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Industriedag

Bezoek p.i. Dordtse Poorten 

 
Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat Teun Muller de voorzit-

tershamer van Werkgevers Drechtsteden overdroeg aan Jacob Klink 

en Wico van Helden. In de voorafgaande periode is er veel nagedacht 

over de beste toekomststrategie. En het bleef niet bij denken, want 

het gaat juist om het behalen van resultaten: spijkers met koppen 

slaan. Van Helden vertelt hoe er een stevige, eigen identiteit werd 

gevonden en welke visie daarbij past.

“Het duovoorzitterschap werkt goed in de praktijk. Het was in het 

begin even zoeken. Wie doet wat? Denk je hetzelfde? Hebben we 

een vergelijkbare aanpak? Dat bleek al snel op een natuurlijke 

manier goed te zitten. Daarnaast is het gewoon heel praktisch om 

met twee voorzitters te zijn. De agenda is altijd vol, dus dan is het 

prettig om taken te verdelen.” Twee mannen aan het roer in plaats 

van één is niet de enige verandering. “We moderniseren ook flink. 

Dat is overigens al een tijdje voor de bestuurswissel ingezet met 

een aantal strategiesessies. Daar kwam uit dat meer afgebakende 

bestuursfuncties wenselijk waren. We zijn daarom meer toegegaan 

naar portefeuilles per bestuurslid.”  

Innovatietafels en Stichting Drechtsteden Onderneemt

Een heel concreet voorbeeld van een vernieuwing is de introductie 

van Innovatietafels en de oprichting van de Stichting Drechtsteden 

Onderneemt. “Bij bijeenkomsten zagen we tussen bezoekers 

onderling met enige regelmaat mooie ideetjes ontstaan, waarbij 

je dacht ‘hier moeten we iets mee doen’. Dan is het lastig dingen 

ook echt concreet te maken, het bleef vaak hangen aan de 

borreltafel. Om meer in gang te zetten zijn we daarom begonnen 

met Innovatietafels. Ondernemers brainstormen bij dit initiatief 

gericht over een onderwerp. Is er een mooi idee ontstaan waar 

de schouders onder kunnen? Dan schuiven we het door naar de 

Stichting Drechtsteden Onderneemt, waarin het verder opgetuigd 

kan worden. Die mogelijkheid is er, omdat daar duidelijke ondersteu-

ning aan vasthangt. Dit betekent dat er mankracht is om een plan 

af te kaderen, er tijd voor vrij te maken en de juiste mensen erbij 

te zoeken.” Tijdens Innovatietafels komen de meest uiteenlopende 

onderwerpen aan bod, van e-facturatie tot aan energietransitie. 

“Veel ondernemers blijken dan met dezelfde uitdagingen te kampen.  

 

Het is niet nodig om allemaal zelf het wiel uit te vinden. Dat is 

kostbaarder en tijdrovender dan er met elkaar over te sparren 

en zaken collectief op te pakken.” Een mooie bijvangst voor 

Werkgevers Drechtsteden is dat de contacten met stakeholders 

door de introductie van de Innovatietafels en Stichting Drechtsteden 

Onderneemt daardoor ook verstevigen. “We treden meer naar 

buiten en blijven dat richting de toekomst doen. Onze regionale 

zichtbaarheid vergroten is een belangrijk aandachtspunt. 

Misschien doen we dit wel door in aanvang ook bijeenkomsten 

met niet-leden te organiseren. Want ook daar zit natuurlijk veel 

potentie. Des te meer contacten wij hebben, des te groter het effect 

van het versterken van de regio is.”

4   Terugblik bijeenkomsten 

8  Nieuws van de leden

10  Nieuwe leden

12  Van de bestuurstafel

14  Nieuws van de WD 

16  Nieuws uit de Drechtsteden 

18  Nieuws van de Kamer van Koophandel

19  HR aangelegenheden

24  AVG

26  Bancaire column

27  Juridische column

28  Doorgeefcolumn

29  Dag uit het leven van..

30  Bereikbaarheid

INHOUDSOPGAVE

Adres
Postbus 931
3300 AX  Dordrecht
T. 078 – 6390033
E. wd@werkgeversdrechtsteden.nl
www.werkgeversdrechtsteden.nl

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
 
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.

