouw, de productie, ontwikkeling van infrastructuur,
transport, toerisme en kleine handel.
De agrarische sector is de manier van leven en al het voedsel dat
de meer dan 400.000 inwoners en naburige regio’s voedt, komt van
boerderijen in de stad en daarbuiten. Hier spreken we van allerlei
groenten (groene groenten, aardappelen, bananen, wortelen, groene
bonen) in hoeveelheden die uitvoer mogelijk maken.
De productie van verschillende bonen, aardnoten en granen is ook
zeer hoog. Meer dan 80% van de bevolking leeft op deze en op lokaal
geproduceerde rijst en maïs. Deze maïs wordt ook gebruikt om een zeer
populaire lokale drank te produceren. Deze drank, net als palmwijn,
heeft het potentieel voor een grotere markt, als deze goed wordt
bewerkt en gebotteld. Dit geldt ook voor de vele lokale vruchten die
uiteindelijk weg rotten in boerderijen en in lokale markten bij gebrek
aan passende middelen voor conservering. Omdat er geen juiste

apparatuur voor de verwerking is, is de productie van natuurlijk sap van
de overvloed aan vruchten erg beperkt in omvang.
De lokale boeren leveren hun producten nu rechtstreeks aan de lokale
markten en de grote kopers van buiten de stad. De meeste van deze
boeren hebben zich georganiseerd in kleine voedselcoöperaties en
verenigingen van kopers en verkopers, lokaal genaamd ‘buyam-sellam’.
Aangezien dit vooral in de handen van de vrouwen is, heeft Bamenda
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vele Women’s Coöperaties die zich bezighouden met verschillende
voedingsmiddelen. Zij helpen lokale boeren om hun producten
te verkopen. Een andere belangrijke actor hier in Bamenda is de
‘Farmers House’, die eveneens bezig is met de import van agrarische
productiemiddelen, zoals kunstmest.
De koffiesector zorgt voor de grote ‘cash crop’ van de regio. De
beroemde North West Cooperative Union, gevestigd aan
Nkwen in Bamenda, is hierbij een overkoepelende structuur
voor de productie, verkoop en regulering van export van
deze producten. De theesector is volledig ontwikkeld, met
de Ndawara Tea Estate waar meer dan 3000 handen een
‘vier-line’ fabriek runnen om genoeg thee te leveren voor
Kameroen en daarbuiten. Het unieke van deze sector is dat
het in handen is van één persoon, die gebruik maakt van
veel buitenlandse expertise.
De veeteelt is een sector die in handen is van vooral
de nomadische Fulani minderheidsgroep, hoewel veel
andere bewoners nu betrokken worden vanwege de grote
vraag naar rundvlees in de stad en het hele land in het algemeen.
Bijproducten raken steeds meer ingeburgerd, vanwege bedrijven die nu
melk, kaas en yoghurt ter plaatse produceren, zoals SOCAMILK. Echter,
deze productie is nog niet op grote schaal als gevolg van de vereiste
investeringen.

raken vele huishoudens, verenigingen en groepen jongeren nu
betrokken bij de domesticatie van rietratten, konijnen, geiten en de teelt
van champignons. Veel NGO’s helpen lokale gemeenschappen en deze
kwetsbare groepen om goede zaken te doen in dit domein.

Pluimvee houden wordt ook op zeer grote schaal uitgevoerd voor
de lokale markten, kostscholen en vele andere instellingen. Honing
productie is op dit moment ‘booming business’. Dit vanwege zijn hoge
geneeskrachtige waarde en het feit dat de productie van honing hand
in hand gaat met die van medicinale planten. Veel mensen hebben
gekozen voor een natuurlijke leefstijl, waardoor de consumptie van
chemisch verwerkte producten vermindert.

Beschikbare, goedkope, en zeer hardwerkende handen zijn de grootste
stimulans voor investeringen in deze sector. Het is duidelijk dat de
grootste mogelijkheden zich voordoen bij het verwerken, conserveren,
transporteren en de marketing van de producten tegen winstgevende
tarieven. Investeerders zijn nodig en zij zullen hier zeker een dik
besmeerde boterham aan kunnen verdienen.
Jude Waindim
PR man van de gemeente Bamenda

Vanwege algemene schaarste, groeiende werkloosheid en armoede

Colosseum
Mijmeringen vanuit een park
onder de Italiaanse zon

romantici onder ons even langs de overweldigende Trevi Fontein en
vervolgens naar het Piazza Navona, het levendige plein bovenop het
vroegere stadion van keizer Domitianus. Van de drie fonteinen springt
direct de prachtige Fontana dei Quattro Fiumi (Vier Rivieren) in het oog,
een ontwerp waar de meesters Borromini en Bernini nog om hebben
gestreden.

Wat een machtig gebouw. Niet mooi, maar ook niet lelijk. Nee,
machtig is het juiste woord. Een machtige berg stenen met een omtrek
van 527 meter en een gevel van zo’n 50 meter hoog. De kalk- en
bakstenen buitenmuur heeft 3 rijen van 80 bogen, allen ingangen
naar de zitplaatsen voor ruim 50.000 toeschouwers. Het Colosseum
Amphitheatrum Flavium, het historische symbool van de eeuwige stad
Rome. Gebouwd in opdracht van keizer Vespasianus in de eerste eeuw
na het begin van onze jaartelling, maar door zijn zoon Titus voltooid.

