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ACTIVITEITEN

AGENDA

Abonnementen
U ontvangt Slagkracht automatisch als u lid bent
van Werkgevers Drechtsteden of op een andere
wijze gelieerd bent aan de vereniging.
Redactie
Barbara Keuzenkamp – Hoofdredactie
Wieske Welbedacht – Eindredactie
Jacob Klink – Namens redactiecommissie

2018
11 januari

Nieuwjaarsreceptie bij Bibelot

15 februari

Bijeenkomst in het kader van de Normaalste Zaak

16 maart

Culturele avond in Kunstmin met Veldhuis en Kemper

Vormgeving
COOKS CrossOver Communicatie,
Shana Daneels
Druk
Drukkerij Dekkers Van Gerwen
Oplage
400 exemplaren
Aansprakelijkheid
Hoewel Slagkracht met de meeste zorg wordt
samengesteld, kunnen uitgever en redactie niet
aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk
onjuiste berichtgeving en/of zetfouten.

WERNER BUDDING RIJDT
IN AMES CLASSIC CARS

Voordelige productassemblage
is dichterbij dan u denkt

Presentator en autojournalist Werner Budding reed in het kader van 70 jaar
Ames Autobedrijf met vijf Classic Cars uit de collectie van Ames. Hierbij steekt
de autojournalist zijn enthousiasme over de Volkswagen Kever, Transporter T1
en de Golf GTI niet onder stoelen of banken. En ook over de Audi 100 en Audi
90 raakt hij niet uitgepraat.

Assemblage & montage
Consultancy
Montage

De nieuwe standaard
sociaal, kwalitatief, snel en betrouwbaar

Sourcing
PCB assemblage
Testen

Om als Dordts elektronica assemblage- en

De meest recente film die Werner Budding voor Ames heeft gemaakt is de
film met de Audi Urquattro. Gezien de historie van deze auto is deze film
volgens sommigen de meest bijzondere.
De ritten in de bijzondere auto’s zijn terug te zien in drie films.
Hierin komt de historie van de merken naar voren en worden de rijeigenschappen van de Volkswagen en Audi Classic Cars benoemd.
De video’s zijn het bekijken meer dan waard. U vindt ze terug op
de website www.ames.nl, op onze facebook pagina en op ons youtube kanaal
(scan hiervoor de QR-codes).

montagebedrijf te concurreren met het Verre Oosten
moet je wat in huis hebben. Mogelijkheden zien in

Nieuwsgierig?

plaats van beperkingen. Zeker als het gaat om mensen.

Kom eens kijken in

AssemblyPartner doet dat al 35 jaar. En dat betekent

onze productiefaciliteit

hoge kwaliteit en lage prijzen voor u en duurzame,

in Dordrecht.

sociale werkgelegenheid voor onze medewerkers.

Bel

Dat zit dus goed in elkaar.

078 - 303 35 00

voor een afspraak.

Volkswagen
Classic Cars

Audi
Urquattro

Audi
Classic Cars

jaar

assemblypartner.nl
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www.ames.nl/volkswagen/classic-cars.html

VAN DE VOORZITTER

Balans
U weet het wellicht nog wel, op de afgelopen Industriedag

Ook het lidmaatschap zelf moet in balans zijn. Een

was het thema energietransitie met als ondertitel

lidmaatschap is niet kosteloos en vraagt daarnaast tijd en

“om de Drechtsteden in balans te krijgen”. Als we aan de

aandacht. Dat is alleen zinvol als de balans naar de goede

ene kant bewegen dan heeft dat gevolgen voor de andere

kant gaat: een lidmaatschap moet op alle fronten meer

kant van de balans. Zo aan het eind van het jaar maken we

opleveren dan dat het kost. Als ondernemer en werkgever

met elkaar bewust en onbewust de balans op. Wat ging

moet u uw tijd verdelen: afbouwen wat niet oplevert en

goed, wat ging niet goed? Aan welke kant van de balans

uitbouwen wat oplevert. Als vereniging willen we daar een

moet er gewicht bij of af?

actieve rol in spelen. Actief partijen met elkaar verbinden
die samen zaken kunnen doen.

Als bestuur maken we binnen de vereniging Werkgevers
Lees verder op p. 4

Drechtsteden op die manier ook de balans op. Naar welke
kant slaat de balans uit? De wereld om ons heen verandert
snel. Pijlsnel. Nieuwe technieken en kansen rollen over
elkaar heen. De economie trekt aan, in sommige disciplines

INHOUDSOPGAVE

is er (weer) krapte op de arbeidsmarkt. Veel werkgevers
hebben het druk, er moeten nog nadrukkelijker keuzes
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Voorstellen nieuwe leden

gemaakt worden en prioriteiten gesteld.
Als bestuur hebben we de afgelopen twee jaar veel tijd
besteed aan onze toekomstvisie. In hoeverre is een
regionale werkgeversvereniging relevant in deze tijd?
De vereniging bestaat ruim 70 jaar en moet daarom net

arbeidsmarkt, bereikbaarheid, milieu en onderwijs. Dat is
allemaal goed en zinvol, maar ook wat ver van het bed van
de dagelijkse activiteiten van onze leden. Wat heeft u daar
morgen aan en wat levert het concreet op? Ook daarin gaat
het om de juiste balans. U weet wellicht dat we onderscheid
maken tussen leden en stakeholders. Stakeholders zijn
bijvoorbeeld de Drechtsteden gemeenten die via het stakeholderschap deelnemen aan de verenigingsactiviteiten.
Op die manier kunnen we als vereniging een verbindende
rol spelen waarbij partijen elkaar rechtstreeks kunnen
vinden en daarmee met korte(re) lijnen resultaten bereiken.
Alle Drechtsteden gemeenten zijn inmiddels verbonden
als stakeholder: een positief en duidelijk signaal.

3

Nieuwe initiatieven vragen tijd en aandacht om van idee tot
ontwikkeling te komen. Ook daarin willen we een actieve
rol spelen waarbij we vanuit de vereniging als aanjager
van nieuwe projecten en initiatieven optreden. (Aspirant)
leden bij elkaar brengen en samen nieuwe kansen pakken
en benutten.
Vaak is het mogelijk om voor trajecten ook een gezamenlijke subsidie aanvraag te doen. Dit vraagt meer dan wat
passend is binnen een verenigingsstructuur, daarom richten
we hier een aparte entiteit voor op. Nieuwe initiatieven
vragen vaak een vorm van samenwerking van verschillende branches of het combineren van kennis en kunde.
Concurrentie kan uit een heel andere hoek komen dan traditioneel gedacht. ICT is bijvoorbeeld al lang niet meer iets van
alleen specialisten: iedere organisatie moet iets met een
ICT-strategie doen om concurrerend te kunnen blijven.
Dit vraagt om samenwerking, dat kan niet anders. En voor
samenwerking is vertrouwen nodig. De eerste projecten
hebben zich inmiddels aangemeld en staan in de startblokken. Een aantal daarvan is ontstaan vanuit de innovatietafels en DGA-tafels.

Als WD bestuur verleggen we ook de grenzen, o.a. door
bestuursleden met een achtergrond in de zorgsector en
het onderwijs.
We zijn ervan overtuigd dat we op die manier met elkaar
verder komen. Heeft u ook een idee of plan waar u andere
partijen bij nodig hebt om dit (regionaal) te realiseren? Laat
het ons weten. Naast de bestuursfunctie zijn alle leden van
het WD-bestuur ook gewoon lid en dus direct aanspreekbaar. Schroom niet om een bestuurslid aan te spreken!
De WD is een vereniging in beweging, met volop veranderingen. Tegelijkertijd verandert niet alles. Zaken als
netwerken, volop ruimte voor persoonlijke contacten,
themabijeenkomsten en tradities als de jaarlijkse
Industriedag blijven natuurlijk.
Met elkaar kijken we alvast vooruit naar het komende jaar
waarin we met elkaar weer concrete resultaten gaan realiseren in een goede balans.
Namens het bestuur van Werkgevers Drechtsteden
Wico van Helden

DE NIEUWJAARSRECEPTIE ZAL PLAATSVINDEN OP 11 JANUARI 2018 VAN
17.00 UUR TOT 19.00 UUR BIJ BIBELOT AAN DE NOORDENDIJK 148 IN DORDRECHT.

WE NODIGEN U GRAAG UIT HET GLAS MET ONS TE HEFFEN
OP EEN SUCCESVOL 2018.

4

Interview
Nieuwjaar 2018

Genoeg mooie plannen
voor 2018
Dudok Groep
“Dudok Groep is actief als ontwikkelende belegger in groot- en
kleinschalig (logistiek) vastgoed. De afgelopen tijd hebben we
onze vleugels prominenter uitgeslagen in de regio RotterdamRijnmond, maar dat betekent niet dat we in de Drechtsteden
minder actief worden. We verruimen onze focus richting
Rotterdam, maar daar waar onze roots liggen gaan we ook
onverminderd door met ontwikkelen. Zo brengen we binnenkort
bijvoorbeeld 22 twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande
villa’s aan de Vissersdijk in de verkoop. Uitstraling, ligging en
(her)ontwikkelingspotentieel van objecten zijn voor ons van
cruciaal belang. In 2018 hopen we in Rotterdam en Dordrecht
ook weer diverse nieuwe locaties te verwerven voor onze eigen
portefeuille. De markt is goed, dus we kunnen en willen op vele
fronten volop doorontwikkelen.”
Marcel Schippers

BCTN
“Ik kijk met een goed gevoel terug op 2017. Het was een jaar
waarin we meer business hebben gegenereerd. Het verruimen
van onze openingstijden droeg daar zeker aan bij. Dat was
een sterke vraag vanuit de markt. Door daarop in te spelen,
waarborgen wij de continuïteit. De groei van BCTN had nog
sterker kunnen zijn als de congestie op de Maasvlakte minder
was geweest. Maar in algemene zin klagen we niet. In 2018
zetten we de stijgende lijn graag door. Binnen onze toekomstvisie staat centraal dat we nog meer als hub willen fungeren.
En dat kan ook, want steeds meer partijen gaan op zoek naar
alternatieven voor wegverkeer. De toenemende filedruk is
gunstig voor ons, want daardoor wordt binnenvaart alleen maar
aantrekkelijker. De ecologische voordelen van vervoer over
water ten opzichte van wegtransport zijn natuurlijk ook legio.”
Peter de Witte
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Rondetafelgesprek
Nieuwjaar 2018
ESET
“De grote cyberaanval in juni, die onder meer flinke gevolgen
had voor de Rotterdamse haven, betekende een kantelpunt
binnen ons vakgebied it-security. Ineens werd het gevaar voor
velen tastbaar. Daardoor komt nu heel erg de bewustwording op
gang. Dat is in ieder geval een begin, want helaas doen nog te
veel organisaties niets tot weinig aan preventie ten opzichte van
cybercrime. Door incidenten die geregeld de media halen, wordt
het gelukkig minder abstract. ESET zet ook in op voorlichting.
Met enige regelmaat geven wij lezingen over cybercrime. Daar
gaan we in 2018 mee door. Want het is toch gek dat we aan het
einde van een werkdag een kantoor wel hermetisch afsluiten
om fysieke inbraak tegen te gaan, maar digitaal vaak amper
maatregelen treffen?”
Dave Maasland

Ooms Makelaars
“Een ongelooflijk succesvol jaar: zo kan ik 2017 het beste
typeren. Sinds 2014 trekken de verschillende marktsegmenten
weer heel duidelijk aan en die ontwikkeling zette afgelopen jaar
gigantisch goed door. Of er trends waren? Ja, op de kantorenmarkt neemt de vraag toe, waarbij een fijne, centrale werkomgeving veelal belangrijker is dan zeeën aan ruimte. In Dordrecht
hebben er met name meer transacties tot 500 vierkante
meter plaatsgevonden. Gedeeltelijk thuiswerken, flexibele
werkplekken en minder logge apparatuur hebben ervoor
gezorgd dat een gemiddelde medewerker tegenwoordig genoeg
heeft aan 10 vierkante meter. De Retail sector zit ook in de lift.
Voor de regio is het een gunstige ontwikkeling dat een aantal
nieuwe, internationale ketens volop inzet op vertegenwoordiging in middelgrote gemeenten. De animo voor vestiging in het
centrum van Dordrecht neemt toe. De zorg voor de zogeheten
B- en C-locaties blijft helaas wel bestaan.”
Ted Rommelse
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Interview
Baggerbedrijf De Boer
‘Wat is het jaar toch weer hard gegaan.’ Het is een opmerking
die veelvuldig wordt gehoord zodra Kerstmis en oud en
nieuw voor de deur staan. December is dan ook bij uitstek de
maand om terug te blikken op 2017 en vooruit te kijken naar
2018. Slagkracht vroeg verschillende leden van Werkgevers
Drechtsteden hoe zij de afgelopen 12 maanden op zakelijk vlak
hebben beleefd en wat de verwachtingen zijn voor komend jaar.
Kees van de Graaf

Altronic
“In onze branche is het nooit saai. Binnen de ict- en telecomsector zie je dat er steeds meer Cloud werkplekken komen.
Onze aanpak is door de jaren heen veranderd. Vroeger stonden
fysieke diensten en producten centraal, terwijl tegenwoordig
het inrichten van een veilige omgeving, waarin plaats onafhankelijk op elk device kan worden gewerkt, de leidraad is.
Voorlichting hoort ook bij onze dienstverlening. We sturen
bijvoorbeeld nieuwsbrieven naar onze klanten met informatieve
artikelen over ransomware. Door de jaren heen is Altronic flink
gegroeid. In 2018 verwachten wij dat die trend zich doorzet.
Nieuwe klanten zijn natuurlijk geweldig, maar daarbij vinden wij
het heel belangrijk om bestaande klanten ook volgend jaar weer
voldoende aandacht te blijven geven. Daar zetten we vol op in.
Het is én-én.”
Gert de Jong