AVG 
M.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens  
en het in deze Slagkracht opgenomen foto  
materiaal verwijzen wij u o.b.v. de wet
AVG naar het privacy statement vermeld op 
onze website, www.werkgevrsdrechtsteden.nl

Dit is de laatste keer dat u de Slagkracht per post afzonderlijk 

ontvangt. De WD is vanuit de goede relatie een samenwerking 

met HJ Media Groep aangegaan om de Slagkracht in het vervolg 

gezamenlijk met de Drechtsteden Business te versturen. Er 

verandert niets aan de inhoud van de Slagkracht. We hopen 

alleen door de grote oplage van de Drechtsteden Business 

een nog groter bereik van werkgevers te krijgen waardoor ons 

netwerk nog meer uitgebreid zal worden. Ondanks het grotere 

bereik zullen onze kosten voor de advertenties niet veranderen 

en onverkort laag blijven, maar deze zullen wel door veel meer 

bedrijven gespot worden. 

 

 

 

 

U weet het aanbod als u informatie vanuit uw bedrijf heeft die  

interessant kan zijn voor uw collega werkgevers. Schrijf hierover 

dan een stukje voor in de Slagkracht en wij plaatsen dit gratis.  

Het enige belangrijke gegeven is dat de inhoud van het stuk 

geen advertorial mag zijn, maar interessante informatie voor 

werkgevers moet bevatten. 

Heeft u vragen hierover bel dan voor de zekerheid het  

secretariaat, 078 6390033.

De afgelopen jaren is de opmaak/layout en de druk van de  

Slagkracht gedaan door COOKS CrossOver resp. Drukkerij 

Dekkers van Gerwen. We zijn hen zeer erkentelijk voor de 

bijzonder prettige samenwerking en de wijze waarop deze  

kon plaatsvinden. Complimenten!!!

Volgende Slagkracht samen met  
Drechtsteden Business

Wico van Helden

‘Niet blijven hangen in ideeën,  
maar ermee aan de slag!’
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Veldhuis & Kemper  
in Schouwburg Kunstmin
Leden van de Werkgevers Drechtsteden bezochten vrijdag 16 maart de voorstelling van het cabaretduo  
Veldhuis & Kemper met hun voorstelling ‘Geloof ons nou maar’, in de Grote Zaal van Kunstmin. 

Voorafgaand aan de voorstelling werden de 50 gasten met een 
drankje ontvangen in een van de foyers in de schouwburg. 
Na afloop van de voorstelling kon het gezelschap napraten in 
het Theatercafé onder het genot van een borrelarrangement. 

De uitverkochte, vrolijke en muzikale voorstellingsavond 
met enthousiast publiek was amusant en de twee geliefde 
cabaretiers gingen bovendien serieuze materie als nieuws en 
nepnieuws niet uit de weg. 

Inmiddels is het nieuwe seizoen 2018-2019 online en is de 
kaartverkoop gestart. 

Het accent in het nieuwe seizoen ligt op grote namen uit het 
cabaret zoals Youp, Brigitte Kaandorp, Ali B., Sara Kroos, 
Richard Groenendijk en Arjen Lubach. 

Kunstmin biedt meer dan 350 programma’s, evenementen en 
projecten over alle genres in het hele seizoen, en profileert zich 
bovendien steeds meer op het produceren van eigen producties 
met partners en organisaties in de stad en de regio.  

Pascal Vergouwen
Manager services & commercie

Schouwburg Kunstmin | Energiehuis

Bezoek aan Tweede Kamer  
en Raad van State
Op 12 april heeft een selecte groep WD leden een bijzondere excursie naar de Tweede Kamer en de Raad van State in 
Den Haag mogen meemaken. Nadat iedereen succesvol door de veiligheidscontrole was gekomen, werden we ontvan-
gen door Tweede Kamerlid Foort van Oosten (VVD). Hij gaf ons een wervelende rondleiding door het gebouw van de 
Tweede Kamer, waarbij we onder andere de fractiekamer van de VVD, de Handelingenkamer en natuurlijk de plenaire 
zaal hebben gezien. Tijdens de rondleiding heeft de heer Van Oosten ons een inkijkje gegeven in zijn bijzondere werk, 
waarbij hij aandacht besteedde aan zowel de inhoudelijk kant als de vaardigheden benodigd om het politieke spel met 
succes te spelen. Tijdens de rondleiding hebben we uiteraard een aantal bekende gezichten gespot in de wandelgangen.

