TITEL

december 2016

Industriedag 2017

Cybercrime raakt ons allemaal
Rondetafelgesprek

Over samen vooruitkijken
Binnenhaven

investeringen gevraagd

TITEL

TITEL

ACTIVITEITEN

AGENDA
2017
12 januari

Nieuwjaarsreceptie bij MEE Plus in Hendrik Ido Ambacht

16 februari

Gezamenlijke bijeenkomst Kinepolis met vertoning
The Founder

21 maart

Smart Industry

12 mei

Culturele avond in Cascade

16 mei

ledenvergadering bij Pon Power
en afscheidsreceptie Teun Muller

Wegen de laatste loodjes het zwaarst?
Leerparkpromenade 50
Postbus 931
3300 AX Dordrecht
T: (078) 639 00 33
F: (078) 639 03 34
E: Info@werkgeversdrechtsteden.nl
www.werkgeversdrechtsteden.nl
Aanleveren kopij vóór 29 januari 2017
Lay-out: COOKS Crossover Communicatie
Druk: Drukkerij Dekkers van Gerwen
Eindredactie: Barbara Keuzenkamp
en Wieske Welbedacht

verbinden in ‘t

Projectontwikkeling en Advies
Arbeidsmarkt en Onderwijs

Platform 4 | Stationsplein 4j | 3331 LL Zwijndrecht
M 06 51508417 | E arie@quadraet.nl
I www.quadraet.nl

2

VAN DE VOORZITTER

Dit wordt alweer de laatste slagkracht van 2016 met een
korte terugblik. Een terugblik over een toch bijzonder
jaar. Een jaar waarin uitwerking wordt gegeven aan
het rapport Jansen en de oprichting van een Economic
Board. De Drechtraad is akkoord gegaan met de
oprichting en stelt voor een periode van 3 jaar hiervoor
geld beschikbaar. Zoals het er nu naar uitziet kan het
bedrijfsleven in deze Economic Board het initiatief nemen.
Hiertoe heeft ex-wethouder Richard Korteland zijn nek
flink uitgestoken. Nu is het afwachten hoe de invulling
zal gaan verlopen en vooral ook hoe de uitwerking zal
worden, want dat er iets moet gebeuren staat wel vast.
We blijven in economische zin achter bij de rest van
Nederland. Op dit moment zijn de vooruitzichten voor
onze industrie ook niet goed. Een aantal belangrijke
bedrijven in onze regio hebben ontslagen aangekondigd.
De meeste van deze ontslagen hangen nauw samen
met de prijs van ruwe olie, iets waar wij geeninvloed op
hebben, maar we moeten wel nadenken hoe we dit soort
klappen kunnen opvangen om voor de toekomst een
stabieler industrieel klimaat te creëren.
Onze Industriedag is als vanouds weer goed geweest. We
werden wel weer geplaagd door de files en door het op
het laatste moment afzeggen van de burgemeester van
Den Haag, de heer Jozias van Aartsen. Het thema,
“Waarom cybercrime ons allemaal raakt”, was zeer
actueel. Ook de inleidingen van onze sprekers heeft
hopelijk geleid tot een grotere bewustwording van
de gevaren die op de loer liggen en zeker ook van de
consequenties die deze vorm van misdaad hebben. Bij de
afsluiting van de ochtend werd nog even, als verrassing
voor mij, gememoreerd dat dit wel mijn ”laatste”
Industriedag was en er werd al een voorproefje genomen
op mijn afscheid bij de ALV in mei 2017 met het optreden
van een groep jachthoornblazers. Ik vond het prachtig en
hoop dat ook de andere deelnemers aan deze dag ervan
genoten hebben.Niet alleen op onze Industriedag hadden
wij last van de files, heel de week, heel het jaar zijn ze er
al en we halen het ene record na het andere. Dat is niet

positief en zeker voor onze regio is de infrastructuur
van groot belang. Daar komt nog bij dat de bruggen in

de Noord-Zuid verbinding, te klein van capaciteit zijn
en bovendien niet in een optimale conditie zijn voor het
huidige verkeersaanbod. Zie hier één van de actiepunten
die we aan zullen pakken de komende periode. Wij zullen
met de andere ondernemersverenigingen in en buiten
onze regio ons sterk gaan maken voor verbetering,
kwantitatief en kwalitatief, van ons infrastructuurnet.
Ook voor het komende jaar heeft de WD interessante
onderwerpen die we aan de orde willen stellen, een
bijeenkomst over Smart Industry staat op de agenda en
mocht u nog een idee hebben, meld het ons.
Natuurlijk beginnen we 2017 met onze
nieuwjaarsreceptie, die zal worden gehouden op 12
januari bij MEE plus in Hendrik Ido Ambacht. Ik hoop u
daar allen weer te zien en te spreken.
Voor nu wens ik u prettige kerstdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar.
Teun Muller
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Nieuwjaar 2017

Wat zijn uw bedrijfsverwachtingen

voor 2017

BCTN
Omdat wij met onze terminal een uitstekend alternatief voor het vervoer van containers
over de weg bieden, verwachten wij in 2017 met maar liefst 20% te groeien. Verschillende
bedrijven hebben besloten om in 2017 te kiezen voor een andere manier van vervoeren.
Vervoer over water is namelijk niet alleen een duurzamere, maar ook een goedkopere manier
van transport. Maatschappelijk verantwoord ondernemen leeft en steeds meer bedrijven
vinden het belangrijk om bij te dragen aan een betere leefomgeving door bijvoorbeeld minder
CO2-uitstoot te realiseren. Daarnaast kiezen ze voor BCTN vanwege de gunstige ligging en
de dagelijkse verbinding met de zeehavens Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge. Niet alleen
bij ons gaat het goed, we zien om ons heen dat het veel bedrijven economisch voor de wind
gaat. Dat merken we bijvoorbeeld door de toename van aanvragen. Tevens zoeken bedrijven
alternatieven voor wegvervoer vanwege de toename aan files veroorzaakt door een verbeterde economie.

Schilten Schoonmaak
“Ik zie het komende jaar positief tegemoet. Wij hebben in 2016 een groei van
11% doorgemaakt en hopelijk kunnen we dit in 2017 wederom realiseren. We
merken dat het met de meeste van onze klanten steeds beter gaat. Hierdoor
besteden zij meer uit, zodat zij zich vooral kunnen focussen op hun hoofdtaken. Verder merk je dat het beter gaat met de economie omdat er minder
faillissementen zijn te bespeuren. Wel zijn er een aantal van onze klanten
die het wat lastiger hebben vanwege de huidige omstandigheden in de
oliemarkt. Toeleveranciers van bedrijven in de maritieme sector hebben te
maken met minder opdrachten vanwege de lage olieprijzen. Het is te hopen
dat de olieprijzen in 2017 weer een beetje zullen stijgen, zodat zij ook mee
kunnen profiteren van de gunstige economie.”
Antoin Verhoef

Stolk Handelsonderneming
“Wat betreft mijn economische verwachtingen voor het jaar 2017 ben ik gematigd positief. Een aantal
sectoren zie je een snelle groei doormaken, alleen vermoed ik dat de metaalindustrie zich nog niet zo
snel zal ontwikkelen. Afgelopen jaren heeft deze sector het zwaar te verduren gehad mede door het
dumpen van het goedkoop importstaal o.a. uit Rusland en China. Gelukkig zijn er een aantal maatregelen genomen, waardoor wij dit jaar weer een lichte stijging konden doormaken. Hopelijk zet zich
dat door in 2017, maar echt gouden tijden verwacht ik niet meer terug zolang de vraag naar nieuw
ijzer niet aanzienlijk toeneemt. De lage olieprijs en het achterblijven van de mondiale economische
groeiregio’s drukken deze vraag. Ook het inkrimpen van de grote maritieme industrieën, denk aan
IHC en Heerema zijn signalen dat lang niet overal de crisis achter ons is. Voor de metaal recyling is
het belangrijk dat dit soort industrieën in Nederland blijven. Met een toenemende nadruk op termen
als circulaire industrie en ’cradle to cradle’ is het wenselijk om alle aspecten van ontwerp, productie
en recycling onder handbereik te hebben, omdat alleen in die omgeving er snel tot de benodigde
innovaties kan worden gekomen.”

Peter de Witte

Auto Indumij
“Ik verwacht dat de economie in 2017 verder aantrekt, de cijfers over de toename aan consumentenvertrouwen onderstrepen dit. We merken deze verbetering ook op in de autobranche.
Lang uitgestelde aankopen worden nu toch gedaan, zowel privé als zakelijk. Voor velen is het
nu het moment om hun oudere auto in te ruilen. Waar leasecontracten eerst zoveel mogelijk
werden opgerekt - van bijvoorbeeld drie naar vijf jaar of van 120.000 naar 170.000 km - zien we
nu dat leaseauto’s weer eerder vervangen worden. Daarnaast verkopen we steeds meer jonge
occasions en neemt de vraag naar bestelauto’s toe. Niet alleen de verbeterende economie
werkt in ons voordeel, maar ook de jonge en vernieuwende Renaultmodellen spreken aan.
Deze combinatie geeft mij het vertrouwen dat 2017 ook een goed jaar voor ons zal worden.
Misschien nog wel beter dan het jaar 2016.”
Micha Rocco

NIEUWJAARSRECEPTIE Werkgevers Drechtsteden

De nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar gehouden op
donderdag 12 januari 2017 van 17.00 tot 19.00 uur en
zal plaatsvinden bij MEE PLUS, LANGESTEIJN 110 in Hendrik Ido Ambacht
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Wouter van der Zwaag

Rabobank Drechtsteden
“De Nederlandse economie groeide met 1% procent in 2016 en volgens de verwachtingen van de Rabobank zal dit 1% procent in 2017 zijn. De lage inflatie, de relatief
sterke loongroei en de toename van de werkgelegenheid zorgen voor hoger besteedbaar inkomen van huishoudens. In de Drechtsteden staan we er niet slecht voor, maar
is er op bepaalde vlakken wel ruimte voor verbetering. We zien dat de regio na een
periode van industriële bloei kampt met een verzwakte economische basis. Productie
en logistiek voeren de boventoon en het aandeel van de zorg aanzienlijk. Het is de vraag
of de werkgelegenheid in de industrie, transport en groothandel in Drechtsteden gaat
dalen zoals we voor Nederland als geheel verwachten. Zo ja, dan wordt dit banenverlies
wellicht (deels) goedgemaakt door de forse verwachte groei in de bouw. Daarnaast is
het zaak om meer in te zetten op de zakelijke dienstverlening en zouden we er goed aan
doen om wat meer over regiogrenzen heen moeten kijken.”
Piet Hoogendoorn
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TERUGBLIK OP BIJEENKOMSTEN

Hoe ik opeens overeenkomsten zag tussen

een “dijk lek” en een “datalek”
Op 29 september 2016 organiseerde Werkgevers Drechtsteden in de Duurzaamheidsfabriek een themabijeenkomst
over klimaatverandering. Hierbij kwam aan bod welke kansen en bedreigingen dat op kan leveren voor uw bedrijf.
Een thema dat wellicht bij velen niet direct het bloed sneller laat stromen. Toch trok deze bijeenkomst mijn aandacht.
Klimaatverandering is iets wat ons allen raakt. En ik zag overeenkomsten met de dagelijkse activiteiten van Altronic
ICT en Telecom. Ook wij houden ons bezig met kansen en bedreigingen voor onze klanten op het gebied van ICT. Voor
mij dus redenen genoeg om naar deze bijeenkomst te gaan.

Na een vriendelijke
ontvangst door Barbara
Keuzenkamp volgde de
officiële opening om
16.00 uur. Deze werd
weer op een uiterst hoffelijke manier verzorgd
door Teun Muller. Er
kwamen daarna diverse
sprekers aan bod. Zij
informeerden ons over
de situatie en ontwikkeling van de hoogte
van de waterstand in de
regio. Hoe we momenteel
beschermd worden met
behulp van dijken, maar
ook welke werkzaamheden er de komende jaren allemaal nog verricht
zullen moeten worden om blijvend droge voeten te houden. Hoewel
ik er net als vele anderen niet dagelijks bij stil sta waar een lekke dijk
(dijklek) toe kan leiden, betekent dat in mijn geval een waterstand van
2,5 meter hoog in mijn huiskamer en 2,0 meter hoog bij Altronic ICT en
Telecom.
Dat zet je wel even aan het denken. Onder water staan zou zowel privé
als zakelijk grote financiële schade tot gevolg hebben en het voortbestaan van ons bedrijf zou in gevaar kunnen worden gebracht. Best een
verontrustende gedachte.
Dit deed mij denken aan iets waar Altronic momenteel dagelijks
mee bezig is. Ook wij informeren organisaties hoe ze zich kunnen
beschermen tegen lekken. Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe wet
“Meldplicht Datalekken” in werking getreden. Wie zich daar niet aan
6

houdt, kan met boetes geconfronteerd worden die op kunnen lopen tot
€ 820.000. Dat is ook een serieuze bedreiging, Ook daar staan directeuren, bestuurders en eigenaren niet dagelijks bij stil. Het vormt op
de achtergrond wel een groot risico, zeker als er grote hoeveelheden
gegevens van personeel, bewoners, patiënten, leerlingen, enz. worden
beheerd. Er is wel één essentieel verschil! Het risico van een dijklek
dient door de overheid te worden afgewend. Voor een datalek is de
organisatie zelf volledig verantwoordelijk.
Met een rondleiding bij het Hoofdriool gemaal -waar we een uitgebreide toelichting kregen van de heer Aard van der Nat- kwam er
een einde aan deze interessante bijeenkomst. Een stuk bewuster
geworden van de risico’s van klimaatverandering rende ik door de
stromende regen naar mijn auto …..

