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doorpakken
De tweede Slagkracht van 2017 en de laatste keer dat 

ik een voorwoord hiervoor zal schrijven. Want als u 

deze Slagkracht ontvangt is de ALV reeds geweest en 

ben ik afgetreden als bestuurslid en voorzitter. Aan mijn 

periode van 9,5 jaar als voorzitter is een einde gekomen. 

Maar in deze Slagkracht zal u daar meer over lezen. Toch 

nog even terug naar de actualiteit. Gezamenlijk met de 

portefeuillehouders van het Drechtstedenbestuur hebben 

we ons sterk gemaakt voor de infrastructuur van onze 

regio en met name de A15. 

Het kan en mag niet zo zijn dat we onze regio kennen van 

de filemeldingen. Elke ochtend en elke middag staat er 

een file op de A15 ter hoogte van Sliedrecht. Er zijn ons 

maatregelen beloofd door het aanleggen van tijdelijke 

extra rijstroken, maar dat kan niet de oplossing zijn voor 

de toekomst. Er moet nu actie ondernomen worden 

zodat onze regering plannen gaat voorbereiden voor een 

permanente oplossing en dat kan niet anders zijn dan 

ook extra asfalt aanleggen en dat betekent dat het tracé 

van de huidige A15 niet zal voldoen daar deze dwars door 

Sliedrecht en Hardinxveld gaat en dus moet er gezocht 

worden naar een ander tracé, zodat we Sliedrecht en 

Hardinxveld kunnen ontzien.

Zelfs met het openstellen van de spitsstroken op de 

A15 zal, door de groei van het verkeer de komende tijd, 

geen ontlasting van de filedruk ontstaan. Daarom gaan 

we extra aandacht vragen voor de mobiliteit in onze 

regio en met name de programma’s zoals spits mijden 

en alternatieve oplossingen zullen mede een verlichting 

moeten gaan geven in de spits.

Ik en waarschijnlijk velen met mij zijn benieuwd naar 

de plannen die uit de Economic Development Board 

zullen komen. Niet zo zeer de plannen maar met name 

de uitvoering van deze plannen dienen nu aandacht 

te krijgen. Tot nu toe zijn de aanbevelingen van alle 

rapporten over onze Drechtsteden gelijk. Nu gaat het 

erom dat we deze ideeën echt eens gaan uitwerken  

en realiseren. Dat heet doorpakken. Mijn wens voor de 

komende tijd voor de WD is dat we een actieve rol  

zullen spelen in dit doorpakken.

Teun Muller
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Op basis van overredingskracht en argumenten en met 
respect voor zijn gesprekspartners heeft hij veel onderwerpen 
bespreekbaar gemaakt en meestentijds met vruchtbare resul-
taten, denk maar aan de fly-over op de A16. Zelden zag ik hem 
geïrriteerd of boos alleen aan hypocriet en manipulatief gedrag 
had hij een broertje dood. Hij verwachtte van zijn gesprekspart-
ners een transparante en coöperatieve houding om gezamenlijk 
te werken aan verbetering van het economisch ondernemers-
klimaat in de Drechtsteden. Het zal u dan ook niet verbazen dat 
het WD bestuur hun voorzitter een goed afscheid wilde geven 
en dat is volgens Teun meer dan gelukt.

Kort na aanvang van de receptie werd hij verrast door de 
komst van de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, die hem 
decoreerde met de Gouden Lis. Dat is de hoogste provinciale 
onderscheiding van Zuid-Holland.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten hem de 
onderscheiding toe te kennen voor zijn jarenlange (bestuurlijke) 
activiteiten ten dienste van het bedrijfsleven en de economie 
van de Drechtsteden en de provincie Zuid-Holland als geheel.

Commissaris Smit prees de toewijding en het doorzettingsver-
mogen van de vertrekkende voorzitter: “Hij zette in op samen-
werking, kansen pakken, initiatief nemen en ook op investeren 
in de bereikbaarheid van deze regio. De betekenis van al het 
werk van Teun Muller als ondernemer, bestuurder en belang-
enbehartiger in deze regio en als voorzitter van Werkgevers 
Drechtsteden kan onmogelijk worden overschat .”

Ook Peter van der Velden als voorzitter van de Drechtsteden 
prees Teun om al zijn verdiensten voor de regio. Hij droeg een 
prachtig gedicht voor dat speciaal voor Teun was vervaardigd en 
waarin zijn succesvolle acties in dichtvorm werden verhaald.
Om te voorkomen dat er al te veel speeches zouden komen 
werd vervolgens een film vertoond waarin een aantal coryfeeën, 
als Jan Peter Balkenende, Arno Brok, Floor Vermeulen etc. Teun 
kort toespraken, bedankten en hem een gezonde, plezierige 
toekomst toewensten.

Tussen al deze verrassingen door waren er veel ondernemers 
en bestuurders die van het moment gebruik maakten om Teun 
te bedanken. Als laatste verrassing werd Teun samen met 
zijn echtgenote gevraagd naar het balkon toe te gaan voor de 
balkonscene.  Een groot ponton van Muller Dordrecht werd door 
een duwboot van Rederij  Muller langs het pand gemanoeu-
vreerd. Op dit ponton was het merendeel van het Dordrechts 
Philharmonisch orkest aanwezig die de En Avant mars ten 
gehore brachten. Teun zijn grootvader was betrokken bij de 
oprichting van het orkest en heeft de En Avant mars geschreven. 
Ten behoeve van Teun zijn afscheid is de En Avant mars uit de 
archieven opgeduikeld en door de Dordtse Phil ingestudeerd. 
Leuke bijkomstigheid is ook dat alle schepen van de Rederij 
Muller de naam En Avant dragen. Een totaal overrompelde 
en sprakeloze Teun was het resultaat en dat heb ik niet vaak 
meegemaakt.

Teun, je was een geweldige voorzitter om voor te werken. Ik 
heb van onze samenwerking genoten en kijk er met enorm veel 
plezier op terug. Dank voor je vriendschap.

Ja en dan nu een jong nieuw voorzittersduo. Ik heb tot op heden 
twee voorzitters gehad bij de WD die ouder waren dan ik. Ik ga 
nu een tijdperk in met twee voorzitters die aanmerkelijk jonger 
zijn dan ik. Dat geeft mij stof tot nadenken, who’s next?  

Teun Muller onderscheiden
met de Gouden Lis
Op 16 mei was het zover. Het afscheid van Teun Muller als voorzitter van de Werkgevers Drechtsteden. Ik weet dat hij 
volledig achter zijn keus stond maar oh wat zag hij tegen het moment op. Teun heeft tot zijn laatste dag als voorzitter zich 
voor 300% ingezet voor de vereniging, voor het belang van de werkgevers in de Drechtsteden. Alles wat hij deed, deed hij 
vol verve en passie, omdat hij volledig achter zijn functie als voorzitter stond. Hij had er ook ontzettend veel plezier in en 
ging geen afspraak uit de weg. Drie of vier dagen in de week bezig voor zijn club, het maakte hem niet uit als het resultaat 
er maar naar was. 

Barbara Keuzenkamp
Secretaris

afscheid teun muller
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Het einde van een tijdperk voor Teun Muller: na 9,5 jaar 
nam hij op 16 mei afscheid als voorzitter van Werkgevers 
Drechtsteden. Niet dat hij er geen zin meer in had, maar in 
het belang van de vereniging gaf hij het stokje graag door 
aan een jongere generatie. “Het bed mocht weer worden 
opgeschud.”

In december 2007 trad Muller aan als voorzitter van Werkgevers 
Drechtsteden. “Toen ik werd gevraagd, leek het mij meteen leuk 
om te doen. Ik had er ook de tijd voor. Het vertegenwoordigen 
van het bedrijfsleven was niet nieuw voor me, want ik was 
eerder onder meer betrokken bij de Kamer van Koophandel.” 
Zijn verwachtingen kwamen uit, want Muller kijkt terug op een 
fantastische tijd. “Het was een feest om met het bestuur samen 
te werken. Waar ik trots op ben? Bijvoorbeeld op de goede 
contacten die we hebben opgebouwd met bestuurders binnen 
instanties als de provincie, gemeenten en het ministerie. De 
gedachte ‘laten we kijken hoe we samen iets neer kunnen 
zetten’ voerde altijd de boventoon. Werken vanuit het positieve 
in plaats van het negatieve: dat scheelt enorm.” Gevraagd naar 
op welk gebied Muller wellicht had gehoopt op meer progressie 
of betere resultaten, weet hij wel een antwoord. “Het leden-
aantal is achtergebleven bij de verwachtingen. Natuurlijk is het 
mooi om 250 leden te hebben, maar ik had gehoopt op meer. 
Helaas ziet niet iedereen het belang in van actief zijn in  

de omgeving waarin wordt gewerkt. ‘Het is toch een ver-van-
mijn-bed-show’, is dan de gedachte. Ten onrechte, want binnen 
Werkgevers Drechtsteden staan actuele onderwerpen als 
mobiliteit, duurzaamheid en de Economic Development Board 
hoog op de agenda. Het is daarbij juist belangrijk om goed 
georganiseerd en als één front naar buiten te treden.” 

Zeilen en jagen
Muller is opgevolgd door Jacob Klink en Wico van Helden, die 
het voorzitterschap op basis van gelijkwaardigheid samen 
invullen. “Mijn advies aan dit duo is om de functie vooral op 
hun eigen wijze in te vullen. Probeer jezelf te zijn, dan kom 
je het verst. Ik heb er alle vertrouwen in dat Jacob en Wico 
met hun eigen contacten en vanuit hun eigen belangstelling 
Werkgevers Drechtsteden een mooie toekomst bezorgen.” En 
hoe ziet die toekomst er voor Muller zelf uit? “Ik heb er veel 
tijd ingestoken, dus daar komt vrije tijd voor terug. Ik ben van 
plan om meer te gaan zeilen en jagen. Dat zijn namelijk twee 
grote hobby’s. Verder heb ik mezelf opgelegd om niet meteen 
in een andere commissie zitting te nemen als er een aanvraag 
komt. Ik word binnenkort 70 jaar. Bij die leeftijd past het beter 
om zaken af te bouwen. Daarom heb ik 3 jaar geleden ook al 
aangegeven dat ik mijn termijn als voorzitter van Werkgevers 
Drechtsteden niet zou verlengen. Leden moeten zich immers 
vertegenwoordigd voelen door het bestuur. Het bed mocht 
worden opgeschud. Dat is nu gebeurd.”

Teun Muller: ‘Leden moeten zich 
vertegenwoordigd voelen door het bestuur’

Interview
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Terugblik bijeenkomsten

Aftrap nieuwe 
ondernemerstafels

In verband met het zilveren jubileum waren we vanaf 12:00 uur 
te gast bij Theo Visser van A&P uit Zwijndrecht.

Onder het genot van kopje koffie en een jubileumgebakje 
konden de deelnemers* op een informele manier met elkaar 
kennismaken.

Daarna zijn we van start gegaan met een persoonlijke intro-
ductie en hebben we de tijd genomen om te luisteren naar 
elkaars bedrijfsactiviteiten.

Bovendien konden we aangeven wat we verwachten van de 
ondernemerstafel en mochten we onderwerpen aandragen die 
we de komende bijeenkomsten met elkaar willen behandelen. 
Na een bezoek aan de showroom en een korte presentatie over 
A&P was het tijd voor de jubileumlunch.

Aan het einde van de lunch kregen alle deelnemers van de 
ondernemerstafel een A&P Burlap Bag vol met groene facilitaire 
ideeën mee.

 
De volgende bijeenkomst stond al weer gepland op dinsdag 23 
mei tussen 8:00 en 10:00 uur. We zijn dan te gast bij Ron de Koe 
van Drechtstad Automatisering met het onderwerp blockchain.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij onze ondernemerstafel?
Via Wieske of Barbara van het secretariaat van de WD kunt u 
zich aanmelden.

Wij heten u van harte welkom.

*deelnemers
• Drechtstad Automatisering Ron de Koe
• Hageman Dordrecht  Sebastiaan Hageman
• Jongeneel Advocaten  Gert Jongeneel
• Netwerk   Ramon Grundel 
• I4You    Martin Meulendijk
• Verstegen accountants Arie Vat
• A&P   Theo Visser   

Theo Visser
A&P

Op 10 mei is er nog een Ondernemingstafel gestart:

“We hebben deze eerste maal kennis gemaakt met elkaar en 
vervolgafspraken gemaakt. We zaten op een lijn wat betreft 
de thema’s die we vast willen pakken in de volgende bijeen-
komsten. We hebben een goede start gemaakt en kijken uit 
naar de vervolgsessies die we met elkaar gaan hebben.”