Een korte wandeling leidde ons van de Tweede Kamer naar 
de Raad van State. De Raad van State is de hoogste algemene 
bestuursrechter van Nederland en onafhankelijk adviseur van 
de regering over wetgeving en bestuur. Pieter-Bas Beekman 
(hoofd afdeling Communicatie) en staatsraad Erik van 
Heijningen (afdeling bestuursrechtspraak) trakteerden ons op 
een bijzonder boeiend en gepassioneerd betoog over de Raad 
van State. De RvS is het bestuursorgaan dat erop moet toezien 
dat we een betrouwbare overheid hebben in een samenleving 
die voor alle burgers gelijke rechtsbescherming biedt. Het doel 
is een zorgvuldige besluitvorming waarbij een balans moet 
worden gevonden tussen kwaliteit, zorgvuldigheid en snelheid. 
Dit alles ingebed in een historisch perspectief en onder invloed 
van Europese regelgeving.  

‘We leven in een mooi land‘, zoals Erik van Heijningen een 
aantal keer benadrukte. Het bezoek aan de Raad van State werd 
afgesloten met een rondleiding door paleis Kneuterdijk, ook 
bekend als ‘Het Witte Paleis’. Dit paleis werd in 1816 gekocht 
door koning Willem I als huwelijksgeschenk voor kroonprins 
Willem II en diens vrouw Anna Paulowna. Het is in 2011 weer in 
gebruik genomen na een restauratie waarbij oude en nieuwe 
elementen op een mooie manier zijn samengebracht. Een 
gezellige, rijdende borrel in de bus op de terugreis zorgde voor 
een passende afsluiting van een bijzondere dag.

Marcel Booiman
VisaVersa

/SAMEN VERDER DAN JE DENKT .
/SAMEN VERDER DAN JE DENKT .
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SecretaresseNetwerk te gast 
bij De Hoop ggz
Op dinsdag 10 april jl. is het secretaressenetwerk van Werkgevers Drechtsteden weer bij elkaar geweest voor  
haar netwerkbijeenkomst. Dit zijn altijd mooie en informatieve bijeenkomsten op verrassende locaties.

 
De bijeenkomst van deze keer vond plaats bij De Hoop GGZ in 
Dordrecht, een bij velen bekend instituut wat na afloop toch 
ongelooflijk onbekend bleek. Zelf dacht ik bij De Hoop puur aan 
verslavingszorg. Ik wist wel dat het instituut niet kleinschalig 
was, maar ik was compleet overrompeld door de grootte toen ik 
het terrein van ‘het dorp’ De Hoop opreed.

We werden ontvangen met koffie, thee en gebak uit eigen 
bakkerij waarna we een gepassioneerde presentatie kregen van 
Petronella de Haan, de bevlogen Directeur Zorg.

De Hoop helpt al meer dan 40 jaar mensen in de knel op weg 
naar een nieuw leven. Betrokken en deskundige zorg met een 
hoopvol toekomstperspectief. De Hoop helpt bij zowel milde als 
bij ernstige problematiek kinderen, jongeren en volwassenen 
met psychische en verslavingsproblemen op weg naar herstel. 
Iedereen is welkom bij De Hoop, ongeacht al dan niet 
aanwezige geloofsovertuiging.  

Hierna kregen we een presentatie over Stichting  Vrienden 
van De Hoop door Maarten Ouweneel, gevolgd door een zeer 
emotioneel levensverhaal van Don, een voormalige cliënt. Het 
was heel bewonderenswaardig dat hij zijn levensverhaal met 
ons kon en wilde delen, alle aanwezigen waren zeer geroerd 
en onder de indruk. Tot slot vertelde Frans Koopmans als 
begeleider zijn ervaringen.
De Stichting Vrienden van De Hoop is de organisatie die zorgt 
voor de fondsenwerving zodat de diverse onderdelen van De 
Hoop - die niet vergoed worden vanuit de zorgverzekeraars 
en gefinancierd met subsidies - toch kunnen blijven bestaan. 
Voorbeelden hiervan zijn de pastorale zorg, de interne opleiding 
en de inloophuizen.