- Sfeerimpressie van Sjoerd Swart
directeur Altronic ICT en Telecom

Inhoudelijke impressie bijeenkomst Water

voor Werkgevers Drechtsteden
Carlo Post, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wist de aanwezigen te prikkelen door aan de
kaak te stellen hoe weinig we eigenlijk nog weten van de impact van een overstroming.
Tegenwoordig zijn allerlei netwerken met elkaar verbonden en zijn de
verschillende systemen in onze samenleving van elkaar afhankelijk.
Wanneer in een dijkring een overstroming plaatsvindt heeft dat niet
alleen gevolgen voor het gebied zelf, maar ook voor de omliggende
gebieden. Uitval van het elektriciteitsnetwerk zorgt voor allerlei andere
effecten, zoals de uitval van mobiele telefonie. Verstopping van het
wegennet bemoeilijkt evacuatie het gebied uit en stopt de transportstromen tussen gebieden. De oproep van Post aan de bedrijven was
om zelf eens goed na te denken over de kwetsbaarheid van het eigen
bedrijf.

Businesskansen
Een aantal bedrijven uit de regio heeft hier al goed over nagedacht.
De bedrijven VMB, Wagenbouw en Verkerk Groep zijn na de themabijeenkomst Water van drie jaar geleden bij Boskalis een project
gestart waarin ze keken of er business valt te halen uit de waterveiligheidswereld. Vanuit de meerlaagsveiligheidsbenadering kunnen er
aanvullend op de investering in de dijk producten ontwikkeld worden
in de ruimtelijke inrichting in rampenbeheersing. Martin Hulsebosch
van de Gemeente Dordrecht presenteerde de businesskansen. Een
leuke uitkomst van het onderzoek is de omvorming van bestaande
gebouwen tot opvanglocaties bij een overstroming. Dit moet dan wel
een maatregel zijn die serieus genomen wordt en op financiering kan
rekenen, net zoals een dijk.

Dijkversterkingsonderzoek
Jantien van Oostijen, van de Provincie Zuid-Holland, gaf een korte
toelichting op het dijkversterkingsonderzoek in dijkring 16 rondom de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Alle dijken in dat gebied moeten

in 2050 op orde zijn. De projectgroep zoekt naar mooie meekoppelkansen in de gebiedsontwikkeling. De belevingswereld van het MKB
is vanwege de lange tijdshorizon van de dijkversterkingsopgave niet
altijd dezelfde als die van het Deltaprogramma.

Hoofdrioolgemaal
Tot slot gaf Aart van der Nat, collega bij de gemeente Dordrecht, een
korte uitleg over het stedelijk watersysteem en het functioneren tijdens
hevige regenbuien. Hierna hadden de deelnemers de gelegenheid
om het nabijgelegen hoofdrioolgemaal van Dordrecht te bezoeken.
En daar maakten ze enthousiast gebruik van. Ze vernamen hoe alle
gemalen met telemetrie op afstand worden beheerd. Ook leerden ze
hoe door efficiënt beheer de kosten en de risico’s worden beheerst. Zij
zijn de voorlopers met de invoering van assetmanagement bij de sector
Stadsbeheer. De rioollucht was duidelijk te ruiken, maar de bezoekers
bleven ruim een uur geïnteresseerd luisteren en kijken. Het was een
mooie afsluiter van de themabijeenkomst Water.

- Martin Hulsebosch
Beleidsadviseur/projectleider
Gemeente Dordrecht 7
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Secretaressenetwerk op bezoek bij de
Duurzaamheidsfabriek en het Da Vinci College
Weer naar school. Wat een verschil met de middelbare schooltijd van velen van ons! Prachtige ruime gebouwen en
de modernste apparatuur, intensieve samenwerking met het bedrijfsleven en een restaurant dat mede gerund wordt
door mensen met een verstandelijke beperking. Een interessant, leuk en lekker bezoek met de collega’s van
het secretaressenetwerk.
De ontvangst, met een gebakje van de Da Vinci-bakkers
in opleiding, vond plaats op de vergaderetage van de
Duurzaamheidsfabriek. De heer Co Bliekendaal, die al jaren
secretaresses opleidt, ging in op de grote veranderingen in de
maatschappij en het onderwijs als gevolg van de uitvinding
van de computer (3e industriële revolutie) en de koppeling van
dingen aan internet (internet of things). In een paar decennia is
het aantal secretaresses met een derde afgenomen tot 60.000
en zijn steeds meer secretaresses als zzp’er gaan werken. Wat
gebleven is, zijn de eigenschappen van secretaresses: het
zijn teamworkers die servicegericht, wendbaar, nieuwsgierig
en leergierig zijn. Dit zijn eigenschappen die tegenwoordig
eigenlijk voor alle beroepen noodzakelijk zijn, ook voor de
“oude” beroepen waar de Duurzaamheidsfabriek zich op richt.
Na deze inleiding vertelde de heer Rein Meester, directeur van
de Duurzaamheidsfabriek, verder over de opleidingsorganisatie.
De Duurzaamheidsfabriek is een krachtenbundeling tussen
bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Deze samenwerking is
aan de ene kant noodzakelijk om leerlingen op te leiden tot
medewerkers die voldoen aan wat het bedrijfsleven nodig heeft
en die met de modernste machines overweg kunnen. Aan de
andere kant is de samenhang voor het bedrijfsleven van belang
om de noodzakelijke vernieuwing en veerkracht te ontwikkelen
om te kunnen blijven voortbestaan.
Hierna werden we rondgeleid door de Duurzaamheidsfabriek:
één verdieping gericht op maritieme technologie en energietransitie, met onder meer een warmte/koudeopslag-installatie,
verschillende formaten scheepsmotoren om deze te leren

onderhouden en af te stellen, een lasrobot, een waterstraal
snijder en computergestuurde draaibanken. Daarnaast ook
nog een leslokaal met las-simulatoren, zodat leerlingen zonder
materiaalverbruik en ongezonde gassen het lassen kunnen
leren of hun lastechniek kunnen verbeteren.
Een andere verdieping is ingericht voor de opleidingen op het
gebied van elektrotechniek en installatietechniek. Spectaculair
was daar het huis dat op ware grootte wordt gebouwd,
inclusief sanitair en keuken, volgens de in de praktijk gebruikte
technieken.
In het LexLab werd ten slotte uitleg gegeven over de mogelijkheden van 3d printen en gingen we zelf creatief aan de slag met
de 3d-pen. Dat viel nog niet mee…
In Grand Café Bellissimo was er even tijd om gezellig bij te
praten over de wetenswaardigheden in onze eigen omgeving,
onder het genot van voortreffelijke broodjes en soep.

Bent u al ondernemer
in Zwijndrecht?
Op zoek naar een
nieuwe vestiging?
Bezig met het starten
van een bedrijf?
Of wilt u contact
met de gemeente?

Als laatste vertelden twee dames van De Salon over de
mogelijkheden van de kapsalon en het manicurelokaal. Nadat
onder deskundige begeleiding de laatste hand werd gelegd
aan haar en make-up waren we klaar voor de groepsfoto voor
op de website van ons secretaressenetwerk. Deze foto en ook
de foto’s tijdens het bezoek en individuele portretfoto’s werden
allemaal gemaakt door Ramon Kieboom, leerling van het Da
Vinci College.

Als Accountmanager Bedrijven ben ik uw aanspreekpunt binnen de

Marlous, Myrna, Hellen en Heidi, overige medewerkers én
leerlingen van de Duurzaamheidsfabriek en het Da Vinci
College, hartelijk bedankt voor wat jullie hebben laten zien!

Ik ontmoet u graag,

Het bedrijvenloket maakt het verschil!
gemeente. Ik behartig uw belangen, adviseer u en ben de spil tussen
ondernemers en gemeente.

Gerard Keuzenkamp

- Judith Lagerwerf
secretaresse Raad van Bestuur Yulius

Gerard Keuzenkamp
Tel 078-770 3578

Mob 06-18301312

G.Keuzenkamp@zwijndrecht.nl

www.zwijndrecht.nl
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Terugblik op Industrie dag 2017

Digitale risico’s belicht
op de Industriedag
‘Eén iPhone van vandaag heeft meer rekenkracht dan de complete NASA in 1969. Criminelen gebruiken de
gecombineerde kracht van duizenden smartphones, tablets en PC’s voor cybercrime’ en ‘Er wordt meer
en makkelijker geld verdiend met cybercrime dan met drugshandel’. Met deze en andere weetjes werden
bezoekers aan de Industriedag van Werkgevers Drechtsteden aan het denken gezet. Samen met hoofdsponsors FourTOP, ESET en VitrumNet werd een informatief, afwisselend programma neer gezet.

Het Vredespaleis in Den Haag vormde het decor voor
de Industriedag 2016. Als de zetel van het Permanent
Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van
de Verenigde Naties, de Haagsche Academie voor
Internationaal Recht, de Bibliotheek van het Vredespaleis
en de Carnegie Stichting met recht een bijzondere locatie.
‘Van een sprookjeswereld naar de harde werkelijkheid’,
zo vergeleek Teun Muller, scheidend voorzitter van
Werkgevers Drechtsteden, de plaats van handeling met
die van vorig jaar; De Efteling. Er was dit jaar voor een
serieus en actueel onderwerp gekozen, namelijk cybercrime. Dagvoorzitter Dave Maasland van ESET nodigde
gedurende het ochtendprogramma diverse sprekers uit,
die vanuit hun expertise hun licht lieten schijnen op het
thema. Prof. dr. Rob de Wijk, de non-executive director
van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies,
beet het spits af.
In een uitgebreid betoog legde hij uit wat er binnen het
cyberspeelveld allemaal gaande is en hoe de wereld
verschuift. “Nederland is één van de grootste internetknooppunten ter wereld. Ons land is dus bij uitstek dé
plek om een digitale revolutie te starten. Hoe we dat
het beste aan kunnen pakken, daarover moeten we met
elkaar intensief overleg voeren. Het is belangrijk om meer
over alle dreigingen te weten te komen. Daar schort het
nu nog aan. De actoren, beweegredenen en technieken
rondom cybercrime zijn nog te onbekend. De scheidslijnen tussen cybercrime, spionage en aanvallen zijn
daarnaast vaak vaag.” Wat De Wijk wel met zekerheid kon
zeggen, was dat Nederland in vergelijking met andere
landen veel te maken heeft met phishing-aanvallen. “Dat
heeft te maken met het feit dat onze economie redelijk
goed draait en we in vergelijking met andere landen
groot gedigitaliseerd zijn.”
Vervolgens was het de beurt aan Danny Mekic. De technologie-, internet- en innovatie-expert stelde misdaad in de
nieuwe wereld centraal. Met de vraag ‘Wie is er weleens
gehackt?’ zag hij vertwijfeld wat vingers in de lucht gaan.
“De helft van de slachtoffers weet het inderdaad, maar
velen hebben geen idee. Cybercriminaliteit is nog heel
ongrijpbaar. Wie op Google het woord ‘cyber’ intoetst
en op afbeeldingen klikt, ziet veel blauw, wat tunnels en
codes. Zo abstract is het in werkelijkheid voor velen vaak
ook.” Zijn bevlogen verhaal over de eerste Trojan horses
in 1989 (floppy’s per post over aids), randsomware,
internetcriminelen op de most wanted lijst, kwetsbare
stemcomputers en privacy kon rekenen op veel interesse.
Na een moment voor Teun Muller, die op zijn laatste
Industriedag werd verrast door jachthoornblazers,
volgde na de lunch het middagprogramma, bestaande
uit diverse workshops. Zo gaven VitrumNet, ESET en
FourTOP ICT concreet advies over de stappen die onder-
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nemingen kunnen zetten om cybercriminelen buiten te houden en ging
het bij Ten Holter Noordam Advocaten over actualiteit en datalekken. Jan
Rutger van Zwet gaf een bijzondere workshop over de geschiedenis van
het Vredespaleis. Met een hoofd vol nieuwe informatie en inzichten zal
het gros van de bezoekers aan het einde van de middag weer terug zijn
gekeerd naar de Drechtsteden.