Deelnemers: Adromi, Adtractum, Bouwonderneming Stout, 
The Coatinc company, VitrumNet en Bright Financials, Only 
the Brave

 Jan Korevaar
Bouwonderneming Stout

Op donderdag 30 maart is één van de drie nieuwe 
ondernemerstafels van start gegaan.
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Op de koffie bij de buren
Dinsdag 21 maart 2017 stond in het teken van Smart Industry, 
georganiseerd in het hart van de fabriek van VAF-Instruments. 
Zo’n 90 regionale ondernemers waren aanwezig en keken hun 
ogen uit. Ondanks de verwoestende brand een aantal jaar 
geleden, heeft VAF zich opnieuw opgebouwd en is het bedrijf 
er sterker dan ooit uitgekomen. Een fabriekshal die innovatie 
ademt, ‘clean’ is, en waar in één oogopslag duidelijk is hoe 
belangrijk technologische ontwikkeling / innovatie is. Wat dat 
betreft dan ook de perfecte locatie om een dergelijk thema te 
organiseren. Pelican Rouge sponsorde voor deze dag de koffie-
voorziening. Met onze ‘Heritage’ blend hebben wij veel onder-
nemers verwend met een heerlijke kop koffie. Ook Nannings 
catering hielp enthousiast mee en voorzag de deelnemers van 
een hapje en drankje. Mooi om regionale partijen zo betrokken 
bij elkaar te zien.

Inspirerende sprekers enthousiasmeerden de aanwezigen over 
de mogelijkheden van Smart Industry. Is het een bedreiging dat 
de ontwikkeling van robots in een volgende versnelling schiet, 
of biedt het enorme mogelijkheden? Raken we hierdoor banen 
kwijt, of evolueren we bepaalde banen juist naar een ander 
niveau?

De Nederlandse koffiemarkt kenmerkt zich als één van de meest 
fanatieke koffiedrinkers ter wereld. Waar vroeger een robuuste, 
bittere koffie ‘met een flinke schep buisman’ de trend was, zijn 

nu ook bij een gemiddelde Nederlander de koffiestandaarden 
geïnnoveerd. Duurzame ‘goede’ koffie wordt steeds belangrijker 
en koffiezaken, waar kwaliteitskoffie centraal staat, schieten als 
paddenstoelen uit de grond. 

Het duurzaamheidsbeleid van Pelican Rouge wordt onder-
steund door 4 pilaren waaronder de pilaar Innovatie. Dit 
betekent dat Pelican Rouge altijd actief zoekt naar nieuwe 
mogelijkheden om haar bedrijfsactiviteiten zo duurzaam 
mogelijk uit te voeren in samenwerking met stakeholders zoals 
klanten en leveranciers. Op deze wijze wordt er bijvoorbeeld 
gewerkt om de CO2 footprint te reduceren. Daarnaast is Pelican 
Rouge actief betrokken bij innovatieve ontwikkelingen op 
het gebied van de circulaire economie, waarbij te denken valt 
aan het European Refurbishment Centre van Pelican Rouge in 
Spanje. Hier worden koffieautomaten geschikt gemaakt om in 
een tweede of volgende levenscyclus te worden ingezet. Meer 
en meer wordt gewerkt aan het gegeven ‘afval bestaat niet’. Er 
wordt onderzoek verricht naar het hergebruik van snijafval uit 
het verpakkingsproces en de inzet van koffiereststromen uit het 
koffiebrandproces als bodemverbeteraar in de landbouw.

Al met al blijkt eens te meer dat iedere markt haar eigen 
innovatie kent. VAF Instruments bedankt voor de gastvrijheid 
tijdens deze inspirerende dag!

Ton van Steen
Pelican Rouge
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Terugblik bijeenkomsten

Op 25 april werd in het in opkomst zijnde MH14 gebied in 
Rotterdam gediscussieerd met de werkgevers over een leven 
lang leren en het hybride onderwijs dat daar een interessante 
aanpak in is. Samenwerking wordt op de locatie van Group A 
Architecten getoond doordat meerdere bedrijven met elkaar in 
1 ruimte werken aan projecten en zo kennis met elkaar delen. 
In het panel werd met onderwijs, door Astrid Kee van STC en 
ikzelf namens DaVinci College, en bedrijfsleven afgetast waar 
de (on)mogelijkheden liggen voor een goede aansluiting tussen 
de bedrijven en een leven lang leren. De ingrediënten voor 
goede werknemers is dat zij een goede set aan noodzakelijke 
basiskennis hebben op alle niveaus en daarnaast continu 
bijgeschoold moeten worden op de ontwikkelingen in de markt. 

De onderwijsinstellingen hebben deze inhoud ook nodig om 
de opleidingen continu aan te passen aan de ontwikkelingen. 
Daar hebben zij de input van de bedrijven voor nodig via 
o.a. hybride docenten, docenten getraind door de bedrijven, 
reële bedrijfsopdrachten, deelname aan bedrijfsprojecten en 
kennis van de toekomstige ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. 
Leren vindt plaats binnen de bedrijven maar ook zeker in de 
Duurzaamheidsfabriek! Al met al een mooie discussie met 
vele mogelijkheden tot samenwerking tussen bedrijfsleven en 
onderwijs. We hebben elkaar nodig!

 
Daan Wortel 

Innovatiemanager DaVinci College

Hybride onderwijs
Discussiebijeenkomst leidt tot nieuwe inzichten

Dinsdag 11 april jl. hebben de dames van het 
WD SecretaresseNetwerk een kijkje gekregen in de  
wereld van Bolidt: alles onder één dak op het gebied van 
kunststoftoepassingen.

Bolidt is een echt familiebedrijf en heeft de afgelopen 50 
jaar hard gewerkt om zichzelf binnen Nederland én, dus de 
Drechtsteden op de kaart te zetten. Daarnaast zijn zij inmiddels 
uitgegroeid tot een echte wereldspeler met werken op de 
meest uiteenlopende plekken. Enkele voorbeelden zijn het 
London Science Museum waar in samenwerking met Zaha Hadid 
Architects een bijzondere designvloer is vervaardigd, de Ferrari 
racetrack aan boord van een cruiseschip waar een stroeve 
slijtlaag is aangebracht, het Olympisch zwembad in Beijing, 

het Europees Parlement in Brussel en Harmony of the Seas,  
het grootste cruiseschip ter wereld waar 20.000 m2 scheep-
dekken zijn geïnstalleerd en waar per jaar miljoenen voeten 
over lopen. Volgens het credo ‘alles onder één dak’ vinden de 
ontwikkeling en productie van de kunststofsystemen altijd 
in-huis plaats, op het hoofdkantoor in Hendrik-Ido-Ambacht.

Alien Vaartjes en Mirjam Wessels van Liefde voor Talent hebben 
deze avond een leerzame en interactieve workshop gegeven 
over de verschillende teamrollen die er binnen bedrijven worden 
ingevuld.  Vooraf hadden alle secretaresses een vragenlijst 
ingevuld aan de hand waarvan hun eigen teamrol kon worden 
vastgesteld. Door de dames van Liefde voor Talent werd inzicht 
gegeven in de verschillende teamrollen maar ook toelichting op 
de secretaresses hun eigen specifieke rol, en wat hun  bijdrage 
is aan een team.  Tijdens de interactieve workshop werden tips 
gegeven hoe met de eigen valkuilen om te gaan en jezelf en de 
mensen om je heen, nog beter te begrijpen.

Een gezellige en leerzame avond waar we weer nieuwe kennis 
en contacten hebben opgedaan.

Susanne Versteeg 
Bolidt

SecretaresseNetwerk bij Bolidt
Ontwikkeling voor The Next 50 years...  
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Op 12 mei jl. woonden een aantal WD- leden het Op Sterk Water 
Songfestival in Cascade bij. Het werd een bijzondere avond.
Na een drankje te hebben genuttigd in de VIP ruimte werd het 
gezelschap naar de zaal geleid, alwaar aan alle bezoekers een 
vlaggetje werd uitgereikt. Daarmee zat de sfeer er direct goed 
in, mede dankzij de opzwepende muziek en live videobeelden 
in de zaal. Het publiek kon genieten van 4 heren, die op ludieke 
wijze geïmproviseerde songfestival liedjes ten gehore brachten, 
variërend van Abba tot Teach In. Het publiek deed uit volle borst 
mee en werd zo nu en dan zelfs fysiek bij dit zeer smakelijke 
impro cabaret betrokken. Ook WD leden ontsprongen de dans 
niet. Twitterberichten van WD leden werden levensgroot op een 
scherm geprojecteerd. De puntentelling was al even hilarisch 

als de show zelf.  Met name de bizarre
danssessies brachten het publiek in vervoering… 
Het was heel knap hoe de heren op elkaar inspeelden. Soms 
zelfs onnavolgbaar en vaak razendsnel. Hoe anders was de 
finale een dag later in werkelijkheid. Daar werd immers juist 
niets aan het toeval overgelaten. Een heel leuk contrast.
Na een forse toegift ging de afterparty van het songfestival  
van start. Onder het genot van een hapje en een drankje werd 
door de WD leden in de VIP ruimte teruggekeken op  
een geweldige avond!

Ludiek avondje songfestival

Op dinsdag 16 mei bezochten vele leden van de WD het bedrijf 
Pon Power.Allereerst omdat er een algemene ledenvergade-
ring zou worden gehouden, maar ook omdat dit bedrijf voor 
de leden van WD, haar deuren opende.  Daarnaast en zeker 
niet onbelangrijk werd ook daar de afscheidsreceptie van Teun 
Muller onze (ex) voorzitter gegeven. 

De ontvangst was aller hartelijkst. Er was direct een 
ongedwongen sfeer, want een ieder moest, of veiligheids-
schoenen uitzoeken en aantrekken, of zijn of haar eigen  
veiligheidsschoenen aantrekken. De één had modieuze  
veiligheidsschoenen aangeschaft en de ander trok zijn  
( vuile ) werklaarzen aan. Na een kop koffie en of thee, blikje 
fris, werd één ieder welkom geheten. Er werd wat verteld over 
de Pon Groep en men ging in groepjes op pad om het bedrijf te 
verkennen. Het was zeer interessant. Wat opviel was dat Pon 
Power zeer goed georganiseerd is. Het bedrijf ziet er keurig uit 

en er wordt veel tijd, energie en geld besteed aan kwaliteit, 
veiligheid en algeheel welzijn van haar medewerkers. De heer 
Peter Middelkoop van Pon Power, die ons groepje rondleidde, 
vertelde veel over de diverse motoren en de speciale  testruimte 
voor de nieuwe motoren. Zo kunnen zij de omgevingstempera-
tuur van de locatie waar de motoren moeten draaien volledig 
simuleren. Heel interessant.Bij terugkomst werd de vergadering 
gehouden. De belangrijkste zaken waren wel dat Teun aftrad 
als voorzitter en dat er een voorzitter en vicevoorzitter werden 
aangesteld. Ook interessant was dat de WD een stichting in 
het leven gaat roepen om initiatieven van ondernemers in de 
regio te kunnen ondersteunen. Na de ledenvergadering was het 
tijd voor de netwerkborrel. Er werden diverse niet alcoholische 
dranken geserveerd en lekkere hapjes rond gebracht. Al met al 
was het een geslaagde middag.

Bezoek Pon Power en Algemene ledenvergadering WD

Alex Niesert
Drechtsteden Advocaten

Maarten van der Knaap
Anders Verzuimmanagement
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nieuws van werkgevers drechtsteden

Speerpuntenboekje 
2018-2022

Evenals de twee voorgaande gemeenteraadsverkiezingen 
brengt ook dit jaar de WD weer een speerpuntenboekje uit voor 
de Gemeenteraadsperiode 2018-2022. De ervaring leert dat 
in de zomer voorafgaand aan de verkiezingen de gemeente-
raadsfracties om de tafel gaan zitten om hun partijprogramma’s 
te gaan opstellen. De WD vindt het belangrijk dat zij bij de 
opstelling van de plannen weten wat de wensen en verwach-
tingen m.b.t. het economisch klimaat zijn van de werkgevers in 
de Drechtsteden voor de komende periode, zodat zij hiermee 
rekening kunnen houden. Onder de titel “Drechtstad in balans” 
is het boekje op 6 juni aangeboden aan de Drechtraad. In het 
boekje zijn de volgende speerpunten opgenomen; 

1. Verbetering infrastructuur om regio economisch  
    aantrekkelijker te maken
2. Ingrijpende maatregelen op de “Ruit van de Drechtsteden”  
    om bereikbaarheid en leefbaarheid van regio te verbeteren
3. Kwaliteit en match van aanbod technisch onderwijs vergroten  
    in aansluiting op vraag vanuit bedrijfsleven
4. Meer regionaal bij het MKB aanbesteden leidt tot  
    bevordering regionale werkgelegenheid
5. Energietransitie, “Wat je bespaart, hoef je ook niet op  
    te wekken”
6. Regionaal versus lokaal, intensievere samenwerking in  
    de regio (perspectief Drechtstad)
7. Imago Drechtsteden, regio waar we trots op zijn!