ADDarbo
“Het was een jaar van verhuizingen: we openden een nieuw
kantoor in Den Haag en namen in mei ons nieuwe pand in
Hendrik-Ido-Ambacht in gebruik. Dat was nodig, want we
groeiden uit ons jasje. Als oplossingsgerichte arbodienst zetten
we niet alleen in op het geven van adviezen, maar ook op
zaken als vitaliteit en duurzaamheid. In Hendrik-Ido-Ambacht
beschikken we daarom bijvoorbeeld over een grote revitalisatieruimte. Naast het begeleiden van verzuim, het uitvoeren van
medische keuringen en het opstellen van risico-Inventarisatie
en evaluaties kunnen we hiermee dus ook werknemers versneld
laten revalideren en revitaliseren onder begeleiding van onze
vitaliteitscoaches. Hier zijn diverse programma’s voor ontwikkeld. Met de almaar toenemende vergrijzing blijft dit ook in
2018 een zeer actueel onderwerp.”
Pieter Steenks
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INDUSTRIEDAG 2017:

Energietransitie centraal
Op donderdag 30 november jl. waren er 225 gasten aan boord van de Jules Verne om met elkaar te spreken over
de Energietransitie om de Drechtsteden in balans te krijgen
Als rode draad liep door de verhalen van alle sprekers heen dat
we met elkaar samen moeten werken en een bijdrage moeten
leveren aan de energietransitie. Zonder vertrouwen werkt er
niets aldus Jan Terlouw. Naast de inleidende verhalen werd
er volop genetwerkt en genoten van het aan ons voorbijtrekkende landschap. Het was weer een aangename en nuttige dag
waarop veel werd uitgewisseld en gelachen. Even een dagje los
van de dagelijkse beslommeringen om ’s avonds met een hoofd
vol met inspirerende ideeën en een stapeltje nieuwe visitekaartjes voldaan huiswaarts te keren.

Energietransitie om de Drechtsteden
in balans te krijgen,
was het centrale thema van de Industriedag 2017. Een ontzettend belangrijk thema voor onze toekomst. De ochtendsessie
werd afgesloten met een interactief programmaonderdeel
geleid door Bert de Winter. Nadat de aanwezigen de diverse
sprekers hadden aangehoord, met onder andere een indrukwekkende inleiding van Jan Terlouw, begon de interactieve
sessie. Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs
heeft Nederland zich geconformeerd om in 2050 CO2neutraal
te zijn en daarom is een energietransitie absoluut noodzakelijk. De WD heeft het standpunt ingenomen dat alles wat je
niet gebruikt ook niet opgewekt hoeft te worden en is er van
overtuigd dat er een groot potentieel aan innovatiekracht en
innovatief ondernemerschap bij de bedrijven in de Drechtsteden
aanwezig is op het gebied van het doorvoeren van energiebesparende maatregelen waarbij samenwerken van groot belang
is. In dit kader interviewde Bert diverse aanwezigen over hun
ervaring met betrekking tot duurzaamheid die bijdraagt aan de
energietransitie.
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Jacqueline van Dongen, wethouder Duurzaamheid en Milieu
Gemeente Zwijndrecht vertelde over de energiestrategie die na
2 jaar pilotregio te zijn geweest in ons land, gereed is.
Nu moet het in de praktijk gebracht worden waarbij zij vindt dat
WD bedrijven daar belangrijk bij zijn.

Diederik Samsom, voorzitter programmaraad Energieneutraal
Drechtsteden, pleitte voor het “van gas los” maken van
woningen en bedrijfspanden. Drechtsteden moet daar koploper
in zijn want er is genoeg potentieel aanwezig om dit ten uitvoer
te brengen.
Jeroen Tent, projectleider namens Gemeente Dordrecht, vertelde
over een groot zonnestroomproject wat gerealiseerd moet gaan
worden aan de Westelijke Dordtse Oever in Dordrecht.
André Boer, van Krohne, maakte zich hard voor het tot stand
komen van een waterstoftankstation in de regio, omdat dit
zeker een brandstof voor de toekomst is.
Arie Baas, van Eneef, had het over verduurzamen en bespaar
comfort van gebouwen voor minimale kosten.
Ronald Visser, Omgevingsdienst ZHZ, gaf aan dat controle en
handhaving van regelgeving voor gebouwen steeds vaker gaat
plaatsvinden.
Ted Rommelse, van Ooms makelaars, vertelde dat de bewustwording over verduurzaming onder de mensen toeneemt door
het verplichte energielabel wat aan een woning of gebouw
wordt toegekend. Zo moeten bestaande bedrijfspanden in 2023
voldoen aan label C, dus is er veel werk te doen.

Marcel Schippers, van Dudok Groep, gaf aan dat al hun projectontwikkeling zonder gasaansluiting wordt gedaan zowel bij
nieuwbouw als transformatie van panden.

Roland de Graaf, van IMC, vertelde over subsidies die de
komende jaren nog steeds belangrijk blijven om projecten te
laten slagen.

Jan Nederveen van Klimaatservice Holland, vertelde over
energiebesparende maatregelen zoals deze toegepast worden
in projecten zowel elektrotechnisch als werktuigbouwkundig.

Ook de Verkerk Groep, sinds mei 2017 onderdeel van Vinci
Energies Nederland, heeft verduurzaming en energietransitie
als speerpunt staan. In diverse projecten wordt dit al toegepast
en zal in de toekomst alleen maar uitbreiden.

Daan Wortel, van de Duurzaamheidsfabriek, gaf aan dat
samenwerken met het bedrijfsleven en gezamenlijk opleiden
van toekomstige technici erg belangrijk is in verband met het
toenemende tekort hieraan.

Energietransitie, nu echt gaan doen!
Peter Schneiders,
Senior Business Developer Verkerk Groep BV

Tom Stuij, van Mondial Movers, vertelde over de toegepaste
zonnepanelengevel in zijn bedrijfspand en het rijden met
elektrische vrachtauto’s.
Derk de Haas, van Auto Indumij, gaf een inkijk in het elektrisch
rijden nu en in de toekomst en dat er veel gaat veranderen in de
automobielmarkt.

Jan Terlouw: “Zonder vertrouwen werkt er niets!”
Op zo’n markt gaat het recht van de sterkste heersen waardoor
een oligarchie gaat ontstaan. De overheid zou weer meer als
marktmeester op moeten gaan treden. De overheid moet daarbij
de bevolking niet negeren. Zonder draagvlak kunnen veranderingen namelijk niet in gang worden gezet. Dat draagvlak is er nu
nog onvoldoende.

We moeten iets doen, zo kan het niet langer! In een boeiend
betoog over de noodzakelijke energietransitie neemt Jan
Terlouw ons mee naar het woord “duurzaam”. Duurzaam is:
de aarde niet slechter achterlaten dan dat je de aarde hebt
aangetroffen. Pas de laatste 50 jaar is het evenwicht zoek en
moet de aarde inleveren. We hebben de natuur te veel voor onze
dienst ingezet. Als voorbeelden noemt Terlouw de plastic soep,
de houtkap en de afnemende biodiversiteit. Technologische
ontwikkelingen zijn fascinerend en kunnen een prima bijdrage
leveren, maar je moet er wel de baas over blijven.
Een tweede trend die Terlouw signaleert is de te vrije markt.

Tot verbijstering van Terlouw heeft het nieuwe kabinet een, dit
voorjaar, opgesteld manifest niet meegenomen in het regeer
akkoord. Het manifest was opgesteld door de jongeren organisaties van de politieke partijen. Dat was niet mogelijk zonder
samenwerken, zonder geven en nemen en zonder vertrouwen.
Want zonder vertrouwen werkt er niets. Prachtig voorbeeld van
gezamenlijk de schouders er onder zetten. Als je dan draagvlak
moet creëren, hoe mooi kan het dan zijn als je de nieuwe
generatie al aan je zijde vindt?
De conclusie van Terlouw is dan ook: Overheid, maak het
duidelijk. Maak een gelijk speelveld. Creëer draagvlak, neem de
bevolking mee. Ga naar een circulaire economie!
Nico de Jager
Florys
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Rutger Laurens de Ridder:

“In de discussie over energietransitie
ontbreekt visie”
Op een prachtige industriedag - met een toch wel verassend
einde - heb ik het genoegen gehad een verslag te mogen maken
van de inleiding van Rutger Laurens de Ridder. Rutger Laurens
is een ambitieuze jongeman, die al talrijke bestuursfuncties
op zijn naam heeft staan. Hij studeert bouwkunde in Delft en
rond dit af met zo als men dit tegenwoordig noemt een Master
in the Buils Environment. Naast lid van de gemeenteraad van
Madurodam op jonge leeftijd, is hij bestuurslid geweest van
medezeggenschapsraden in het onderwijs en studentenraden
aan de universiteit. Hij laat er geen twijfel over bestaan dat
hij een politieke carriére nastreeft. Momenteel is hij voorzitter
van de JOVD. In deze laatste hoedanigheid heeft hij zich laten
inspireren door onze vorige spreker Jan Terlouw. Jan Terlouw
heeft de voorzitters van de politieke jongerenorganisaties bij
hem thuis uitgenodigd om eens met elkaar na te denken over de
door hem als meer dan urgent ervaren energietransitie. Volgens
Rutger Laurens is het een duidelijk verhaal geweest, maar heeft
het in de politiek aan een duidelijk visie ontbroken. Onder de
bezielende leiding van Jan Terlouw hebben Rutger Laurens en
zijn collega voorzitters hun diverse visies aan elkaar ontvouwd
en zijn zij in staat geweest op 22 februari 2017 tot een gemeen-
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schappelijk manifest te komen. Het is een knap stuk werk van
de diverse bij het overleg vertegenwoordigde partijen, waarvan
wij kennis hebben kunnen nemen tijdens de presentaties van
de inleiders. Gelukkig is Rutger Laurens een optimist. In eigen
kring van JOVD en daar buiten heeft niet iedereen het manifest
in dank afgenomen. Naar aanleiding van de presentatie in “De
Wereld Draait Door” is Rutger Laurens zelfs verweten zijn ziel te
hebben verkocht. Ook is de vraag gesteld wat deze snotneuzen
wel dachten. In de media is sprake van positieve en negatieve
reacties. Het is echter een logisch verhaal en met Jan Terlouw
als boegbeeld is in de politiek het inzicht doorgebroken dat de
maatschappij moet verduurzamen. In het regeerakkoord is dan
ook meer aandacht voor verduurzaming. Mede door de queste
van CU is gesproken over meer verduurzamen. In het liberalisme
is het een principe dat de vervuiler betaalt. Het is echter een
voordurende spanningsveld wie de rekening betaalt. Rutger
Laurens geeft aan dat we samen moeten werken en iedereen
een bijdrage moet leveren aan de energietransitie.
Gert Jongeneel
Jongeneel cs Advocaten

Richard van Hooijdonk:

“Een toekomst die te mooi is om waar te zijn”
Trendwatcher en futurist Richard van Hooijdonk gaf ons een
kijkje in de verbazingwekkende wereld van morgen. Hij liet
zien hoe snel ons leven verandert en welke impact dat kan
hebben op de manier waarop we leven, wonen en werken.
Hoe ziet de samenleving er in de toekomst uit? Hij laat het
levende voorbeeld van Internet of Things zien, het netwerk van
verbonden onderdelen, door een tweede chip geïmplanteerd te
hebben in zijn lichaam. Auto’s worden geprint voor $1000,- in
2025 en zijn op dit moment al aan het leren om zelf te rijden.
De businessmodellen veranderen in sneltreinvaart. Bedrijven
bestaan gemiddeld nog maar 12 jaar. Robots nemen een groot
deel van de gestandaardiseerde voorspellende werkzaamheden
over en ontzorgen ons thuis in de huishouding. In de stad van
de toekomst en ook op andere gebieden worden allemaal
metingen gedaan met sensoren.

Big data is everywhere! Overal komt de informatie vandaan
en wordt in systemen gebruikt met het risico dat de systemen
kunnen worden gehackt. In de energievoorziening gaan we
af van de fossiele brandstoffen en over naar alternatieve
energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. De opslag van
elektrische energie is volop in ontwikkeling. We gaan onze
grondstoffen van ver halen op de verschillende planeten in
onze ruimte. Er is nu al een Planetary mining marketplace! Het
onderwijs leidt op voor de banen die er zodirect niet meer zijn.
Wat moeten we allemaal doen om deze uitdaging aan te gaan…
Meer zwarte beren, er zal niets gebeuren, of meer witte beren
die willen veranderen. Dat laatste lijkt duidelijk nodig om te
veranderen. “Iedereen wist dat het niet kon, totdat er iemand
kwam die dat niet wist!”
Daan Wortel
Innovatiemanager Da Vinci

Marjan van Loon: “Shell pakt mondiaal probleem
op landelijk niveau aan”

Nederland wordt voor Shell een proeftuin van nieuwe energie.
Daar is voor gekozen omdat bijna alle activiteiten die Shell
wereldwijd onderneemt, ook in Nederland uitgevoerd worden.
Daarnaast zit ook het hoofdkantoor in Nederland. Daarom wordt
Nederland het eerste land waar Shell deze strategie oppakt. Er
wordt niet alleen ingezet op wind of solar, maar op een breed
spectrum van alternatieve brandstoffen en energievoorziening.
Voor de kortere termijn is de ontwikkeling gericht op schonere
brandstof (o.a. LNG) en efficiëntere productie. Voor de langere
termijn ligt de focus op nieuwe businessmodellen en waterstof.
Het klimaatprobleem is mondiaal, maar Shell ziet de schaal
waarop verandering gecreëerd kan worden op landelijk niveau.