- Hendrik Jan van der Rhee
Drechtsteden Business
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Workshop Ten Holter Noordam

De hoofdsponsors
ESET
ESET wil een bijdrage leveren aan een veiligere en mooiere wereld.
Dit doen zij door het leveren van cybersecurityoplossingen,
diensten en service van ongekende kwaliteit. “Cybercrime is echter
een globale uitdaging die in de komende jaren alleen maar groter
zal worden. In dat kader zijn wij de good guys. Samen met gelijkgestemde partners is het ons streven om cybercriminelen zo min
mogelijk kans te geven,” aldus managing director Dave Maasland.
“Als metafoor gebruik ik vaak een bekende scene uit Planet Earth:
gnoes die met elkaar op hoop van zegen een rivier vol met krokodillen oversteken. Zo is het ook nog te vaak met cybercriminaliteit:
als bedrijf hoop je maar dat je niet getroffen zult worden. Om die
instelling te veranderen, zijn echt nog stappen te maken.”

VitrumNet
VitrumNet exploiteert het regionale glasvezelnetwerk van
Breedband Drechtsteden Groep BV voor zakelijk gebruik. Het
netwerk is volledig in eigendom en bedient op dit moment de
regio Barendrecht - Drechtsteden - Gorinchem - Leerdam. Er is een

Jaap van Oord

groot aantal gebruikers actief. Directeur Wico van Helden: “Geen
bedrijf kan nog bestaan zonder digitale bereikbaarheid. Daar
zitten positieve en negatieve kanten aan. Cybercrime en de daarbij
behorende maatregelen zijn onlosmakelijk gekoppeld aan de
digitale wereld van nu. Die wereld is zo snel en complex geworden
dat je daar niet verder in komt zonder inhoudelijke expertise en
betrouwbare partners.”

FourTOP ICT
FourTOP ICT staat sinds 1998 voor zorgeloos ICT-beheer, gericht
op het MKB. Samenwerken leuk en makkelijk maken voor alle
partners: dat is het devies. Zodoende zijn de diensten van FourTOP
ICT flexibel, proactief en preventief. Hierdoor worden problemen
voorkomen of vroegtijdig gesignaleerd. Directeur Jaap van Oord
ziet als ICT-leverancier tot zijn spijt de pijn van cybercrime helaas
regelmatig. “Door met elkaar na te denken over een goed securitybeleid, zijn veel risico`s tot een minimum te reduceren. Hierdoor
beperken we de kans op cybercrime.”

Jan Rutger van Zwet
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Dave Maasland
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Cybercrime; Wat weten we er eigenlijk van:

Weinig!

Wat we wel weten:

De valutasector (banken)

staat zwaar onder druk.
Rob de Wijk neemt ons in zijn lezing mee in de kwetsbaarheid van de
digitale wereld.
Machtsverhoudingen verschuiven. Handelsbelangen verschuiven naar
machtspolitiek. Onze macht t.o.v. China neemt af. China is ook niet
meer aanspreekbaar voor zijn acties in de Zuid Chinese zee, evenals
Rusland voor de Krim. Landen kijken steeds meer geo economisch.
Momenteel is er een digitale revolutie gaande. Onzekerheid en kwetsbaarheid neemt toe. Trump is gekozen, omdat er geen vertrouwen
meer is in bestaande systemen. Eigenlijk een revolutie! De Brexit is
hetzelfde. Als we de huidige opkomst van de ICT zetten tegenover de
vraag: Wat is hiervan het nuttig effect m.b.t de werkgelegenheid? Dan
wordt het lastig. Banen verdwijnen. En we weten eigenlijk niet hoe we

dit moeten compenseren.
Nederland is een van de grootste ICT knooppunten. En wij zijn ook
redelijk populair doordat onze economie breed draait en via internet
actief is. Dus ook uiterst kwetsbaar. Aan de hand van voorbeelden en
grafieken komen wij tot ontstellende uitslagen. Kortom; verontrustend.
Waar komt die dreiging vandaan? Rusland-China. We zullen dan ook
voldoende geld op tafel moeten leggen voor Cyber Security. En als we
een kosten-baten plaatje maken: Veel!
Internet-ICT staat zwaar onder druk. En "slechte" staten gebruiken dit
ook voor propaganda doeleinden.
Al met al geen lezing waar je vrolijk van wordt. Maar wel een lezing die
ons moet aansporen voor budgettering, maatregelen en discipline.

- Jan Brand
Brand BBA I BBA Architecten

Was u er ook in getuind?
“Wie heeft er weleens phishingmail
ontvangen?” met deze vraag heeft
Dave Maasland de aandacht van
de zaal. In de inleiding, die Dave
als dagvoorzitter verzorgt, vertelt
hij kort dat Eset in samenwerking
met Werkgevers Drechtsteden
een verassing heeft voor de zaal.
Kort samengevat is er een mail
uitgestuurd om bevestiging te
vragen over aanwezigheid op de
Industriedag. Door details had iedereen kunnen weten dat het een
phishing mail is, andere URL en onbekende secretaris Arthur, maar
praktisch iedereen bevestigt zijn deelname en ‘trapt erin’.Tijdens de

presentatie wordt verteld over de mogelijkheden die er op dit moment
zijn en hoe eenvoudig het is om informatie te verkrijgen, het advies
is voorzichtig omgaan met open Wi-Fi netwerken en het verbinden
hiermee. Zijn collega laat zien hoe makkelijk het is om verbinding te
maken met de diverse telefoons in de zaal die allemaal zoeken naar
een Wi-Fi netwerk. Security wordt steeds belangrijker en dit begint
door zelf oplettend te zijn in het delen van informatie en het verbinden
van apparaten.
De Industriedag is goed verzorgd en heeft een interessant en actueel
onderwerp aan het licht gebracht, waar gedurende de hele dag over
gesproken wordt en vragen over worden gesteld. Een succes.

- Dirk Rijnders
Sales Manager
Heeros Nederland BV

Data voor het oprapen
Privacy in de nieuwe wereld
Danny Mekic, ondernemer, ICT-expert en inspirerend spreker toonde
dat er in 1986 al sprake was computercriminaliteit. Virussen werden
via diskettes verspreid. Ook was er al sprake van zogenaamde
Ransomware (ongewenste software die data versleutelt en je
bestanden pas na betaling vrijgeeft). Daaruit bleek dat computercriminaliteit helaas ‘gewoon’ business is. Sommige criminelen hebben zelfs
een helpdesk die mensen helpt met betalingstransacties. Uiteraard
maken we liever geen gebruik van dergelijke dienstverlening, dus
is het van groot belang om te beschikken over een goede back-up.
Bovenal bleek het een fabel dat alleen mensen die iets te verbergen
hebben of over zeer vertrouwelijke informatie beschikken, het doelwit
zijn. Internetcriminelen gaan willekeurig te werk.
Ook werd stil gestaan bij privacy en wat dat eigenlijk is. Door Mekic
wordt het uitgelegd als de regie over wat je wel en niet wilt delen.
Iedereen heeft immers gedachten, voorkeuren en geheimen die niet
voor de buitenwereld bedoeld zijn. Dat vraagt bewustzijn van de

computergebruiker, goede beveiliging en een betrouwbare ICT-partner.
Vooral omdat onze voorkeuren en
interesses op internet wel bekend
zijn, door ons zoekgedrag of wat
we ‘leuk vinden’. Immers, wanneer
je ergens naar hebt gezocht, kom
je vaak later op andere pagina’s
informatie tegen die daar betrekking op heeft. Data ligt dus letterlijk
voor het oprapen, maar vrijwel altijd
is het verzamelen van deze informatie met het oog op privacy ongewenst. Dat zette veel bezoekers
aan het denken. Het bleek al met al een prima sessie vol praktische
voorbeelden en tips.

- Jan Mudde
Aspect | ICT

Kwalijke Ontwikkeling
De laatste tijd worden we steeds vaker geconfronteerd met no
shows bij aanmeldingen voor bijeenkomsten. Dit is heel vervelend
voor de organisatie die zijn uiterste best doet om voor u een
interessant event te organiseren en vooral voor de gastheer die
kosten noch moeite spaart om zijn bedrijf voor u te presenteren en
catering regelt op basis van het aantal aanmeldingen. Om u een
14

idee te geven. Bij de Industriedag hadden we 40 no show’s tegen
een bedrag van € 150,- per persoon. Ik hoop dat u zich realiseert
dat een no show naast een hoop irritatie ook kosten met zich
meebrengt. Neem de moeite om u af te melden. Wij nemen aan dat u
dat ook bij een zakelijke afspraak doet. Bezint eer u niet verschijnt!
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Rondetafelgesprek

Zowel werkgevers als werknemers

moeten vooruit blijven kijken
Het gaat weer beter met de economie, echter komt dit nog niet duidelijk tot uitdrukking op de arbeidsmarkt in de
Drechtsteden. Reden voor Werkgevers Drechtsteden om het rondetafelgesprek aan dit onderwerp te wijden.

We gaan in gesprek met André Boer - General manager van Krohne
Nederland, Renate Steenbergen - Manager Randstad Drechtsteden
Gorinchem en Tiel, Frans Winterwerp - Senior onderzoeker economie
en arbeidsmarkt bij Onderzoekbureau Drechtsteden en Richard
Kraaijeveld - directeur bij Van der Gijp Pipes & Parts. Arie van den Herik
- eigenaar van Quadraet – neemt de rol als tafelvoorzitter voor zijn
rekening.

Frans Winterwerp haakt hierop in: “We zien steeds meer wat wel de
‘zandloper economie’ wordt genoemd ontstaan. Banen voor lager
middelbaar opgeleiden verdwijnen. Wat rest zijn banen voor hoger
opgeleiden en de slecht betaalde onzekere baantjes aan de onderkant.
Maar bij die laatste worden lager opgeleiden vervolgens vaak weer
verdrongen door de lager middelbaar opgeleiden.”

Maritieme maakindustrie

Terugkomend op de stelling geeft André Boer aan dat de Drechtsteden
zich niet alleen als maritieme regio zou moeten profileren. “We moeten
oppassen dat we hiermee geen bedrijven en ondernemers verdrijven
uit de regio. Een diversiteit aan verschillende sectoren is gewenst,
veel zaken gerelateerd aan offshore kunnen namelijk ook heel goed
onshore gebruikt worden.” Frans Winterwerp knikt instemmend,
volgens de onderzoeker maakt het de regio kwetsbaar als zij alleen de
nadruk legt op de maritieme sector. “We moeten een grote diversiteit
aan bedrijven bij elkaar zien te krijgen en te houden. En met de kennis
die er in de regio aanwezig is en met de innovatie die hier plaatsvindt
kunnen bedrijven elkaar versterken. Er is veel knowhow aanwezig,
deels als spin-off van de maritieme cluster. Zo kan er bijvoorbeeld
tegenwoordig al van baggerspecie bakstenen worden gemaakt. ”

De regio moet afscheid nemen van haar traditionele positie van
centrum van de maritieme maakindustrie, is de eerste stelling die Arie
van den Herik op tafel legt. Richard Kraaijeveld geeft aan het hiermee
niet volledig eens te zijn. “We moeten er zeker geen afscheid van
nemen, maar wel inzien dat de maakindustrie continu aan verandering
onderhevig is. Het gaat steeds meer de kant van High Tech op. Hierdoor
moeten we steeds sneller bijsturen en zien we dat het maken anders
wordt. - Dit heeft tot gevolg dat er behoefte ontstaat aan een ander
type medewerker. Niet alle lager opgeleiden lukt het om het allemaal
nog bij te benen.
Zij zullen toch andere werkzaamheden moeten gaan verrichten of
een andere baan moeten zoeken.” André Boer beaamt dat de vraag
verandert. “In onze fabriek werken er voornamelijk medewerkers met
minimaal mbo 3 of 4 opleiding. Door de toenemende automatisering
wordt er veel meer van onze mensen verwacht. We hebben absoluut
nog goede vakmensen nodig, maar het niveau ligt gewoon hoger dan
jaren geleden. De lasser van vroeger is niet meer de lasser van nu, er
worden nu veel meer kwalificaties van hem verwacht.”

Zandloper economie
Renate Steenbergen ziet de vraag naar een ‘ander type’ personeel
eveneens terugkomen. “Medewerkers moeten steeds meer knowhow
hebben, dat zie ik in bijna alle sectoren terugkomen. Ondernemers
willen hun bedrijf slimmer en efficiënter inrichten om uiteindelijk
onderaan de streep goedkoper uit te komen.
Hierdoor ontstaat er een probleem aan de zogenaamde onderkant
van de arbeidsmarkt. Mensen die bijvoorbeeld de taal niet spreken
of weinig kennis hebben van ICT worden zo uitgesloten.” Richard
Kraaijeveld meent dat hiermee meer armoede in de hand wordt
gewerkt. “Het is een vervelend idee dat we weten dat er voor laag
opgeleide mensen over een bepaalde tijd nauwelijks meer banen zijn.
De overheid zou hierbij moeten ingrijpen en moeten zorgen dat ze
voor het werk dat ze doen een fatsoenlijke netto beloning ontvangen.”
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Diversiteit aan bedrijven

Renate Steenbergen geeft aan de regio uniek te vinden, echter dreigt
daar volgens haar het gevaar dat bedrijven elkaar in de greep houden.
Ze legt uit: “Doordat het vanwege de lage olieprijzen met een aantal
grote offshorebedrijven minder goed gaat, heeft dit ook gevolgen voor
de toeleveranciers in de regio. We moeten ook andere bedrijven die
aanwezig zijn in de Drechtsteden koesteren en oppassen dat zij niet
vertrekken.”