Zoveel moois in deze stad en dan dit: het Colosseum. Waarom kan ik er
geen schoonheid in vinden? Misschien de historie, de wrede filmbeelden
die je steeds voor je ziet?
Het Colosseum is gebouwd in het drooggelegde meer van Nero,
een krankzinnige keizer die men ook toen al snel wilde vergeten.
Gefinancierd uit de krijgsbuit van de plundering van Jeruzalem in het
jaar 70. Geopend met een feest dat maar liefst 100 dagen duurde en
waarbij zeker 5000 wilde dieren werden gedood. Een wreed vermaak,
voor een bevolking dat wreedheid normaal vond. Met tussen de middag
voor geïnteresseerden een pauzeprogramma waarin veroordeelde
gevangenen voor de wilde dieren werden gegooid. Die wreedheid kleeft
aan dit gebouw en kan ik er niet los van zien.

Wat is Rome toch een geweldige stad. Overal is de mooiste kunst te
ontdekken: kerken, musea, pleinen, fonteinen, trappen, enz. Het is een
lust om door het centrum te dwalen en het vele werk van genieën eens
in het echt te zien. Bezoek niet alleen het imposante Vaticaan met haar
onmetelijke rijkdom, maar verbaas je ook over de pracht en praal in de
Santa Maria Maggiore. Of ga eens naar de Capitolijnse musea, link-rechts
en zelfs onder de Piazza del Campidoglio, het plein met de geometrische
patronen van Michelangelo en het grote ruiterstandbeeld van Marcus
Aurelius. Voor de schitterende beeldhouwwerken van Canova en Bernini
ga je natuurlijk snel naar de Villa Borghese. En ’s avonds moeten de
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voor het nieuwe jaar: Samen Sterk. Maar geloof je daar zelf in?
Waarom zou ik me zorgen maken met mijn ruime flexibele schil? We
hebben de afgelopen jaren net vele technici aan de kant gezet. Laat die
eerst maar weer eens aan de gang gaan. En als er toch onvoldoende
instroom komt, dan betaal ik gewoon 100 euro meer per maand.
Daarmee pak ik die vakman van mijn buren wel over. Is dat onze
toekomst? Als we ons op het verleden baseren: ja!! Helaas, maar de
afgelopen decennia geven geen mooi beeld. Scholen die schreeuwen om
hulp, vakdocenten, projecten, stageplaatsen, enz. Nauwelijks educatie
aan ouderen, CAO-opleidingsfondsen die overlopen van het geld maar
waar geen gebruik van wordt gemaakt. Liever iemand van 50 jaar in de
WW, dan hem her- of bijscholen?
Samen Sterk. Het klinkt wel mooi, maar blijft het een motto voor
dromers?

Zo niet, dan zal onze economie er net zo vervallen uit komen te zien als
het Colosseum. Je ziet het machtige van vroeger er nog wel aan af, maar
het functioneert al lang niet meer.

Hebben we daar het lef toe? Kunnen we nu eens werkelijk Samen
Sterk zijn? Ach, daar heb je niet de onverzettelijke wreedheid van de
Romeinen voor nodig. Een volk dat een leger bij lafheid strafte door het
te decimeren; iedere tiende soldaat werd dan doodgestoken.
Ik voorzie een toekomst waarin we onze voorsprong op Azië en ZuidAmerika snel verliezen. Een toekomst waarin ieder wel effectief samen
moet werken om innovatief te blijven, scherpe prijzen te kunnen geven
en de concurrentie voor te blijven. De huidige arrogantie van grote
bedrijven gaat daarbij verloren. Nu overheerst nog de houding van ‘wij
bepalen de regels’, en ook ‘een aap moet je niet leren klimmen’. Maar
dat zal overgaan in echt samenwerken in clusterverband. In de productie,
in de marketing, maar ook in het opleiden van onze vakmensen.

Afijn, ik ben op vakantie en moet aan mijn bloeddruk denken. Wandelen
is dan goed voor je. Onder de fraai bewerkte triomfboog van Constantijn
door naar het Forum Romanum, het oorspronkelijke machtscentrum van
Rome. Tussen de ruïnes door over de Via Sacra naar het Capitool. In het
museum sta ik lang stil bij het zeer emotionele beeld van de Stervende
Galliër. Memento mori.