Op 9 oktober organiseert de WD een politiek debat waarin 
onder meer de 7 speerpunten aan de orde komen. 

Barbara Keuzenkamp 
Secretaris WD

De uitdaging van een nieuwe Industriedag ligt weer voor 
ons. De Industriedag zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 
30 november met als thema:

“Energietransitie om de 
Drechtsteden in balans te krijgen” 

Als Werkgevers Drechtsteden willen we de energietransitie 
versnellen en kiezen daarom voor het bundelen van de 
krachten. Dit onder meer door in te haken op ontwikkelingen in 
de economie, de water- en afvalsector, mobiliteit en leefbaar-
heid. De Drechtsteden is een pilotregio waartoe o.a. een brede 
regionale energiestrategie, samen met bedrijven, inwoners en 
instellingen wordt geformuleerd en uitgedragen. Het streven is 
energieneutraal in 2050. We moeten ons daartoe realiseren dat 
we als bedrijfsleven een belangrijke rol hebben met onze inves-
teringen en innovaties. Om economisch draagvlak te kunnen 
krijgen is het wel belangrijk dat we allemaal doordrongen zijn 
van de noodzaak en de wijze waarop de transitie moet plaats-
vinden. De energietransitie gaat veel verder dan alleen de 
wijzigingen op het gebied van energie en milieu, maar heeft ook 
impact op innovaties en werkgelegenheid en raakt ons daarom 
allemaal als werkgevers. De regio beschikt over vele, innova-
tieve, bedrijven die reeds inspelen op deze ontwikkelingen. 
Werkgevers Drechtsteden ondersteunt de duurzaamheids en 
economische ambities met betrekking tot de kansen van een 
transitie naar een circulaire economie.  

Ook de energietransitie maakt hier onlosmakelijk deel vanuit.
Dit inzicht, de bewustwording en de gevolgen daarvan voor het 
handelen van het bedrijfsleven willen we graag door vooraan-
staande sprekers inzichtelijk laten maken tijdens ons congres.  
Binnenkort kan ik u informeren wie deze sprekers zijn.

En onder het mom van verandering van spijs doet eten, gaan 
we dit jaar weer eens met de boot om ten eerste een aantal 
energietransities vanaf het water te zien en ten tweede al die 
mensen weer mee te krijgen die een Industriedag op de boot 
toch het meest geslaagd vinden.

De hoofdsponsor heeft zich al aangemeld en is dit jaar de 
Rabobank Drechtsteden. En ja, hoe kan het ook anders, 
Drukkerij Dekkers Van Gerwen wil voor de WD weer het 
programmaboekje drukken. Ieder jaar bij het verlaten van de 
Industriedag wordt dit door Harjan Dekkers weer voor het 
volgende jaar toegezegd. We realiseren ons dat dit ieder jaar 
weer een aanzienlijke sponsorgeste is, waarvoor dank.De 
sponsorbrief is inmiddels bij u op de mat gevallen. De eerste 
advertenties zijn alweer ingediend. Vindt u het leuk om dit jaar 
uw bedrijf eens onder de aandacht te brengen of heeft u andere 
leuke suggesties of ideeën? Ik houd me warm aanbevolen. Ook 
dit jaar hoop ik er samen met uw hulp weer een geweldige dag 
van te kunnen maken. 

Barbara Keuzenkamp 
Secretaris WD

Industriedag 30 november op de Jules Verne
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WD toekomstvisie: 
de wereld om ons heen verandert, dus wij veranderen mee!

Onze conventionele rol is in de loop der jaren enigszins  
achterhaald. Een aantal trends hebben ten grondslag gelegen 
aan deze rol verandering. Denk daarbij aan:
• Het verdwijnen van de Kamer van Koophandel
• De regionale overheid zoekt vertegenwoordiger/ 
   aanspreekpunt van werkgeversbelangen
• Er is veel potentieel in de regio dat door meer samenwerking  
   tot innovaties zal leiden 
• Er is behoefte aan een platform dat op Drechtsteden niveau  
   kan verbinden, initiëren en acteren
• Veel thema’s zijn regionaal geworden en worden als  
   zodanig behandeld

Visie Ontwikkeling WD
Gekozen is voor de doorontwikkeling van de WD van pure 
werkgeversvereniging naar regionaal platform voor de belangen 
en ontwikkeling van de regionale werkgevers. WD blijft een 
werkgeversorganisatie die wil blijven groeien voor, door en met 
werkgevers. Ze wil vooral samenwerken, faciliteren, verbinden 
en aanjagen. Met stakeholders die als WD lid aan specifieke 
initiatieven deelnemen. 

Als stakeholders worden in deze gezien:
• Gemeenten    • ZZP netwerken
• Overheidsorganisaties   • Innovatie initiatieven
• Onderwijsinstellingen   • Etc. 

Belangrijk is dat stakeholders zelfstandig blijven opereren. 
De rol van de WD is de verbinding van de groeperingen met elkaar. 

Verbindend en initiërend maar beslist niet overkoepelend. De 
WD zal gaan functioneren als platform voor regionale thema’s. 
Dat vraagt meer organisatiekracht, meer uitvoeringskracht en 
meer oppakken en doorpakken.

Dat wil de WD gaan doen door:
• Activiteiten te initiëren vanuit een stichting
• Die komt naast de vereniging te staan
• Faciliteren samenwerkingsverbanden en nieuwe initiatieven
• Om ontwikkelingen in de regio te versnellen
• Met als doel een goed woon- en werkklimaat  

(Drechtsteden in balans)

Alle stappen zullen zeer gefaseerd ontwikkeld worden. 
De leden zullen in deze ontwikkeling worden meegenomen.  

Vorig jaar zijn reeds de eerste gedachten geschetst rondom de WD toekomstvisie. Ten vervolge hierop zet 
Wico van Helden de verdere vervolgstappen uiteen. De verenigingsstructuur is de laatste jaren niet veranderd maar  
duidelijk is dat de wereld om ons heen wel is veranderd.

Industriedag 30 november op de Jules Verne

Wist u trouwens dat?
• Arie van den Herik tijdens de ledenvergadering is afgetreden als bestuurslid nadat hij sinds 2004 een  

bestuursfunctie heeft vervuld?
• Het bestuur op zoek is naar een opvolger voor Arie specifiek voor de portefeuille “Onderwijs”?
• Pieter van den Brink van Ten Holter Noordam advocaten benoemd is tot bestuurslid ter opvolging  

van Gert Jongeneel?
• De WD mede namens de Federatie een brief heeft gestuurd aan de formateur Edith Schippers waarin is  

uiteengezet dat de Drechtsteden een regiodeal wil met het rijk? Benieuwd naar de inhoud, kijk dan op de  
website van de WD, www.werkgeversdrechtsteden.nl/nieuwsarchief 

• De WD ondersteuning heeft verleend om de vestiging van coffeeshops op bedrijventerreinen in Dordrecht  
tegen te gaan? Benieuwd naar de inhoud, kijk dan op de website van de WD. 
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nieuws uit de drechtsteden

De Economic Development Board is een strategische samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de 
Drechtsteden en zet zich, naast de bestaande samenwerkingsverbanden, in voor een sterkere economische regio. Onder 
aanvoering van Sjoerd Vollebregt heeft een sterk team van ondernemers, overheid en onderwijs als doel de economische regio 
Drechtsteden te versterken. Het platform kan economische doelen, kansen en ontwikkelingen agenderen, bundelen, initiëren, 
opschalen en stimuleren. De Board versterkt de economische structuur in de regio, bundelt de krachten van ondernemers, 
onderwijs en overheid, hetgeen in de toekomst moet leiden tot meer werkgelegenheid en innovaties. Wij vroegen een aantal 
leden van de WD wat zij de voorzitter van de Economic Development Board willen meegeven. 

Ad van den Berg, Parktrust 
“Verenig de ondernemers op de bedrijventerreinen. Dat is de belangrijkste boodschap die ik de 
Economic Development Board zou willen meegeven. Door de oprichting van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) of een onderne-
mersfonds vanuit de overheid te ondersteunen creëer je op vele vlakken een meerwaarde, en niet alleen voor de ondernemers zelf. 
Voor de overheid is het lastig om met individuele ondernemers in gesprek te gaan en dat is toch wel een belangrijke voorwaarden 
om de Economic Development Board te doen slagen. Als de bedrijven samenwerken praat je in één keer met een grote groep en zijn 
ze een veel gemakkelijke gesprekspartner voor de overheid. De oprichting van een BIZ of een investeringsfonds kent bovendien 
nog meer voordelen. De bedrijventerreinen zijn schoner en veiliger en de sociale cohesie is er groter. Daarnaast hebben onder-
nemers baat bij de gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld zonnepanelen, glasvezel en energie. Door al deze voordelen zijn ze 
bovendien niet zo snel geneigd om op zoek te gaan naar een andere locatie buiten de Drechtsteden.”

Remco Valkman, NestrX
heeft als boodschap aan de voorzitter van de Economic Development Board: investeer in de ‘stille reserves’ van de 
arbeidsmarkt! De vaart zit er in! De economische groei zet door. De overheidsbegroting is in evenwicht en de 
werkloosheid daalt dit jaar naar 5,3% (CPB). Goed nieuws voor ondernemend Nederland. De opdrachten stromen 
weer onze richting op. De groei heeft ook een keerzijde. Het arbeidsaanbod neemt in rap tempo af. De gevolgen van de vergrijzing 
komen in zicht. In de techniek, ict, logistiek, zorg, onderwijs komen we nu al handen te kort en de tekorten zullen – alle nieuwe 
technologie, automatisering en robotisering ten spijt – de komende jaren alleen maar toenemen. Het politieke klimaat om deze 
tekorten aan te vullen met buitenlandse migranten is vandaag niet optimaal. Daarom mijn verzoek aan u volop in te zetten op de 
‘stille reserves’ van de arbeidsmarkt. Ik denk hierbij aan herintredende vrouwen, arbeidsgehandicapten, ouderen en migranten 
die al in Nederland zijn. Groepen die vandaag als ‘problematisch’ worden ervaren, maar die ook volop kansen bieden voor BV 
Nederland. Als uitzendondernemer voor ouderen ervaar ik wat een geweldig arbeidspotentieel verborgen ligt in deze ‘stille 
reserves’. Als voorzitter van de Economic Development Board zou u hierin het voortouw kunnen nemen en ondernemers kunnen 
laten zien hoe zij hun talenten kunnen benutten. U zorgt hiermee dat wij ook in de toekomst kunnen rekenen op economische 
groei. Mag ik u hiervoor uitnodigen?”

Advies aan Economic Development Board

Arjan Dekker, Scheepswerf Slob 
“Ik ben bij de presentatie van de Economic Development Board geweest en zou het volgende willen meegeven: 
spreek de ondernemerstaal en ga snel en zorgvuldig te werk. Ik hoop dat het platform kan bewerkstelligen de 
administratieve druk vanuit de overheid te beperken. Ondernemers hebben behoefte aan afname van de papieren 
rompslomp. Daarnaast hoop ik dat de Board aansluiting vindt bij bestaande structuren en projecten en deze samen weet te 
brengen. Er zijn voldoende losstaande (subsidie)clubs en initiatieven die gezamenlijk veel krachtiger kunnen fungeren en 
gebundeld overzichtelijker zouden zijn. Nu is er te veel versnippering. Ik ben ervan overtuigd dat er in de Drechtsteden meer dan 
genoeg economische kansen zijn.”
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Leen de Koning, Amega Groep 
“Om de doelstellingen van de Economic Development Board te behalen, ben ik van mening dat de doelstellingen duidelijk gefor-
muleerd moeten worden en vervolgens gedeeld moeten worden met de achterban. Als de doelstellingen dan ook nog eens realis-
tisch zijn, zullen ondernemers eerder bereid zijn om zich eraan te conformeren. Ik denk wel dat het hierbij zaak is om ook tussen-
doelen op te stellen, zodat het proces continu helder en overzichtelijk is. Daarnaast wil ik meegeven: praat ook met - en niet alleen 
over - de ondernemers. Als je ze betrekt bij de initiatieven zullen ze eerder bereid zijn om samen te werken. Nieuwe investeringen 
en ontwikkelingen zullen dan zeker een bijdrage leveren aan het economisch versterken van de regio Drechtsteden. Zorg er wel 
voor dat je het goede wat er al is niet uit het oog verliest. Ik hoop dat de Economic Development Board zo een mooie bijdrage kan 
leveren aan een toename van de werkgelegenheid en de welvaart in het Drechtstedengebied.”  