Economic Board
Arie van den Herik vraagt de deelnemers of de komst van een Economic
Board, waarvan het Drechtsteden bestuur aangegeven heeft er belang
in te zien, een bijdrage kan leveren aan een positieve economische
ontwikkeling. Richard Kraaijeveld: “Het is vooral belangrijk dat een
Economic Board een duidelijk plan en een visie heeft. De regio is
continu onderhevig aan veranderingen. Als bijvoorbeeld over drie
jaar de olieprijzen weer omhooggaan, schreeuwen we weer om de
mensen die nu ontslagen zijn of worden.” Renate Steenbergen: “Er
zou veel meer gekeken moeten worden naar duurzame inzetbaarheid van mensen. Als je breder opgeleid bent en meerdere functies
hebt uitgeoefend, heb je veel meer kans op een vervolgbaan of een
andere functie binnen een bedrijf. Iedereen heeft meerdere talenten.

v.n.l.r: Arie van den Herik, André Boer, Richard Kraaijeveld van Hemert, Renate Steenbergen en Frans Winterwerp
Neem een techneut, die heeft continu bijscholing nodig om alles bij te
benen, dat zou van veel meer werknemers verwacht mogen worden. De
verantwoordelijkheid voor flexibel en duurzaam inzetbaar personeel
ligt zowel bij de werknemer als bij de werkgever.” Frans Winterwerp
verwacht dat het vooral voor kleinere bedrijven in de praktijk lastig is
om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

Arbeidsmarkt in beweging
“We zouden mensen minder moeten pamperen. We moeten ze duidelijk
maken dat ze meer met zichzelf aan de gang moeten gaan omdat het
werk dat ze al voor een lange tijd doen, straks niet meer bestaat,”
aldus Richard Kraaijeveld. André Boer heeft dezelfde gedachte:
“Werkgevers moeten werknemers stimuleren continu aan zichzelf te
werken, dat snijdt aan twee kanten hout. Werkgevers hebben mensen
in dienst met meer knowhow en die flexibeler inzetbaar zijn en werknemers vinden eerder een nieuwe baan, mochten zij overtollig worden.”
Arie van den Herik geeft aan dat jongeren al veel gewend zijn anders
om te gaan met werk dan de oudere generaties. Renate Steenbergen
beaamt dat de arbeidsmarkt aan alle kanten in beweging is. “Veel
bedrijven hebben geleerd van de economische crisis dat ze hun bedrijf
flexibeler moeten inrichten om voort te blijven bestaan, dat vraag ook
een andere kijk op werken van het personeel. De traditionele manier
van werken met fulltimers van 9.00 tot 17.00 uur is niet langer voor elk
bedrijf het ultieme.”

Blijf werken aan jezelf!
Tot slot vragen we de deelnemers hoe zij zelf kijken naar de arbeidsmarkt en de economische kansen in de regio. André Boer begint met
een tip: “Ga nooit bij de pakken neerzitten, hoe slecht het ook gaat in
een bepaalde sector. Probeer creatieve oplossingen te vinden. Als we
terugkijken zijn er altijd bedrijven geweest die floreren. De bedrijven
die het hebben laten gebeuren zijn er niet meer.” Renate Steenbergen:
“Wij van Randstad zijn van werk en banen en merken dat het niet
alleen maar kommer en kwel is. We verliezen wel wat bij grote klanten,
maar door de toenemende vraag aan personeel in het midden- en
kleinbedrijf maken wij toch een groei door.” Frans Winterwerp ziet wel
wat in een soort van ‘Deltaplan’ om de vele ontslagen van de afgelopen
periode in de offshore het hoofd te kunnen bieden. Bijvoorbeeld
met reshoring in combinatie met procesinnovatie. De regio kan dat
faciliteren door bij voldoende belangstelling de door de Universiteit
van Tilburg ontwikkelde reshoring-tool aan het regionale bedrijfsleven beschikbaar te stellen. Tevens hoopt hij dat bedrijven wel oog
blijven houden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. “Ook
mensen met bijvoorbeeld een beperking hebben recht op werk en een
inkomen.” Richard Kraaijeveld eindigt met de opmerking dat zowel
werkgevers als werknemers vooruit moeten blijven kijken: “Blijf vooral
in beweging en blijf werken aan jezelf!”
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Speerpunten 2018

TITEL
“De vermindering van wet- en regelgeving vind ik nog steeds van
toepassing. De regeldruk vanuit de overheid belemmert bij het ondernemen. De overheid moet ondernemers juist meer faciliteren en het
ze niet onnodig moeilijk maken. Zo ervaar ik het aanvragen van een
vergunning bijvoorbeeld nog steeds als problematisch.
Daarnaast ben ik van mening dat de overheid meer moet inkopen bij
bedrijven in de regio. Hierbij moet zij niet alleen kijken naar de laagste
prijs, maar ook naar kwaliteit en kennis. Nu zie je regelmatig dat het
afgeleverde werk niet voldoet en na een korte periode weer opnieuw
gedaan moet worden. Bovendien wordt er vanwege de prijs nog vaak
voor een partij gekozen die niet uit de buurt komt. Op die manier
wordt er veel geld over de balk gegooid en niet goed omgegaan met
duurzaamheid.”

Arie Verhoeven
VMB Automation

Welke speerpunten

moeten er opgenomen worden in
het nieuwe boekje voor 2018

“Met de speerpunten kunnen we bij gemeenten en bestuurders aangeven wat onze prioriteiten zijn en hen vragen mee te werken aan de verbetering van zaken die van economisch belang zijn. In de meeste speerpunten van het huidige speerpuntenboekje kan ik me prima vinden, maar het
belangrijkste punt vind ik toch wel de bereikbaarheid. De problemen rondom de Merwedebrug bij Gorinchem - waarbij door haarscheurtjes in de
draagbalken de brug tijdelijk gesloten is geweest voor zware vrachtwagens - maken goed duidelijk hoe kwetsbaar we zijn als het om mobiliteit en
bereikbaarheid gaat. Ook in Dordrecht en de Drechtsteden hebben we hier mee te maken, Dordrecht is tenslotte toch een soort van eiland.
Ook de staat van de Moerdijkbrug is zeer zorgelijk. De brug moet nog jaren mee terwijl dat eigenlijk niet mogelijk is. Om eenzelfde situatie als bij
de Mewerdebrug te voorkomen, of nog erger, denk ik dat er meer prioriteit gelegd moet worden bij onze mobiliteit en bereikbaarheid.”

Jan Wolst
Dyckerhoff Basal

We vroegen het aan een aantal WD leden

“Voor mij zijn er twee belangrijke speerpunten: bereikbaarheid van en
voldoende economische vitaliteit in de Drechtsteden. Om de regio goed
bereikbaar te krijgen en te houden is de totale infrastructuur rondom
de Drechtsteden van belang. Focus ligt zeker op de A15, maar ook
A16 en N3 zijn relevant en daarnaast het openbaar vervoer en andere
transportmogelijkheden. Daarnaast zouden we moeten inzetten op
meer economische vitaliteit. Gelukkig heeft het Drechtsteden bestuur
aangekondigd belang te zien in een Economic board. Ik hoop dat dit
zich positief gaat ontwikkelen. Op dit moment profileren we ons vooral
als maritieme topregio, maar ik geloof dat er meer vitale sectoren
zijn in de regio zoals logistiek en dienstverlening die we niet uit het
oog moeten verliezen. Zeker gezien de berichten dat grote offshore
bedrijven het momenteel lastig hebben, zij zijn olieprijsgevoelig. In de
Drechtsteden hebben we veel te bieden wat onze regio aantrekkelijk
maakt om te werken, te wonen en te verblijven.”

Peter Deege
Drechtsteden Accountants en Adviseurs
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“Nu de toetreding van Hardinxveld Giesendam tot de Drechtsteden concreter
wordt is het belangrijk dat onze gemeente ook wat het bedrijfsleven betreft
op een goede manier kan aanhaken. Wegen de belangen van ondernemers uit
Hardinxveld Giesendam mee als het gaat om openbare aanbestedingen? Komen
zij op de ‘belangrijke lijstjes’ te staan en werken die dan ook?
Voor onze gemeente maar ook voor de andere gemeenten binnen het
Drechtsteden-verband zou het omtrent bereikbaarheid van belang zijn als de
verbreding van de A15 niet stopt bij Sliedrecht maar doorgetrokken wordt tot aan
knooppunt Gorinchem.
Een speerpunt dat zeker weer terug mag komen in het nieuwe speerpuntenboekje
is de stimulering van technisch onderwijs. Wat mij betreft mag de “HTS” zo snel
mogelijk weer terugkeren naar Dordrecht. Gelukkig hebben wij goede contacten
met scholen in de regio voor nieuwe technische medewerkers die wij vervolgens verder opleiden in eigen huis. Maar aan hoger technische schoolverlaters
is nauwelijks te komen. We zijn dan aangewezen op studenten die van de HRO
in Rotterdam komen, maar omdat er veel meer vraag dan aanbod is werkt dat
nauwelijks.”

Jan van Wingerden
Klimaatservice (Hardinxveld Giessendam)
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NIEUWS vanuit de Drechsteden

TITEL

Gemeente in zuid-holland zuid vragen minister
schultz om investering in binnenhavens te stimuleren

Achttien wethouders Economie in Zuid-Holland Zuid vragen minister Schultz van Infrastructuur en Milieu (I&M) om een
stimuleringsregeling voor binnenhavens en laad- en loskades. Een dergelijke regeling draagt in België al jarenlang
succesvol bij aan het stimuleren van vervoer over water met binnenvaartschepen.
Volgens de wethouders, verenigd in het Regionaal Economisch Overleg
(REO) Zuid-Holland Zuid, kan een nieuwe stimuleringsregeling particuliere investeringen in binnenhavens aanmoedigen. Door de regeling
worden, met een bijdrage van de overheid, particuliere kades voorzien
van een moderne laad- en loswal. In ruil tekenen marktpartijen een
contract en kiezen tien jaar lang voor vervoer per binnenvaartschip. Ook
derden die een vracht willen verschepen, hebben toegang tot de nieuwe
laad- en loskade. Tussen 2010 en 2015 zorgde een dergelijke regeling in
België voor groei van het containervervoer over water met 15%.

Dutch-Bulgarian Maritime Forum
groot succes
Op 27 oktober vond het Dutch-Bulgarian Maritime Forum plaats bij Veth Propulsion in Papendrecht. Netherlands Maritime Technology organiseerde in opdracht van de regio Drechtsteden aansluitend Business-to-business meetings. In
ruim drie uur tijd voerden 24 Bulgaarse maritieme bedrijven en 35 Nederlandse maritieme bedrijven meer dan 200
gesprekken met elkaar.
Tijdens het business forum en de business-to-business meetings
werden goede contacten gelegd tussen Nederlandse maritieme toeleveranciers en Bulgaarse maritieme bedrijven waaronder vier werven:
Bulyard Shipbuilding, MTG Dolphin PLC, Odessos Ship Repair Yard
en Ship Machine. Naast de Bulgaarse werven waren er ook bedrijven
aanwezig met andere maritieme disciplines waar de Nederlandse
maritieme bedrijven goede gesprekken mee voerden.

Burgemeester en voorzitter A.A.M. Brok: “Gedurende vijftien jaar
stedenband zie je de relatie intensiveren rond het thema economie.
De interactie tussen Bulgarije en Nederland, tussen Varna en de
Drechtsteden is van groot belang. We constateren dat een forum en
bedrijfsontmoetingen net dat duwtje in de rug kunnen betekenen. Ik
ben erg trots dat het concrete handel en contracten heeft opgeleverd.”

In Zuid-Holland Zuid liggen ruim veertig binnenhavens waarvan een
aantal met achterstallig onderhoud. Havens zijn vaak te ondiep en
kades te kort voor de huidige standaard-scheepslengte. Met de regeling
worden particuliere eigenaren gestimuleerd hun havens en laad- en
loskades aan te passen aan de eisen van de moderne binnenvaart.
De afgelopen jaren heeft minister Schultz de ontwikkeling van binnenhavens al gestimuleerd. Voor verdere groei van de binnenvaart kan
Nederland als varende natie verdere stappen zetten, zo vinden de
wethouders Economie. Bijvoorbeeld met halteplaatsen, shuttleverbindingen en verruiming van het aantal overnachtingsplaatsen voor
de schippers. Samenwerking met buurlanden en Europa is belangrijk,
bijvoorbeeld voor investeringen uit EU-fondsen.
Het Regionaal Economisch Overleg (REO) Zuid-Holland Zuid vertegenwoordigt achttien gemeenten in drie regio's.
•
Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Gorinchem,
Leerdam, Molenwaard en Zederik in de regio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden;
•
Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht en Zwijndrecht in de regio Drechtsteden
•
Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen in
de regio Hoeksche Waard en de gemeente Goeree-Overflakkee.