PdW

Graag zou ik in de toekomst willen kijken. Hoe ziet het er over zeg, 10
jaar uit. Rijzen de kosten voor techniek dan de pan uit? Moeten we alles
importeren uit het buitenland? Kijken al die jongens en meisjes met die
mooie consultancybanen elkaar dan vertwijfeld aan. Want waar is het
werk?
Is het dan ooit zover als eerder al werd gezongen: Waar vind je nog een
goede timmerman, die wat zijn ogen zien met zijn handen maken kan?
In het jaar 116 na Christus organiseerde keizer Trajanus een feest dat 117
dagen duurde en waaraan zeker 10.000 gladiatoren deelnamen. Slaven
van overwonnen volken, jonge mannen die jarenlang werden opgeleid en
dagelijks moesten trainen. Om uiteindelijk in de arena hun vakmanschap
aan het publiek te tonen. Hoeveel zullen die 117 dagen niet hebben
overleefd?
Ik vraag me af: zouden de werkgeversorganisaties zich vroeger ook
zorgen hebben gemaakt over het gebrek aan technisch gekwalificeerde
gladiatoren? Zou men in de Cura Julia bij de senaat hebben gepleit
voor maatregelen om de instroom te bevorderen? Natuurlijk niet
met een extra maaltijd per dag (stel je voor), maar wellicht een extra
oorlog om nieuwe slaven te werven. Van die krachtige jongens, die
van aanpakken weten, geen 9-to-5 mentaliteit en geen gezeur over de
arbeidsomstandigheden. Toen hadden ze ook al geen behoefte aan
permanente educatie, ik betwijfel of gladiatoren zelfs wel de 45 jaar
haalden.
Onlangs gaf een vertrekkende rector nog zijn visie over het onderwijs
van morgen. Hij voorzag meer directe bemoeienis van het bedrijfsleven,
in het onderwijsprogramma maar ook in de financiering. Een ervaren
man uit de praktijk; hij heeft ongetwijfeld gelijk dat dit nodig is. Maar
een samenwerkend bedrijfsleven? Tijd voor anderen? Investeren voor
ons allen? Iets betalen, zonder de één op één relatie met het eigen nut,
het eigen bedrijf? We betalen toch al belasting! Leuk hoor dat WD-thema
Afijn, dan hebben we weer een goed onderwerp om met elkaar over te
jammeren. Daar zijn we overigens best goed in: jammeren. Het onderwijs
deugt niet, de overheid deugt niet, de jeugd deugt niet…. Wat deugt
er nu wel? Zeur toch niet, maar pak het dan beet. Waar is die VOCmentaliteit gebleven? Onze premier werd er belachelijk om gemaakt,
maar hij had wel gelijk. We worden omgeven door een zesjescultuur,
voor het bedrijfsleven is dat dodelijk. Daar moeten we van af, samen de
schouders eronder, samen aanpakken.
En die mooie oude hts, die hadden ze nooit uit Dordrecht moeten laten
gaan. Ja, makkelijk praten over ‘ze’. Zeur niet, zit niet te jammeren, maar
doe er eindelijk wat aan. Als je dat als bedrijfsleven belangrijk vindt,
dan richt er toch zelf een op. Samen met elkaar. En dan direct ook goed.
Geen zogenaamde hogeschool waar ieder met een mbo-zesje of havopretpakket welkom is. Geen opleiding met 10 lesuren per week, want de
student moet toch ook tijd hebben om lol te trappen. Nee, dan direct een
absoluut topinstituut waar men net als voor Oxford vecht om toegelaten
te worden. Een beperkte groep studenten, met een vwo-cijferlijst van
minimaal achten, met de beste deeltijddocenten uit de technische
topbedrijven van de regio. Bekostigd door het bedrijfsleven, keihard
werken en een baangarantie daarna. Waarschijnlijk gevolgd door een
gouden carrière.
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Nieuws
Aanleg Dordts oplaadnetwerk
symbolisch gemarkeerd door aansluiting
Chevrolet Volt
E-laadpaal
De gemeente Dordrecht wil in 2012 en 2013 zo’n 15 elektrische
oplaadpunten in de stad hebben. Dordrecht werkt hiervoor samen met
de stichting e-laadpaal. Eén van die oplaadpunten gaat komen langs de
openbare weg op het industrieterrein Dordtse Kil II. De lancering van de
Chevrolet Volt, bij het internationaal opererend, automobieltechnisch
opleidingscentrum TTA International, markeert de plek waar de laadpaal
in de eerste helft van 2012 gaat komen.

Wethouder Harry
Wagemakers
(duurzaamheid)
en de algemeen
directeur van
Chevrolet
Nederland,
Ronald
Dubbelman,
sloten op
donderdag
22 december
2011 de eerste
Chevrolet Volt in
Nederland aan
Chevrolet Volt nu officieel op de weg in Nederland
op de plek waar de
eerste openbare elektrische laadpaal in Dordrecht gaat komen.

Belangrijke stap
Wagemakers: “Duurzaamheid is één van de drie speerpunten van het
college van Dordrecht. Dat vertaalt zich concreet in grote projecten,
zoals de oprichting van een energiecorporatie, maar ook in de
dagelijkse gang van zaken. Energiebesparing is het eerste!

Dit bijzondere moment markeert een volgende stap op het gebied
van duurzame mobiliteit in Dordrecht. Voor Dordrecht markeert het
de uitrol van een e-laadpaal netwerk in 2012. Voor Chevrolet is het de
landelijke lancering van hun nieuwe elektrische model ‘Volt’. Dankzij het
geavanceerde Range Extender-concept heeft de Volt een actieradius van
ruim 500 kilometer.