Ondanks dat de agenda en snelheid daarmee zullen variëren,
zullen er wel stappen gezet worden. Shell wil aan deze ontwikkeling bijdragen. Dit doen ze onder andere door hun eigen
CO2 foodprint in beeld te brengen. Ze bekijken hierbij wat ze
zelf uitstoten (bijvoorbeeld in Pernis), wat de uitstoot is bij de
producten die ze inkopen en wat het effect is van het gebruik
van de producten van Shell. Bij die laatste gaat het om 80%
van de totale uitstoot van Shell. Vervolgens wordt ingezet op
reductie. Volgens mevrouw van Loon sluit het manifest van de
heer Terlouw en de jongerenpartijen goed aan op de ideologie
van Shell. In alle afzonderlijke punten kan zij zich vinden en
ziet ze parallellen met de ambities van het bedrijf. Tevens ziet
ze in de Drechtsteden een urgentie om hier mee aan de slag te
gaan. Water is belangrijk voor dit gebied, en rondom het water
is nog een hoop te doen. De Drechtsteden ontwikkelen zich
positief, maar hebben tegelijk ook te maken met sociaal economische uitdagingen. De regio staat echter voor daadkracht en
dat is precies wat er nodig is om aan de slag te gaan met de
energietransitie!
Marijn Wegman
Dordt onderneemt
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energietransitie

Menselijk kapitaal is de
sleutel tot de energietransitie
Ons energiesysteem zal de komende jaren flink op de schop gaan, met de ambities van meer duurzame energie, stevige
reductie van de CO2-uitstoot en energiebesparing. We zullen er met elkaar heel hard aan moeten werken, want er zijn
nog ontzettend veel uitdagingen. Op dit moment wordt de transitie geremd door human capital: tekorten en gebrek
aan skills. Dé manier om daar verandering in te brengen, is door learning communities te creëren.
De afgelopen jaren heeft het onderwijs zich vooral gericht op de
vraag: hoe kunnen we het curriculum vernieuwen? Hoe zorgen
we dat de actualiteit erin is opgenomen en hoe vertalen we dat?
Dat is vooral gedaan door publiek-private samenwerkingen
tussen onderwijsinstellingen en bedrijven vorm te geven.
Je ziet nu dat we in een fase zitten waarin blijkt dat de vertaling
van nieuwe inzichten en kennis naar het curriculum niet genoeg
is. Je bent dan alsnog te laat.

Intrinsieke motivatie

Leren, werken en innoveren samen

“De werelden van regulier onderwijs, leren in het
werk en innovatie kun je simpelweg niet meer los
zien van elkaar.”

De vraag moet zijn: hoe leid je op terwijl je aan het begin van
de opleiding nog niet weet wat er over vier jaar nodig is? De
samenwerking tussen verschillende partijen moet daarom veel
verder gaan. Publiek-private samenwerkingen moeten doorontwikkelen tot learning communities. Hierin gaan leren, werken
en innoveren samen.
Een leven lang leren, dat is het idee. Een diploma blijft de basis.
Maar er moet een verschuiving plaatsvinden in de waardering
van iemands vaardigheden. Een diploma passend bij het werk
is de eerste stap, maar van minstens zo groot belang is wat
iemand écht heeft gedaan: projecten, activiteiten, persoonlijke
vaardigheden en passie. In die context willen we verbindingen
maken tussen leren in het regulier onderwijs en leren in werk.
En – niet te vergeten – innoveren in het werk.
Een diploma blijft de basis. Maar er moet een verschuiving
plaatsvinden in de waardering van iemands vaardigheden.
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De werelden van regulier onderwijs, leren in het werk en
innovatie kun je simpelweg niet meer los zien van elkaar. Die
moeten in elkaar overlopen. In het regulier onderwijs ontwikkel
je een basisniveau en werk je aan de start van een ontwikkeling tot expert. En dat moet op basis van affiniteit zijn. Welk
onderwerp vind je interessant? Dan ga je je daarin specialiseren. Intrinsieke motivatie is nu eenmaal de beste drijfveer.

Die intrinsieke motivatie, naast uiteraard factoren als de
beschikbaarheid van financiële middelen, is een van de belangrijkste knelpunten. Vanaf dat we geboren worden, leren we
iedere dag, maar die wil om te leren wordt steeds minder
naarmate het ons wordt opgelegd. De schoolperiode is voor
velen nog tot daaraantoe, maar eenmaal aan het werk is ‘terug
naar de schoolbanken’ iets wat maar weinig mensen graag
horen.
De beste manier om mensen een leven lang te laten leren,
is door ze iets te laten leren op basis van affiniteit. Iets leren dat
past bij hun interesse. Met een learning community komen ze
in een omgeving waar ze door te ontdekken en te doen dingen
leren en zich verder ontwikkelen. En zo merken: wat is het
leuk om af en toe vernieuwingen aan te brengen. Augmented
reality, serious gaming en virtual reality zijn bijvoorbeeld mooie
technieken om op een effectieve en aansprekende manier te
leren. Zo integreer je online kennis in het werk.

Vertraging
Op dit moment loopt de energietransitie vertraging op, mede
door de grote tekorten aan technici en ict-professionals. Actie
op het gebied van human capital is dus vereist. Het wordt
urgent dat hogescholen en ROC’s op bestuurlijk niveau kiezen
voor de energietransitie. Dat houdt in dat er geïnvesteerd
wordt, dat de samenwerking met bedrijven wordt gezocht, dat
mensen worden opgeleid en dat er onderzoek wordt gedaan. Zo
kunnen zij hun bijdrage leveren aan de overgang naar een nieuw
energiesysteem, met al haar facetten.

Leren kan naast het werk, maar het uiteindelijke idee is dat
het onderdeel wordt van de werkzaamheden van werknemers.
Een belangrijke rol is daarom weggelegd voor werkgevers.
Zij moeten investeren in human capital, het vergroten van de
vijver waarin gevist kan worden. Niet alleen in aantallen, maar
ook in kwaliteit. Dat betreft jongeren, maar zeker ook oudere
medewerkers en zij-instromers.

“Werkgevers moeten investeren in human capital,
het vergroten van de vijver waarin gevist kan
worden.”
Daarnaast kunnen gemeenten een belangrijke rol vervullen.
Elke gemeente heeft een energieagenda, en de grotere
gemeenten smart city-ambities. Ze zouden innovatiever met
het beleid om kunnen gaan door human capital hieraan te
verbinden.
Stimuleer learning communites en investeer erin, maak deze
onderdeel van de energie-innovatiestrategie (smart cities),
zodat bedrijven en inwoners van de gemeente in de omgeving
aan de energieagenda kunnen werken.

Verschillende disciplines, één gemeenschap
De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht past dit concept al
op succesvolle wijze toe. Bedrijven, kennis- en onderwijs
instellingen, gemeenten: ze doen het samen. Het vergt een
andere manier van denken. De eerste stap is om met elkaar aan
tafel te gaan. Met partijen scherp definiëren wat er in de regio
speelt rondom de energietransitie. Wat zijn de uitdagingen en
waar staat de regio voor? De partijen kunnen bovendien met
elkaar kijken in hoeverre human capital een belemmering is en
voor wie. En wat ervoor nodig is om die belemmeringen weg te
nemen?
Zo ontstaat er binnen de regio een gemeenschap van mensen
uit verschillende disciplines die samen werken aan één opgave:
de energietransitie.
Marsha Wagner
en Daniel Wortel

Marsha werkt als zelfstandig ondernemer aan het
verbinden van leren, werken en innoveren in technische
sectoren. Marsha is programma manager human capital
van de Topsector Energie, trekker van de actielijn ‘Leven
lang ontwikkelen’ van de HC Roadmap Topsectoren, lid van
de ad hoc commissie Energietransitie & Werkgelegenheid
en expert en auditlid voor de centres of expertise en centra
voor innovatief vakmanschap in het beroepsonderwijs.
Daniel Wortel is Innovatiemanager bij het DaVinci College
en de Duurzaamheidsfabriek
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Boeiende gedachtewisseling
met HR-professionals over Schulden
op de Werkvloer en Taalakkoord!
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Afgelopen juni waren we te gast bij Leendert de Jong, HR Manager bij Florensis in Hendrik-Ido-Ambacht. Een tiental
zijn met
elkaar in gesprek gegaan over een tweetal onderwerpen waarbij je niet zo snel denkt dat het zo breed speelt. En dan zeker niet bij de bedrijven.
Nou niets is minder waar.

Zo bleek bijvoorbeeld uit de cijfers zoals die door de
inleiders van TopGether met betrekking tot schulden werden
gepresenteerd.
• 7,6 miljoen huishoudens
• 14% van de bevolking ervaart financiële problemen
• 1 op de 6 mensen leeft in armoede
• 7% ligt er wakker van
• 1,3 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens.
• 800.000 mensen hebben een regeling getroffen met hun
zorgverzekeraar wegens een achterstand
• 740.000 mensen hebben een achterstand op hun lening
(BKR)
• 100.585 mensen hebben een problematische achterstand o
op hun hypotheek (BKR)
Confronterende cijfers. In de discussie werd al snel duidelijk dat
op de werkvloer dit uiteindelijk ook tot grote problemen leidt.
De werknemers zijn meer bezig met het “regelen” van allerlei
zaken rondom de schuldenproblematiek. Dientengevolge zijn
ze minder geconcentreerd en ook gaat e.e.a. ten koste van
de productiviteit. De HR-mensen gaven aan dat ze natuurlijk
geconfronteerd worden met o.a. loonbeslagen maar dat er ook
nog veel verborgen leed is. Werknemers willen het liefst niet
dat de werkgever geconfronteerd wordt met hun persoonlijke
ellende omdat ze natuurlijk ook bang zijn hun baan te verliezen.
In het gesprek zijn over en weer de nodige tips uitgewisseld hoe
hiermee aan de slag te gaan!
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Vervolgens zijn we in gesprek gegaan over het TaalAkkoord.
Doelstelling van het TaalAkkoord is middels bestaande
Martin Witt, pe
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bedrijven
nningm
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ch
digheid aan te pakken.
tsteden.nl
De directeur van BAR-afvalbeheer (regionale samenwerking
van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk)
gaf een inspirerende toelichting op het project Tijd voor Taal.
Het gaat hierbij om het verbeteren van de taalvaardigheid van
ALLE medewerkers onder meer om het bedienen van burgers en
bestuur te
Zij richten zich daarbij op alle medewerJaverbeteren.
cob Klink, be
stuurslid
jk
lin
k@
w
er
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kers en dus niet
alleen
optslaaggeletterden.
Iedereen die meent
ever
sdrech
teden.nl
dat betere vaardigheden helpen bij het uitvoeren van zijn taken
of toekomstige taken, bij het kunnen doorgroeien naar ander
werk of bij het gelukkiger worden in de privésituatie, worden
van harte uitgenodigd zijn of haar vaardigheden te vergroten.
Al met al een bijzonder inspirerende middag met veel herkenbaarheid en de uitnodiging om tot actie over te gaan!
Arie van den Herik

Bijeenkomst WD SecretaresseNetwerk
Afval. Recycling. Geen sexy onderwerpen. Maar door de uitleg van de bevlogen directeur van Netwerk Ramon Grundel
hadden wij bij hem een unieke en érg interessante rondleiding op het bedrijf.
In de afgelopen 30 jaar is het merk Netwerk in de Drechtsteden
een begrip geworden. Iedereen kent wel de vuilnisauto’s die
dagelijks door de straat komen en de mannen (en soms ook
vrouwen!) die ervoor zorgen dat de afvalcontainer geleegd wordt.
Wat er, nadat het afval ingezameld is, gebeurt met het materiaal
hebben veel mensen weinig weet van. Als inzamel- en recyclingbedrijf werkt Netwerk al jaren hard aan de transitie van afval naar
grondstof. Hun product ‘Grondstoffenmix’ is uniek in de markt
en voor veel bedrijven de reden om de overstap naar Netwerk
te maken. In Groot Ammers hebben zij een recyclingbedrijf,
waar het ingezamelde materiaal bewerkt wordt en opgewerkt
als grondstof. En daar mochten wij een kijkje nemen. Gelukkig
was een van de dames die als secretaresse werkt bij de OK’s in
het Albert Schweitzer ziekenhuis zo attent operatiesloffen mee
te nemen, want met de regen van de afgelopen dagen was dat
overbodige luxe.