Ofschoon de wethouders Economie enthousiast zijn over de introductie
in Nederland van zo'n regeling, is het natuurlijk ook heel belangrijk dat
de bedrijven in onze regio (grootvervoerders en waterbouwkundige
bedrijven niet in de laatste plaats!) het signaal van de wethouders voor
zichzelf oppikken en zich de vraag stellen: heb ik zo'n flinke vracht
dicht bij het water of zo'n kade die onze wethouders graag weer in
werking zien komen voor directe vrachtoverslag naar de binnenvaart?

De Drechtsteden profileren zich graag als maritieme topregio, maar het
is natuurlijk wel zaak dat de bedrijven alhier in deze een voorbeeldfunctie aan de dag leggen: welke kansen kunnen we in deze nog verder
c.q. beter benutten dan we tot nu toe doen? Het zou fijn zijn als ieder
bedrijf op dit punt eens even goed naar de eigen bedrijfsvoering kijkt
en de mogelijkheden die nabij de eigen voordeur liggen nog eens goed
tegen het licht te houden of dat over het water kan en daarover ook
actief het overleg met de vergunningverlenende instanties aan te gaan.
Een ligging aan de grote rivieren biedt al veel kansen voor grotere
faciliteiten zoals in de Dordtse Zeehavens of het Container Transferium
Rotterdam-oost in Alblasserdam, maar benutten we als bedrijven wel
de vele extra kansen voor faciliteiten die functioneren in het fijnmazige
netwerk? Welke werkloze kades zouden we opnieuw aan het werk
kunnen krijgen? Er zijn tenslotte genoeg binnenvaartschepen die graag
een vrachtje komen oppikken, toch?
De werkgevers Drechtsteden onderschrijven de oproep van de 18
wethouders en willen ook langs eigen kanalen het gesprek met de
minister over de wenselijkheid van deze regeling aangaan.

- Gerard Nijensteen
Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid
Secretaris/Programmamanager bedrijventerreinen

De heer Veth van Veth Propulsion: “Voor ons is Bulgarije een nieuwe
markt en we hebben nu een eerste order gekregen uit dat land. Een
van de bezoekende Bulgaarse bedrijven, Dolphin Shipyard, bouwt een
grote sleepboot met twee voortstuwingsinstallaties van ons.”
Het business-forum komt voort uit de stedenbandrelatie tussen
Dordrecht en Varna. Namens de Drechtsteden voerden burgemeester
Brok als voorzitter van het Drechtstedenbestuur en regionaal portefeuillehouder Economie Van Eekelen uit Papendrecht het woord.
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Meer informatie over de regio
Drechtsteden: www.drechtsteden.nl
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NIEUWS vanuit de Drechsteden

Jubilerende ondernemers in het zonnetje gezet
Op woensdag 2 november werden Dordtse ondernemers die dit jaar
een jubileum vieren in het zonnetje gezet door Jasper Mos, wethouder
Financiën, Economische Zaken, Grond- en Vastgoedbedrijf.
De gemeente Dordrecht is trots op haar ondernemers en stimuleert een
gezond ondernemersklimaat.

MKB-Katalysatorfonds steunt
haalbaarheidsonderzoek
vernieuwend Smart Fender Systeem
Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden kent een subsidie toe van € 25.000,- aan het bedrijf FactoryLab uit Zwijndrecht. FactoryLab gebruikt de subsidie voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een ‘Smart Fender Systeem’
dat havengebieden kan helpen bij het effectief en veilig gebruik van aanmeerlocaties. Het bedrijf zelf investeert €
39.500,- in het project. De adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds noemt het project ‘vernieuwend en duurzaam’. Als de ontwikkeling van het systeem haalbaar blijkt, levert dat volgens de Adviescommissie economisch voordeel op voor de regio.
Eenvoudig controleren op afstand
Havens maken bij hun aanlegplaatsen gebruik van rubber ‘fenders’
om te voorkomen dat afmerende schepen schade veroorzaken aan de
kade. FactoryLab wil deze fenders voorzien van sensoren die onder
meer schade, de staat van onderhoud en de bezetting (ligt er een
schip?) kunnen meten. De informatie die zo wordt verkregen, is direct
zichtbaar voor de beheerder. Die kan daardoor bijvoorbeeld snel
ingrijpen bij schade en beter bepalen wanneer onderhoud nodig is. Dat
zorgt voor een veilige werkomgeving en bespaart ook kosten omdat
er minder ‘downtime’ is. Uiteindelijk zal dat leiden tot goedkopere en
efficiëntere ligplaatsen.
Gertjan Strietman van FactoryLab:
“Wij geloven dat de ontwikkeling van de Smart Fender zal bijdragen
aan het gehele SmartPortSystems programma dat wij leveren. De
reeds bestaande vraag uit de markt en de bereidheid van de Haven
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140 jaar: Hoogland-Mennens
40 jaar: Krohne Altometer
25 jaar: Rob Heijkoop Trading

Nieuwe naam en website voor
Innovatie Award Drechtsteden
Vanwege het succes van de Innovatie Award Drechtsteden wordt de prestigieuze prijs uiteraard volgend jaar ook weer
uitgereikt. Echter niet meer onder die naam, maar onder de noemer Innovation Award ZHZ. Hierdoor is de verkiezing
voor nog meer bedrijven en organisaties interessant.

van Rotterdam om als testlocatie op te treden, bevestigen dat dit een
succes kan worden. Daarom investeren we zelf flink in dit project. De
subsidie van het MKB-katalysatorfonds geeft ons daarbij extra wind in
de rug.”

Winst voor de regio
FactoryLab is gevestigd in Zwijndrecht, werkt nauw samen met
zusterbedrijf Straatman Machinefabriek in Zwijndrecht en een reeks
aan toeleveranciers in de regio. Met een Smart Fender Systeem kan
FactoryLab straks beter concurreren op de internationale fendermarkt, wat zich ook zal vertalen in meer werkgelegenheid in de regio.
Wethouder Robert Kreukniet: “We zeggen het misschien niet vaak
genoeg hardop, maar we zijn als gemeente, als regio enorm trots op
dit soort innovatieve bedrijven die voorop durven te lopen in een sterk
concurrerende wereldwijde markt.”

De volgende WD ondernemers worden van harte gefeliciteerd met hun
jubileum:

Op woensdag 14 juni vindt tijdens een feestelijk event de uitreiking
plaats van de vierde editie. Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe,
verbeterde website, dus inschrijven kan vanaf nu heel eenvoudig via
www.innovationawardzhz.nl. Nadat de voorinschrijving, met uitleg over
de innovatie, is ontvangen zal de organisatie contact opnemen met
de kandidaat over het vervolg van de procedure. Een vakkundige jury
maakt dan in een later stadium de genomineerden bekend. De criteria
wijken niet in grote mate af van de vorige edities. Uitgangspunt is dat

de innovatie een product, dienst of samenwerkingsverband kan zijn,
zowel technologisch als niet-technologisch van aard.
De Innovatie Award ZHZ is een gezamenlijk initiatief van Werkgevers
Drechtsteden en Drechtsteden BUSINESS en mag zich verheugen
in een breed draagvlak onder bedrijven, instellingen en regionale
en lokale overheden. Wie wordt de opvolger van BFT Transport uit
Zwijndrecht? Op woensdag 14 juni weten we het. Ook in 2017 zal
rondom de uitreiking een avondvullend programma op poten worden
gezet, net als tijdens de vorige editie met het Postillion Hotel Dordrecht
als plaats van handeling. Naast de uitreiking van de Innovatie Award
werden er in 2016 onder aanvoering van het Da Vinci College en
Metalent ook prijzen uitgedeeld aan MBO-studenten die uitblonken bij
hun leerbedrijf. Daarnaast reikt NexTecH ook volgend jaar weer enkele
scholarships uit aan leerlingen havo 5 en vwo 6 die opvallen met hun
technische profielwerkstuk.
Meer informatie over de Innovation Award ZHZ is te vinden op:

www.innovationawardzhz.nl
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Helpt u ons met een duurzame regio?
Met het Klimaatakkoord verbindt ook de Drechtsteden zich aan de landelijke klimaatdoelstellingen en het leveren van een
bijdrage aan energiebesparing, duurzame energie en CO2-reductie. Een behoorlijke opgave. De Drechtsteden werken
daarom samen met partners aan het duurzaam maken van de omgeving. We willen graag een goed leefklimaat met een
optimale woon- en werkomgeving. Nu en in de toekomst.
Binnen de regio Drechtsteden zijn de ambities vastgelegd in een
Regionaal Duurzaamheidsprogramma. Zo dringen we de milieuoverlast
zoveel mogelijk terug, verbeteren we de externe- en waterveiligheid,
de luchtkwaliteit in de Drechtsteden en werken we aan een duurzame
A15, A16 en N3. Ook bevorderen we een duurzamer openbaar vervoer
en werken we samen met de Verkeersonderneming en bedrijven aan
spitsmijdingen.

Ook werken we samen met Drechtse Stromen aan een aanpak om
inwoners te laten investeren in zonnepanelen op daken van de
gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Zo kunnen inwoners
toch zelf energie opwekken en profiteren van de opbrengsten. Heeft u
als ondernemer ook een eigen pand met een groot dakoppervlak? En
wilt u inwoners ook de mogelijkheid geven om op uw dak te investeren
in zonnepanelen? Neem dan contact op met Drechtse Stromen

(www.drechtsestromen.net, e-mail: secr.drechtsestromen.nl).
Samen met Cirkellab hebben we de kansen voor circulaire economie
in de maritieme sector onderzocht. HVC legt het warmtenet aan in
Dordrecht. Met HVC, kijken we nu naar uitbreiding van het warmtenet
naar de rest van de regio.

Er is al veel voortgang geboekt, maar de duurzame ontwikkelingen in
de Drechtsteden verdienen ook in de toekomst de aandacht. Daarom
zitten we niet stil en werken we het komende jaar aan een regionale
energiestrategie. En dit doen we niet alleen, maar samen met u!

Scholen en sportverenigingen aan de slag met energiebesparing
In 2015 zijn we gestart met diverse projecten gericht op energiebesparing en duurzame energieopwekking bij scholen en sportverenigingen.
Om scholen te helpen met energiebesparing en een beter binnenklimaat bieden we basisscholen in de regio een energieprestatiekeuring
van het schoolgebouw aan met daarbij een advies welke maatregelen
interessant zijn voor een beter binnenklimaat en energiebesparing.
Duurzaamheidscentrum Weizigt biedt de scholen een gastles
Energieke Scholen aan voor leerlingen van groep 7 of 8.
Alle sportverenigingen met een eigen accommodatie in de
Drechtsteden kregen een gratis energiescan aangeboden. Twintig
verenigingen hebben hier ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt.
Stichting Stimular bezocht de verenigingen en bracht in kaart welke
maatregelen energiebesparingen opleveren. De verenigingen zijn hier
nu mee aan de slag.
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samen aan de slag voor een duurzame regio!
De Drechtsteden zijn door de VNG uitgekozen als één van de vijf pilotregio’s om een regionale energiestrategie te ontwikkelen. Deze strategie stippelt de route uit hoe de energievoorziening in de Drechtsteden duurzamer kan, met als stip op
de horizon een energieneutrale regio. Dat betekent dat alle energie die we nog verbruiken, duurzaam wordt opgewekt.
Een enorme ambitie, waar inwoners, bedrijven, overheden en instellingen met elkaar de schouders onder zetten.
Meeste winst
Projectwethouder Rik van der Linden: “Er gebeurt in de regio al heel
veel op het gebied van energie. Acties rond energiebesparing, de
aanleg van het warmtenet en inzet op opwekking van schone energie
uit zon en wind. Maar dat is nog niet genoeg om onze doelstellingen
te halen. De enige manier om dat te doen is door samen te werken,
krachten in de regio nog meer te bundelen en aan te haken op
ontwikkelingen in de economie, de water- en afvalsector, mobiliteit en
leefbaarheid. Inwoners, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke
organisaties moeten de handen ineen slaan. De energiestrategie helpt
om te bepalen waar de meeste winst valt te halen en hoe we onze regio
zo duurzaam mogelijk kunnen maken.”

Energiebesparing en opwekking bij inwoners
Tenslotte heeft de Drechtsteden samen met Bleeve een Regionaal
Energieloket voor huiseigenaren (regionaalenergieloket.nl/drechtsteden) gelanceerd. Woningeigenaren kunnen op deze website terecht
met vragen over energiebesparende maatregelen en snel zien welke
maatregelen interessant zijn om te nemen en welke regionale bedrijven
en initiatieven (bijvoorbeeld Drechtse Stromen met de Blok voor Blok
aanpak) hierbij kunnen helpen. Ook worden gekoppeld aan de landelijke subsidies groepsaankopen georganiseerd. Op dit moment kunnen
huiseigenaren meedoen aan een groepsaankoop isolatie.