Na een korte pauze met maaltijd hebben we een rondlei-
ding gehad door ‘het dorp’ waarbij we uitleg kregen over de 
verschillende woonvormen en over begeleid en beschermd 
wonen. Het terrein van De Hoop wordt niet voor niets ‘het 
dorp’ genoemd: er zijn diverse wooncomplexen, een sportzaal, 
kinderopvang en diverse bedrijven van WerkVisie De Hoop zoals 
DeHoopDrukkerij.

Na afloop kregen we - alvast speciaal voor secretaressedag - 
een voucher om voor onze eigen bedrijven door de bakkerij van 
De Hoop gemaakte petitfours te bestellen. Wat een verwennerij 
als afsluiting van deze indrukwekkende bijeenkomst. 

Marjolijn Visser 
De Jong BEHEER

jaarlijkse ledenvergadering

Op een zonovergoten maandag 7 mei zochten diverse leden van WD geen verkoeling op een Dordts terras,  
maar wandelden wij in groepjes over de plant van Du Pont de Nemours aan de Baanhoekweg. Dat had een goede reden. 
De jaarlijkse ledenvergadering kon worden gecombineerd met een bezoek aan dit bedrijf; een unieke gelegenheid om 
eens achter de hekken te kijken. 

Door Govert Griffioen, directeur van de Dordtse vestiging, 
werden wij vooraf aan de hand van een bedrijfspresentatie 
bijgepraat over de historie, de actualiteit en toekomstige 
ontwikkelingen van het bedrijf.

DuPont is sinds de vroege jaren zestig gevestigd op deze 
locatie. De eerste paal werd in 1959 geslagen op een terrein dat 
toen letterlijk in niemandsland lag. In de afgelopen decennia is 
het bedrijf gegroeid en is ook de stad naar het bedrijf gekropen, 
zodat de plant nu geheel omsloten is door woningen en indus-
triële bebouwing. Dat vraagt uiteraard om goed overleg tussen 
bedrijf en omwonenden, want het betreft hier één van de 
grotere chemische fabrieken van DuPont in Europa, waarin 24/7 
wordt geproduceerd door ruim 300 werknemers. Wat er zoal 
wordt gemaakt? Kunststof halffabrikaten die worden gebruikt 
voor producten die wij (bijna) dagelijks gebruiken; zoals het 
knopje waarmee je je autogordel losmaakt of tandwieltjes 
voor elektrische tandenborstels en boormachines.  Maar ook 
de kunststof om de zolen van sportschoenen te versterken, 
de toplaag van laminaatvloeren en de kunststof folie waarin 
bijvoorbeeld kaas wordt verpakt. Toch leuk om te weten dat dit 
allemaal uit Dordt komt!

Uiteraard werd ook aandacht gegeven aan de publiciteit die 
in de afgelopen periode is opgetreden over vervuiling en 
milieuaspecten. Hoewel DuPont en Chemours sinds 2015 
zelfstandige bedrijven zijn, is er een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid om de verbinding met de omgeving te verbeteren. 
Duidelijke communicatie en transparantie zijn juist voor een 
bedrijf als dit van groot belang.  
Zo is er een Burenraad opgericht om het contact met direct 
omwonenden en belanghebbenden te verbeteren en zijn er 
onlangs tijdens drie open dagen ruim 2500 bezoekers op de 
locatie ontvangen. 

Ook wij werden rondgeleid over de plant om een indruk 
te krijgen van de faciliteiten en het productieproces. 
Indrukwekkend en dankzij de toelichting van onze begelei-
ders krijg je, ook als volslagen non-techneut, een indruk van 
de complexe bedrijfsvoering en de manier waarop het bedrijf 
omgaat met de uitgebreide regelgeving.   

Ook in de toekomst zal DuPont zich in Dordrecht blijven ontwik-
kelen; DuPont is wereldwijd gefuseerd met Dow Chemical, met 
als doel begin 2019 op te splitsen in drie aparte, beursgeno-
teerde bedrijven met elk een sterke concurrentiepositie in hun 
markten: één gericht op landbouw (dat Corteva gaat heten), één 
gericht op commodity plastics en grondstoffen (Dow) en één 
gericht op specialty kunststoffen (DuPont).

Al met al een zeer geslaagd bedrijfsbezoek; informatief en 
nuttig. En na afloop volop tijd om bij te praten of nieuwe 
contacten te leggen met een hapje en drankje. Wij hebben het 
terras niet gemist….