Afdeling Communicatie
Servicecentrum Drechtsteden

Beste
duurzaamheidsplan
De duurzaamheidsfabriek heeft de prijs gewonnen voor het ’Beste duurzaamheidsplan van
Nederland’. De wedstrijd werd uitgeschreven door de Vereniging Nederlands Gemeenten
(VNG) gesponsord door het Financieel Dagblad en GDF SUEZ voor projecten die worden
uitgevoerd of voorbereid. De prijs onderstreept dat de duurzaamheidsfabriek nadrukkelijk
de verbinding zoekt en antwoorden geeft op belangrijke vragen binnen onze samenleving.
Gezamenlijk wordt een unieke plek gecreëerd waar onderwijs, bedrijfsleven en technisch
talent elkaar ontmoeten om innovatieve en duurzame producten en productiemethoden uit
te proberen en te ontwikkelen.
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van de leden
BTR Advies beperkt
de renovatierisico’s en
optimaliseert de communicatie
‘Renoveren kan veel efficiënter en duurzamer’
“Versnippering van een renovatietraject over te veel partijen
vertraagt de uitvoering en werkt extra kosten in de hand”. Dat zegt
Arie Teeuw van Teeuw Bouwmanagement die samen met Brand
BBA l BBA Architecten uit Alblasserdam hun kennis bundelden.
Een samenwerking tussen twee specialistische bureaus leidt
tot een totaalconcept. Onder de naam BTR Advies bieden ze een
renovatieconcept aan van advies tot beheer.
BTR Advies is een bundeling van kennis tussen bouwmanagement
en architectuur. Als zelfstandige ondernemers blijven Brand BBA
l BBA Architecten en Teeuw Bouwmanagement bestaan. “De
renovatiebranche schreeuwt om kennis. Te veel versnippering
werkt extra kosten in de hand. Renovatieprojecten zijn vaak zo
complex dat juist in de overdracht van partijen de zwakke schakels
ontstaan. Met BTR Advies legt de opdrachtgever van advies tot
uitvoering en exploitatie alles in één professionele hand. Geen
versnippering, geen overdrachtspunten waar het mis kan gaan. Juist
die bundeling van kennis zorgt bij complexe renovatieprojecten voor
hoogwaardige oplossingen. Ontwerpen en afspraken gemaakt in
het voortraject worden één op één vertaald naar de uitvoering. Geen
miscommunicatie, geen vertragingen en wat heel belangrijk is: géén
extra kosten”, aldus Jaap Brand van Brand BBA l BBA Architecten.

Arie Teeuw, Jan Brand en Jaap Brand

Duurzaam gebouw
“Bij BTR Advies voert degene die in het voortraject mee aan tafel zit
bij de planontwikkeling ook de bouwdirectie”, zegt Arie Teeuw. “Het
verbeteren van de energieprestatie eisen van een gebouw vormt vaak
een belangrijk knelpunt in een renovatieproject. Duurzaam renoveren
is een belangrijk item binnen de strategie van maatschappelijk en
duurzaam ondernemen. “

bewoners, dan is voor hen het project al 90 procent geslaagd. “Wij
zorgen dat die communicatie wat ze mogen verwachten zo duidelijk
mogelijk is. Wij proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken.
Want de kwaliteit van het eindproduct kan nog zo goed zijn, niemand
wil achteraf met gefrustreerde bewoners achterblijven”, aldus Jan
Brand. BTR Advies is gespecialiseerd in de renovatie van sociale
woningbouw, woningbouw en kantoorgebouwen en richt zich daarbij
op woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars en verenigingen van
eigenaren. “BTR Advies heeft als uitgangspunt een gebouw op een
kwaliteitsvolle manier een tweede leven te bieden”, besluit Jaap
Brand.

Totaaloplossing
De bouw heeft steeds meer behoefte aan ‘totaaloplossingen’. Juist
die momenten van informatieoverdracht vormen de zwakke schakels
in de ketting. Door de kennis van bouwmanagement en architectuur
in één hand te houden, voorkomt de opdrachtgever problemen.

Jaap Brand
Brand BBA

Communicatie
Voor een woningcorporatie is de communicatie met de huurders van
essentieel belang. Wanneer zij geen klachten krijgen van huurders en
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Mbo- en hbo-studenten
krijgen opleiding op Valk
Welding lasrobot
De RDM-Campus in Rotterdam, waar mbo- en hbo-opleidingen
samen met bedrijven hun onderdak vinden, gaat de komende jaren
studenten opleiden op de nieuwste las- en snijrobotapparatuur.
De Panasonic lasrobot met plasmasnijtoorts, plasmagenerator en
software hiervoor is geleverd door Valk Welding, die eveneens het
lesmateriaal verzorgt en de docenten op gaat leiden.

Overname Jean Wauters en I.P.M.
door Van Leeuwen Buizen Groep
Van Leeuwen verbreedt productaanbod met stafstaal
De Van Leeuwen Buizen Groep heeft Jean Wauters-acier speciaux S.A.
en het dochterbedrijf I.P.M. Acier S.A.S. overgenomen. Jean Wauters,
gevestigd te Brussel, is een toonaangevende leverancier van stafstaal
voor diverse industriële sectoren in België. Het Franse dochterbedrijf
I.P.M. heeft vestigingen in Lyon en Parijs en richt zich op de Franse
markt.
Het in 1924 opgerichte familiebedrijf Jean Wauters is in België leidend
in de distributie van stafstaal. Vanuit een voorraad van ruim 20.000
ton levert Jean Wauters een breed assortiment, grotendeels voor
de klant op maat gezaagd. Het Franse dochterbedrijf I.P.M. bedient
vanuit twee vestigingen de Franse klanten. De totale onderneming
heeft een jaaromzet van ruim € 50 miljoen. In totaal werken bij beide
ondernemingen ca. 90 personen.