En dan weer een zakelijke én praktische workshop om mee af
te sluiten. Deze werd verzorgd door Vanessa Simons-Kelly.
Zij coacht, traint en adviseert bij het slim en effectief gebruik van
Microsoft Office in het dagelijks werk en geeft tips om vergaderen
nog efficiënter aan te pakken. Een inspirerende middag
en avond!
Wieske Welbedacht
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Terugblik bijeenkomsten

DRECHTSTAD IN BALANs…HET DEBAT!
Politiek en bedrijfsleven blijven verschillen

De gemeenteraadsverkiezingen (21 maart 2018) zijn in aantocht en de Werkgevers Drechtsteden neemt ook in deze
haar verantwoordelijkheid en heeft in een prachtig vormgegeven boekje “haar zegje gedaan”! Tijdens een debat met
een zestal vertegenwoordigers van de verschillende politieke fracties uit de Drechtsteden werden een viertal thema’s
uit het speerpuntenboekje nader bediscussieerd. Alles onder de bezielende leiding van Bert de Winter en Erik van
Noordenne. De werkgevers waren in een zaal van het Dordts Museum in een zogenaamde Lagerhuis-opstelling tegenover de politici geplaatst. Bij elkaar een setting die alle deelnemers uitdaagde tot een actieve deelname. Zes politici uit
de Drechtsteden kruisten de degens met de ondernemers en met elkaar!
De vier onderwerpen die centraal staan, zijn technisch
onderwijs, economische groei van de regio, mobiliteit en
energietransitie. Het panel van politici wordt gevormd door
gemeenteraadsleden David Schalken-de Hartog (Beter voor
Dordt), Jacqueline van den Bergh (PvdA Dordrecht), Trijntje
van Es (D66 Papendrecht), Iekje Berg (CDA Zwijndrecht),
Marius van der Valk (VVD Papendrecht) en Peter Boudewijn
(SGP-ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht). Bovendien zitten
deze politici ook in de Drechtraad.
Voordat de bijeenkomst begint, zegt Iekje Berg dat ze vindt dat
er veel aan gedaan wordt om de regio op de kaart te zetten.
“Ik zie toekomst in de samenwerking tussen de Drechtsteden.
Economisch gezien is deze regio heel bedrijvig. Op dit moment
is veel aandacht voor de maritieme sector, maar we hebben
meer in huis.” Marius van der Valk wil vergroting van de werkgelegenheid. Volgens deze VVD´er is er veel aandacht nodig voor
de aansluiting tussen onderwijs en praktijk. Er worden lang niet
altijd de opleidingen gevolgd waar ondernemers behoefte aan
hebben. Al met al vindt ook Van der Valk dat het goed gaat met
de Drechtsteden. “We hebben een gemêleerd bedrijfsleven.
Dit vraagt om een visie voor de langere termijn. Daar hoort
goede bereikbaarheid bij.” Dat laatste is een zorgenkindje in
deze regio. Het wordt zelfs genoemd in het openingswoord van
het debat, hoewel dit een beetje anders uitpakte. Er werd op
iemand gewezen die anderhalf uur onderweg is geweest van
Geldermalsen naar Dordrecht. “Dat klopt, maar ik ben op de
fiets gekomen!” roept de persoon in kwestie tot hilariteit van de
aanwezigen. De aanwezige politici geven aan dat zij hun verkiezingsprogramma op Drechtsteden niveau geschreven hebben en
dat men lokaal hier invulling aan gaat geven.
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Mobiliteit
Stelling: Met meer asfalt is alles opgelost.
“Dit draagt voor een deel bij aan de oplossing,” vindt Peter
Boudewijn (SGP-ChristenUnie). “Er is echter heel veel
woon-werkverkeer. Meer mensen zouden werk moeten kunnen
vinden in de regio.” Martin Bloem van Deal Drecht Cities wijst
op de prachtige, maar ook praktische rivieren in het gebied.
“Dat moeten we beter benutten. Er zou veel meer verkeer
over het water plaats kunnen vinden, alleen al omdat het om
snellere verbindingen gaat.” Ook Marius van der Valk (VVD) is
voorstander van verkeer over water en ook om het gebruik van
de waterbus uit de breiden. Het is echter geen totaaloplossing,
hoewel het naar schatting toch 5 tot 10% verkeersdrukte zou
kunnen schelen. Trijntje van Es (D66) wijst erop dat je sommige
mensen niet uit de auto krijgt. Ze plaatst ook een kritische noot
richting ondernemers. “Voor de broodnodige verbreding van
de A15 zijn miljoenen euro´s nodig en die krijgen we niet. We
moeten innovatieve, duurzame alternatieven verzinnen. Daar
loopt het bedrijfsleven niet echt warm voor.”
Volgens Bert de Winter, bestuurslid van Werkgevers
Drechtsteden en gespreksleider van dit onderdeel, is dat niet
waar. Er wordt juist veel tijd aan besteed!
Beter voor Dordt mengt zich in de strijd. “In principe moeten we
vervoer over het water beter gebruiken. Het is een stukje van
de oplossing, maar er moet aandacht blijven voor het woonwerkverkeer.” Dit zorgt bij de zaal voor wat irritatie. Dordrecht
streeft naar 10.000 nieuwe woningen en de Drechtsteden
als geheel naar 25.000 woningen. Terwijl er in de regio geen
werkgelegenheid voor al deze nieuwkomers is.

Rekeningrijden
Stelling: rekeningrijden is een oplossing.
Peter Boudewijn vindt dit geen oplossing voor de regio, net als
zijn PvdA collega. Uit de reacties uit de zaal blijkt nogmaals
dat lokaal verkeer het grootste probleem is in de spits. Extra
woningen zullen leiden tot extra verkeer. Het Nieuwe Werken
en meer flexibele werktijden kunnen bijdragen aan een wat
rustiger spits. Eén van de ondernemers merkt op dat de aanwezigen allemaal iets vergeten. “Ons personeel is zoek. We
hebben hen in slechtere tijden moeten ontslaan en ze hebben
ander werk gevonden buiten onze regio. Nu we weer mensen
nodig hebben, komen hun opvolgers uit bijvoorbeeld Utrecht
en Den Haag.” Er wordt geknikt. Ja, dit klinkt bekend.
Een ander probleem is dat de financiële gevolgen van
rekeningrijden mogelijk (deels) voor de werkgever zijn. Daar
heeft een wakkere ondernemer al een oplossing voor. Stimuleer
je personeel om op de fiets te komen. Iekje Berg (CDA) heeft
niets tegen fietsende werknemers, maar ze ziet beren op de weg
omdat bedrijventerreinen vaak uitsluitend per auto bereikbaar
zijn. De slotconclusie is eigenlijk het ontbreken van een totaaloplossing. Een tunnel of viaduct staat niet mooi, maar is wel
effectief. Alleen blijft het een doekje voor het bloeden.

Technisch onderwijs
Erik van Noordenne, directeur Bouwmensen Zuid-Holland Zuid,
leidt dit heikele onderdeel in goede banen. Hij signaleert dat
vmbo-techniek het in grotere steden veel slechter doet, m.b.t.
instroom van leerlingen, dan in kleinere steden en dorpen.
Gorinchem bijvoorbeeld. Stelling: de instroom van leerlingen bij
vmbo-techniek is een onoplosbaar probleem. Tijd om handige
mensen van over de grens te halen. Die discussie duurt niet

lang, want daar zit niemand op te wachten! Je moet de strijd
aangaan om leerlingen en ouders over de technische streep
te trekken. Peter Boudewijn (SGP-ChristenUnie) vindt dat de
problemen rond te weinig technisch opgeleiden ook voortkomen uit de geringe belangstelling voor het vmbo. Het heeft
een verkeerd imago en er gaan te veel leerlingen naar een
theoretische opleiding. Hij krijgt bijval van Marius van der Valk
(VVD). Volgens hem moet techniek in de Drechtsteden meer op
de kaart worden gezet. “De mogelijkheden moeten beter bij de
jeugd gepromoot worden. Meer doen met basistechniek. Laten
zien dat je met techniek je brood kunt verdienen. Stel kinderen
in de gelegenheid om bedrijven te bezoeken.”
In Papendrecht gebeurt dat al, laat Trijntje van Es (D66) weten.
“Ouders willen goed onderwijs voor hun kind op het juiste
niveau. Daarom moet er in de Drechtsteden meer samen worden
gedaan. Toon aan dat techniek niet alleen een meccanodoos is.”
Iemand geeft aan dat er in de regio wel degelijk aandacht voor
techniek wordt gevraagd. Zo wordt er ergens een boutenbouwwedstrijd gehouden. Gespreksleider Van Noordenne wil graag
weten of je dit terugziet bij de beroepskeuze. Die vraagt wordt
volmondig met ja beantwoord.
Uit wat zaalreacties blijkt dat het probleem veel dieper zit. Op
de Pabo is de aandacht voor techniek minimaal, terwijl juist
basisschoolleerlingen al met techniek in aanraking zouden
moeten komen. Een ondernemer verbaast zich over het feit dat
vmbo-leerlingen die praktisch zijn ingesteld, kunnen zakken
omdat hun scriptie niet goed is.
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Toch zijn er ook ondernemers die lichtpunten zien, zoals John
van Belle van de Agro Delta Groep. Hij krijgt jongeren bij zich
via de BBL-leerweg, vier dagen werken en één dag school. “Ze
hebben geen zin meer in leren en gaan werken. Eenmaal aan
de slag worden ze enthousiast en blijven ze via BBL soms 5 of
6 jaar doorleren. Overigens blijven ze hangen bij het bedrijf
én ze komen bijna allemaal op de fiets.” Een ander aspect van
de niet optimale bereikbaarheid van de regio is dat jongeren
die in steden als Amsterdam en Rotterdam gaan studeren daar
blijven hangen. Dat geldt ook voor hoger opgeleide technici.
Maar als je volgens sommige aanwezige ondernemers de
bereikbaarheid en verbindingen verbetert, dan komen ze terug.
De slotconclusie van dit beladen onderdeel is voor Erik van
Noordenne. Wat hem betreft kan alleen een ondernemer een
kind voor techniek doen kiezen. Helaas willen veel ouders geen
´vmbo-kind´.

Energietransitie
De Drechtsteden zijn een pilotregio voor energietransitie, wat in
de beleving van Bert de Winter niet echt uit de verf komt. Te veel
pakken papier en er gebeurt te weinig, want het is moeilijk om
goede plannen van de grond te krijgen.
De stelling: de regionale overheid moet als katalysator optreden
om dit proces te begeleiden. (Dit geldt ook voor het halen van
de deadline om in 2050 CO2 neutraal te zijn. Liefst eerder).
De suggestie van Trijntje van Es om alle hiervoor bestemde
potjes leeg te plukken stuit op kritiek omdat ondernemers
ervaren dat het vermeende potjes zijn. Peter Boudewijn scoorde
beter met zijn opmerking om naar belangrijke voorbeelden te
kijken, zoals het adopteren van zonnepanelen. Dat niemand
windmolen in zijn achtertuin wil, wordt weggewuifd. Jacqueline
van den Bergh (PvdA) benadrukt dat veel bedrijven willen investeren in duurzame energie. Marius van der Valk (VVD) heeft net
gelezen dat Shell een enorm windmolenpark wil bouwen in zee.
“Dat lijkt me een stuk effectiever dan een stuk of twee windmolens bij ons.”

Eén van de conclusies is dat er op landelijk niveau realistische
plannen moeten worden gemaakt waar je als regio aan mee
kunt doen. Ietje Berg (CDA) doet ondernemers instemmend
knikken met haar opmerking om iets te doen met de vele
restwarmte van de industrie in de regio. Alleen is er voor allerlei
energieplannen behoefte aan een regisseur.

Economische groei
Stelling: er zijn grenzen aan de economische groei van
de Drechtsteden. Natuurlijk zien de meeste ondernemers
absoluut mogelijkheden voor verdere groei, maar er moet
meer worden samengewerkt. Trijntje van Es (D66) merkt op
dat de Drechtsteden zich van nature te bescheiden opstellen.
“Bovendien jagen we onze hoger opgeleiden weg. We moeten af
van het idee dat groei meer belasting betekent.”
Uit de zaal gaan stemmen op om studentenwoningen te creëren
om zo studenten vast te houden. Er is immers altijd groei, maar
je moet er wel voor knokken.
Bij de ingelaste stelling ter afsluiting blijkt hoe de politiek en
het bedrijfsleven blijven verschillen. Moet er op een moment
één Drechtstad komen? Dit wordt dan de vijfde gemeente van
Nederland. Ondernemers zijn vóór, de politiek ziet obstakels
zoals te grote onderlinge verschillen. Op korte termijn gaat het
in ieder geval niet gebeuren. De ondernemers geven aan dat de
Drechtstad op economische samenwerking gericht moeten zijn
en niet op de culturele samenwerking.
Na the battle was het zeer genoeglijk tafelen en netwerken.
In de omgeving van het Dordts museum bleef het nog lang
gezellig.

Wilt u ook in het oog springen in de 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.
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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. Of neem contact
op met het secretariaat en wij verschaffen u alle benodigde
informatie 078-6390033 of wd@werkgeversdrechtsteden.nl.

Urgentiebesef, verder kijken dan de eigen sector, bereidheid tot samenwerken én een dosis humor: dat waren de
ingrediënten voor een geslaagd ‘Broodje IT’, dat op verzoek van Werkgevers Drechtsteden werd georganiseerd door HBO
Drechtsteden. Ondernemers en onderwijs waren op 4 oktober jl. bij elkaar in de Duurzaamheidsfabriek om van gedachten
te wisselen over de uitdagingen waar bedrijven en instellingen op het gebied van informatietechnologie voor staan.

Photo by Dose Media on Unsplash

Uitdagingen
En dat zijn er veel. Ondernemers geven duidelijk aan dat er
behoefte is aan IT-professionals in de breedste zin van het woord.
Voor bestaande én nieuwe beroepen. En niet alleen in de (financiële) dienstverlening, maar bijvoorbeeld ook in de zorg, logistiek
en de maritieme maakindustrie, want iedere sector heeft
inmiddels te maken met IT-ontwikkelingen.

Trends in de IT
Veel ontwikkelingen worden volwassen en dat gaan zowel profit
als non-profit organisaties merken. Om maar een paar trends
te noemen: digitale transformatie, werken in de Cloud, inzet
van data analyse, kunstmatige intelligentie, internet of things,
augmented reality, virtual reality, intelligente apps, spraak
gestuurde technologie, blockchain en cybersecurity. Bovendien
wordt IT in de praktijk steeds meer met techniek gecombineerd.
Niet alleen binnen technische maakbedrijven, maar bijvoorbeeld
ook in ziekenhuizen.