Wim Tieleman
Handelsbanken Rijnmond Zuid

Kijkje achter de hekken van dupont
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Drie functies in één gebouw
Het gebouw barst van de momenten en plekken waar de 
bezoeker onderdeel wordt van de chemistry van Bolidt. Het 
ademt de continue drang naar vernieuwing en beleving. Wat het 
zo uitdagend maakt, is dat het gebouw drie functies heeft: een 
modern warehouse, een productielocatie van prefab materialen 
en een innovatiecentrum. En al deze functies hebben hetzelfde 
doel, namelijk de bezoekers onderdompelen in kunststof en 
het unieke karakter van Bolidt laten zien. Veiligheid, techniek, 
praktisch gebruik en esthetiek: het komt daardoor allemaal 
samen in dit gebouw.

Nieuwe inzichten en ervaringen stromen campus binnen 
De kunststoftoepassingen van Bolidt worden over de hele wereld 
toegepast. Met het Experience & Innovation Center haalt Bolidt 
de wereld naar binnen. Bezoekers van over de hele wereld varen 
van de Erasmusbrug - voorzien van een Bolidt slijtlaag – via 
Werelderfgoed Kinderdijk naar Hendrik-Ido-Ambacht. In het 
center worden zij ondergedompeld in de wereld van kunststof-
toepassingen en kunnen zij zelf de oneindige mogelijkheden van 
kunststof zien, voelen en ervaren. 
 
 
 

Vanuit het Experience & Innovation Center kijken bezoekers 
mee over de schouders van Bolidt-medewerkers die over de hele 
wereld de meest waanzinnige projecten realiseren – van vloeren 
van vermaarde musea tot deklagen voor cruiseschepen of slijt-
lagen op bruggen. Tot op moleculair niveau ervaart de bezoeker 
waar Bolidt voor staat en ziet hij bijvoorbeeld hoe de antimicro-
biële vloeren van Bolidt bacteriën in ziekenhuizen kunnen doden. 
In een open laboratorium zien bezoekers de oneindige mogelijk-
heden die zij vervolgens zelf kunnen testen en ervaren.

Overheid, onderwijs en ondernemers vinden in het Experience 
& Innovation Center een plek voor kennisdeling. Bolidt zoekt er 
nadrukkelijk de samenwerking om innovaties voort te brengen 
of om commerciële activiteiten internationaal uit te rollen. De 
nieuwbouwontwikkelingen van Bolidt gaan gelijk op met de 
ontwikkelingen van de directe omgeving. Deze ontwikkelingen 
tezamen vallen onder de naam AREA78, naar analogie van het 
in de Nevada desert gelegen AREA51, waar spraakmakende 
projecten zijn voortgebracht die in beginsel geheim waren. In 
AREA78 stroomt niet alleen de wereld binnen, nieuwe toepas-
singen en ideeën stromen van daaruit ook de wereld over.
Het center opent naar verwachting begin 2019.

Het Experience & Innovation Center van Bolidt, specialist in kunststoftoepassingen, heeft precies volgens planning  
zijn hoogste punt bereikt. In totaal vergt het project maar liefst 11.000 eigen manuren, 7 kilometer aan heipalen,  
1.400 m3 aan betonmortel en 525.000 kilogram staal.

Experience & Innovation Center 
Bolidt bereikt hoogste punt
Wereld van kunststoftoepassingen komt samen in Hendrik-Ido-Ambacht

De activiteiten van de Nederlandse vestiging van Ferrostaal 
Piping Supply worden uitgevoerd vanuit de bestaande onder-
nemingen van Van Leeuwen. Het bedrijf houdt de eigen naam, 
medewerkers en de eigen klantenkring die kan profiteren van het 
bredere aanbod van producten en diensten van Van Leeuwen. 

De strategie van Van Leeuwen is er op gericht om door middel 
van acquisitie en autonome groei haar leidende marktpositie in 
 verschillende industriële segmenten verder uit te breiden en  
te versterken.  

De overname zorgt voor een belangrijke uitbreiding van het 
commerciële netwerk van Van Leeuwen. Met Ferrostaal Piping 
Supply krijgt Van Leeuwen meer toegang tot de Duitse markt, in 
het bijzonder het segment van de chemie en petrochemie, waarin 
Van Leeuwen wereldwijd actief is. Daarnaast biedt de overname 
de mogelijkheid tot verdere uitbreiding van de dienstverlening 
aan de machinebouw, een segment waarin Van Leeuwen al vele 
jaren succesvol opereert in andere Europese landen.