Energiestrategie Drechtsteden:

Actieteams

- Miranda de Waart
Communicatie
Servicecentrum Drechtsteden

Zes actieteams werken er nu aan om die strategie echt concreet te
maken. Dat gebeurt in thema’s, zoals ‘woningen en autogebruik’,
‘diensten en industrie’, ‘transport en maritiem’ en ‘nieuwe energieopties’. In het voorjaar van 2017 moet de strategie uitgewerkt zijn. Boven
deze actieteams staat een Raad van Advies waarin Bert de Winter
namens de Werkgevers Drechtsteden is vertegenwoordigd.

Pilotregio
Naast de Drechtsteden zijn er nog vier andere pilotregio’s: MiddenHolland, West-Brabant, Hart van Brabant en Friesland. Ook andere
regio’s in Nederland bereiden zich voor op een regionale energiestrategie. Zij maken hierbij gebruik van de ervaringen die de vijf pilotregio’s
opdoen en die op elkaar afstemmen. Uiteindelijk moeten alle regio’s
een energiestrategie hebben, zodat we landelijk aan de afgesproken
Europese klimaatdoelstellingen kunnen voldoen.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de Energiestrategie Drechtsteden
contact op met;
- Jos Benner,
Programmamanager Energiestrategie Drechtsteden,
t. 06 1533 3577,
www.drechtsteden.nl/energiestrategie
- Bert de Winter,
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl.
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Verbindt circulaire kansen aan
de Maritieme Topregio!

Het actie-onderzoek ‘Circulaire Kansen in de Maritieme Topregio’ werd
28 november feestelijk afgesloten met een ‘Pitch&Pledge’ bijeenkomst
bij de Rabobank Drechtsteden. Tijdens deze bijeenkomst namen
de portefeuillehouders Anouk van Eekelen en Hans Tanis van de
Drechtsteden het rapport symbolisch in ontvangst: “Wij zijn trots op
de uitkomsten van het onderzoek met prachtige circulaire initiatieven
in en voor de Drechtsteden. We roepen bedrijven op elkaar te blijven
opzoeken om kennis en inspiratie te delen en gewoon te beginnen!”
Wat betekenen Circulaire Kansen voor de Maritieme Topregio?
Het resultaat van het onderzoek Circulaire Kansen in de Maritieme
Topregio – dat Cirkellab heeft uitgevoerd voor de Drechtsteden – is een
‘kaart’ van kansrijke initiatieven en innovaties voor de maritieme sector
in de regio. In de binnenvaart ligt er bijvoorbeeld een kans om meer
waarde te halen uit schepen die nu in de vaart zijn, door hergebruik en
herbouw. Onderdelen zoals generatorsets van afgeschreven offshore
platforms kunnen ergens anders een tweede leven krijgen. Voor de
waterbouw ligt er een concrete kans in hergebruik van baggerslib voor
nieuwe bouwproducten.

Vernieuwende pitches: van herwinbare grondstoffen als brandstof tot
aan het schip van de toekomst!
Tijdens de ‘Pitch & Pledge’ bijeenkomst passeerden uiteenlopende
circulaire onderwerpen de revue. Aanwezigen hoorden oplossingen
voor de plastic soep zoals Ranmarine die een ‘Waste Shark’ heeft
ontwikkelt die drijvend afval ‘opslokt’ en een pilot gaat starten in de
gemeente Dordrecht. Hoe er meer waarde gehaald kan worden uit het
slimmer slopen van afgedankte plezierbootjes en daarmee arbeidsplekken gecreëerd kunnen worden. Bovendien zijn er economische
kansen voor het verlengen van de levensduur van machines en motoren
door het toepassen van circulaire ontwerpstrategieën. Henk Nieboer
van Ecoshape sloot af: “Ik nodig alle betrokkenen volgend jaar uit
nogmaals bij elkaar te komen in ons nieuwe ‘Building with Nature’
center om te kijken waar we met elkaar staan en hoe we de circulaire
pitches van vandaag omgezet hebben tot circulaire actie.”
Meer informatie over het onderzoek Circulaire Kansen Maritieme
Topregio via info@cirkellab.nl.
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Naar mate het gebruik van Wifi toeneemt, neemt ook de kwetsbaarheid voor
zowel opportunistische als gerichte cyber aanvallen toe. Dit kan variëren
van eenvoudig vandalisme tot geavanceerde aanvallen met commerciële,
politieke of sociale motieven. Organisaties die hun draadloze netwerken
niet of niet goed beveiligd hebben, stellen hun klanten, partners
en interne gebruikers bloot aan een aantal risico's:

PASS WORD

1

Wifi wachtwoord eenvoudig te kraken
Draadloze access points die nog steeds gebruik maken
van oudere beveiligingsprotocollen, zoals WEP, zijn
een makkelijk doelwit. Het is algemeen bekend dat
de wachtwoorden dan eenvoudig te kraken zijn

2

Malafide hotspots
Niets fysieks weerhoudt een cyber crimineel om een access point in de buurt van
uw bedrijf te activeren. Zo kan eenvoudig een hotspot beschikbaar gesteld worden
met een SSID die op uw bedrijfsnaam lijkt en klanten uitnodigt om in te loggen.
Slachtoffers staan zo open om geïnfecteerd te worden met kwaadaardige codes

3

Malware infectie
Gebruikers van een gast draadloos netwerk zijn onbewust kwetsbaar voor
malware, die door medegebruikers met slechte bedoelingen wordt verspreid.
Hackers creëren zo een ʻachterdeurʼ in het netwerk die hen op een later tijdstip
de mogelijkheid biedt om bedrijfsdata te stelen

Afluisteren

4

Gebruikers van een onbeveiligd openbaar of gast Wifi lopen het risico dat hun
internetverkeer wordt ʻafgeluisterdʼ door een nieuwsgierige medegebruiker

5

Diefstal van data
Wifi gebruikers lopen het risico dat hun bestanden
gestolen kunnen worden. Data, zoals privé en/of
bedrijfsdocumenten, die verzonden wordt via het
netwerk kan onderschept worden door cyber criminelen

0ngepast en illegaal misbruik

6

Bedrijven die een openbaar en/of gast Wifi netwerk
ter beschikking stellen, lopen het risico dat ze misbruikt worden als middel om
schadelijke communicatie met ʻadultʼ of extremistische inhoud. te verspreiden.
Illegale downloads via dit netwerk kunnen zelfs, door schending van auteursrecht,
leiden tot rechtszaken

7

Naarmate het aantal draadloze gebruikers op het netwerk groeit, wordt ook
de kans groter dat één van de medegebruikers geïnfecteerd is. Bewust of
onbewust kunnen mobiele aanvallen zich verspreiden van gast naar gast,
zonder dat het eerste slachtoffer zich hiervan bewust is

8

Cyber criminelen kunnen uw data onderscheppen door als tussenpersoon in het
draadloze netwerk te fungeren. Veelal maken ze dan gebruik van een access point
met een zelfde SSID naam als het Wifi netwerk waarmee u denkt dat u verbonden bent.
Uw internet verkeer kan dan niet alleen gelezen, maar ook bestuurd worden.

9

Een DoS aanval kan de beschikbaarheid van een draadloos
netwerk platleggen. Grote hoeveelheden data worden dan
opzettelijk verstuurd naar legitieme access points,
waardoor het niet meer gebruikt kan worden

Slechte buren

Man-in-the-middle aanval

DoS aanval

10
???

11

Aanval van een bekende onbekende
Cyber criminelen proberen de Wifi beveiliging te doorbreken
door hun apparaten te vermommen als een legitiem apparaat
met een bekend MAC-adres

???
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Misconfiguratie
Het implementeren van access points zonder de aanbevolen procedures
voor Wifi beveiliging te hanteren, kan leiden tot onjuiste configuraties.
Dit heeft direct gevolgen voor de veiligheid van het draadloos netwerk
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BEREIKBAARHEID

Alles uit
de kast voor
bereikbaarheid!
Met deze kreet start de TU Delft een project met Werkgevers Drechtsteden,
gericht op maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid van het
gebied. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat de filekosten die het
wegvervoer ondervindt op het traject Ridderkerk-Gorinchem 10 miljoen
euro per jaar bedragen, en op de A16 tussen Ridderkerk en Klaverpolder
de helft hiervan. Gegeven de strategische ligging van de Drechtsteden
als draaischijf tussen mainport, greenport en achterlandcorridors, is
een verbetering van de bereikbaarheid van groot belang.
De oplossing moet komen van een cocktail van maatregelen, want infrastructuuraanleg alleen is ontoereikend, onzeker en biedt vaak slechts
tijdelijke verlichting. Maatregelen zijn denkbaar op verschillende
terreinen. Tegenwoordig wordt steeds meer ingezet op nieuwe instrumenten, die erop gericht zijn beschikbare infrastructuur optimaal te
benutten. De baten zijn ernaar: 1% minder voertuigen in de spits scheelt
toch al gauw 10% minder files, volgens het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu. In de regio Rotterdam helpt de Verkeersonderneming (een
samenwerking van de Gemeente, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf )
bedrijven om de spits te mijden. Door een beter uitgekiende logistiek
kunnen er win-win effecten te behalen zijn. Menig transport is te
voorkomen of kan efficiënter door betere informatie-uitwisseling. Ook in
diverse landen is al sprake van tol- of congestieheffing, wat het verkeer

Nieuwe

leden
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gezocht

in de spits heeft teruggebracht. Nu zal deze momenteel niet snel op
de sympathie van de burger rekenen. Maar als ook het doorgaande
verkeer geld in het laatje brengt, dat aan de bereikbaarheid van de
regio kan worden uitgegeven, ligt dat wellicht anders. De Drechtsteden
hebben tenslotte een sterk multimodaal logistiek profiel, met een
enorme historie in het bedienen van stromen op binnenvaart en spoor.
Vergeleken met het wegvervoer zijn deze modaliteiten nog onderbenut.
Niet alleen de regionale economie heeft last van files, het is ook slecht
voor het milieu. Als blijkt dat maatregelen de milieuoverlast verminderen, kan dat een extra argument zijn voor beleidsmakers om deze
(mee) te financieren. Juist na de milieuafspraken in Parijs zal de CO2
emissie nog verder omlaag moeten. Truckfabrikanten hebben met de
euro 6 motor weer een sterk staaltje van zuinigheid afgeleverd, maar het
moet nog sterker. De zgn. carbon efficiency (uitgestoten CO2 per tonkm)
moet een factor 6 omlaag, willen we de Parijs-doelen halen!
We gaan daarom op zoek naar duurzame bereikbaarheid: voor economie
en milieu, voor iedereen. In het voorjaar kunt u de resultaten verwachten
van ons onderzoek.

- Lori Tavasszy
bijzonder hoogleraar Goederenvervoer
en Logistiek bij TBM

,,Met meer leden kunnen we nog meer bereiken, zo simpel is het’’,
aldus WD-voorzitter Teun Muller. ,,Meer leden betekent dat we meer
contributie binnen krijgen en dat vergroot onze mogelijkheden om
zaken aan te pakken. De WD is een vrijwilligersorganisatie maar wordt
wel ondersteund door een professioneel secretariaat. Daarin zijn we
uniek als ondernemersvereniging in de regio en dat geeft ons ook veel
slagkracht. Toch zijn er zaken die blijven liggen omdat we de middelen
missen om ermee aan de slag te gaan. We hebben nu 220 leden en als
ik naar deze regio kijk dan moet een verdubbeling mogelijk zijn. Als elk
lid een nieuw lid werft, dan zou dat ons allemaal echt enorm helpen.
Mag ik op u rekenen?”

Vernieuwing openbaar vervoer in
regio samen met provincie opgepakt
De huidige concessie voor het openbaar vervoer in de Drechtsteden
en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden loopt eind 2018 af. De Provincie
Zuid Holland is als opdrachtgever gestart met de voorbereidingen
voor de nieuwe concessie. Om er voor te zorgen dat de overgang naar
de nieuwe concessie soepel verloopt, werkt de provincie al vanaf het
begin nauw samen met de regio. Zij bepalen gezamenlijk de belangrijke uitgangspunten voor het nieuwe openbaar vervoer in de regio;
beschikbaar, betaalbaar en betrouwbaar, duurzaam en ontwikkelend
openbaar vervoer in de regio.
Samen willen de Provincie, Drechtsteden en AlblasserwaardVijfheerenlanden openbaar vervoer dat past bij de vervoervraag in het
gebied. Snelle en frequente verbindingen, waaronder de succesvolle
MerwedeLingelijn, en goede voorzieningen bij de haltes vormen de
basis. Dit gecombineerd met slimme vervoersoplossingen, die uitgaan
van de vraag, zorgt ervoor dat mensen zo goed mogelijk van deur tot
deur kunnen reizen.
Op 9 november heeft Provinciale Staten deze kaders voor beleid
vastgesteld. De komende tijd gaan we aan de slag met het programma
van eisen. Het is de planning om uiterlijk in april 2017 te starten met de
aanbesteding.