Goed opgeleide medewerkers nodig
Hoe kunnen bedrijven op deze ontwikkelingen inspelen? Onder
andere door goed opgeleide medewerkers in te zetten, te boeien
en voor de regio te behouden. Dit kunnen jonge schoolverlaters
zijn, maar ook bestaande medewerkers die hun kennis en vaardigheden willen verbreden of verdiepen.

Het onderwijs kan een rol spelen – samen met
het bedrijfsleven
Samen met het regionale bedrijfsleven in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft HBO Drechtsteden een ICT-opleiding op hbo-niveau ontwikkeld. De opleiding is in september jl.
met 30 studenten gestart.

Het is een tweejarige opleiding, bedoeld voor mbo-studenten
ICT die verder willen leren en voor werkenden in de ICT die zich
verder willen ontwikkelen van mbo-niveau naar hbo-niveau. Het
gaat om duale opleidingen: studenten combineren een baan
met een studie. De aanwezigen zijn zeer geïnteresseerd in deze
opleiding en geven aan dat het mbo een prachtige kweekvijver is.
Er zijn diverse goede ervaringen met mbo-leerlingen van het Da
Vinci College en men verwacht dat dit nog verder uitgebouwd kan
worden, zeker omdat het in- en daardoor ook het uitstroomniveau
van het mbo de komende jaren hoger wordt.

Overheid ondersteunt versterking hoger onderwijs
Vanuit de overheid, het programma Arbeidsmarkt Drechtsteden
wordt ook ingezet op de versterking van het hoger onderwijs
in de regio. Er vindt momenteel een scan naar de behoefte aan
hoger onderwijs plaats en ook daaruit blijkt een tekort aan hoger
opgeleide IT’ers. Er wordt binnenkort een enquête uitgezet om
de behoefte kwalitatief en kwantitatief scherper te krijgen. De
Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden zal deze
enquête onder de leden aanbevelen en verspreiden.

Wordt vervolgd!
Geconstateerd wordt dat er voldoende aanknopingspunten zijn
om verder te praten over een IT opleiding op hbo-niveau in de
regio. HBO Drechtsteden zal in december een vervolgbijeenkomst
organiseren. Bedrijven en instellingen kunnen dan aangeven
wat zij in hbo IT-onderwijs belangrijk vinden. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden bij
pbalde@hbodrechtsteden.nl
De voorzitter, Wico van Helden, besluit de bijeenkomst met de
constatering dat er nu een mooie aanzet is om verdere stappen te
maken. Er heerst een goede energie en men is duidelijk bereid om
samen oplossingen te zoeken en een doel te bereiken.
IT is belangrijk voor de economische ontwikkeling van de regio, IT
is van ons allemaal!
Karin Struijk
HBO Drechtsteden
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WD Toekomstvisie:
sturen op resultaat
De vereniging Werkgevers Drechtsteden bestaat ruim 70 jaar. In die tijd is er veel veranderd. De vereniging is altijd
met haar tijd meegegaan en heeft zich verschillende malen als het ware “opnieuw uitgevonden”. Vergeleken met
voorgaande jaren zijn er steeds meer netwerk momenten gekomen. Informatievoorziening en het delen van kennis en
nieuws gaat via sociale media sneller dan ooit tevoren. Om daadwerkelijk zakelijke resultaten te boeken is persoonlijk
contact nodig: kansen herkennen en gezamenlijk oppakken.
Daarmee schuift de rol van de WD ook op. Er is veel informatie
en kennis beschikbaar, maar hoe dat te vertalen in concrete
zakelijke kansen en projecten? Dat vraagt bij elkaar brengen
van partijen, begeleiding in de eerste fase, sturing, coördinatie,
zoeken en vinden van relevante partners, wellicht het aanvragen
van start subsidies, verbindingen met (hoger) onderwijs,
test faciliteiten, pilot trajecten en bij succes opschalen en
uitbouwen.
Naast belangrijke taken als lobby en het verbinden van partijen
en organisaties is in de WD toekomstvisie nadrukkelijk plaats
ingeruimd voor het aanjagen van projecten en nieuwe initiatieven. Innovaties kunnen ontstaan door het eenvoudig stellen
van een vraag of het herkennen van een inefficiency. Wat in
de ene branche gemeengoed is, kan een oplossing zijn voor
een uitdaging in een andere branche. Datzelfde geldt voor
het wisselen van perspectief of het loslaten van oude ideeën.
Innovaties hoeven echt niet altijd op de schaal van Uber of
Airbnb te zijn. Veel vaker kan door kleine stapjes en het combineren van kennis en kunde uit verschillende branches waarde
worden gecreëerd.
Wellicht heeft u deelgenomen aan één of meer DGA tafels
of innovatie tafels. Bij deze bijeenkomsten ontstaan met
regelmaat ideeën voor nieuwe producten, diensten of projecten.
Deze projecten ook daadwerkelijk realiseren is niet triviaal: het
vraagt tijd en aandacht van de deelnemers, naast de dagelijkse
activiteiten. Wie kan de leiding nemen over het project? Wie
heeft er tijd en gelegenheid om het idee concreet verder uit te
werken en tot realiteit te maken?
Als Werkgevers Drechtsteden hebben we dergelijke vragen
met regelmaat zien ontstaan. In het verleden is daar een aantal
keren concreet gevolg aan gegeven waarbij de vereniging als
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faciliterende partij voor een of meer projecten is opgetreden.
Denk daarbij aan de Proeftuin Maritieme Innovatie of het
regionale project voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.
Hoewel deze projecten zeker geslaagd zijn, passen ze niet
eenvoudig binnen een verenigingsstructuur: er gaat geld in om,
er moeten zakelijke afspraken worden gemaakt, er zijn (gecalculeerde) risico’s en er is leiding en aansturing nodig.
Nieuwe initiatieven zijn cruciaal voor de regionale economische
ontwikkeling. Werkgevers Drechtsteden wil zich actief inzetten
om nieuwe initiatieven te helpen realiseren en te vertalen in
tastbare economische resultaten.
Naast de vereniging Werkgevers Drechtsteden willen we daarom
een tweede entiteit opzetten waarin dergelijke activiteiten
kunnen worden ontplooid. Deze entiteit is gerelateerd aan de
vereniging maar wel zelfstandig en met een duidelijk doel:
nieuwe initiatieven helpen realiseren en ontplooien.
Op dit moment zijn er een aantal projecten in de start-up fase
waarbij de WD een faciliterende en sturende rol kan vervullen:
Digitaal factureren. Digitaal factureren is de toekomst. De
tijd die het nu kost om facturen te maken, printen, versturen,
scannen, verwerken, inboeken en afhandelen is achterhaald.
In landen als Finland is volledig digitaal factureren de norm.
Via een centraal register is iedere onderneming te vinden en
kunnen facturen van de leverancier rechtstreeks in de administratie van de afnemer worden afgeleverd. Geen papier, geen
scans, direct geboekt op basis van rechtstreekse koppelingen.
Een enorme efficiency verbetering en kosten besparing. Maar
niet triviaal om door te voeren. Vanaf medio 2018 stelt de
overheid voor nieuwe aanbestedingen digitaal factureren als
voorwaarde. Met andere woorden: niets doen is geen optie
meer. Het plan is gezamenlijk een kennis -en servicecentrum te
realiseren waardoor de stap naar digitaal factureren gemaakt
kan worden.

Toepassingen op basis van regionale Drechtsteden glasvezel
infrastructuur. De regio Drechtsteden heeft een eigen, volledig
onafhankelijk glasvezelnetwerk. Dit is een perfecte basis voor
veilige en supersnelle gegevensuitwisseling tussen samenwerkende partijen en ketenpartners. Bijvoorbeeld het registreren
van sensor gegevens, deze op een veilige manier verzamelen en
samenvoegen, analyseren en verwerken vraagt samenwerking van
een veelheid van partijen en dienstverleners. Met het netwerk als
basis kan het hele Drechtsteden gebied als een besloten netwerk
fungeren. Het plan is om met WD leden concrete cases uit te
werken en deze actief regionaal in te gaan zetten.

niet alleen sociaal maar ook economisch van groot belang. Het
plan is WD leden en regionale werkgevers te benaderen en met
elkaar de kansen voor inclusief werkgeverschap te ontdekken
en te vertalen in concrete stappen.
Er zijn nog andere projecten in ontwikkeling. Wellicht ziet u
ook kansen of mogelijkheden of wilt u aanhaken bij een van
bovenstaande projecten. Neem dan gerust contact op met het
secretariaat.
Wico van Helden
Bestuur Werkgevers Drechtsteden

Inclusief werkgeverschap.
Inclusief werkgeverschap omvat alles rondom het in dienst
nemen van medewerkers met inzet naar vermogen. Talent is
schaars en het goed benutten van de beschikbare capaciteit is

Digitaal factureren
Zo beperkt dit de directe kosten van papier en postzegels, het
is een snellere wijze van verzenden, maar niet onbelangrijker:
het versnelt steeds vaker het betalingsproces. Dit komt steeds
meer naar voren bij grotere organisaties. Vanaf medio 2018 stelt
de overheid voor nieuwe aanbestedingen digitaal factureren als
voorwaarde om diensten of producten te mogen leveren. Het
is hierna wachten op het moment dat andere afnemers hierin
volgen en ook de huidige leveranciers hiertoe verplichten.
Digitalisering van de administratie. Inmiddels heeft iedere
ondernemer hier wel eens van gehoord. Alle voordelen worden
belicht door de adviseurs op dit gebied: snellere verwerking van
de administratie met minder fouten. Hierbij wordt tevens nadruk
gelegd op een besparing van papier, vereenvoudiging van archivering en versnelling van het verwerkingsproces. De aandacht
van adviseurs en daarmee ondernemers richt zich voornamelijk
op het ontvangen van digitale facturen. Echter om te ontvangen,
zal ook iemand die digitale facturen moeten versturen. Zitten hier
dan geen voordelen aan? Wij zijn van mening dat het een vicieuze
cirkel betreft. Natuurlijk zijn de voordelen van ontvangen digitale
facturen omvangrijk, het zelf versturen van digitale facturen levert
echter ook veel voordelen op.

De WD vindt het dan ook van groot belang voor haar leden dat
er toegankelijke oplossingen worden geboden voor het digitaal
factureren. De diverse “Babylonische spraakverwarringen”
bij communicatie tussen diverse software systemen moet het
hoofd worden geboden. De innovatietafel E-Facturatie is dan
ook bezig om een kennis- en servicecentrum te realiseren
waardoor de stap naar digitaal factureren voor iedere
ondernemer gemaakt kan worden. Hier hebben alle WD-leden
profijt van.
Martin Witt
Penningmeester WD
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99vanDrechtsteden,
ook De Normaalste Zaak!!
De Normaalste Zaak organiseert regionale netwerken samen
met, in onze regio, de Werkgevers Drechtsteden en de lokale
ondernemersverenigingen. De Werkgevers Drechtsteden
omarmt dit initiatief en acht het volledig passend bij de
hernieuwde visie zoals elders hier verwoord. Samen werken
aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen
die kan én wil werken welkom is. Met werkgevers maken we
afspraken over o.a. banen voor een inclusieve arbeidsmarkt
(bijdrage aan sociaal akkoord -100.000 banen), transparantie
over ambitie, delen van kennis en netwerk en organiseren van
dialoog met de overheid, bijvoorbeeld met betrekking tot (on)
werkbaarheid van de Participatie- en/of Quotumwet. Binnen het
netwerk gaan we aan de slag met themawerkgroepen waarbij
de onderwerpen door de werkgevers zelf worden aangegeven.

De interactieve startbijeenkomst wordt gehouden op
donderdag 14 december bij MEE Plus aan de Langesteijn 110 in
Hendrik-Ido-Ambacht.
Deelname is kosteloos.
Op www.denormaalstezaak.nl/99vandrechtsteden.nl vindt u
informatie over ons netwerk en hoe u zich kunt aansluiten.
Mailen of bellen kan ook: arievandenherik@denormaalstezaak.nl
of 06 51508417.
Arie van den Herik

RANGE ROVER EVOQUE

HONGER NAAR MEER?

TIJDELIJK TOT € 6.000 VOORRAADVOORDEEL*
RAC B.V.
Mijlweg/Nijverheidstraat 10 (Autoboulevard A16) Dordrecht, 010 24 23 100, landrover-dordrecht.nl
Min./max. gecombineerd verbruik: 4,2-7,6 l/100 km, resp. 23,8-13,2 km/l, CO2-uitstoot resp. 109-173 g/km. Consumentenprijs vanaf € 46.350 incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken.
Leaseprijs vanaf € 749 p.m. excl. BTW (bron: Land Rover Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden. *Geldig zolang de voorraad strekt, vraag naar de voorwaarden.
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Samen Bereikbaar boekt letterlijk
en
figuurlijk
vooruitgang.
Interview met Hans Tanis, vice voorzitter Drechtstedenbestuur
Op de werkkamer van Hans Tanis hangt een poster van Winston Churchill met daarop zijn bekende quote ‘Let us go
forward together’. Laat dat nu precies zijn wat het mobiliteitsplatform Samen Bereikbaar, waar hij ambassadeur van
is, in de Drechtsteden wil bereiken.
en oplossingen krijgen aangereikt. Er zijn al mooie resultaten
geboekt. Dat is bemoedigend. Onlangs kreeg ik vanuit de regio
Rijnmond te horen dat ze daar jaloers zijn op de korte lijnen
tussen het bedrijfsleven en de overheid in de Drechtsteden. Dat
is voor ons een groot compliment.”