De Van Leeuwen Buizen Groep heeft de activiteiten van Ferrostaal Piping Supply overgenomen, een Duits-Nederlandse 
buizenhandelaar die hoofdzakelijk levert aan de chemie, petrochemie en machinebouw. De overname is van kracht 
per 1 mei 2018.

Van Leeuwen Buizen Groep neemt 
Ferrostaal Piping Supply over

Bureau BM wijzigt naam in  
Kijk & Huiver
Na 32 jaar heeft Bureau BM haar naam gewijzigd. De huidige naam paste al een tijd niet meer bij de weg die zij waren 
ingeslagen. Werkzaamheden wijzigen, visies veranderen en de tijd staat ook niet stil. En met de opdrachtgevers is Kijk 
& Huiver continue bezig met merkenbeleid, het onderhouden hiervan en het belang van een passend imago. Maar zoals 
het vaak gaat in de waan van de dag, je vergeet goed voor jezelf te zorgen. 

De totstandkoming van de naam 
Kijk & Huiver is een mooi voorbeeld 
van teamwork. Samen met het team 
is het idee ontstaan, een aantal 
brainstormsessies is gehouden, er 
zijn keuzes gemaakt en gezamen-
lijk is het tot een eindresultaat 
gekomen. Compleet met nieuwe 
huisstijl en website. De nieuwe 
naam is per 1 april ingegaan. “Een 
mooi moment om juist op zo’n dag 

van start te gaan”, aldus Bert de Winter, die 32 jaar geleden 
Bureau BM heeft opgezet. “Door bewust zo’n datum te kiezen, 
maak je er gelijk een teaser van. Op een grappige manier konden 
we de 1 aprilgrappen voor zijn en loop je geen risico dat de 
buitenwereld denkt dat het om een doorstart gaat. 
 

 
Iets dat tegenwoordig veel voorkomt in onze branche. Dat wilden 
we zeker vermijden. Het is nu tenslotte een naam die past bij 
hetgeen we al deden maar wat nog niet iedereen wist. En dat 
werd hoog tijd!”

“Het mooie van dit hele proces is dat we het ook echt met 
z’n allen hebben gedaan, tot en met de kleurkeuze en het 
opknappen van de studio. Want ook daar hebben we aandacht 
aan besteed. Met opgestroopte mouwen, potten verf en wat 
bouwmaterialen hebben we er iets moois van gemaakt. En met 
een minimaal budget. Betere teambuilding konden we niet 
wensen. Daar kan geen dagje karten tegenop”.
Kijk & Huiver richt zich op de 4 peilers: branding, content creatie, 
online en employer branding.

Voor meer informatie kijk op www.kijkenhuiver.nl  
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Notilyze
Wij zijn een snelgroeiende startup met slechts één doel: organisaties verder helpen met data analytics,  
op zo’n manier dat u de oplossing krijgt die u helpt een meer datagedreven en succesvolle organisatie te worden.

De naam Notilyze is samengesteld uit Notitia, Latijn voor data, en 
Analyze. Door data te analyseren geven wij u de kennis die nodig 
is om uw organisatie te laten groeien. Ons streven is om data 
analytics binnen handbereik van iedere afdeling en elk bedrijf, 
ongeacht de grootte of branche, te brengen. Dit doen we door 
data analytics as a service te bieden.

Ons geavanceerde Analytics Platform is gebaseerd op de robuuste 
en hoogwaardige analysetechnologie van SAS.  

Gecombineerd met de diepgaande kennis van onze specialisten 
en hun jarenlange ervaring om analytics in te zetten bij organisa-
ties, helpen wij u waardevolle informatie en relevante inzichten 
uit uw data te halen en hier concrete verbeteringen mee door te 
voeren. 