Ruim 130 bezoekers gaven gehoor aan de uitnodiging van het 
Kernteam Economisch Programma en de gemeente om tijdens 
de bijeenkomst met elkaar in gesprek te gaan. “We brengen 
verschillende partijen bij elkaar om te praten over het econo-
mische klimaat in Zwijndrecht. Ondernemers en lokale politiek; 
hoe kijken zij tegen elkaar aan en wat kunnen zij voor elkaar 
betekenen?”, vertelt Gerard Keuzenkamp, accountmanager 
bedrijven. “Het contact tussen ondernemers en raadsleden is al 
goed, maar deze bijeenkomst biedt kansen om de samenwer-
king te versterken. Door kennis en informatie te delen, weten 
we wat er leeft bij ondernemers. We brengen de initiatieven 
en knelpunten in kaart en kijken wat we er samen aan kunnen 
doen om de economie in Zwijndrecht te verbeteren.”

Tijdens een aantal workshops kwamen actuele thema’s aan 
bod. Energieneutraal ondernemen, bereikbaarheid en mobili-
teit, de toekomstbestendigheid van de binnenvaart, mogelijk-
heden voor zzp’ers en de activiteiten van het Ondernemersfonds 
Zwijndrecht. Allerlei middelen, van presentaties, online 
enquêtes tot een interactieve quiz, werden ingezet om infor-
matie te verstrekken én te verkrijgen van de deelnemers.  
Naast inspiratie leverde dit veel ideeën maar soms ook pittige 
discussies op, onder andere over vergunningen,  
aanbestedingen en kosten. “Het is mooi dat er ook ruimte is 
voor een kritische noot”, merkte een van de aanwezige onder-
nemers op. “De gesprekken zijn vooral opbouwend en gericht 
op vooruitgang.

De sfeer is positief, al vraag ik me wel af of al die goede ideeën 
omgezet gaan worden in concrete acties.” Volgens Robert 
Kreukniet, wethouder Economie, wordt er zeker gekeken welke 
actiepunten in de praktijk bruikbaar zijn. Keuzenkamp: “In 
april is het Kernteamwederom bij elkaar geweest, we willen nu 
snel doorpakken. Vanavond hebben we waardevolle informatie 
opgehaald waar we mee aan de slag kunnen.  
Deze bijeenkomst was een succes, beslist niet eenmalig  
maar de start van iets nieuws.”

Ondernemersevent Zwijndrecht verstevigt relatie 
tussen gemeente en lokale bedrijven
Wat heeft de samenwerking tussen ondernemers en  
de gemeente opgeleverd en hoe gaan we verder?  
Dat was de ‘hamvraag’ en meteen ook het centrale  
thema van het ondernemersevent in het gemeentehuis  
op dinsdag 21 maart.
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nieuws uit de drechtsteden

Voorkomen is beter dan bestrijden
Er rijden veel goederentreinen over de Brabantroute van en naar het 
Europese achterland. Een aantal van deze treinen bevat gevaarlijke 
stoffen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de gemeenten 
Dordrecht en Zwijndrecht hebben afspraken gemaakt over  
extra veiligheidsmaatregelen op het spoor.

In het najaar van 2014 hebben de gemeenten een overeenkomst 
met het Rijk gesloten over de realisatie van korte termijn veilig-
heidsmaatregelen op en rond het spoor. Deze overeenkomst is 
een gevolg van het tot stand komen van de wet Basisnet spoor. 
Deze wet behandelt onder andere het vervoer van gevaarlijke 
stoffen over het spoor. Sinds het ondertekenen van de overeen-
komst is gewerkt aan het ontwerp van de in 2014 afgesproken 
veiligheidsmaatregelen. 

In 2016 was het ontwerp en het aanbestedingsproces van 
de meest omvangrijke maatregel - de ontsporingsgeleiding - 
afgerond. Het was dan ook de bedoeling om de uitvoering van 
de maatregel in de tweede helft van 2016 te laten plaatsvinden.  
Omdat voor de uitvoering van deze omvangrijke werkzaam-
heden geen treinverkeer mag plaatsvinden en er in deze periode 
geen treinvrije periode beschikbaar was, zijn de werkzaam-
heden verschoven naar de weken 5 en 15 van 2017. 

In het paasweekeinde van 2017 heeft ProRail, in de bocht ten 
oosten van het station Dordrecht, met man en macht gewerkt 
om ca. 5000 houten spoorbielzen te vervangen door betonnen. 

Tussen de rails is een zogenaamde ontsporingsgeleiding 
geplaatst. Deze ontsporingsgeleiding moet, wanneer een 
trein ontspoort, de wielen opsluiten tussen de geleiding en de 
spoorstaven. Daarmee wordt voorkomen dat de trein 
daadwerkelijk uit de rails loopt. 
De werkzaamheden zijn grotendeels afgerond. Hiermee is de 
eerste veiligheidsmaatregel in een reeks gereed en is het spoor 
veiliger geworden.

Naast de aanleg van ontsporingsgeleiding zijn de volgende 
maatregelen in Dordrecht voorzien:
• saneren van een kruiswissel ter vermijding van conflictsitu-

aties en het verminderen van de kans op ontsporing.
• vervangen van 5 gewone wissels voor drie zogenaamde 

eiswissels en twee verzoekwissels; hiermee wordt het bots 
risico verminderd.

• invoeren van flankdekking op een groot aantal seinen; 
waarmee ook het bots risico wordt verkleind doordat bij 
een roodsein passage van een trein, de trein die ‘groen’ 
heeft automatisch stopt. 

• Een stelsel van kleinere maatregelen gericht op de zicht-
baarheid van seinen.

Deze maatregelen worden momenteel verder ontworpen. Zodra 
dit gereed is, zal de uitvoering worden aanbesteed waarna 
volgens planning de maatregelen in de periode 2017-2019 
worden gerealiseerd.

Foto van Thymen Stolk: staatssecretaris Dijksma bracht in februari een bezoek aan Dordrecht op uitnodiging van de Dordtse wethouder Mos (rechts op de foto) en burgemeester 

Schrijer van Zwijndrecht (tweede van links) Ze was hier om de start bij te wonen van de aanleg van de veiligheidsvoorzieningen op het spoor in Dordrecht en Zwijndrecht. Een belang-

rijke stap in de verbetering van de veiligheidssituatie in beide steden. Het ministerie heeft twaalf miljoen euro uitgetrokken om enkele aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen, 

zoals het aanbrengen van geleiderails om eventuele ontsporingen te voorkomen en het verwijderen van wissels.
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Drie overheden slaan handen ineen voor 
innovatief bereikbare Drechtsteden 
De bereikbaarheid in de regio Drechtsteden staat onder druk en dat vraagt om goede samenwerkingsafspraken tussen 
Drechtsteden, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Donderdag 20 april werden deze afspraken in Den Haag 
bekrachtigd door Drechtstedenbestuurder Hans Tanis, gedeputeerde van de Provincie Floor Vermeulen en directeur 
Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Willy Dekker, met het vaststellen van een samenwerkingsagenda.  
Het is voor het eerst dat met een regio zo intensief wordt samengewerkt. 

    

Op de samenwerkingsagenda staan projecten waarvoor zij dit 
jaar concreet resultaten willen boeken en de bereikbaarheid 
op innovatieve manier willen verbeteren. Ieder jaar bekijken 
de drie partijen vanuit hun eigen ambities op het gebied van 
bereikbaarheid, duurzaamheid, innovatie en economie en 
ruimtelijke ordening, welke projecten samen opgepakt gaan 
worden. De komende tijd staan vele infrastructurele projecten 
in de Drechtsteden gepland en dus staat voor 2017 vooral 
bereikbaarheid op de agenda. Door nu goede afspraken te 
maken en ieders aanpak goed op elkaar af te stemmen, kunnen 
veel bereikbaarheidsproblemen worden voorkomen als de 
werkzaamheden van start gaan. 
De samenwerkingsagenda 2017 bestaat uit: 

Gecoördineerde aanpak van werkzaamheden  
en communicatie 
Er gaat flink aan de weg getimmerd worden in de Drechtsteden, 
zoals het groot onderhoud op de N3, de aanleg van nieuwe 
aansluitingen van de A15 en A16 op de N3, de renovatie van 
de Wantijbrug en het verlengen van de op- en afritten op de 
A15 bij Sliedrecht. Het is van belang om de uitvoering van al 
deze werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, zodat de 
Drechtsteden ook tijdens de verbouwing bereikbaar blijft. De 
drie partners zetten in op een forse verbetering van de informa-
tieverstrekking aan weggebruikers, omwonenden en bedrijven. 

Hierdoor weten zij waar ze aan toe zijn en kunnen ze daarop 
inspelen. Zowel in de aanloop naar de werkzaamheden, als 
tijdens de uitvoering ervan. 

Stimuleren van structurele gedragsverandering 
in manier van reizen 
Het aanpassen van de weg en het aanleggen van meer asfalt is 
echter niet voldoende. De drie partners willen weggebruikers 
ervan bewust maken dat een andere manier van reizen (buiten 
de spits, OV, e-bike etc.) ook nodig is voor het verbeteren van de 
bereikbaarheid. Dit geldt tijdens de uitvoering van de werk-
zaamheden, maar ook nadat het werk klaar is. Hiervoor wordt 
het platform Beter Bereikbaar ingezet, het zakelijk platform 
waarin werkgevers en gemeenten zich inzetten voor een  
bereikbare regio. 

"Vanuit het bedrijfsleven in de Drechtsteden juichen wij deze 
samenwerking toe. Samen kunnen we vernieuwen en de oplos-
singen voor de maatschappelijke innovatieve bereikbaarheids-
agenda concreet gaan inzetten”, aldus Jacob Klink en Bas Ort, 
namens alle ondernemersverenigingen die ambassadeur zijn 
van Samen Bereikbaar. 

Samen op een andere manier naar mobiliteit kijken 
Naar verwachting zorgen nieuwe technologische, economische 
en maatschappelijke ontwikkelingen er in de toekomst voor dat 
het gebruik van snelwegen verandert; ze zullen steeds minder 
negatieve effecten op hun omgeving hebben. Door schonere 
auto’s verbetert de luchtkwaliteit en banden worden stiller. Dit 
vraagt om een nieuwe kijk op wegen en mobiliteit. De partijen 
onderzoeken samen met het bedrijfsleven welke innovaties 
interessant zijn in de Drechtsteden. Dit moet leiden tot concrete 
acties vanaf 2018 die de bereikbaarheid, duurzaamheid en leef-
baarheid op een innovatieve wijze verbeteren. De genoemde on-
derwerpen komen niet in de plaats van al bestaande projecten, 
programma’s en samenwerkingsverbanden, maar ondersteunen 
deze lopende initiatieven. 
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Overheden en bedrijfsleven zijn op weg in de komende tien jaar 7,5 miljard euro in de Drechtsteden te investeren in 
woningbouw, infrastructuur, bedrijventerreinen, centrumontwikkeling en onderwijs. Die investeringen moeten leiden 
tot 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen, 25.000 nieuwe woningen en een economisch sterke regio, die meer dan  
300.000 inwoners telt en aantrekkelijk is voor toeristen.

'Investeer komende tien jaar  
7,5 miljard in Drechtsteden'

Economic Development Board presenteert zich op 
Regionaal Ondernemersontbijt van de Drechtsteden

Voorzitter van de Economic Development Board, Sjoerd Vollebregt, vindt  dat de Drechtsteden zich veel beter kunnen laten zien. 
‘We moeten zeker 25 iconen hebben. Zet bijvoorbeeld de iconische spoorbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht in het licht’.

nieuws uit de drechtsteden

Tijdens het Regionaal Ondernemersontbijt van de Drechtsteden lanceerden 
Drechtstedenbestuurslid Anouk van Eekelen en EDB-voorzitter Vollebregt 
met behulp van drones officieel de Economic Development Board.