Want dat er iets moet veranderen, dat staat als een paal boven
water. Gevraagd naar hoe groot het fileprobleem in de regio
is op een schaal van 1 tot 10, moet de vicevoorzitter van het
Drechtstedenbestuur even goed nadenken. Maar dan volgt er
een duidelijk antwoord. “Ik geef het een 8. Op normale dagen,
zonder extreem weer en ongelukken, staat het op de A15 tussen
Papendrecht en Ridderkerk al dagelijks vast in de spits. De
regio is kwetsbaar, ook omdat we gewoon weinig ontsluitingen
hebben. Dat los je niet ineens op.
Het aanpakken van de N3 en de verbreding van de A15 zijn
zeer gewenst, maar dat alleen lost het fileprobleem niet op.
Met Samen Bereikbaar kijken we daarom naar het grotere
plaatje. Kartrekker Anna Schouten zet in op slimme mobiliteit
en probeert dit met bedrijven en organisaties te vertalen naar
concrete projecten. Rijgedrag, het gebruik van deelfietsen,
spitsmijding: zulke onderwerpen worden op de kaart gezet,
zodat ook werkgevers zich bewuster worden van het vraagstuk

Dat betekent niet dat er nu achterover kan worden geleund,
want het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk staat nog
maar net op de kaart bij Rijkswaterstaat. “Tot anderhalf jaar
geleden zat Rijkswaterstaat in de modus ‘we pakken het qua
budget kleinschalig aan’. Die gedachte is nu verdwenen, met de
toezegging om 150 miljoen euro in de regio te investeren. Dat is
in ieder geval een goed begin.
De N3 op niveau brengen tussen 2018 en 2020 is een mooie,
eerste aanzet. Er moet nog veel gebeuren, zou ik als pessimist
kunnen denken. Maar als optimist zeg ik dat we nog nooit zo ver
zijn gekomen als nu. Het besef dat we in de Drechtsteden een
flink mobiliteitsprobleem hebben, is eindelijk geland bij vele
partijen. Dat geeft moed.”
Het aanbieden van goed openbaar vervoer is ook een belangrijk
aandachtspunt, want dat kan immers de druk op het wegvervoer
verlichten. “Op dat gebied zitten we ook niet stil. Sinds enige
tijd rijden er bijvoorbeeld in de spits busjes van het station in
Dordrecht van en naar de bedrijventerreinen Krabbepolder.
Hiermee wordt de bereikbaarheid met openbaar vervoer van
dit gebied op de Westelijke Dordtse Oever verder verbeterd.
Dit voorziet in een behoefte. Het is een mooi voorbeeld van een
geslaagde samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. Als
we die samenwerking blijven intensiveren, leidt dat gegarandeerd op den duur tot vooruitgang. Letterlijk en figuurlijk.”
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De uitdagingen voor 2018:
Samenwerking, lef en trots
De economie is vol op stoom. Dat is goed voor het bedrijfsleven. Het zorgt voor extra banen en een hogere omzet. Het
is van belang dat de economie binnen onze regio blijft groeien en ondernemers hier maximaal van profiteren. Als overheid moeten we ondernemers faciliteren; belemmerende regels wegnemen, samenwerking zoeken en innovaties stimuleren. In 2018 zetten we als Drechtsteden daarom stevig in op goede bereikbaarheid, goed wonen en goed werken.
In de ‘Groeiagenda 2030: Goed leven in de Drechtsteden’ geven we de richting aan die wij met de regio op willen gaan.
In het regeerakkoord zitten gelukkig veel aanknopingspunten
voor de toekomstige uitdagingen van onze regio. Zo wordt er
geld vrijgemaakt voor het versterken van beroepsonderwijs. Er
worden maatregelen genomen voor betere aansluiting op de
regionale arbeidsmarkt, het stimuleren van startups en samenwerking met het onderwijs en het MKB. Voor veel ondernemers
is het een uitdaging om voldoende goed opgeleid personeel
te vinden en talent te behouden. Die uitdaging moeten we
samen oppakken. Een goed voorbeeld is het project TIMA
waarin ROC Da Vinci College, Valk Welding, Scheepswerf Slob
en Machinefabriek De Waal investeren in nieuwe duurzame
maritieme technologieën en samen een nieuwe generatie
technici opleiden, die de kansen van innovatie en robotisering
volop benut. Maar ook het MKB-katalysatorfonds dat co-financiering voor innovaties in de maakindustrie biedt en het Young
Professional plan van de Economic Development Board dragen
daaraan bij.

24

Een goed vestigingsklimaat is daarnaast van groot belang. Als
regio lopen we graag voorop, bijvoorbeeld in innovatieve oplossingen voor vervoer over weg en water, zoals de verduurzaming
van de binnenvaart en natuurlijk de energietransitie. Dit sluit
ook goed aan bij het regeerakkoord waarin ook de A15 genoemd
wordt.
Laten we met elkaar in 2018 de potentie van onze regio
maximaal benutten. Voor betere bereikbaarheid, meer banen,
slimme innovaties, goed opgeleide medewerkers, meer
woningen, duurzaam ondernemen en talent vasthouden.
Als ondernemers, onderwijs en overheid gaan we die
uitdagingen in 2018 samen aan!
Anouk van Eekelen
Lid Drechtstedenbestuur
economische profilering en acquisitie
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Ondernemers, onderwijs en overheid zetten
Drechtsteden op de kaart bij Tweede Kamer
Op donderdag 5 oktober hebben de gezamenlijke ondernemers, onderwijs en overheid deelgenomen aan een kennismakingsontbijt met een aantal leden van de Tweede Kamer. Tijdens deze bijeenkomst in Perscentrum Nieuwspoort in
Den Haag is de Drechtsteden goed op de kaart gezet. In een “triple helix’ presentatie, met het Drechtsteden bestuur als
initiator, werd samen met onderwijs en ondernemersverenigingen een sterke regio Drechtsteden gepresenteerd. We
kunnen terugkijken op een geslaagde eerste bijeenkomst. Een aanzet naar meer.
De aanwezige deelnemers vanuit de Economic Development
Board, Werkgevers Drechtsteden, de Federatie van
Ondernemersverenigingen Drechtsteden, het bedrijfsleven en
onderwijs hebben onder de bezielende leiding van Wouter Kolff,
voorzitter van de Drechtsteden, ieder de gelegenheid gekregen
om zich te presenteren. Daarbij zijn hoofdthema’s bereikbaarheid,
wonen en werken expliciet benoemd en heeft deze delegatie de
Drechtsteden kunnen presenteren als topregio voor innovatie.
Tijdens de diverse uiteenzettingen hebben de deelnemers aan de
Tweede Kamerleden de belangen om onze regio te ondersteunen
kunnen toelichten.

en te beantwoorden. Het blijft niet bij een éénmalige actie.
Het is nu van belang dat we op het netvlies van de Tweede
Kamerleden blijven en er wordt nagedacht over het vervolg.
We moeten ons blijven richten op het profileren van de regio
Drechtsteden en de mogelijkheden die we hebben voor het
leveren van een grote economische bijdrage aan de BV Nederland.
Het is goed om te eindigen met de uitspraak van Wouter Kolff:
“We moeten als regio goed blijven samen werken met het rijk
waardoor we kunnen blijven zeggen dat het goed wonen en goed
werken is in de Drechtsteden.”

Na de officiële bijeenkomst was er gelegenheid om individueel de
Tweede Kamerleden te spreken en over en weer vragen te stellen

Let’s make
a deal today

Invest in the
Drecht Cities
DEAL! Drecht Cities verzorgt de
economische marketing en promotie voor
de regio Drechtsteden. Wij begeleiden
bedrijven die zich in de regio willen
vestigen. Onze dienstverlening, zoals
locatieonderzoek en begeleiding bij het
maken van uw keuze, is gratis.

NexTecH wil een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve
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

T +31 78 633 05 39
www.dealdrechtcities.nl

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
Download de Drecht
Cities plattegrond
voor een overzicht
van alle
locaties
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techno-starters; startende ondernemers en studentondernemers.

www.nextech-innovatie.nl

Economic Development Board onderzoekt
het Binnenvaart Centre of Excellence
Zorg dat er concrete en zichtbare actie wordt ondernomen. Draag bij aan profilering van de regio. De opdracht van de
Drechtraad aan de EDB is duidelijk. Er moet iets gebeuren. Daarom heeft de EDB een integrale aanpak gepresenteerd,
die past in de regionale groeiagenda. In die aanpak komen wonen, werken, (be)leven en innoveren samen. Maar ook
zijn er concrete werkstromen geformuleerd. Een daarvan is het Binnenvaart Centre of Excellence. Een nieuw idee dat
is bedacht om aan de vraag van ondernemers te voldoen en de regio neer te zetten als binnenvaart hotspot.
Voor wie is dit Centre of Excellence bedoeld?
Het Centre of Excellence is bedoeld voor-en-door ondernemers
in de binnenvaart sector. Het binnenvaartschip staat centraal. Je
kunt er met binnenvaart-vraagstukken terecht en je kunt er ook
oplossingen brengen. Denk aan varende ondernemers, motorleveranciers, bevrachters, logistieke en maritieme dienstverleners,
scheepsbouwers en reparatiebedrijven etc.

Wat gebeurt er momenteel?
De thema’s en ambities die leven bij ondernemers en belanghebbenden in de binnenvaartsector worden nu verzameld. Eind
2017 is er een actieplan waarmee het Centre of Excellence in de
Drechtsteden kan starten en deze ondernemersvraagstukken
versneld en concreet gaat oplossen.

Waarmee kunt u helpen?
Met deze laatste werkstroom wordt ook invulling gegeven aan
de regionale ambitie om, samen met Rotterdam, de maritieme
hoofdstad van Europa te vormen. Het Havenbedrijf Rotterdam
N.V. streeft hierin naar een sterk Haven Industrieel Complex,
waarbij de Drechtsteden onder andere nadrukkelijk in beeld is
als thuishaven van de binnenvaartsector. De kwartiermaker die
als opdracht heeft om concreet en slim een pragmatische start
voor te stellen, spreekt veel ondernemers, kennisinstellingen en
andere belanghebbenden. Hieruit is de volgende denkrichting
ontstaan.

Door problemen en oplossingen, die u in de binnenvaart ziet, aan
te dragen bij de kwartiermaker werkt u actief mee aan dit innovatieve en ondernemersgerichte initiatief. Dit kan per email aan
Cees-Willem Koorneef via cees-willem@add-vision.nl.
The Economic Development Board is powered by Deal

Wat is een Binnenvaart Centre of Excellence?
In een Centre of Excellence wordt de excellente vakkennis van
ondernemers in de sector gebundeld. Concrete vraagstukken
die bij ondernemers leven worden door teams van ondernemers
pragmatisch in kleine projecten opgelost. Er is een nauwe band
met relevante kennisinstellingen, innovatiecentra en brancheorganisaties. Het Binnenvaart Centre of Excellence verbindt ondernemers onderling en verkleint de afstand naar kennisinstellingen,
overheden en bedrijven.
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Economische Agenda 2017-2020 in Zwijndrecht
Ondernemers en gemeente werken steeds nauwer samen. Gezamenlijk hebben zij de koers bepaald voor de
Economische Agenda 2017/2020 van Zwijndrecht. Het accent ligt op bereikbaarheid, energietransitie, binnenvaart
en onderwijs- en arbeidsmarkt.
Ook de gemeenteraad van Zwijndrecht is blij met de economische
agenda. Wel werd gewaarschuwd voor overlapping van werkzaamheden met Deal en Economic Development Board. Deal verzorgt
de promotie en acquisitie van en binnen de Drechtsteden. De
Economic Development Board is een strategische samenwerking
tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Drechtsteden en
zet zich in voor een sterkere economische regio.

Wethouder Robert Kreukniet (Economie): “Met deze partijen is
veel afstemming. Voordat we lokaal een actie bepalen, kijken we
wat er regionaal en bovenregionaal wordt gedaan.”
De gemeenteraad heeft de economische agenda 2017 – 2020
eind augustus vastgesteld. Heeft u vragen over de Economische
agenda? De nieuwe contactpersoon bij de gemeente hierover is
Gert Smits, bereikbaar via g.smits@zwijndrecht.nl of 078-7703714.

Subway Dordrecht grote winnaar
van eerste Social Impact Award by
Baanbrekend Drechtsteden
Baanbrekend Drechtsteden - het samenwerkingsverband tussen de Sociale Dienst Drechtsteden, UWV en Randstad
Groep Nederland - organiseerde op 14 november een werkgeversbijeenkomst. Tijdens deze werkgeversbijeenkomst,
met als thema ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’, werd de zogenaamde Social Impact Award geïntroduceerd. Met
de Social Impact Award by Baanbrekend Drechtsteden zetten we de ondernemer met de grootste maatschappelijke
relevantie in het zonnetje. Met deze award willen we zowel andere werkgevers inspireren als laten zien dat social impact ook economische impact kan hebben. “Ik ben heel blij met alle sociale ondernemers in onze regio. En dat mogen
er nog meer worden. Sociaal ondernemers zijn onmisbaar, omdat zij ook mensen met een arbeidsbeperking aan een
baan helpen, ofwel mensen die anders aan de kant staan. Het hebben van werk biedt voor deze mensen een goede
basis om een zelfstandig(er) bestaan op te bouwen en actief aan de samenleving deel te nemen”, aldus Portefeuillehouder Werk en Inkomen van de Drechtsteden Peter Heijkoop.
In totaal kwamen 20 organisaties, actief binnen de Drechtsteden,
in aanmerking voor het winnen van de Social Impact Award. Een
onafhankelijke jury, bestaande uit Marjolein ten Hoonte (directeur
Arbeidsmarkt & MVO Randstad Groep Nederland), Tof Thissen
(directeur UWV) en Jaap Paans (lid Economic Development Board
Drechtsteden én burgemeester van Alblasserdam), heeft zich
beziggehouden met de beoordeling van de nominaties en koos
de uiteindelijke winnaar. Subway Dordrecht bleek unaniem de
favoriet en liet onder andere Electroplast en Danpoort achter
zich. Jaap Paans, juryvoorzitter: “Deze eerste uitreiking zijn alle
genomineerden winnaars. Prachtige voorbeelden van ondernemers die een ambassadeursrol kunnen vervullen ook andere
bedrijven en medewerkers samen te brengen”. Ondanks dat
Subway geen ervaring had met kandidaten met een afstand tot
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de arbeidsmarkt durfde zij het aan om juist deze doelgroep een
kans te geven op een leuke en leerzame werkplaats. Subway
heeft vooral oog voor de mens achter de kandidaat. Mensgericht
werken staat dus voorop! Subway ontving een plaquette, een
geldbedrag van € 5.000,- en een interview in een (werkgevers)
magazine.