De Nederlandse maakindustrie wordt de komende jaren
geconfronteerd met een nijpend tekort aan technisch goed
opgeleid personeel op mbo+ en hbo-niveau. Daarom worden er op
verschillende niveau’s initiatieven ontplooid om zowel jongeren te
interesseren voor een opleiding in de techniek als het niveau van de
opleidingen beter aan te laten sluiten op het bedrijfsleven. Voor dat
laatste is het vooral van belang dat studenten leren werken met de
nieuwste technologieën. Verschillende organisaties brengen daarom
scholen en bedrijven bij elkaar om de infrastructurele invulling
hiervan te realiseren. De ingebruikname van moderne las- en
snijrobottechnologie op de RDM Campus in Rotterdam, is één van de
resultaten die op dat gebied is gerealiseerd.

De strategie van Van Leeuwen is erop gericht door middel van acquisitie
en autonome groei haar leidende marktpositie in verschillende
industriële segmenten verder uit te breiden en te versterken. Met de
overname van Jean Wauters en I.P.M. voegt Van Leeuwen stafstaal toe
aan haar assortiment en verbreedt daarmee haar aanbod vooral naar
klanten in de metaalverwerkende en metaalverspanende industrie.

Project ‘Nieuwe bewerkingen in de Maakindustrie’
De ingebruikname van de las- en snijrobottechnologie op de RDM
Campus is het resultaat van het project ‘Nieuwe bewerkingen in de
Maakindustrie’ dat door het KMR (Kennisinfrastructuur Mainport
Rotterdam) wordt gecoördineerd. Deze maakt het mogelijk dat de
onderwijsinstellingen ROC Albeda en de Hogeschool Rotterdam,
beide gehuisvest in de RDM Campus, kunnen beschikken over
‘state of the art’ apparatuur die aansluit bij de laatste stand van
productietechnologie in het bedrijfsleven. Met de las- en snijrobot
en software kunnen de studenten kennis maken en leren werken met
deze vorm van flexibele productieautomatisering van drie belangrijke
processen in de metaalverwerkende industrie, te weten lassen,
snijden en material handling.

Robot lassen en offline programmeren
De levering omvat naast de Panasonic las- en snijrobot tevens 20
academic licenties voor de programmeersoftware DTPS. Technische
studenten krijgen hiermee de gelegenheid te leren hoe lasrobots
offline kunnen worden geprogrammeerd en lasprogramma’s volledig
in 3D kunnen worden gesimuleerd. Valk Welding’s technisch directeur
Adriaan Broere ziet de levering van de robottechnologie aan de RDM
Campus als een stap in de goede richting om studenten voor de
techniek te laten kiezen. Op deze manier kunnen ze zien dat techniek
ook staat voor technisch uitdagend werk. De huidige studenten
zijn of onze toekomstige klanten of collega’s. Verder zullen we door
het teruglopende aantal medewerkers in de metaalsector door
de vergrijzing genoodzaakt worden om met 1 medewerker voor 3
mensen werk te verzetten. Dit kan alleen als ze dan ook gebruik
kunnen maken van machines die dit hefboomeffect van 1 op 3
mogelijk maken. Robottechniek speelt hierbij een belangrijke rol.

Van Leeuwen neemt deel aan Roparun

Lasrobotintegrator Valk Welding gaat daarom ook bestaand
lesmateriaal beschikbaar stellen en de docenten trainen in
robotbesturing en offline programmering. De lasrobot is van de
laatste generatie en ingericht op MIG/MAG/TIG lassen vanuit
één besturing. De levering aan de RDM Campus betreft niet de
eerste levering van Valk Welding aan een opleidingsinstituut. Er
staan al 5 andere robotsystemen in Europa. Het bedrijf faciliteerde
daarvoor ook al rondleidingen aan mbo- en hbo- studenten in het
robotassemblage en technical centre van de lasrobotintegrator in
Alblasserdam.

De Roparun vindt plaats in het pinksterweekeinde 26, 27 en 28 mei
2012. De finish maandagmiddag op de Coolsingel zal zowel voor
deelnemers als voor toeschouwers een emotionele gebeurtenis zijn. De
voorbereidingen en trainingen zijn volop bezig.

Van Leeuwen doet in 2012 voor het eerst mee aan de Roparun, de
jaarlijkse estafetteloop van ongeveer 520 kilometer van Parijs naar
Rotterdam. Het doel is om zoveel mogelijk geld op te halen voor mensen
met kanker. Het motto van de Roparun luidt namelijk: ‘Leven toevoegen
aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan
het leven’.
Bij Van Leeuwen, dat onlangs haar prachtige nieuwe hoofdkantoor aan
de Lindtsedijk in Zwijndrecht in gebruik nam, werken wereldwijd 1100
mensen. Vijftig daarvan vormen het Roparun-team dat is onderverdeeld
in lopers (die ieder gemiddeld meer dan anderhalve marathon lopen!)
fietsers, chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins.

Daarnaast organiseert Van Leeuwen verschillende activiteiten om
geld op te halen voor het goede doel. Zo was er eind januari een goed
bezochte wijnproeverij voor relaties, worden er loten verkocht en staat
er dit voorjaar nog een sportief evenement op stapel. Er zijn plannen om
op het terrein van de Zwijndrechtse buizenhandel een activiteit voor de
bevolking te houden, waarbij de nadruk op kinderspelletjes zal liggen.