Op de EDB Innovatiemarkt toonden 25 bedrijven uit de regio  
hun productinnovaties.
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Die robuuste investering staat voor Sjoerd Vollebregt, voorzitter 
van de Economic Development Board (EDB), centraal bij het 
ontwikkelen van de regio. De EDB werd woensdag 17 mei 
officieel gelanceerd tijdens het Regionaal Ondernemersontbijt 
van de Drechtsteden. De board is een strategische samen-
werking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de 
Drechtsteden en zet zich – naast bestaande samenwerkings-
verbanden – in voor een sterkere economische regio.

‘Niet veel praten, maar doen’
Tijdens het ontbijt, dat plaatsvond bij Heerema Fabrication 
Group in Zwijndrecht, presenteerde Vollebregt zijn visie en 
de aanpak van de board voor de komende jaren. Samen met 
Drechtstedenbestuurslid Anouk van Eekelen (Economische 
profilering en acquisitie) knipte Vollebregt een lint door,  
dat door twee drones omhoog werd gehouden. Vollebregt: 
‘De reis naar 2030 begint en Drecht Cities moet een toonaan-
gevende regio worden, die aansluit bij de nieuwe, industriële 
revolutie die al gaande is. Niet te veel over praten, maar doen 
met een pragmatische aanpak.’

Vier werkstromen
De EDB  is aan de slag gegaan met vier duidelijke werkstromen: 
ontwikkeling van een European Centre of Excellence voor de 
binnenvaart,  een Joint Academy en Incubation Center in de 
Smart Industry, een ecosysteem voor gezondheid, techniek en 
hoger onderwijs en een leefklimaat waarin wonen, werken en 
innoveren samengaan.

‘Nu verschil voor Drechtsteden maken’
Voorzitter van het Drechtstedenbestuur, Peter van der Velden, 
steunt de EDB nadrukkelijk. ‘Nu is het moment gekomen om 
echt het verschil voor de Drechtsteden te maken. Een board kan 
naast alle bestaande netwerken van grote toegevoegde waarde 
zijn bij het versterken van de economische structuur. Dat zien 
we ook bij regio’s die ons met een board zijn voorgegaan. Het 
vraagt ook om ondernemers die verantwoordelijkheid pakken. 
Alleen samen komen we op koers en komen we vooruit.’

 

Iconen
Volgens Vollebregt kunnen de Drechtsteden zich veel beter 
laten zien. ‘We moeten zeker 25 iconen hebben, die de regio 
herkenbaar maken, zoals bijvoorbeeld een nieuwe, slimme 
fontein op het Drierivierenpunt, maar ook de bestaande, 
iconische spoorbrug tussen Dordrecht en Zwijndrecht in het 
licht zetten.’

Na het ontbijt kregen de gasten een rondleiding door de 
Assembly Hall van Heerema Fabrication Group en lieten 
25 bedrijven uit de regio, waaronder het Albert Schweitzer 
Ziekenhuis, Valk Welding,  10XL, Aqitec, Rims en de 
Duurzaamheidsfabriek hun toonaangevende productinnovaties 
op de EDB Innovatiemarkt zien. Het evenement werd  
bijgewoond door meer dan 200 aanwezigen.

Op het ondernemersontbijt gingen diverse ondernemers met elkaar in gesprek over de plannen van de Economic Development Board. 

Meer informatie over de  
Economic Development Board: 
https://www.dealdrechtcities.nl/partners/
economic-development-board

https://www.drechtsteden.nl/ondernemersontbijt-2017

Contact:  

Joost Weeda 
Secretaris Economic Development Board 
T: 078-6330539 / 06-46881594
E: weeda@edbdrechtcities.nl
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nieuws uit de drechtsteden

Het gaat weer beter met de Nederlandse economie en dat biedt kansen. "Juist nu we de wind in de rug hebben, kan het 
voor bedrijven die produceren in het buitenland een goed moment zijn om hun bedrijfsmodel eens tegen het licht te hou-
den, zeker tegen de achtergrond van de huidige geopolitieke ontwikkelingen." zegt regionaal portefeuillehouder Arbeids-
markt Peter Heijkoop. Om bedrijven daarbij te faciliteren, beschikken de Drechtsteden sinds kort over een slimme tool 
die ondernemers aan de hand van 150 vragen een eerlijke, nieuwe en integrale kostenafweging biedt en laat zien waar 
mogelijk ruimte is voor verbetering.

Kosten en baten opnieuw afwegen
"Een business case die 5 jaar geleden positief uitpakte, kan in 
de huidige economische realiteit wel een heel andere uitkomst 
laten zien," gaat Peter Heijkoop verder. "Bedrijven die hun 
(productie)werk hebben uitbesteed in de zogenaamde lagelo-
nenlanden hebben bijvoorbeeld te maken met aanzienlijke 
stijgingen in de loonkosten. In China gaat het bijvoorbeeld om 
een stijging van 15-40%. Ook de logistieke kosten zijn over 
de gehele linie omhoog gegaan, en dan hebben we het nog 
niet over de meer 'verborgen' kosten die te maken hebben 
met kwaliteits- en productiviteitsaspecten en soms ook met 
onzekerheden door politieke spanningen."

Voor veel bedrijven is dit volgens Heijkoop aanleiding om hun 
business case nog eens te heroverwegen, maar niet ieder bedrijf 
beschikt over de daarvoor benodigde expertise. "Het maken 
van een realistische en vooral ook integrale kostenoverweging 
is complex. Wij willen ondernemers die daarvoor onvoldoende 
kennis of capaciteit hebben graag van dienst zijn."
Samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 
hebben de Drechtsteden daarom de 'Reshoringstool' aange-
schaft, die is ontwikkeld door de Universiteit van Tilburg. De 
gemeentelijke bedrijvencontactpersonen en medewerkers 
van stichting DEAL! Drechtsteden worden getraind om de tool 
komend jaar gratis in te zetten voor de ondernemers.

Frisse kijk op het bedrijfsmodel
Bij de naam van de 'Reshoringstool' wil de regionaal porte-
feuillehouder graag nog een toelichting geven: "De afgelopen 
jaren is gebleken dat reshoring van werk voor bedrijven een 
interessante optie is geworden. Iedereen kent wel dat recente 
voorbeeld van de 'garnalenpelmachine' waardoor Hollandse 
garnalen inmiddels niet meer duizenden kilometers reizen, 
maar gepeld worden in eigen land. Dat bespaart tijd en geld, 
maar zorgt er ook voor dat het bedrijf meer controle heeft over 

het totale productieproces en ze meer directe invloed hebben 
op de kwaliteit van het product. Nu er bij bedrijven meer finan-
ciële ruimte komt om te investeren in innovatie, is dat ook een 
aanleiding om eens goed te kijken naar hun bedrijfsmodel. 
Kan robotisering of automatisering bijvoorbeeld een (grotere)
rol spelen in het productieproces?"

Made in Holland 
En natuurlijk, voegt Peter Heijkoop toe, gaat het niet alleen om 
geld, maar ook over wat je als bedrijf wilt uitstralen. Waar sta je 
voor? "We zien dat duurzaamheid en MVO steeds belangrijke-
re thema's worden voor ondernemers. En dat er ook vanuit de 
markt meer waardering komt voor lokaal geproduceerde pro-
ducten. Ook dat kan een overweging zijn om werk terug te halen 
of om de productie in de eigen regio in te regelen. Als porte-
feuillehouder Arbeidsmarkt zie ik dat natuurlijk als een positief 
scenario, maar het is geen doel op zich. Het gaat ons erom dat 
onze bedrijven met een duurzaam bedrijfsmodel concurrerend 
kunnen blijven opereren in een open markt."

Heeft u interesse in een 'check-up' met de Reshoringstool? 
Neem dan contact op met Angelique Rijsdijk van het  
regionaal Programma Arbeidsmarkt Drechtsteden:  
a.rijsdijk@papendrecht.nl of 078-7706311.

Meer informatie over de Reshoringstool vindt u op 
www.re-shoring.nl 

Nieuwe economische realiteit biedt 
kansen voor bedrijven

Peter heijkoop
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Aanbesteding Openbaar Vervoer Drechtsteden 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gestart

Op 6 april jl. gaf gedeputeerde Floor Vermeulen het startsein voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in de regio 
Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het openbaar vervoer wordt opnieuw aanbesteed voor de periode van 
december 2018 tot uiterlijk december 2028. Voor de provincie Zuid-Holland, verantwoordelijk voor het openbaar vervoer 
in de regio, een uitgelezen kans het openbaar vervoer zó in te richten dat het klaar is voor de toekomst. 

Samen met de gemeenten in de regio, de reizigersadviesraad 
RODAV en Prorail is het afgelopen jaar op interactieve wijze 
samengewerkt. Want om de regio ook in de toekomst bereik-
baar te houden is goed openbaar vervoer, dat aansluit bij de 
wensen van de inwoners en bedrijven in het gebied, van groot 
belang. De provincie en gemeenten willen betrouwbaar, bereik-
baar en betaalbaar openbaar vervoer. Snelle en frequente 
verbindingen, waaronder de succesvolle MerwedeLingelijn, en 
goede voorzieningen bij de haltes vormen de basis. Dit gecom-
bineerd met slimme vervoersoplossingen, die uitgaan van de 
vraag, zorgt ervoor dat mensen zo goed mogelijk van deur
tot deur kunnen reizen. 

Zorgvuldig proces 
In de voorbereidingen is uitgebreid gesproken met de lokale 
raadsleden en bestuurders. Er is een reeks bijeenkomsten geor-
ganiseerd waarin de provincie gemeenten continu informeerde 
over het proces. Er is uitgebreid gesproken over lokale wensen 
en aandachtspunten. Floor Vermeulen: “De intensieve samen-
werking met de regio heeft geleid tot een uitvraag waar breed 
draagvlak voor is.”

Programma van eisen 
In het Programma van eisen (PvE), dat de basis vormt voor de 
uitvraag, staan de uitgangspunten voor de concessie omschre-
ven. Zo worden er minimumeisen gesteld aan de frequentie van 
de dienstregelingen en is een aantal belangrijke lijncorridors 
vastgesteld. Het PvE bevat ook kaders met betrekking tot o.a. 
tarieven, sociale veiligheid en duurzaamheid.

Markt aan zet 
Voor de uiteindelijke invulling van het openbaar vervoer geeft 
de provincie veel ruimte aan de toekomstige vervoerder. “We 
hebben er win deze aanbesteding voor gekozen om de markt 
ruimte te bieden, zodat zij alles uit de kast kunnen halen om 
een aantrekkelijk aanbod te doen”, aldus Vermeulen. 

Hierdoor is pas na de gunning van de concessie duidelijk 
wat het precieze voorzieningen niveau is en wat de nieuwe 
concessie betekent voor individuele reizigers.
Vervoerders kunnen tot 14 september 2017 inschrijven. Rond 
eind oktober is de winnaar bekend. Na definitieve gunning gaan 
de provincie en de vervoerder aan de slag met de voorbereiding 
zodat de nieuwe concessie medio december 2018 van start kan.
Hebt u vragen? Neem contact op met de Provincie via 
beterovzuidholland@pzh.nl
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onderwijs

Topleertraject voor ondernemers en 
ondernemende professionals in Dordrecht
Leergang Effectieve Business Modellen 
HBO Drechtsteden begint 14 september 2017 met een nieuwe 
groep leergang Effectieve Business Modellen. Dit programma is 
ontwikkeld door HBO Drechtsteden in samenwerking met Ny-
enrode Business Universiteit. Deelnemers worden geïnspireerd 
door topdocenten onder regie van prof. dr. Frank Kwakman die 
is verbonden aan de leergang als programmaleider. Met deze 
bijzondere vorm van hoger onderwijs verbindt en ontwikkelt 
HBO Drechtsteden het onmisbare vermogen van mensen in een 
snel veranderende omgeving om slim te innoveren en slagvaar-
dig in te kunnen spelen op hetgeen afnemers vragen.  