Nieuws van de Kamer van Koophandel

KvK AddVentured: iets voor u?
Innovatiestimulering is één van de wettelijke taken van de KvK. Op 30 mei jl. lanceerde KvK het nieuwe innovatieprogramma KvK AddVentured. AddVentured is een Online Open Innovatie Platform, waar grote (internationale) bedrijven - corporates - en innovatieve MKB bedrijven elkaar kunnen ontmoeten. Centraal daarbij staan de challenges van de corporates.
Waarom AddVentured?

Ook met bedrijven in de Drechtsteden!

Grote bedrijven voelen de urgentie om in een steeds sneller
veranderende wereld veel meer snelheid te ontwikkelen in het
realiseren van nieuwe oplossingen voor processen, producten en
diensten. Jonge, flexibele en innovatieve bedrijven verrassen de
markt regelmatig met totaal nieuwe oplossingen die tegemoet
komen aan de snel veranderende behoefte van klanten. Zij zijn in
staat om baanbrekende innovaties te realiseren. Corporates zijn
sterk in hun netwerk, marktaandeel en markttoegang, kennis,
capaciteit, kapitaal en ervaring. Dat kan tegelijkertijd ook een
belemmering zijn om snel en flexibel te manouvreren en te
innoveren.

AddVentured ging van start met de challenges van 6 grote ondernemingen: Akzo, Nuon, T-Mobile, PWC, Nationale Nederlanden
en Zeeland Refinery. Tot 18 juli konden innovatieve MKB-ers en
startups via het platform reageren op de challenges. Meer dan
600 innovatieve MKB-ers sloten aan in het online platform en zo
kon de eerste pilot succesvol worden afgerond.
Op 16 oktober is de tweede ronde gestart met nieuwe challenges
op het platform: Essent, Cunningham Lindsey, Demcon, Royal
Flora Holland, Fuji, AfterPay/Arvato Finance én Royal IHC.
De challenge van IHC kunt u vinden op https://www.youtube.
com/watch?v=J-d4HGFzta0.

AddVentured van de KvK brengt deze sterkten van grote corporate
bedrijven en van het innovatief MKB samen, om te leren van
elkaar. Het is een avontuur van open innovatie dat voor beide
groepen ondernemers nieuwe ervaring, toegevoegde waarde en
nieuwe business creëert.

AddVentured is dus een laagdrempelige manier om open
innovatie te stimuleren. Misschien een extra kans voor alle
innovatieve bedrijven in de Drechtsteden. U kunt natuurlijk zelf
een kijkje nemen op het platform. U moet zich dan even registreren via www.kvk.nl/addventured. Voor meer informatie over
AddVentured kunt u ook gerust contact opnemen met mijn collega
Erwin Ketelaar via erwin.ketelaar@kvk.nl of 06-11353098

Wat doet AddVentured precies?
•
•

•

•

Het programma zoekt echte oplossingen voor echte
uitdagingen van corporates.
Het programma zoekt interessante MKB-ers waarmee
corporates echt kunnen samenwerken. Met samenwerken
bedoelen we meer dan alleen kennis (in)kopen. Het
programma richt zich niet alleen op de bekende startups/
scale ups maar vooral ook op de ‘hidden champions’ uit
het MKB.
Het programma koppelt ook oplossingen uit andere sectoren/
werelden aan de uitdagingen van corporates, op een moderne,
uitdagende wijze.
Het programma speelt niet alleen in op nieuwe uitdagingen
van grote ondernemingen maar versterkt ook bestaande
initiatieven.

Alize de Snoo
Accountmanager Kamer van Koophandel
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Bancaire column

Ondernemers zetten circulair
idee om naar actieplan.
De Rabobank is in Zuid Holland Zuid gestart met een Circulair Economy (CE) Challenge. Tien ondernemers gingen aan
de slag met hun circulaire actieplannen. Op 12 september jl. ontwikkelden zij hun idee onder begeleiding van de Rabobank, KPMG en MVO Nederland tot een actieplan. Dit jaar zetten we in op het versnellen van onze aanpak om ondernemers te helpen bij het omschakelen van een lineair naar een circulair business model. Want circulair ondernemen is
een van de pijlers waarop de Nederlandse economie zal steunen in de nabije toekomst.
MVO Nederland is als partner betrokken en zet haar netwerk en
kennis in voor deze Challenge. Op 12 september, tijdens de CE
Challenge workshop in de regio Zuid Holland Zuid verzorgden
zij niet alleen de inhoudelijke begeleiding, maar startten zij ook
met de gerichte inzet van matchmaking mogelijkheden. Daarbij
benutten zij hun platform Futureproof. Dit platform biedt de
mogelijkheid om vraag en aanbod van ondernemers te matchen
zodat nieuwe circulaire oplossingen met elkaar uitgewerkt kunnen
worden. De deelnemers van de CE Challenge Zuid Holland Zuid
zullen hierbij actief worden begeleidt.
Uit reacties van de deelnemers blijkt dat de CE Challenge echt van
meerwaarde is. Het stimuleert hen om werk te maken van circulair
ondernemen, geeft hen toegang tot nieuwe circulaire netwerken
en diverse bedrijven gaan een belangrijke voorbeeldfunctie in hun
regio vervullen. Ook inspireren de challenges tot nieuwe samenwerkingsverbanden en circulaire oplossingen. Dit komt doordat
deelnemers uit zeer uiteenlopende sectoren zoals transport, afvalverwerking maar ook bijvoorbeeld kantoorinrichting deelnemen.

Tijdens de workshops kijkt ieder vanuit zijn eigen invalhoek en
achtergrond naar de bedrijfsprocessen van de andere ondernemers. Dat blijkt heel leerzaam en verfrissend te zijn.
De overstap naar een circulaire bedrijfsvoering is uitdagend en
spannend. Ondernemers worden getriggerd om na te denken hoe
het ook anders, slimmer, duurzamer kan. Het betekent ook verder
kijken dan je neus lang is: wat kan een ander bijvoorbeeld met
jouw afval en andersom? Denk aan restwarmte, het hergebruik van
materialen of zelfs het inzetten van restmateriaal als grondstof. Ze
moeten écht gaan omdenken. Een uitdaging dus!’
Op woensdag 29 november vond in het Energiehuis in Dordrecht
het slot-event Circulaire Economie Zuid-Holland-Zuid plaats. Deze
avond is de regioscan gepresenteerd, waaruit blijkt dat deze regio
volop kansen biedt voor Circulaire Economie. Wilt u weten welke
kansen? Kijk op rabobank.nl/Drechtsteden.
René Kerstens
Rabobank

juridische column

De overgang, bron van problemen?
Opvolgen klinkt gemakkelijker dan het is. Neem allereerst de vraag of de persoon die opgevolgd moet worden, daarmee kan instemmen. Of, wie de geschikte opvolger is. Of, op welk moment er overgedragen moet worden. Of, om niet
meer te noemen, onder welke voorwaarden moet er overgenomen worden. Genoeg stof om te discussiëren en soms
ook te procederen.
Bedrijfsopvolging is een term uit het ondernemingsrecht.
Een soort arbeidsrechtelijke evenknie is de zogenaamde overgang
van onderneming. Simpel gezegd, (een deel van) een onderneming
wordt overgedragen en behoudt in de nieuwe situatie haar eigen
identiteit.
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Op grond van Europees recht, opgenomen in de Nederlandse wet
gaan werknemers die bij dat deel van die onderneming horen,
van rechtswege – automatisch – mee over naar de nieuwe
werkgever en op dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Overgang van onderneming is zo een soort bedrijfsopvolging, je
krijgt automatisch een nieuwe werkgever. Klinkt simpel. Is het
niet echt, want er stroomt in veel gevallen nogal wat water over
de akker voordat duidelijk is of er werkelijk van een overgang van
onderneming sprake is.
Zo is het in de praktijk soms knap lastig om vast te stellen of de
identiteit van de activiteit behouden wordt. Maar goed, juristen
genoeg om dat uit te zoeken. Op twee praktische zaken wil ik in
dit verband attenderen.
1. Het is voor de vraag of er wel of geen sprake is van een
overgang van onderneming, zo weten we van de Hoge
Raad, ook bepalend wat de overnemende partij daarover zegt
en schrijft. Zo was er een partij genoemd Welkoop – what’s
in a name? – die haar activiteit op internet presenteerde als
een voortzetting van een activiteit in gewijzigde vorm. De HR
oordeelde dat die omstandigheid ook een rol speelt bij de
beoordeling. Voorzichtigheid dus bij mededelingen over de
overname van een bedrijf(sactiviteit).

2. Een overgang van onderneming betekent soms ook een
overgang van problemen. Na een overgang van onderneming
legde het UWV een loonsanctie op aan de oude werkgever.
Die had eerder – voor de overdracht – niet genoeg aan
re-integratie gedaan. Die sanctie komt volgens het
Gerechtshof Den Bosch ook voor conto van de nieuwe
werkgever. Beetje zuur. Tijd dus om na te denken over goede
afspraken tussen verkoper en koper over de verantwoordelijkheden. Zodat je met overgang van onderneming geen (zieke)
kat in de zak koopt.
mr. drs. Paul Visser
Advocaat

Fiscale column

Regie over box 3…?!
Is dat mogelijk dan? Zoals u zult begrijpen is dat het zeker! Regie proberen te krijgen en te houden over uw bedrijfsvoering en uw huishoudboekje is een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn. Dit geldt ook voor uw privé-aangifte.
Zo moet uw vermogen renderen, anders boert u achteruit.
Belastingheffing is hierbij een verstorende factor. Zeker omdat u
(waarschijnlijk) over uw vermogen al eens belasting betaald heeft.
U kunt de wetgeving niet zelf veranderen. Wel kunt u handig op de
situatie inspelen!
Wat is er ook alweer aan de hand? De belastingheffing over
vermogen in box 3 is vanaf dit jaar toegenomen. Daarbij is in box
3 de datum 1 januari erg belangrijk. Dat is namelijk de peildatum
waarop de belastingheffing in box 3 is gebaseerd. Echter, vanaf
2017 is het standpunt van de belastingdienst dat u meer verdient
met uw vermogen…
Is dat wat u ziet als u naar uw werkelijk rendement kijkt?
Banken geven nauwelijks rente, want de kosten van uw bankrekening worden met een beetje pech niets eens goed gemaakt.
Beleggingsopbrengsten zijn gelukkig beter, al vergeten we al weer
snel de risico’s die dat met zich meebrengt.
Binnenkort is het 1 januari 2018…. Die datum komt vanzelf, daar
kunt u niets aan doen zullen we maar zeggen. Mogelijk kunt u nu
nog wel iets doen om regie te houden over box 3!

Is alleen dit van belang voor 1 januari aanstaande? Nee! Dit jaar is
in Den Haag veel gebeurd, al duurde dat soms wat lang. Voor de
komende jaren zijn allerlei afspraken gemaakt. Hierdoor moet u
zowel als ondernemer als particulier opletten wat te doen. Regeren
is vooruitzien… Dat doet Den Haag, dat kunt u dus ook! U kunt hier
handig op inspelen door tijdig voor te sorteren en te kiezen voor
de juiste box. Box 3 staat niet op zichzelf, want deze heeft een
directe relatie met box 2. Aanpassingen in de dividendbelasting
geven aanleiding om te bekijken of en wanneer uw vermogen in de
juiste box zit. Inspelen hierop biedt mogelijkheden!
Wilt u regie over box 3? Denk dan ook aan box 2! Daar liggen de
komende jaren mogelijkheden, als u maar alert bent! Wilt u uw
mogelijkheden niet onbenut laten? Neem contact met ons op.
Misschien kunnen we ook u op onze pragmatische manier helpen
aan een beter nettorendement!

Drs. Bernard de Vries RA
SOMNIANT Accountants
en Adviseurs
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Dag uit het leven van..