Voor meer informatie, ideeën en bijdragen kunt u contact opnemen
met roparun@vanleeuwen.nl

Adriaan Broere
Technisch directeur Valk Welding
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Randstad Groep Nederland en de
Sociale Dienst Drechtsteden helpen
uitkeringsgerechtigden aan werk
een nieuwe collega en tegelijkertijd iemand een kans biedt op een
nieuwe toekomst. Het is het doel om de medewerker zo goed uit te
rusten, dat hij of zij na de proefperiode overgaat op een reguliere
arbeidsovereenkomst. Of dit lukt is ook sterk afhankelijk van de
inzet van de werknemer. Hij of zij krijgt een vergoeding die gelijk is
aan de uitkering, pas als wederzijds de baan bevalt en de werkgever
besluit met hem of haar verder te gaan, wordt een salaris volgens CAO
uitbetaald.

Randstad Groep Nederland en de Sociale Dienst Drechtsteden zijn een
bijzondere samenwerking aangegaan. Samen streven zij ernaar dit
jaar ruim 900 uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen, het liefst
voor lange tijd, dus duurzaam. Waarom is dit zo bijzonder?
Vanwege de oplopende staatsschuld moet Nederland bezuinigen.
Defensie krijgt een flinke knauw, het aantal ministeries krimpt en
ook de Sociale Dienst krijgt minder geld te besteden. Tegelijkertijd
voorziet Randstad in de toekomst een krapte op de arbeidsmarkt door
vergrijzing en het aantrekken van de economie. Reden voor beide
partijen om elkaar vorig jaar zomer op te zoeken en te brainstormen
over een creatieve aanpak. De vraag die iedereen hardop stelde was:
‘Randstad staat met twee stevige benen in de werkgeversmarkt en
de Sociale Dienst Drechtsteden heeft een bestand vol met potentiële
arbeidskrachten. Daar moet toch meer uit te halen zijn?’

Wie zijn die mensen die aan de slag gaan bij productiebedrijven,
hoveniersbedrijven, in de verpleging, beveiliging, steigerbouw
en postbezorging? Niet iedereen komt in aanmerking voor een
bemiddelingstraject in Baanbrekend Drechtsteden. Te denken valt
aan mensen die een tijd uit het werkproces zijn geweest, zoals
herintredende moeders of mensen die privé nogal wat pech hebben
gehad. Zij zijn niet, net als reguliere uitzendkrachten, meteen 100
procent productief, maar ze hebben wel allemaal die potentie. De echt
zware gevallen, bijvoorbeeld mensen die kampen met een verslaving,
bemiddelen we niet. Eerst moet de onderliggende zorgvraag opgelost
zijn.

En zo ontstond het project Baanbrekend Drechtsteden dat half
april dit jaar officieel van start is gegaan. Het projectteam bestaat
uit medewerkers van de Sociale Dienst Drechtsteden, Randstad
Uitzendbureau, Tempo Team Uitzendbureau en Randstad HR Solutions.
Samen gaan zij ervoor zorgen dat er in 2012 ruim 900 minder
werkzoekenden zullen zijn in de Drechtsteden waar nog zeker 4.700
mensen een bijstandsuitkering hebben en werkeloos zijn. De aanpak is
als volgt. Het projectteam van Baanbrekend Drechtsteden richt zich op
twee groepen: de nieuwe instroom, dus mensen die op het punt staan
een uitkering aan te vragen en uitkeringsgerechtigden die prima te
bemiddelen zijn maar een duwtje in de rug nodig hebben.

Inmiddels heeft het projectteam een groot aantal mensen aan een baan
geholpen. Het sterke aan dit project is dat Randstad Groep Nederland
en de Sociale Dienst Drechtsteden samen hun krachten bundelen en
dezelfde doelstelling nastreven. Het is nog niet eerder vertoond dat een
Sociale Dienst en een commerciële partij zo intensief samenwerken.
Bovendien geloven we allebei in het resultaat en hebben we vertrouwen
in elkaar. De Sociale Dienst Drechtsteden is zeer vooruitstrevend in hoe
zij naar de markt en hun doelgroep kijkt. De visie om te focussen op
werk wordt door de hele organisatie gedragen en dat is een voorwaarde
voor succes. Iedereen die met dit project bezig is, gáát ervoor en dat
geeft precies die positieve energie die het nodig heeft: denken in
mogelijkheden.