Meer dan leren
Professionals uit bedrijven en instellingen brengen uit eigen 
praktijk hun eigen kernvraagstukken in en werken daaraan, 
ondersteund door specialisten. Centrale thema’s in de leergang 
zijn de digitalisering en de - disruptieve - impact ervan, nieuwe 
onderscheidende en krachtige waardeproposities en business-
modellen. Leren van start ups en dat vertalen naar concrete 
kansen en activiteiten voor de eigen organisatie. Niet alleen 
bedoeld voor bedrijfsleven maar ook voor instellingen en 
overheden die weten dat zij moeten veranderen in

de snelle opmars van digitalisering, duurzaam ondernemen en 
internationalisering.  

Resultaat 
Het resultaat van de leergang is een zelfontwikkelde propositie 
voor de eigen organisatie en het certificaat “Leergang Effectieve 
business modellen’’ bij een voldoende afronding van opdrachten.

Meer weten? 
Kijk op https://www.hbodrechtsteden.nl/werken-en-leren/ 
management/leergang-effectieve-business-modellen.
Contactpersoon is Peter Baldé, 

T 06-83673457
E pbalde@hbodrechtsteden.nl

HBO Drechtsteden
 HBO Drechtsteden is een particuliere instelling voor hoger
 beroepsonderwijs en is actief op het gebied van techniek,
 management & ondernemerschap en zorg & welzijn.  
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Nieuws van de Kamer van koophandel

Regio Drechtsteden Sluit zich  
aan bij Ondernemersplein in Rotterdam
De Drechtstedengemeenten hebben zich op 6 maart jl.  
aangesloten als partner bij het Ondernemersplein in  
Rotterdam. Wethouder Tanis ondertekende namens het 
Drechtstedenbestuur, de Deelname-overeenkomst  
Ondernemersplein. Daarmee zijn de Drechtsteden de  
eerste regio in Nederland die haar ondernemersdienst- 
verlening ook aanbiedt via het Ondernemersplein. 

Voordeel voor de Drechtsteden is de aansluiting op de gecom-
bineerde dienstverlening in de Rotterdamse locatie van meer 
dan tien organisaties die van belang zijn voor ondernemers. 
Landelijke organisaties zoals de KvK, RVO, Belastingdienst, 
UWV, Qredits en het Benelux Bureau voor de Intellectuele 
Eigendom. En regionale organisaties zoals de gemeente 
Rotterdam, Regionaal Bureau Zelfstandigen en nu ook  
de Drechtsteden. 

Voor ondernemers is het Ondernemersplein een centrale 
ontmoetingsplek waar steeds meer te halen is in de vorm van 
adviesgesprekken, thema- en verdiepende bijeenkomsten, 
digitale ondersteuning en spreekuren. Het one-stop-shopping 
concept biedt gemak en kwaliteit voor ondernemers. Ook wordt 
voorzien in de vraag van ondernemers die juist behoefte hebben 
aan persoonlijk contact.  De dienstverlening concentreert zich 
op de fysieke locatie in Rotterdam, maar omgekeerd profiteren 
de Drechtsteden nu al van startersbijeenkomsten die vanuit het 
Rotterdamse Ondernemersplein samen met de partners in de 
Drechtsteden worden gehouden. 
 
De KvK vindt de aansluiting van meer gemeenten op de 
Ondernemerspleinen heel belangrijk. Het gaat erom dat onder-
nemers via het Ondernemersplein een zo compleet mogelijk 
pallet aan dienstverlening kunnen vinden. Regionale en 
lokale dienstverlening hoort daar zonder meer bij. Gemeenten 
hebben eigen taken en geven informatie en advies. Het is 
belangrijk om deze gemeentelijke dienstverlening met de 
Ondernemerspleinen te verbinden en zo ook de regionale 
functie van de pleinen te versterken. De Drechtsteden geven 
een uitstekend voorbeeld.

 
De KvK heeft de wettelijke beheer- en regietaak voor de 
Ondernemerspleinen. De Ondernemerspleinen zijn dan ook te 
vinden op de KvK hoofdlocaties. De ambitie is om de pleinen 
verder uit te bouwen tot bruisende ontmoetingsplek voor onder-
nemers. Rotterdam is hiervoor de pilotlocatie. Daar is in het 
afgelopen jaar met de partners hard gewerkt aan vernieuwing 
van het dienstverleningsconcept en aan een nieuwe fysieke 
inrichting. De nieuwe dienstverlening is gebaseerd op uitvraag 
bij ondernemers. De KvK stelde het zeer op prijs dat de WD 
bestuursleden Wico van Helden en Bert de Winter daarvoor tijd 
beschikbaar stelden en deelnamen aan een speciale onderne-
merssessie over het  vernieuwde dienstverleningsconcept op 
het Ondernemersplein. 

Het nieuwe plein is bijna klaar! De opening van het vernieuwde 
Ondernemersplein in Rotterdam vindt plaats op 29 juni a.s. 
door minister Kamp. De KvK én de Drechtsteden nodigen de 
Werkgevers Drechtsteden van harte uit om dit vernieuwde 
Ondernemersplein te bezoeken!

Alize de Snoo
Accountmanager Drechtsteden KvK 
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bancaire column

Verwachting is dat twee tot drie miljoen banen in Nederland 
zullen komen te verdwijnen als gevolg van de automatisering. 
Dit heeft daarmee gevolgen voor 30% tot 40% van de arbeids-
bevolking. Vooral banen met een hoog routinematig karakter 
zullen hiervoor in aanmerking kunnen gaan komen.  Het is 
daarmee ook reëel te verwachten dat beroepen op MBO-niveau 
en lager eerder geraakt zullen worden dan beroepen op HBO- of 
WO-niveau.

Zonder dat we daar heel erg bij stil staan worden we momenteel 
al behoorlijk ondersteund in onze dagelijkse gang van zaken 
door robots. Veel mensen maken gebruik van de assistent in de 
mobiele telefoon. De kwaliteit hiervan wordt steeds beter. Zo 
heeft IBM een supercomputer ontwikkelt, Watson. Watson kan 
razendsnel zoeken in bijna alle geschreven en online beschik-
bare media. En is daarbij ook in staat om de betrouwbaarheid 
en kwaliteit van zijn eigen antwoorden te berekenen. Enige 

tijd geleden was deze Watson sneller in staat om een vorm 
van kanker te diagnosticeren dan een aantal artsen. En Claire, 
de eerste virtuele vrouwelijke juriste van Nederland. Zij is een 
zogenaamde avatar, die zich uitsluitend richt op het doorlichten
van contracten. Zij vat kort de kansen en risico’s samen en zal in 
de toekomst in staat zijn om ook verbanden te kunnen leggen.
Zoals gesteld ontstaan er door robotisering van de arbeidsmarkt 
wel nieuwe kansen, ontstaan er nieuwe beroepen. Beroepen 
waarvan we nooit gedacht hadden dat die zouden kunnen 
bestaan. Het is nog wel lastig te voorspellen hoe die banen eruit 
komen te zien. Deze banen zullen een achtergrond hebben in 
ICT. Maar denk ook aan opleidingen voor onderzoek naar het 
lichaam, zoals bloedvaten en cellen. We worden steeds ouder, 
en kunnen ons met behulp van de medische wetenschap ook 
gezonder houden. Zo is een baan waar ik nooit van gehoord had 
die van orgaandesigner. Waarom wachten op een donororgaan, 
als die met bijvoorbeeld een 3D printer gemaakt zou kunnen 
worden?

Tot slot zijn er nog talloze dilemma’s te benoemen als gevolg 
van deze robotisering en liggen er nog meer dan voldoende 
uitdagingen achter de horizon. Investeer dus nu al in jezelf. 
Omarm de mogelijkheden, laat het je ondersteunen.

Zijn robots een bedreiging of een kans?
We lezen steeds vaker dat ons werk ingrijpend gaat  
veranderen, dat miljoenen banen op de tocht staan. En dat 
zogenaamde robots ons werk gaan overnemen. Is dit voor 
ons een bedreiging of kans? En hoever zijn we al?  
Op internet zijn er diverse rekenmodules beschikbaar 
waarmee je de kans kunt berekenen dat je baan  
overgenomen wordt door een robot. Voorbeelden van 
robots zijn reeds talrijk. Denk hierbij aan het robothotel in 
Japan. Maar ook dichter bij huis in de persoon van Claire.  
De eerste virtuele vrouwelijke juriste van Nederland.

Maarten Kuster
ABN AMRO
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juridische column

UW ORGANISATIE HEEFT EEN DATALEK, 
MOET U DIT MELDEN?

Datalek
Allereerst dient de vraag beantwoord te worden of sprake is van 
een datalek. Er is sprake van een datalek als er een inbreuk is 
op de beveiliging en bij die inbreuk:
1.  Persoonsgegevens verloren zijn gegaan; of
2.  Redelijkerwijs niet uit te sluiten is dat persoonsgegevens 
     onrechtmatig verwerkt zijn.
Onrechtmatige vormen van verwerking zijn de aantasting van 
persoonsgegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging of 
verstrekking daarvan. Als dit niet redelijkerwijs uit te sluiten is – 
bijvoorbeeld middels technisch onderzoek – dan is er al sprake 
van een datalek.

Melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens 
Dat uw organisatie een datalek heeft, betekent nog niet dat het 
lek ook gemeld moet worden aan de AP. Een meldplicht bestaat 
op grond van de Telecommunicatiewet en, sinds 1 januari 2016, 
ook op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 
(Wbp). De Telecommunicatiewet is van toepassing op aanbie-
ders van een openbare elektronische communicatiedienst. 
Hier zal alleen de meldplicht op grond van de Wbp behandeld 
worden.

Op grond van de Wbp moet een datalek worden gemeld als 
1) het persoonsgegevens van gevoelige aard betreffen, of 2) 
als de aard en omvang van de inbreuk tot (een aanzienlijke 
kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming 
van persoonsgegevens leiden. Hiermee lijkt het antwoord op 
de vragen in de inleiding simpel. E-mailadressen zijn geen 
persoonsgegevens van gevoelige aard en de inbreuk op die 
persoonsgegevens lijkt – op het eerste gezicht – ook geen 
ernstige nadelige gevolgen met zich mee te brengen voor 
de bescherming van persoonsgegevens. In beginsel is dit 
juist, maar afhankelijk van de omstandigheden kan er toch 
een meldplicht bestaan. Voor de gemiddelde persoon zijn de 
gevolgen van het lekken van NAW-gegevens beperkt, maar dat 
geldt niet voor bijvoorbeeld personen die in een blijf-van-mijn-
lijfhuis verblijven. Voor kwetsbare groepen kan een datalek 
extra risico’s met zich meebrengen. Als dit zo is, dient melding 
te worden gedaan bij de AP. Als uw organisatie gegevens 
verwerkt van mensen in kwetsbare groepen, dan kunt u er in de 
meeste gevallen van uitgaan dat bij een datalek (een aanzien-
lijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming 
van de persoonsgegevens aanwezig kan zijn. 

Grijs gebied
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoons- 
gegevens moet zelf de afweging maken of een datalek gemeld 
wordt of niet. Dit is lastig, omdat het toch een groot grijs gebied 
blijkt te zijn. De vraag ‘moet ik een datalek melden?’ is zonder 
nadere informatie en onderzoek niet direct te beantwoorden 
met een ‘ja’  of een ‘nee’. De consequenties van het onterecht 
niet melden kunnen groot zijn, maar zo ook de consequenties 
van het onterecht wel melden. Het is dus van belang dat, mocht 
uw organisatie te maken krijgen met een datalek, u op tijd  
advies inwint en de juiste afweging maakt. Onze advocaten 
privacy en cybercrime helpen u daar uiteraard graag bij.

Marta Stephanian
 advocaat Privacy & Cybercrime
Ten Holter Noordam advocaten

Stel de e-mailadressen van uw nieuwsbriefabonnees zijn gelekt. Moet u dit melden? En hoe zit het als ook de NAW-
gegevens zijn gelekt? In welke gevallen moet u melden en wanneer kan zo’n melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) achterwege blijven? U wilt immers niet onnodig de aandacht op uw organisatie vestigen.



24

dag uit het leven...

Donderdagmorgen
De wekker gaat om 5:30 uur, maar zoals gewoonlijk ben ik voor 
die tijd al klaarwakker. Dus snel uit bed en met een sterk bakkie 
koffie in de hand de ochtendkranten digitaal doornemen. Om 
7:00 uur sharp sta ik in de sportschool om het laatste luie zweet 
eruit te werken. Na een gezond ontbijt en een frisse douche zijn 
we klaar voor de dag.