Jean Paul
Frishert
Tsubaki 100 jaar, 10 jaar in Dordrecht en een Open Dag.
Ik dacht een half jaar geleden: “laat ik dit jaar eens aan het eind
van het vakantieseizoen op vakantie gaan. Dat is goedkoper
en ga ik met wat minder stress weg omdat de zomer altijd wat
rustiger is.” Nou, die vlieger ging dit jaar niet op.
Op het laatste moment werd deze zomer besloten om extra externe aandacht te besteden aan ons 100 jarig bestaan. Tsubakimoto Europe is een 100 % dochter onderneming van Tsubakimoto Chain Company in Osaka en het Tsubaki-concern bestaat dit
jaar 100 jaar. In eerste instantie zouden we alleen extra uitpakken op een aantal klantbeurzen maar gedurende de eerste helft
van dit jaar kreeg het 100 jarig bestaan van Tsubaki steeds meer
en meer aandacht over de hele wereld en werden eigen medewerkers ook steeds enthousiaster. Daar konden wij in Dordrecht
toch niet bij achterblijven?
Na de eerste wilde gedachten half juli en het vastprikken van
de feestdatum op zaterdag 2 september, kwam het plan om
niet alleen het 100 jarig bestaan te vieren maar daaraan ook te
koppelen het feit dat Tsubakimoto Europe BV dit jaar 10 jaar is
gevestigd aan de Aventurijn op Kil III. Meteen ontstond daarbij
het idee om dan ook gelijk een Open Dag te organiseren. Op
deze manier konden meer mensen meefeesten en genieten van
deze unieke gelegenheid.
Maar toen kwam de werkelijkheid. We hebben nog maar 6 weken. Okay aan de slag. Een projectteam werd geformeerd.
Het directiesecretariaat werd projectsecretariaat en de Marketing manager, Antoine Wilmer, werd projectleider. Als gevolg
van de vakantieperiode hadden we wel wat uitdagingen om de
overdracht goed te regelen als iemand in die 6 weken op vakantie ging.
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En o ja, zo’n feestdag is best een uitdaging. We organiseren immers niet elke dag een Open Dag voor 200-250 man. Misschien
toch wel handig om snel een evenementenbureau te selecteren.
Okay daar zaten we dan, Antoine en ik om “even” een aantal
evenementenbureaus en hun pitches te beoordelen. Uiteindelijk
wilden we er een gezellige familiedag van maken waarbij alle
personeelsleden hun familie en kinderen mee konden nemen,
een groot aantal klanten, leveranciers en buren van Kil III van
harte welkom waren, en waarbij ook bijna alle Japanse expat medewerkers uit Europa naar Dordrecht konden komen.
Gelukkig hebben we een evenementenbureau gevonden dat
goed aanvoelde welke sfeer Tsubaki wilde neerzetten en ook de
kwalitatieve uitstraling kon bieden die wij als bedrijf gewend
zijn uit te stralen. Samen met het projectteam werd de uitdaging
gehaald.
Uiteindelijk hebben wij op 2 september een topdag gehad. Vele
bezoekers die een groot deel van de dag zijn gebleven. Demonstraties op motorfietsen, Chain pulling events (touwtrekken met
kettingen) en een klein foodtruck dorp met Kermisplein. Alles
voorzien van DJ ondersteuning, Tropical Lady, de Flamingo’s en
de Tsubaki huisband. Een dag om nooit te vergeten en zonder de
voorspelde regen!
Jean-Paul Frishert
Tsubakimoto Europe BV

“Één oplossing voor
vast en mobiel bellen”

“Één oplossing voor
vast en mobiel bellen”

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

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

‘Doorstart’ voormalig hoofdkantoor
van Leeuwen Buizen Groep
Het voormalig hoofdkantoor van de Van Leeuwen Buizen
Groep aan de Lindtsedijk in Zwijndrecht wordt grondig
gerenoveerd en geschikt gemaakt voor gebruik als
modern kantoor onder de naam ‘De Nieuwe Lindt’.
De onthulling van het bouwbord markeerde het officiële
begin van de afbouwfase van het renovatietraject.
De begane grond wordt in maart 2018 betrokken door het bedrijf
Jiffy, dat onlangs een nieuwe productiefaciliteit in Zwijndrecht in
gebruik nam. Drie verdiepingen zijn nog beschikbaar voor huur.
“Dit markante gebouw maakt als het ware een doorstart en levert
hiermee een belangrijke bijdrage aan de revitalisering van het
bedrijventerrein Groote Lindt. De Nieuwe Lindt maakt Zwijndrecht
nog aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven”, aldus
burgemeester Dominic Schrijer.
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Voor het bouwbord burgemeester van Zwijndrecht, Dominic Schrijer met
links van hem bestuursvoorzitter Van Leeuwen Buizen Groep, Peter Rietberg.

Goed vastgoedonderhoud met toekomstvisie
Al sinds de oprichting in 1931 is De Goede Vastgoedonderhoud een toekomstgerichte organisatie. In de loop der jaren
uitgegroeid tot een onderhoudsbedrijf met ruim 100 medewerkers. Verdeeld over de vestigingen in Vlaardingen en
Dordrecht.
De transformatie van traditioneel schildersbedrijf tot integraal
onderhoudsbedrijf was eerder een belangrijke stap om professionele opdrachtgevers toekomstgericht van dienst te kunnen zijn.
Recent heeft er een ingrijpende verbouwing van de vestiging in
Dordrecht plaats gevonden. Binnenkort is er sprake van een heel
andere organisatorische ontwikkeling. Dan zal de Dordtse vestigings- en projectleider Walter de Jong na 40 jaar gaan genieten
van zijn welverdiende pensioen. Frans Schreuder neemt het stokje
over.

Steunpilaar
Lange tijd was Walter de Jong hét gezicht van De Goede VGO in
Dordrecht. Geliefd bij tal van relaties. En door zijn niet aflatende
inzet én kennis van markt en klanten een steunpilaar voor de hele
organisatie. Walter de Jong zal geleidelijk aan zijn werkzaamheden overdragen aan Frans Schreuder. Deze laatste begon ruim een
jaar geleden bij De Goede VGO. Over zijn drijfveren zegt hij: “Mijn
passie ligt in het vastgoedonderhoud en het werken met mensen.
Na mij verdiept te hebben in De Goede VGO en inspirerende gesprekken koos ik met hart en ziel voor deze uitdaging. Binnen de
organisatie kan ik mijn kennis en expertise toepassen en verder
ontwikkelen. Ik heb veel ervaring in de volkshuisvesting en de
techniek. Dat past helemaal bij De Goede VGO. En daardoor kan ik
ook een goede gesprekspartner zijn voor opdrachtgevers.”

Strategische bedrijfsvoering
Dankzij de diverse functies die Frans Schreuder in 33 jaar bij een
Dordtse woningstichting heeft bekleed, is hij vertrouwd met de
problematiek van veel opdrachtgevers van De Goede VGO. Opdrachtgevers uit het zakelijke segment, zoals woningcorporaties,
scholen, institutionele beleggers, zorginstellingen, ziekenhuizen,
beheerders en vve’s en natuurlijk ook particulieren.
Verdere ontwikkeling op het gebied van integraal onderhoud ligt
voor de hand. En op basis van strategische bedrijfsvoering worden
uiteenlopende activiteiten uitgevoerd. Zoals gericht en efficiënt
(onderhouds) schilder-, glas- en geveltimmerwerk, aanpassingen van energetische en veiligheidsmaatregelen en aanvullende
bouwkundige activiteiten aan onroerend goed.
Het mag duidelijk zijn: De Goede VGO onderhoudt ook de toekomst!

Toekomstbestendig
Frans Schreuder staat met veel overtuiging voor een toekomstbestendige bedrijfsleiding. Hij zal voortbouwen op de mede door
Walter de Jong geïnitieerde ontwikkelingen. Zoals het optimaliseren van onderhoudsprocessen van gevelelementen van gebouwen. Met als doel onderscheidend te zijn en als partner samen
met de opdrachtgever Resultaat Gericht Samen te werken. In
combinatie hiermee resulteert integraal onderhoud in een hogere
kwaliteit van onderhoud, verlenging van de intervalcycli en het
beheersbaar maken van (minimale) onderhoudskosten op lange
termijn. Uiteraard met budgetzekerheid binnen ‘Total Cost of
Ownership’.
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Ames Autobedrijf 70 jaar
70 jaar Ames. Een mijlpaal waar we trots op zijn.
De oorsprong komt voort uit Gebr. Ames dat in 1905 werd opgericht. Ames en Auto, dat verband bestaat al sinds het begin
van de vorige eeuw. In 1905 werd door de grondleggers van het
bedrijf een smederij overgenomen in Leerdam en groeide uit tot
rijwiel- en motorhandel. In de jaren 20 volgde de autohandel en
in 1947 kreeg Ames het Volkswagen agentschap.
In 1952 opent Jan Ames zijn bedrijf dat de geschiedenis in gaat
als de eerste Volkswagendealer in Dordrecht. Ames Autobedrijf
werd dealer voor het rayon Dordrecht, Sliedrecht, Ridderkerk,
Alblasserdam, Papendrecht en Zwijndrecht. Inmiddels is Ames
uitgegroeid tot één van de grootste dealerorganisaties van
Nederland.
We nemen u door middel van een aantal foto’s mee in de
geschiedenis.

FIJNE FEESTDAGEN EN
EEN SUCCESVOL

2018

HET SECRETARIAAT IS VANAF 3 JANUARI
WEER (VOLLEDIG) BEREIKBAAR
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NEWBAZE
NewBaze neemt uw missie en visie als uitgangspunt voor het leggen van de juridische basis van uw organisatie. Wij
helpen u een omgeving te creëren met maximale bewegingsruimte, die u in staat stelt te doen waar u goed in bent, uw
core business.
Zoekt u een advocaat die niet alleen achteraf hulp biedt bij conflicten of juridische problemen? Neem vrijblijvend contact op en
wij vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen. Op het
gebied van arbeidsrecht, vastgoed en huurrecht, handelscontracten, intellectuele eigendomsrechten en juridisch risicomanagement biedt NewBaze proactief oplossingen, waardoor juridische
tegenslagen minder effect hebben én uw organisatie de focus kan
houden op haar strategie.
Bij NewBaze kunt u uiteraard ook terecht voor snelle, zakelijke en
deskundige adviezen, het opstellen van juridische documenten
en het voeren van gerechtelijke procedures. Wij komen graag bij u
langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!
Sandra Verberk
T 088 9951100
E info@newbaze.nl
W www.newbaze.nl

Wie zijn wij?
HAK B.V. is specialist in de Grond, Weg & Waterbouw.
We zijn professionals in:
• Ontwerpen
• Amoveren, Saneren en Recyclen
• Bouw & Woonrijp maken
• Rioleringen
• Bedrijfsterreinen aanleggen en reconstrueren
• Oeververdedigingen

Door uw probleem “om te denken” ontstaat er een oplossing. Ons
team zet zich in voor een gedegen advies met een doordacht ontwerp. Onze professionele en flexibele vakmensen realiseren uw
opdracht. Op tijd en binnen het budget. Want afspraak is afspraak
bij HAK B.V. Onze doelstelling is om slimmer en innovatiever te
zijn. Door alle disciplines in eigen huis te hebben en gebruik te
maken van de meest moderne technieken kunnen we besparen
op arbeids- en materiaalkosten. En dat leidt tot veel tevreden
klanten, die graag bij ons terug komen.

• Specialistisch Grondverzet
• Grondzuigtechniek
• Eigen onderhoudsdienst met APK keuringsstation

			

Piet Hak
T 0786912351
E piet@hakbv.nl
W www.hakbv.nl
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BESTUUR
Portefeuille

Jacob Klink, voorzitter
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl

Wico van Helden, vice-voorzitter
wvanhelden@werkgeversdrechtsteden.nl

Martin Witt, penningmeester
mwitt@werkgeversdrechtsteden.nl

Dagelijks bestuur
Barbara Keuzenkamp, secretaris
Externe contacten,

Jacob Klink

bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl

ledenadviesraad en ledencontacten
Economie en innovatie

Wico van Helden

Bereikbaarheid, RO en financiën

Martin Witt

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl

Secretariaat, communicatie en financiën

Barbara Keuzenkamp

Economie en innovatie

Bert de Winter

Scholing, duurzaamheid,

André Boer

milieu, energie
Arbeidsmarkt en juridische vraagstukken

André Boer,bestuurslid
aboer@werkgeversdrechtsteden.nl

Pieter van den Brink

Peter van den Brink, bestuurslid
pvandenbrink@werkgeversdrechtsteden.nl
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Het aanspreekpunt voor
ondernemers binnen
de 7 Drechtsteden gemeenten.
Wilt u als ondernemer meer weten op het gebied van vergunningen, huisvesting,
beleid, projecten, bestemmingsplannen en bedrijventerreinen? Neem dan contact
op met één van de accountmanagers. Zij helpen u graag verder, kennen de
procedures, weten de juiste contactpersonen te bereiken en hebben toegang tot
de benodigde informatie. Zo krijgt u als ondernemer advies op maat!

Alblasserdam

Dordrecht

Hendrik-Ido-Ambacht

Sliedrecht

Peter Bakker
pm.bakker@alblasserdam.nl
078-7706097
06-53359352

Bert ten Veen
ec.ten.veen@dordrecht.nl
078-7704943
06-20092893

Anouk van den Heuvel
a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl
078-7702634
06-57559238

Esther Smit
e.smit@sliedrecht.nl
06-12391568

Floor Dil
f.dil@alblasserdam.nl
078-7706101
06-13135671

Boukje van de Ven
b.vande.ven@dordrecht.nl
078-7704949
06-22409076

Hardinxveld-Giessendam
Xanthine Jut
xo.jut@gemhg.nl
0184- 674444
06-24367983

Reineke de Vries
reaj.de.vries@dordrecht.nl
078-7704888
06-42232321

Papendrecht
Ninetta Lorenc
n.lorenc@papendrecht.nl
078-7706315
06-40629472

Zwijndrecht
Gerard Keuzenkamp
g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl
078-7703578
06-18301312

Mike Klerkx
m.klerkx@papendrecht.nl
078-7706391

Gemeente

Hardinxveld-Giessendam
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