Gedeputeerde Floor Vermeulen, wethouder Hans Feije van AlblasserwaardVijfheerenlanden en portefuillehouder Hans Tanis ondertekenen de afspraken
voor samenwerking voor de openbaar vervoer DAV consessie

Motie steunt prioriteit A15
in Tweede Kamer
Portefeuillehouder Bereikbaarheid Hans Tanis heeft medio november
namens de werkgeversorganisaties in de Drechtsteden, minister
Schultz van Haegen en de gedeputeerde Vermeulen van de
Provincie Zuid-Holland, per brief gevraagd om topprioriteit en
200 miljoen voor robuuste en duurzame aanpassingen op de A15
Papendrecht-Gorinchem.
De schade voor de Nederlandse economie groeit explosief door de
vele files. In 2015 steeg de financiële schade met 30 procent tot 1,1
miljard euro, blijkt uit berekeningen van TNO. De A15 voert de lijst aan
als duurste file van Nederland. De zorgen over de A15, in het bijzonder
op het tracé Papendrecht – Gorinchem, en de negatieve gevolgen
voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in onze regio, groeien per dag.
De VVD en de PvdA hebben dinsdag 29 november in de Tweede
Kamer een motie ingediend met daarin de vraag aan minister Schultz
om de aanpak van het fileprobleem op de A15 tussen Ridderkerk
en Gorinchem prioriteit te geven. De regeringspartijen vragen de
minister om de A15 met prioriteit op te nemen in het programma

‘Goederencorridor Oost’. Voor dit programma is onlangs 200 miljoen
euro vrijgemaakt.
Een meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich achter de motie
van de VVD en PVDA.
Hans Tanis is opgetogen over het bereikte resultaat en geeft aan dat
het succes mede te danken is aan de lobbyactiviteiten. Hij wil echter
nog niet op de zaken vooruit lopen. Nu de motie is aangenomen
betekent dit dat dit deel van de A15 op de projectenlijst komt te staan.
Uiteraard mits de minister de motie ook aanneemt en niet naast zich
neerlegt”, aldus Tanis.
Er zal waarschijnlijk volgend jaar een plan worden opgesteld door de
minister. Tanis vertelt: ,,Dat betekent dat er extra middelen beschikbaar komen en daarmee is er een grote kans dat we voor 2028 aan de
gang zijn. We moeten echter niet vergeten dat er nog allerlei onderzoeken en procedures moeten worden gevolgd over zaken als geluid en
beschermende dieren. Het is dus wel van belang om druk op de ketel te
houden”
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FISCALE column

Juridische column

Vereenvoudiging
teruggave btw

oninbare vorderingen
Iedere ondernemer zal ermee te maken hebben: klanten die hun rekening om wat voor reden dan ook niet betalen.
De btw op zo’n vordering is allang afgedragen aan de Belastingdienst. Pas als definitief zeker is dat de afnemer niet
betaalt, kan de afgedragen btw bij de Belastingdienst worden teruggevorderd. In de praktijk bestaat veel discussie met
de Belastingdienst over het juiste moment waarop dat moet gebeuren. Daarnaast moet dit ook nog eens
via een apart verzoek.
Vereenvoudiging
Vereenvoudiging is (alweer) één van de speerpunten van het belastingplan. Hierin is opgenomen dat de terugvordering van btw voortaan
via de reguliere aangifte mag plaatsvinden in plaats van via een apart
verzoek. Bovendien wordt een fictie opgenomen dat de btw automatisch oninbaar wordt als de klant niet heeft betaald binnen een jaar na
het einde van de betaaltermijn. Dit zijn inderdaad vereenvoudigingen!

Spiegelbeeld
Aan de andere kant van de medaille zit de niet-betalende klant. Hij
heeft de in rekening gebrachte btw al teruggevraagd. Ook hier komt
een fictie: als na een jaar de rekening nog niet is voldaan, moet de btw
worden terugbetaald aan de Belastingdienst. Voor beide kanten komt
overigens wel een herstelmogelijk als de rekening ná een jaar alsnog
wordt betaald.

Overgangsrecht
Er is ook voorzien in overgangsrecht. Voor leveranciers begint de
nieuwe termijn van één jaar pas te lopen te lopen op 01-01-2017.
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De eerste teruggave op grond van de nieuwe regeling valt dus pas
in 2018 (tenzij in 2017 al duidelijk wordt dat de vordering definitief
oninbaar is). Voor niet-betalende afnemers werkt de regeling direct
op 01-01-2017. Dat betekent dat de btw op onbetaalde rekeningen
waarvan de betaaltermijn al meer dan een jaar is verstreken, al in 2017
moet worden terugbetaald.

Actie
Ondernemers zullen hun crediteuren- en debiteurenoverzicht zodanig
moeten inrichten dat duidelijk wordt wanneer de betaaltermijn met
meer dan een jaar is overschreden. Dat is hét moment om de btw terug
te vragen of terug te betalen. Ook hier geldt dat de teruggave wel in het
juiste tijdvak moet worden geclaimd. Zorg dus dat het inzicht bestaat in
januari. Werk aan de winkel tussen kerst en oud & nieuw?

Smile!

Als je iets ongevraagd toegestuurd krijgt, behoef je daar niet voor te betalen. Dat klinkt logisch en dat is het ook.
Eigenlijk is dat gewoon een uitwerking van “vraag en aanbod”. Je kunt wel iets aanbieden, maar als daar niet om
gevraagd is, komt er geen overeenkomst tot stand. Toch kan deze wettelijke regel (artikel 7:7 van het Burgerlijk
Wetboek) tot opmerkelijke uitkomsten leiden.
Dat bewijst een uitspraak die de Rechtbank Overijssel eerder dit
jaar deed. Het ging daarbij om een schoolfotograaf, die in opdracht
van de school alle leerlingen op de gevoelige plaat had vastgelegd. Tegenwoordig werken veel schoolfotografen weliswaar met
digitale systemen, maar vaak worden ook nog steeds de ouderwetse
envelopjes met foto’s aan de ouders gestuurd of aan de kinderen
meegegeven naar huis. Daarbij wordt dan vermeld dat je de foto’s
moet betalen als je ze wilt houden of terug moet sturen (als je ze niet
wilt houden). De schoolfotograaf had keurig een machtigingsformulier
voor automatische incasso bijgesloten met daarop de tekst “binnen
10 dagen terugsturen, anders verplicht u zich tot afname”. Waterdicht
toch? Hier deden de ouders echter niets. Ze betaalden niet (het ging
om € 16,50), maar stuurden ook geen foto’s terug. De schoolfotograaf pikte dat niet en het liep zo hoog op dat uiteindelijk de rechter
hierover moest oordelen. En die paste de hiervoor genoemde regel
toe: de consument mocht de foto’s gewoon houden en hoefde er niet
voor te betalen. Als ongevraagd iets wordt toegestuurd, bestaat er
geen wettelijke plicht om het – als je er niet voor wil betalen - terug
te sturen. Het enkel behouden van de foto’s betekent niet dat sprake
is van wilsovereenstemming en dat daarmee (na het verstrijken van
de 10-dagentermijn voor het terugsturen) een koopovereenkomst tot
stand is gekomen, aldus de rechter. Dat de schoolfotograaf, net als

veel collega’s van hem, het al jarenlang op deze manier doen, legt
ook onvoldoende gewicht in de schaal.
Waarom nu zo’n verhaal over schoolfoto’s in deze column, zult u
zeggen. Dit gebeurt bij u op het schoolplein niet (toch?). Fatsoenlijke
mensen betalen gewoon of sturen de foto’s terug. Maar niet iedereen
is even fatsoenlijk en artikel 7:7 BW geldt niet alleen voor consumenten, maar ook bij business-to-business transacties. Als wilsovereenstemming wordt betwist, is het aan u als verkoper om aan te
tonen dat de koper heeft ingestemd met afname van een bepaald
product voor een bepaalde prijs. De moraal van dit verhaal is dus niet
alleen dat schoolfotografen misschien op een andere manier moeten
gaan werken, maar ook dat u als ondernemer altijd moet blijven
nadenken over de vraag of uw manier van zakendoen wel waterdicht
is. Anders is het niet alleen “lachen naar het vogeltje”, maar staat u
straks als ondernemer het huilen nader dan het lachen.

- Mark Huijzer
Huijzer Advocaten B.V.

- Sebastian van Wijk
Belastingadviseur
Hoofd Fiscaal Kenniscentrum Schipper Groep
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Dag uit het leven van…

BANCAIRE COLUMN

Adriaan
Broere
Dag uit het leven van Adriaan Broere,
		
Managing director bij Valk Welding

Regiogrenzen oversteken
om nog sterker te staan
Het jaar loopt weer ten einde, dus dit is bij uitstek het moment om vooruit te kijken naar de economische
verwachtingen voor 2017. Koningin Maxima verkondigde tien jaar geleden dat dé Nederlander niet bestaat. Dat gaat
eigenlijk ook op voor de regionale prognose. Die is nooit eenduidig, maar door onderverdeling in verschillende sectoren
ontstaat toch een aardig beeld.
Wat te verwachten in 2017? Er zijn lichtpuntjes, maar ook aandachtsgebieden. Om met het laatste te beginnen: De Drechtsteden is een
regio die na een periode van industriële bloei kampt met een verzwakte
economische basis. De welvaart is daardoor lager dan gemiddeld
en de banen- en bevolkingsgroei bescheiden. Dordrecht is nog net
een centrum van werkgelegenheid, maar het Drechtstedengebied
als geheel niet meer. Het ontbreken van een dynamische, zakelijke
dienstverlening ligt hieraan ten grondslag. Het is daarom zaak hier de
komende jaren veel meer op in te zetten.
On a positive note: de transportsector, de bouw en vooral de groothandel zijn in de Drechtsteden veel groter dan landelijk het geval is.
Met name groeiverwachtingen voor de groothandel zijn gunstig. Die
tendens zagen we dit jaar al en zet zich volgend jaar door. Logistiek
en productie nemen in deze regio 40 procent van de werkgelegenheid
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voor hun rekening. Daarnaast is in Dordrecht het aandeel van de zorg
aanzienlijk. De groeiverwachtingen in die tak zijn ook aanzienlijk.
Al met al staan we er in de Drechtsteden niet slecht voor, maar is er
op bepaalde vlakken wel ruimte voor verbetering. Kijkend naar onze
economische belangen ben ik van mening dat over regiogrenzen heen
kijken nog een heel belangrijk aandachtspunt is. Met name in de
maritieme sector wordt nog te vaak in hokjes gedacht. Dat is zonde.
Want hoe fraai het Drechtstedengebied ook is, soms heb je de buren
gewoon hard nodig.

- Piet Hoogendoorn
directievoorzitter Rabobank Drechtsteden

Na een ontspannen weekend, bestaat de maandag vaak uit periodiek
terugkerende overleggen. Zondagavond kijk ik alvast in de agenda wat
me de volgende dag te wachten staat. De wekker gaat bijtijds, zo rond
06.00 uur. Na ontbijt en een blik op het ochtendnieuws rijd ik naar ons
kantoor in Alblasserdam. De week begint altijd met directieoverleg
om 08.00 uur. Met Remco H. Valk, de eigenaar van ons bedrijf, neem
ik allerhande lopende zaken door. Aansluitend aan het directieoverleg
schuift onze marketing medewerker aan voor een wekelijkse update.
Het voeren van periodieke overleggen heeft als voordeel dat niet
urgente vraagstukken worden opgespaard waardoor we in één
overleg alles kunnen bespreken en meteen besluiten kunnen nemen.
Medewerkers hebben hun bespreekpunten vaak al voorbereid. Dit
scheelt veel tijd, maar ik vind het ook prettig om op vaste momenten
contact te hebben met de medewerkers.
Na het marketingoverleg is er kort tijd om wat bureauwerk te doen.
Ik lees de ingekomen mail, alles wat ik binnen 2 minuten kan beantwoorden, beantwoord ik meteen. Alles wat meer tijd kost, gaat in de
ToDo map om op een later moment te verwerken. De ToDo map werk
ik meestal (afhankelijk van mijn afspraken) eind van de middag weer
helemaal bij. Deze manier van werken (Getting Things Done) hanteer ik
al jaren en bevalt me prima.
Om 11.30 uur heb ik een belafspraak met een klant. Vorige week ben
ik hier langs geweest, maar er waren nog enkele zaken die verder
uitgediept moeten worden. Er zijn meerdere partijen betrokken bij deze
belafspraak, dus ik zorg dat ik om 11.30 uur paraat zit. Gelukkig start
de phoneconference precies op tijd.