 
Op de zaak wordt met de project managers de planning van de 
dag doorgenomen. Het is druk, dus het wordt nog een hele toer 
om al het werk deze dag goed en op tijd klaar te hebben. 
Maar we gaan ervoor. Zelf stort ik me samen met één van onze 
creatieven op de online shop van Bolletje, die geïntegreerd gaat 
worden binnen de website van Albert Heijn. Een gaaf project, 
met aardig wat haakjes en oogjes die het extra complex maken. 
Maar daardoor ook extra leuk! Bolletje is een echt bakkersmerk. 
Dat laten we in alle communicatie terugkomen, dus ook in de 
online shop.
 

Donderdagmiddag
Exact om 12:00 uur vertrek ik richting Amsterdam. In een 
mini-theater op de Nieuwendijk worden opnamen gemaakt voor 
een Virtual Reality film die Koninklijke Verkade gaat helpen om 
hun nieuwe assortiment chocolade tabletten in te verkopen bij 
de Nederlandse retailers. We hebben inmiddels al een paar van 
dit soort films gemaakt, dus we weten de do’s en don’ts om van 
zo’n film een succes. Het resultaat wordt geweldig. De retailin-
koper krijgt een prachtige show voorgeschoteld met de meisjes 
van Verkade in de hoofdrol.  Als klap op de vuurpijl krijgt hij 
zelfs de kans om de nieuwe chocolade virtueel te proeven.
 
Donderdagavond
Begin van de avond zijn de opnamen afgerond en rijd ik weer 
terug naar Dordrecht. Nog even langs de zaak om met mijn 
zakenpartner de afgelopen maand te evalueren en de focus-
punten voor de komende periode te bepalen. Een bureau als 
COOKS is nu eenmaal voortdurend in beweging.
 
Op de zaak wacht een ontzettend leuke verrassing.  
Om COOKS te bedanken voor de enorme inspanning die onder 
grote tijdsdruk is geleverd, heeft onze klant AB InBev voor al 
onze medewerkers 2 grote flessen Hertog Jan Grand Prestige 
gestuurd. Eén om direct op te drinken en één om de komende 
jaren te laten rijpen. Dit soort waardering voor het hele team 
doet me echt wat. Prachtig!
 
Rond 20:00 uur stap ik thuis weer naar binnen.  
Even ontspannen met een hapje eten en een glaasje wijn.  
En vervolgens op tijd naar bed, want de volgende dag gaat  
weer vroeg de wekker….

  Martin
       kok
Martin Kok is directeur en mede-eigenaar van  
COOKS CrossOver Communicatie. COOKS is een  
communicatiebureau met als bijzondere specialisatie  
Trade Marketing en Category Management projecten.  
Het bureau werkt voor mooie klanten, zoals AB InBev, 
Bolletje, BASF en Ferrero.
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Uw Softwarepartner 

“Heeft u het overzicht nog? Er is veel om over na te denken. 
Wij trekken graag met u op.”

0184-675400 | info@aspect-ict.nl
www.aspect-ict.nl
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nieuws van de leden

Door het inzamel- en recycling bedrijf Netwerk worden al 
gedurende decennia afvalstromen omgezet naar herbruikbare 
grondstoffen. Uniek is het product ‘Grondstoffenmix’ waarbij 
met een speciale vrachtwagen recyclebare afvalstromen tegelij-
kertijd en ongesorteerd opgehaald worden. De klant gebruikt één 
container voor alle droge en recyclebare afvalstromen (zoals folie 
en andere kunststoffen, maar ook metalen en hout), die samen 
met de containers van andere klanten in een route ingezameld 
wordt. Deze Grondstoffenmix wordt niet zoals gebruikelijk naar 
de vuilverbranding gebracht, maar aangeleverd bij het recycling-
bedrijf KoreNet (een joint venture tussen de Korevaar Groep en 
HVC). Hier worden al deze recyclebare afvalstromen door middel 
van de sorteerinstallatie van elkaar gescheiden, om daarna weer 
als grondstof ingezet te kunnen worden. 

Groot was dan ook de impact toen het recyclingbedrijf bijna 
twee jaar geleden getroffen werd door een grote uitslaande 
brand. Op de locatie in Groot Ammers gingen de bedrijfshal en 
sorteerinstallatie in vlammen op. Sindsdien is er hard gewerkt 
aan de herbouw. Begin april was het zover! In het bijzijn van 
zowel relaties als natuurlijk de bijna 100 eigen medewerkers 
vond de officiële heropening van de nieuwe en tevens gemoder-
niseerde sorteerlijn plaats. Ruim 1000 bezoekers bekeken 
het recyclingproces van dichtbij. Met name de Open Dag op 
zaterdag 8 april werd druk bezocht. Al met al kon gedurende 
die dagen, op een goede manier, de lastige periode afgesloten 
worden en staan de bedrijven weer klaar voor de toekomst!

Heropening  
recyclinginstallatie Netwerk
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Het afgelopen jaar heeft er aan de Kerkeplaat in Dordrecht 
een grootschalige uitbreiding plaatsgevonden. Zo zijn er 
naast nieuwe productiefaciliteiten, nieuwe huisvesting voor 
de Research & Development afdeling en een compleet nieuw 
logistiek centrum gerealiseerd. Het bedrijf is hierdoor nog beter 
in staat in te spelen op de wensen van haar klanten.

"We zijn in Sliedrecht begonnen met 60 mensen, inmiddels 
werken er hier 450. Alleen al 80 bij research en development. 
Daar ontwikkelen we nieuwe producten en daarmee boren we 
steeds nieuwe markten aan", zegt directeur André Boer.

Jaarlijks worden in Dordrecht zo'n 90.000 meetinstrumenten 
geproduceerd en gekalibreerd, in diameter variërend van 2,5 
millimeter tot 3 meter. Klanten lopen uiteen van een frisdrank-
fabriek tot een olieboorplatform en bevinden zich over de 
gehele wereld. 

Na deze feestelijke opening was er gelegenheid voor een uit- 
gebreide rondleiding door de nieuwbouw, met aansluitend een 
hapje en een drankje om nog even te netwerken met collega’s 
uit de industrie. 

Nieuwbouw Krohne geopend

Combinatie VitrumNet en Heeros 
geeft unieke mogelijkheden

VitrumNet exploiteert het regionale Breedband Drechtsteden 
glasvezel netwerk. Veel regionale gebruikers maken gebruik van 
de hoogwaardige en veilige verbindingsmogelijkheden. Wico 
van Helden, algemene directeur van VitrumNet, ziet waardevolle 
kansen om beveiligd en regionaal factureren aan te bieden op 
basis van het glasvezelnetwerk. “Door de samenwerking wordt 
het dienstenportfolio van VitrumNet uitgebreid met een  
 

hoogwaardige oplossing, dit past helemaal in onze strategie 
om waarde toe te voegen aan ons regionale glasvezel netwerk: 
meer dan glasvezel.”
Heeros Nederland zoekt partners welke gebruik kunnen maken 
van de diensten die zij bieden om het factureren en verwerken 
van facturen eenvoudiger te maken voor relaties. “Door de 
samenwerking met VitrumNet kan er bij de grotere organisaties 
en bijvoorbeeld accountants een oplossing worden geboden die 
veilig is en diverse knelpunten wegneemt die ontstaan in deze 
processen”, aldus Garik Bagdasarov, Country Manager Heeros.

De samenwerking is tot stand gekomen na diverse ontmoe-
tingen, waar beide organisaties al snel tot de conclusie kwamen 
dat er op regionaal vlak mogelijkheden zijn die grote gecombi-
neerde voordelen bieden. VitrumNet biedt het veilige regionale 
netwerk waar de efficiënte factuur verwerking software van 
Heeros op aansluit. Op die manier ontstaat een veilige en 
schaalbare totaaloplossing.

Op donderdag 9 maart heeft KROHNE in Dordrecht haar nieuwe gebouwen officieel in gebruik genomen.  
Met een druk op de rode knop werd door de heer Michael Rademacher-Dubbick, CEO KROHNE Group,  
de officiële openingshandeling verricht. 
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nieuws van de leden

Innovatieve publiek-private samenwerking 
tussen overheid, onderwijs en ondernemers 
in Hendrik-Ido-Ambacht

Overheid, onderwijs en ondernemers creëren met het 
Experience & Innovation Center een plek waar kennis wordt 
gedeeld en waar de samenwerking nadrukkelijk wordt 
opgezocht om innovaties voort te brengen of om commerciële 
activiteiten internationaal gezamenlijk uit te rollen. De nieuw-
bouwontwikkelingen van familiebedrijf Bolidt, specialist in 
kunststoftoepassingen, gaan gelijk op met de ontwikkelingen 
van de directe omgeving aan de rivier De Noord in Hendrik-
Ido-Ambacht. Deze ontwikkelingen worden tezamen AREA78 
genoemd, naar analogie van het in de Nevada desert gelegen 
AREA51 waar spraakmakende projecten zijn voortgebracht die 
in beginsel geheim waren.
 

Realiseren van dromen
Bolidt zet als initiatiefnemer van het project AREA78 in op een 
toekomst waarin co-creatie, innovatie en beleving centraal 
staan. Daarnaast vergroot het bedrijf met haar nieuwbouw de 
opslagcapaciteit en krijgt de productie van prefab producten 
een boost door de integratie van deze bedrijfsonderdelen met 
het te realiseren Experience & Innovation Center. In het Expe-
rience & Innovation Center worden nationale en internationale 
bezoekers ondergedompeld in de wereld van kunststofvloeren, 
-scheepsdekken, -slijtlagen en andere toepassingen. Start-
ups, kennisinstellingen en co-makers van Bolidtwerken er 
samen aan nieuwe kunststoftoepassingen. Naast een open 
source innovatiecentrum, waar klanten en relaties van Bolidt 
hun droom in kunststof kunnen realiseren, ontwikkelt Bolidt in 
samenwerking met exhibition architects Kossmann.dejong een 
complete belevenis die start in Rotterdam en die je via het wa-
ter van AREA78 meeneemt naar Bolidt. Bezoekers krijgen door 
interactieve opstellingen in het gebouw en virtual & augmented 
reality toepassingen een unieke inkijk in het dna van Bolidt en 

de onbegrensde mogelijkheden van kunststof. Het overall ont-
werp kwam voor rekening van Lüchinger Architects en RoosRos 
Architecten.

Partners vereeuwigd in fundament
De bijzondere toekomstgerichte visie op beleving en samenwer-
king dient letterlijk en figuurlijk als fundament van het center. 
Op de 300 palen, die als eerste de grond in gaan, staan de 
namen van personen die de afgelopen 53 jaar een grote bijdra-
ge hebben geleverd aan het succes van Bolidt. Met de volgende 
300 palen kijkt Bolidt juist vooruit. Daarop staan de namen van 
partijen waarmee het bedrijf graag in de toekomst een samen-
werking aangaat. Het slaan van de palen vormt dan ook de kick-
off voor de volgende 50 jaar voor Bolidt en partners.

“Sinds de oprichting van Bolidt, zijn wij telkens bezig met 
vernieuwing,” zegt Rientz Willem Bol, CEO bij familiebedrijf 
Bolidt en ambassadeur van AREA78. “Deze kick-off past wat dat 
betreft perfect in onze visie op de toekomst. If you don’t think 
about the future, you cannot have one. Deze gedachte was 53 
jaar geleden één van de belangrijkste motivaties om Bolidt op 
te richten, namelijk de dag van morgen invullen met innova-
tieve toepassingen in kunststof die voorheen niet bestonden. 
Nog altijd leeft deze gedachte voort. Bij Bolidt werken wij elke 
dag, met 250 toegewijde medewerkers, aan het invullen van de 
toekomst met kunststof als hoofdingrediënt. In het Experience 
& Innovation Center richten wij ons straks nadrukkelijker op 
open source innovatie en samenwerking. Alleen door samen 
te dromen, te denken, te werken en te laten ervaren wat er 
allemaal mogelijk is met kunststof, komen we tot innovatie die 
de wereld kan veroveren. Dat is wat we hier willen bereiken, 
samen met alle partners.”