Je best doen
Voor de bemiddeling van de kandidaten die niet direct plaatsbaar zijn,
zijn bijzondere afspraken gemaakt. Deze groep gaat namelijk tijdelijk
aan de slag met een Re-integratie Werk Overeenkomst (RWO), een
afspraak met de vakbonden die speciaal voor deze groep met een
afstand tot de arbeidsmarkt in het leven is geroepen. Dit houdt in dat
de werkzoekende voor een gereduceerd tarief bij de werkgever aan de
slag gaat. Dit tarief geldt de eerste drie maanden. In die drie maanden
wordt de medewerker naar regulier werk begeleid. De werknemer
wordt weerbaar gemaakt voor de toekomst door hem werkervaring te
laten opdoen en waar nodig te begeleiden. Dit is maatwerk. De één
is geholpen met coaching on the job, de ander met een certificaat
voor vorkheftruckchauffeur. Het voordeel voor de werkgever is dat
hij tegen geringe kosten een paar maanden kan proefdraaien met

Bekijk de site!
Baanbrekend Drechtsteden zet sterk in op internet. Op de speciale
website www.baanbrekenddrechtsteden.nl kunnen werkgevers
profielen van werkzoekenden bekijken en andersom kunnen
werkzoekenden naar geschikte vacatures speuren.
Sandra van Someren
Tempo Team Uitzendbureau

Fusie

We ontvingen bericht dat Drukkerij Dekkers gaat fuseren
met Drukkerij Biblo van Gerwen uit Den Bosch. Met deze
fusie bundelen zij de krachten om optimaal in te kunnen
spelen op de ontwikkelingen in de grafische branche.
Waar Biblo voorop loopt op het gebied van digitaal printen
en slimme processen, loopt Dekkers voorop op het gebied
van kwalitatieve duurzaamheid. Beide bedrijven blijven
in hun eigen standplaats operationeel, beiden ook onder
hun eigen naam. De fusie gaat niet ten koste van de
werkgelegenheid. De nieuwe directie wordt gevormd door
Harjan Dekkers en Ab Bouwens.
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Samenwerking Nedstaal en
Aspect | ICT
De ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen
staalproducent Nedstaal uit Alblasserdam en Aspect | ICT uit
Hardinxveld-Giessendam was een mooie bekroning van een ingrijpend
project op ICT-gebied bij Nedstaal én de start van een periode, waarin
het systeemonderhoud en de gebruikersondersteuning bij Aspect | ICT
is ondergebracht.
Nedstaal is een innovatief staalbedrijf gespecialiseerd in de
productie van op maatgerichte staalsoorten. Aspect | ICT richt zich
op dienstverlening op het gebied van bedrijfssoftware, (hosted) ICTsystemen en zakelijke telefonie.
Aanleiding voor het project was de wijziging in de bedrijfsstructuur
bij Nedstaal, waarbij de ICT technische ontkoppeling van FN Steel
een belangrijke factor was. Tot 2011 was FN Steel belast met de
exploitatie en het beheer van de ICT-omgeving voor Nedstaal. Vanuit
de eis dit vanuit de eigen organisatie weer te besturen en organiseren
heeft Nedstaal Aspect | ICT geselecteerd om de systeembouw en de
ontvlechting van het beheer uit te voeren.
Inmiddels is het migratietraject achter de rug en zijn het systeembeheer
en de gebruikersondersteuning ingericht. Nedstaal en Aspect | ICT zijn
beide tevreden over het in goede samenwerking bereikte resultaat dat
in december 2011 is afgerond met het zetten van een handtekening
onder een verbintenis voor de komende 2 jaar.
T. Bernaards (l) | Financieel directeur Nedstaal
B. Pesselse (r) | Directielid Aspect | ICT

Pim van der Arend
Aspect ICT

Visser & Visser AccountantsBelastingadviseurs breidt uit
met online dienst: MKB-Coach
Visser & Visser heeft onlangs haar dienstverlening uitgebreid met
MKB-Coach. MKB-Coach is een online platform waarmee ondernemers
efficiënt hun administratie kunnen voeren. In 5 minuten per week uw
administratie doen? Het wordt mogelijk met MKB-Coach. Visser & Visser
biedt MKB-Coach aan als uitbreiding op haar bestaande diensten zoals
accountancy, belastingadvies, pensioenadvisering, salarisverwerking
en interim dienstverlening om de ondernemer volledig te kunnen
ontzorgen.

boekhouding digitaal en zet de informatie om in relevante cijfers. Deze
cijfers zijn altijd en overal inzichtelijk via een persoonlijk dashboard.
Heldere stuurindicatoren en de mogelijkheid om analyses te maken met
een druk op de knop maakt dat ingrijpende beslissingen nu op basis
van actuele cijfers kunnen worden genomen. Door een persoonlijke
coach te verbinden aan een ondernemer kan de ondernemer deze
beslissingen nemen met behulp van deskundig advies. Niet alleen
periodieke gesprekken over de cijfers maar ook vragen stellen via
telefoon, e-mail, videobellen en zelfs via het dashboard.

Jasper Visser, accountmanager bij MKB-Coach vertelt: “De mkb-er wil in
deze turbulente tijden graag een accountant die meedenkt. Relevante
cijfers en periodieke coaching zijn behoeftes die bij veel ondernemers
gesignaleerd worden. Het product MKB-Coach hebben wij daarom
optimaal ingericht op deze vraag. We nemen het hele boekhoudproces
van de ondernemer over, zodat de ondernemer alleen maar zijn facturen
hoeft in te scannen. Door een koppeling met de bankrekening van de
ondernemer en zelfs met het kassasysteem neemt boekhouden niet
meer dan 5 minuten per week in beslag. MKB-Coach verwerkt de gehele
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Bestuur Werkgevers Drechtsteden

Visser Silfhout Advocaten
Even (opnieuw) voorstellen: Visser Silfhout Advocaten - 25 jaar jong

Laan van Barcelona 820
3317 DD DORDRECHT

Sinds 1987 kunt u bij ons terecht voor:
vastgoed en ondernemingsrecht
familierecht en mediation.