Wilt u ook in het oog springen in Slagkracht?
We bieden u daar graag alle gelegenheid toe. Naast de vaste
rubrieken: terugblik op de bijeenkomsten, informatie uit de
Drechtsteden, etc. hebben we ook ruimte voor het plaatsen van
advertenties. Dit is alleen voorbehouden aan onze leden. Slagkracht
heeft een uitgave van 400 stuks per editie en wordt gelezen door de
WD leden, bestuurders, Kamer van Koophandel en andere relevante
(werkgevers)organisaties uit deze regio.

Tijdens de lunch loop ik meteen even een rondje door het bedrijf. Ons
bedrijf is verdeeld over drie panden op loopafstand. Ik neem even een
kijkje in onze assemblagehallen, waar ik de in opbouw zijnde robotinstallaties kan bekijken en meteen even informeel wat mensen spreek.
Om 13.30 uur heb ik overleg met mijn servicemanagers. We spreken
elkaar regelmatig tussen de bedrijven door, maar één keer per
maand hebben we een vast moment voor overleg. Soms is er veel te
bespreken, soms weinig. Deze keer zijn we vlug klaar en heb ik om
14.15 uur nog even tijd voor het bijwerken van mijn mailbox. Wederom
ga ik voor de 2 minuten-regel. Om 14.30 uur heb ik weer een belafspraak met een klant. Via screenshare kijk ik mee op zijn scherm en
bekijken we wat de beste technische oplossing is voor zijn automatiseringsvraagstuk, samen met enkele techneuten en de account manager
van deze klant.
Na deze belafspraak is het tijd om de ToDo map leeg te gaan werken.
Tegen 18.00 uur sluit ik af en ga ik richting huis. Begin van de avond
werk ik nog even door om wat zaken af te maken. Tenslotte nog een
blik in de agenda om te zien wat me morgen te wachten staat en dan
sluit ik de werkdag af. Voor de fysieke en mentale fitheid nog even naar
de sportschool en dan morgen weer een nieuwe dag.

Indien u in alle vier de edities een advertentie plaatst krijgt u 10%
korting op het totaalbedrag. U heeft al een advertentie voor € 140,Voor plaatsing van een banner op de website heeft u de mogelijkheid om per maand, kwartaal of jaar te adverteren.
Kijk op www.werkgeversdrechtsteden.nl/pagina/adverteren.
Neem contact op met het secretariaat en wij verschaffen u alle
benodigde informatie 078-6390033 of
wd@werkgeversdrechtsteden.nl.
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Werkgevers
TITEL Drechtsteden

TITEL
NIEUWE LEDEN

Start innovatietafels een feit

AtaxiS VOOR UW ZAKELIJKE VERVOER
AtaxiS verzorgt zakelijk/directie vervoer.

De eerste van de vier innovatietafels heeft reeds enige bijeenkomsten
achter de rug. Deze innovatietafel richt zich op de digitalisering van
financiële bedrijfsprocessen. Een aantal bedrijven en het Service
Centrum Drechtsteden casus participeren actief in deze tafel.
De overige drie tafels hebben binnenkort hun eerste bijeenkomst en
zijn druk bezig om de bedrijven hiervoor te benaderen. De drie tafels
richten zich op de volgende thema’s:
Circulaire business kansen
Het circle lab zal bij deze tafel optreden als moderator en iedere sessie
openen met een interessante presentatie. Start van de tafel is eerste
kwartaal 2017.
Innovaties en industrie.
In deze tafel participeren een aantal van de genomineerden van de
Innovatieaward van vorig jaar.

Innovaties en sociale zekerheid.
Deze tafel zou zich alseerste gaan richten op de overgang van de VAR
naar denieuwe wet DBA maar dit is inmiddels achterhaald. De nieuwecasus wordt nu gezamenlijk bepaald.
Tijdens iedere bijeenkomst staat een concrete casus van één of meer
deelnemers aan de tafel centraal. Op basis van vragen, suggesties en
meedenken wordt getracht om gestructureerd naar een concrete actie
te komen. Het is belangrijk dat de tafels van meet af aan breed, divers
en compleet genoeg zijn.
Indien u nog interesse heeft om aan te sluiten of zelf met een interessant thema een tafel te formeren, horen wij dat graag.
Het secretariaat van de WD is bereikbaar onder tel nummer
078-6390033

NIEUWS VAN DE LEDEN

UWV en Sociale Dienst Drechtsteden
samen in werkgeverspunt Baanbrekend
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UWV en de Sociale Dienst Drechtsteden gaan samen optrekken om
mensen met een uitkering aan het werk te helpen. Ze bundelen hun
krachten in Baanbrekend Drechtsteden, een gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgevers in de regio om voor hun vacatures de juiste
kandidaten te vinden. Gezamenlijk willen de organisaties in 2017 voor
1500 uitkeringsgerechtigden een baan vinden.

Het UWV ziet ook veel voordelen. ‘Tot nu toe klopten we allebei
afzonderlijk bij bedrijven aan. Voor werkgevers en onszelf was dat niet
efficiënt’, zegt regiomanager Gerard Jellema. ‘Nu krijgen werkgevers
één vast aanspreekpunt en kunnen wij ze de juiste kandidaat uit een
groot bestand aanbieden. We adviseren werkgevers bovendien in één
keer over de beschikbare regelingen en voordelen’.

Tot nu toe waren het UWV en de Sociale Dienst Drechtsteden afzonderlijk van elkaar actief om mensen met een uitkering weer terug te
brengen in het arbeidsproces. De Sociale Dienst Drechtsteden werkt
al vijf jaar succesvol samen met de Randstad Groep in Baanbrekend
Drechtsteden. Het UWV is nu tot dat samenwerkingsverband
toegetreden.

Baanbrekend Drechtsteden maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om mensen met een uitkering of arbeidsbeperking in te zetten.
Werkgevers kunnen bij de adviseurs van Baanbrekend kosteloos
terecht voor werving en selectie van geschikte kandidaten en krijgen
vrijblijvend advies op maat. Waar nodig zorgt Baanbrekend voor ondersteuning van kandidaten op de werkvloer of praktijkgerichte scholing.

Wethouder Peter Heijkoop van Dordrecht verwacht veel van de samenwerking. ‘De economie trekt weer aan en werkgevers in de regio zijn
op zoek naar gemotiveerde medewerkers. Die kunnen wij ze bieden.
Daarmee helpen we honderden regiogenoten met een uitkering aan
een baan.’

Werkgevers kunnen direct een afspraak maken met één van
de adviseurs van Baanbrekend Drechtsteden via het nummer
078-7708770 of via de website baanbrekenddrechtsteden.nl. Het
kantoor van Baanbrekend Drechtsteden is gevestigd in het gebouw van
de Sociale Dienst Drechtsteden aan de Spuiboulevard 298.

Ons werkgebied ligt tussen Gorinchem en Rotterdam.
Sinds dit jaar zijn we als enige vervoerder in een straal van 70 km
gecertificeerd met een ISO keurmerk waar we bijzonder trots op mogen
zijn.
Zakelijk/directie vervoer vraagt om een andere werkwijze als het
reguliere taxivervoer. AtaxiS levert u dan ook een werkplek onderweg.

Tevens leveren wij ook chauffeursdiensten, zodat u gebruik kunt
maken van het comfort van uw eigen auto. Graag verwelkomen wij u in
één van onze voertuigen.

Bij ons staat persoonlijkheid en discretie hoog in het vaandel. Al onze
voertuigen zijn voorzien van o.a. Wifi, flesje water, lederen bekleding,
comfortonderstel, en de mogelijkheid om met creditcard te betalen.
AtaxiS verzorgt ook dagtrips, zodat bedrijven die klanten op bezoek
hebben, afgeronde of bestaande projecten in het land kunnen
bezoeken. Uiteraard is hier een lunch bij inbegrepen. Ook het geven
van presentaties onderweg door middel van een flat screen behoort tot
de mogelijkheden.

- Edward van den Tol
T 06 81145470
E Edwardt16@hotmail.com
W www. AtaxiS.nl

Huijzer advocaten VERKOOPT GEEN UREN
MAAR OPLOSSINGEN
Huijzer Advocaten is een jong en eigenzinnig advocatenkantoor dat
sinds 2013 in Papendrecht gevestigd is. Mark Huijzer is de oprichter en
naamgever van het kantoor. Hij heeft ruime ervaring als ondernemingsrecht- en insolventierecht advocaat. Samen met een team bestaande
uit Els van der Es (arbeidsrecht en algemene praktijk), Gerna van den
Adel (algemene praktijk), Conny van Helden (secretaresse) en Hans
Uppenkamp (faillissementsmedewerker) wordt een breed scala van
juridische diensten aangeboden aan zowel ondernemers als particulieren. Niet alleen op het gebied van ondernemingsrecht (denk aan
het begeleiden van overnames, aandeelhoudersgeschillen, opstellen

en beoordelen van diverse contracten etc.) en insolventierecht
(advisering van bedrijven in moeilijkheden of juist het afwikkelen van
faillissementen als curator), maar ook op het gebied van arbeidsrecht,
bouwrecht, incasso van vorderingen en huurrecht staan de medewerkers van Huijzer Advocaten hun mannetje (of vrouwtje). Hoewel
advocaten doorgaans op urenbasis werkzaam zijn, wordt ook steeds
meer gewerkt met vaste prijsafspraken. Het motto is dan ook: “Wij
verkopen geen uren, maar oplossingen”. Wij zeggen wat we doen en
doen wat we zeggen. Met onze daadkrachtige en praktische aanpak
zijn we inmiddels de vaste sparringpartner van diverse bedrijven in de
Drechtsteden (en daarbuiten).

Huij zer

- Mark Huijzer
T 078-2100100
E huijzer@huijzer-advocaten.nl
W www.huijzer-advocaten.nl

Advocaten
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vast en mobiel bellen”

Teun Muller, voorzitter
tmuller@werkgeversdrechtsteden.nl

BESTUUR

“Één oplossing voor
vast en mobiel bellen”

Barbara Keuzenkamp, secretaris

bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl

Portefeuille
Dagelijks bestuur
Externe communicatie

Arie van den Herik, bestuurslid
avandenherik@werkgeversdrechtsteden.nl

Hulsenboschstraat 3, 4251 LR Werkendam
Handelsstraat 4, 3371 XC Hardinxveld-Giessendam
(0184) 67 54 00 | www.aspect-ict.nl | info@aspect-ict.nl

Teun Muller
Barbara Keuzenkamp

Interne communicatie

Barbara Keuzenkamp

Financiën

Martin Witt
Teun Muller / Barbara Keuzenkamp

Arbeidsmarkt en Scholing

André Boer, bestuurslid
aboer@werkgeversdrechtsteden.nl

Arie van den Herik
André Boer

Economie en Innovatie

Bert de Winter
Wico van Helden

Bereikbaarheid en RO

Wico van Helden, bestuurslid
wvanhelden@werkgeversdrechtsteden.nl

Jacob Klink

Hulsenboschstraat 3, 4251 LR Werkendam
Handelsstraat 4, 3371 XC Hardinxveld-Giessendam
(0184) 67 54 00 | www.aspect-ict.nl | info@aspect-ict.nl
Martin Witt, penningmeester
mwitt@werkgeversdrechtsteden.nl

Jacob Klink, bestuurslid
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl

Fijne Feestdagen en
een succesvol

2017

Het secretariaat is gesloten van 23 december t/m 1 januari.
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Mijn voorraad
moet toch ook
vanaf mijn
werkplek te
beheren zijn?
Cradle to Cradle
gecertificeerd drukwerk
Offset drukwerk

Smart thinking,
Creative printing.

Digitaal drukwerk
Online bestelportaal
Printing on demand
Voorraadbeheer
Fulfilment

Onze diensten gaan verder dan alleen het leveren van
kwalitatief hoogstaand drukwerk.

NexTecH wil een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve
Wij kunnen uw periodieken versturen, uw voorraad
beheren en de logistiek verzorgen naar uw verschillende
afdelingen en locaties. Bovendien kunt u ”On demand”
uw communicatie- en informatiemiddelen in iedere
gewenste oplage bestellen.

ontwikkeling in de regio Zuid-Holland Zuid. Deze bijdrage bestaat uit het stimuleren van
kennisontwikkeling en het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch
hoger opgeleiden in de regio. Om ons doel te bereiken, stellen we financiële middelen
beschikbaar aan gevestigde techno-bedrijven en hun individuele medewerkers én aan
techno-starters; startende ondernemers en studentondernemers.

Wij ontzorgen u graag!

Zegt u het maar: wat zijn uw wensen? Wij denken graag op slimme en creatieve wijze
met u mee. Bel 088 - 028 09 00 of kijk op www.dekkersvangerwen.nl
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www.nextech-innovatie.nl
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TITEL

DAAROM
WERKEN WE VOOR

MARKETING
EN SALES!

GROTEKERKSPLEIN 4 - 3311 AC DORDRECHT
Tel.: +31 (0)78 613 30 00
Email: info@cookscrossover.com
40

INTERGRATIE
MARKETING
EN SALES
THUIS IN
TRADEMARKETING
EN SALES
PROFESSIONALISEREN
KLANTGESPREKKEN