Het project ‘AREA78’ in Hendrik-Ido-Ambacht is officieel van start gegaan. In het bijzijn van het College van  
Burgemeester & Wethouders, raadsleden en ondernemers, sloeg gemeentesecretaris van Hendrik-Ido-Ambacht  
Dré Martens op 16 mei de eerste paal van het Experience & Innovation Center van Bolidt. Toekomstige bezoekers  
kunnen in dit innovatieve centrum straks de eindeloze mogelijkheden van kunststof zien en ervaren. Het gebouw is 
ontworpen door het architectenconsortium Lüchinger Architects, RoosRos Architecten en Kossmann.dejong.  
De officiële opening van het Experience & Innovation Center volgt naar verwachting in het najaar van 2018.
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Gezamenlijke ambities
Dankzij een open source innovatieplatform en gebruik van de 
laatste technologische tools, zoals virtual en augmented reality, 
kunnen bezoekers van het center straks de mogelijkheden 
van kunststoftoepassingen op een bijzondere manier beleven. 
“AREA78 is een ambitieus project,” zegt Michel van der Spek, 
Marketing & Experience Director bij Bolidt. “Daarom hebben 
wij ervoor gekozen om met zoveel mogelijk partijen intensieve 
partnerships aan te gaan. Van leverancier naar co-maker; dit is 
een nieuwe manier van samenwerken, waarbij partijen na ople-
vering nauw betrokken blijven bij het project.”

Nieuwe entree via het water
In samenwerking met de co-makers, overheid, onderwijsin-
stellingen en partijen zoals de Waterbus ontwikkelt Bolidt een 
complete beleving voor haar nationale en internationale bezoe-
kers. Bezoekers kunnen AREA78 gemakkelijk vanuit Rotterdam 
bereiken over het water. Gelegen aan de rivier De Noord, wordt 

de nieuwe entree van Hendrik-Ido-Ambacht én Bolidt gecreëerd. 
Tevens zijn er vergaande plannen om een kunstroute te ontwik-
kelen tussen Rotterdam en Dordrecht die goed zichtbaar zal zijn 
vanaf het water. Met de ontwikkeling van AREA78 wordt onze 
gemeente wereldwijd nog nadrukkelijker op de kaart gezet,” 
zegt André Flach, wethouder Economie van Hendrik-Ido-Am-
bacht. “Dit project zorgt er samen met de ontwikkelingen rond 
de kade aan de rivier de Noord voor dat het hele bedrijventer-
rein aantrekkelijker en moderner wordt. Het is een prachtig 
voorbeeld van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.”
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nieuwe leden

eNeef BV is een jonge onderneming die zich richt op het  
optimaliseren en verduurzamen van verwarmingsinstallaties. 
Met onze eigen toepassingen reduceren wij het energieverbruik 
en zorgen wij voor meer warmtecomfort.

Wij streven naar versnelling in energiereductie. Dit doen wij 
vanuit zowel een ecologisch als economisch standpunt. Er 
valt namelijk veel winst te behalen door het optimaliseren 
van zowel nieuwe als bestaande installaties. Deze optima-
lisatie leidt niet alleen tot een lager energieverbruik, wat 
goed is voor het milieu en de portemonnee, maar resulteert 
tevens in een verhoogd comfort. Dit doen wij door het regelen 
van een efficiënte warmteopwekking, -verdeling en -afgifte.                                   

Door deze holistische aanpak zijn besparingen van ruim 40% 
zijn meer regel dan uitzondering.
Wilt u meer weten? Bezoek dan onze website of neem contact 
met ons op. Wij staan u graag te woord.

Contactpersoon: Arie Baars
T 085 27 36 324
E info@eneef.nl
W www.eneef.nl

eNeef BV,  optimaliseren en verduurzamen 
   van verwarmingsinstallaties

Via mijn goede relatie met Drechtstad Automatisering ben 
ik in contact gekomen met de WD. Geboren in Dubbeldam, 
woonachtig in Rotterdam en werkzaam in groot Rijnmond is de 
link met WD duidelijk te leggen. Mijn werkplek zit in Ridderkerk 
en regelmatig tussen 4 wielen in de regio of in het land voor 
de grote deals met Private lease-acties met Media Markt 
Nederland, Media Markt België, Carrefour enz. 
Ruim 5 jaar geleden heb ik de samenwerking met BD Lease 
opgestart en sinds april 2016 ben ik partner.

Vanuit BD Lease werken wij landelijk met ruim 20 onafhanke-
lijke partners om de beste leasedeal voor onze klanten tot stand 
te brengen.
Dit doen wij via 24 aangesloten banken en leasemaatschap-
pijen waarmee BD Lease een Service Level Agreement heeft 
gesloten. Deze partijen garanderen ons de beste voorwaarden, 
scherpste tarieven en meest gunstige acceptatiemogelijkheden.
BD Lease is 100% onafhankelijk en in staat om alle leasevormen 
aan te bieden; van Operational of Financial lease tot Equipment 
finance (bv. kranen, bestel- en vrachtauto's, machines of 
apparatuur) tot Privatelease. 
Altijd in vergelijk met minimaal 3 tot 15 aanbieders en evenzo- 
veel acceptanten. Hierdoor is het vrijwel altijd mogelijk een 
financiering tot stand te brengen ongeacht de aard van de 
onderneming, ongeacht de financiële basis, ongeacht zaken uit 
het verleden (BKR, enz).

BD Lease zorgt voor een persoonlijke aanpak en is oprecht 
geïnteresseerd in uw bedrijf en de mogelijkheden die wij 
kunnen bieden van de financiering van een koffie- tot  
asfalteermachine! 

Graag komen wij met u in contact voor een oriënterend kennis-
makingsgesprek. Een vrijblijvend offertevergelijk is vanzelf- 
sprekend altijd een mooie aanleiding om elkaar te leren kennen!

 
Contactpersoon: Erik-Jan Teunissen
T 06-81525080
E erik-jan@bdlease.nl
W www.bdlease.nl 

BDLEASE, WERKWERELD TUSSEN VIER WIELEN
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AssemblyPartner producent van hoogwaardige elektronica
Sinds november vorig jaar ben ik eigenaar van AssemblyPartner. 
Wij produceren hoogwaardige elektronica voor uiteenlopende 
doeleinden. De Meewerkers b.v., het bedrijf van waaruit de 
overname is gerealiseerd, creëert investeringsmogelijkheden 
en werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

AssemblyPartner, oorspronkelijk een bedrijfsonderdeel van 
de sociale werkvoorziening Drechtwerk, heeft als kerntaak het 
assembleren van printplaten. Maar we kunnen meer dan orders 
uitvoeren en ‘bouwpakketten’ in elkaar zetten. We denken graag 
mee met onze opdrachtgevers over de produceerbaarheid van 
hun product, inkoop, logistieke oplossingen, financiering en 
begeleiding tijdens het productieproces.

Bij ons bedrijf werken mensen met een arbeidsbeperking. 
Door hun kwaliteiten en talenten goed te benutten, weten we 

deze ‘beperking’ om te zetten in een 
voordeel voor het bedrijf en een kans 
en uitdaging voor de medewerker. 
AssemblyPartner wil maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en het bieden 
van werk aan medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt  
is voor ons daarom geen vraag maar  
een vanzelfsprekendheid. 

Contactpersoon: Peter Hobbelen
T 078-3033518
E ph@assemblypartner.nl
W www.assemblypartner.nl

Sinds 1 maart 2017 is Sorbi Advocatuur gevestigd aan de 
Wilgenbos 20 te Dordrecht. Het kantoor van Jeroen Sorbi heeft 
zicht op het skatebord terrein onder het spoorviaduct aan de 
Dordtse oever van de Oude Maas. De meer ervaren skaters 
inspireren de jongeren. Die jongeren doen dat na. Met vallen en 
opstaan. Het zijn kenmerkende kwaliteiten voor ondernemer-
schap. Ondernemers zien kansen. Vaak duiken ondernemers 
erin en gaat dat goed. Soms leidt dat echter tot een – wellicht 
vermijdbaar – ongelukje.  
Als advocaat én voormalig bankier is Jeroen Sorbi een goede 
gesprekspartner voor ondernemers. Ter voorkoming of 
beperking van risico’s. Of wanneer een bestaand conflict moet 
worden opgelost.  

Ook in situaties die de onderneming of ondernemer in de kern 
raken. In dat geval is het goed te weten dat Jeroen Sorbi door de 
rechtbank regelmatig wordt aangesteld als curator in faillis-
sementen. Die expertise “van de andere kant” en de bancaire 
ervaring helpen bij het vinden van oplossingen in moeilijke 
situaties. 

Voor een vertrouwelijk gesprek nodig ik u graag uit gewoon 
eens te bellen naar 078 30 30 350 of een mailtje te sturen naar 
info@sorbi-advocatuur.nl. Ik kom graag bij u langs.

Sorbi Advocatuur

Contactpersoon: Jeroen Sorbi
T 078 30 30 350
E info@sorbi-advocatuur.nl 
W www.sorbi-advocatuur.nl

Het secretariaat van de Werkgevers Drechtsteden 
wenst u een heel prettige vakantie!
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Voordelige productassemblage
is dichterbij dan u denkt

De nieuwe standaard
sociaal, kwalitatief, snel en betrouwbaar

Om als Dordts elektronica assemblage- en 

montagebedrijf te concurreren met het Verre Oosten 

moet je wat in huis hebben. Mogelijkheden zien in 

plaats van beperkingen. Zeker als het gaat om mensen. 

AssemblyPartner doet dat al 35 jaar. En dat betekent 

hoge kwaliteit en lage prijzen voor u en duurzame, 

sociale werkgelegenheid voor onze medewerkers. 

Dat zit dus goed in elkaar. 

Assemblage & montage 

Consultancy

Montage

Sourcing

PCB assemblage

Testen

Nieuwsgierig? 

Kom eens kijken in 

onze productiefaciliteit 

in Dordrecht. 

Bel        078 - 303 35 00 

voor een afspraak.

assemblypartner.nl
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www.amega.nl        Tel. 078 - 632 13 70

occasions op maat

UW PARTNER IN 

MOBILITEIT! 
Het beheer van een wagenpark is een omvangrijk financieel vraagstuk 
en vergt specifieke en actuele kennis van de materie. Kennis die in 
een organisatie niet altijd voorhanden is. U ontkomt er meestal niet 
aan om vóóraf gedegen advies in te winnen over de juiste investering 
in een wagenpark. Het belang weegt zwaar en het is om die reden 
dat u om de tafel wilt zitten met een specialist die u vooral vertrouwt! 

De producten van Amega worden regionaal en bij de bedrijven van 
Amega aangeboden. Met ruim 23 vestigingen in de regio biedt 
Amega alles op het gebied van automotive: van leasing tot verhuur, 
van autoreparatie tot schadeafhandeling van alle merken.

Invest in the
Drecht Cities

Let’s make
a deal today

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.

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

vestigen. Onze dienstverlening, zoals 

locatieonderzoek en begeleiding bij het 

maken van uw keuze, is gratis.

Download de Drecht 
Cities plattegrond
voor een overzicht

van alle
locaties

170131 DEAL! Adv 87,5x120 Slagkracht.indd   2 03-02-17   16:30
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Portefeuille
                                Dagelijks bestuur

Externe communicatie Jacob Blink  

   Barbara Keuzenkamp  

Interne communicatie  Barbara Keuzenkamp

     

Financiën   Martin Witt   

   Jacob Klink/ Barbara Keuzenkamp 

     

  

Arbeidsmarkt en Scholing Vacature

   André Boer  

Economie en Innovatie Bert de Winter

   Wico van Helden  

Bereikbaarheid en RO                       Jacob Klink   

  

Teun Muller
tmuller@werkgeversdrechtsteden.nl

André Boer,bestuurslid
aboer@werkgeversdrechtsteden.nl

Peter van den Brink, bestuurslid
pvandenbrink@werkgeversdrechtsteden.nl

Martin Witt, penningmeester
mwitt@werkgeversdrechtsteden.nl

Barbara Keuzenkamp, secretaris
bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl

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

Jacob Klink, voorzitter 
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl

BESTUUR

André Boer,bestuurslid
boer@werkgeversdrechtsteden.nl

Peter van den Brink, bestuurslid
ndenbrink@werkgeversdrechtsteden.nl

itt, penningmeester
rkgeversdrechtsteden.nl
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Rondetafelgesprek 

VERDER GAAN 
WAAR ANDEREN 
STOPPEN
G R O T E K E R K S P L E I N  4  -  3 3 1 1  AC  D O R D R E C H T
Tel.: +31 (0)78 613 30 00  |  www.cookscrossover.com

RELEVANTE
TRADECOMMUNICATIE

EFFECTIEVE
SHAPPENCOMMUNICATIE

VERRASSENDE
CONSUMENTEN COMMUNICATIE