Contactpersoon: Jochem Visser
T
078 - 6134522
E
info@vissersilfhout.nl
W
www.vissersilfhout.nl

Wij kunnen niet alles, maar wat we kunnen, kunnen we goed!

Teun Muller
Barbara Keuzenkamp
Peter de Waard
André Boer
Wico van Helden
Arie van den Herik
Gert Jongeneel
Anton Reppel
Bert de Winter
Ad Boom

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

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

Portefeuilleverdeling

Servicepunt Arbeid BV
Het concept is vertrouwd en bestaat uit een enthousiast en nauw
betrokken team dat goed aanvoelt waar klanten op een bepaald
moment wel en niet toe in staat zijn. Dit leidt tot het stellen en
benoemen van doelen en het nader in kaart brengen van wat hiervoor
nodig is, onder andere door het opstellen van een plan van aanpak, het
afnemen van diverse testen, het geven van nuttige cursussen en een
groot en vertrouwd netwerk in betaalde en onbetaalde werkplekken.
Banen die wij zoeken moeten in principe leiden tot in dienst nemen en
houden van onze klanten.

Op 30 augustus 2011 nam PNS Consultancy BV de activa over van
Stichting Servicepunt Arbeid. Zij richt zich op het sociaal opnieuw actief
maken van de bovenkant van de van oorsprong verslaafde en anders
tijdelijk sociaal ontspoorde klanten. Hier praten we over een speciale
en moeilijk bemiddelbare doelgroep waarin Servicepunt Arbeid een
onmisbare factor in de regio Drechtsteden en Rotterdam is.

Contactpersoon: Johan Voots
T
078 - 6315858
E
j.voots@servicepuntarbeid.nl
W
www.servicepuntarbeid.nl

Dagelijks bestuur								
Externe communicatie
Interne communicatie
Financiën

Teun Muller		
Barbara Keuzenkamp
Peter de Waard		

Barbara Keuzenkamp		
Peter de Waard		
Teun Muller / Barbara Keuzenkamp					

Cluster Overheid

Ondersteuning: Barbara Keuzenkamp						

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

Anton Reppel		
Gert Jongeneel		
Bert de Winter		
Anton Reppel		
vacature		
Bert de Winter		
Gert Jongeneel								

Cluster Kennis + Arbeid

Ondersteuning: Peter de Waard						

Kennis en Onderwijs
Arbeidsmarkt
ICT

André Boer		
Arie van den Herik
Wico van Helden		

Arie van den Herik		
Wico van Helden		
André Boer		

De portefeuille van Ad Boom wordt nog nader bepaald.

Scheepswerf Slob
Sinds april 2010 vormen Astrid Kee (algemeen) en Arjen Dekker
(operationeel) de directie van Scheepswerf Slob. “Wij werken in
Papendrecht, maar wonen beiden in Noord-Holland. Lid worden van
Werkgevers Drechtsteden lijkt ons een goede gelegenheid andere
ondernemers in ons werkgebied te leren kennen.

Barbara Keuzenkamp

Vanuit de moderne werf in Papendrecht bouwen wij casco’s voor
‘s werelds mooiste jachten, die met oog voor detail vakkundig
vervaardigd worden. De werf is gespecialiseerd in het uitvoeren van
scheepsbouwactiviteiten met als kernactiviteiten het tekenen en
produceren van staalconstructies voor grote jachten, inclusief de
inbouw van de technische uitrusting en al het pijp- en kabelwerk.
Hoogwaardige kwaliteit is daarbij steeds ons uitgangspunt. Zo’n 120
enthousiaste medewerkers zetten zich daar elke dag weer voor in. Ieder
vanuit hun eigen vakgebied, maar allen met dezelfde vastberadenheid
en bezieling. Want uiteindelijk streven we samen naar een mooi product
en goede service, waar we met overtuiging onze handtekening onder
kunnen zetten.”

Arie van den Herik

Peter de Waard

Gert Jongeneel

Wico van Helden

André Boer

Teun Muller

Anton Reppel

Bert de Winter

Ad Boom

Contactpersoon: Astrid Kee
T
078 - 6150266
E
akee@scheepswerfslob.nl
W
www.scheepswerfslob.nl
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Activiteitenoverzicht 2012
28 februari
12 maart

5 april
April
Mei
November
December
December

WD-café bij Bedrijvencentrum Sliedrecht
Gezamenlijke bijeenkomst met VNO-NCW WEST bij
IHC Kinderdijk. Sprekers prof. Jos Vermunt,
hoogleraar Distributielogistiek, Goof Hamers,
president-directeur IHC, Sjef van Dooremalen,
voorzitter Scheepsbouw Nederland.
Bezoek bouwlocatie Energiehuis
WD-café
ALV
Industriedag
Fiscaal ondernemersontbijt
ALV

Colofon
Werkgevers Drechtsteden
Noordendijk 268
Postbus 931, 3300 AX Dordrecht
T: (078) 639 00 33
F: (078) 639 03 34
E: Info@werkgeversdrechtsteden.nl
www.werkgeversdrechtsteden.nl
Lay-out: COOKS Incorporated Marketing & Communication
Druk: Drukkerij Dekkers
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