C0ntactpersoon: Colin Nugteren
E colin@notilyze.com

T 06-27249655

Werkvisie De Hoop,  
passend werk voor iedereen
Werkvisie De Hoop probeert zorg en ondernemers in de 
regio met elkaar te verbinden. Met verschillende - erkende - 
Leerwerkbedrijven, waaronder een drukkerij, een schildersbe-
drijf, een meubelwerkplaats, een bakkerij, een cateringbedrijf, 
een hoveniersbedrijf en een inpakafdeling begeleiden we jaarlijks 
rond de 500 inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Dit doen we dankzij opdrachten vanuit de regio, van ondernemers 
die hierdoor mede invulling geven aan MVO en SROI.
Hiermee bieden we, biedt ù, mensen in onze eigen regio een 
eerlijke kans op passend werk en/of inkomen!
 

In 2017 werden meer dan 50 mensen werk fit gemaakt en 
stroomden 47 mensen door naar betaald werk, mede dankzij 
onze bijzondere samenwerking met Jobup uit Papendrecht. 

Benieuwd hoe u invulling kunt geven aan MVO of SROI? 
Kom langs voor een bakje koffie!

Contactpersoon: Han van den Boogaart
E h.vandenboogaart@werkvisiedehoop.nl

T 06 46 23 79 79

verbinden in ‘t 

Arie van den Herik

Platform 4
Stationsplein 4j

3331 LL  Zwijndrecht
M 06 51508417

E arie@quadraet.nl
 I www.quadraet.nl

Projectontwikkeling en Advies 
Arbeidsmarkt, Onderwijs en Zorg

Sinds begin 2006 is coachings- en begeleidingsorganisatie 
Just4Work o.a. al actief in de Drechtsteden. Het verzuim- en 
adviesbureau WerkMOED komt voort uit het verzoek van 
tevreden opdrachtgevers van Just4Work om hun werknemers 
ook te begeleiden bij ziekte of reorganisatie en is actief op de 
markt sinds 2013.

Gouden kracht 
“Onze droom 13 jaar geleden was om mensen met een beperking 
een passende, duurzame werkplek te bezorgen bij een goede 
werkgever, op zo’n manier dat iedereen er blij van wordt.” Hoe 
doen we dat? “Wij ontzorgen werkgevers door de werknemers 
praktisch te coachen. 
 
 
 

“Daarnaast ondersteunen we werkgevers in de manier waarop ze 
deze medewerkers kunnen begeleiden. Want als dit op de juiste 
manier gebeurt, heb je een gouden kracht aan hem of haar.” 

“Onze kracht is de persoonlijke individuele aandacht in combi-
natie met een arbeidsmarktgerichte houding.”

“ Ondersteuning, het uit handen nemen en meedenken is bij ons 
een belangrijk uitgangspunt.”

JUST4WORK | WERKMOED re-integratie- en outplacement

Contactpersoon: Samantha Bezemer
E sbezemer@just4work.nl

T 06 14008159

Petra Moret en Samantha Bezemer zijn de drijvende krachten achter Just4Work en WerkMOED “We werken met 
een kleine club van twintig coaches, die lokaal en regionaal bekend zijn met hun werkgebied. Daardoor kunnen we 
maatwerk bieden.

Just4Work ‘Onze kracht is de persoonlijke 
individuele aandacht’
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Interview

Het beroepsonderwijs is 
een groot aantal jaren mijn 
werkterrein geweest. 
Leerlingen vanaf hun 12de jaar 
begeleiden naar volwassen 
beroepsbeoefenaars is een 
prachtige werkomgeving. 
Jaren geleden ontmoette 
ik een leerling, introvert, 
onzeker, timide én ‘begeistert’ 
door treinen. Nu 8 jaar later 

is hij machinist op een trein en vervoert over de Betuwespoorlijn 
grote hoeveelheden, vaak risicovol, materiaal. In een nauw 
samenspel tussen ouders, scholen en een betrokken werkgever 
is hij op zijn plaats gekomen.

De inbreng van ondernemers in het onderwijs, gevraagd en 
ongevraagd, kan bijdragen aan een verdergaande verbetering 
van het beroepsonderwijs. Arbeidsmarkt relevant opleiden zal 
een belangrijk thema blijven om de match op de arbeidsmarkt 
tot stand te brengen. Vanuit de Werkgevers Drechtsteden is een 
grote mate van betrokkenheid bij dit (regionale) beroepson-
derwijs noodzakelijk om de driehoek, Overheid, Onderwijs en 
Ondernemers op elkaar af te stemmen.  
 
 

Vanuit de WD wil ik mij inzetten voor deze zaken.
Nu ben ik werkzaam bij Bouwmensen ZHZ met locaties in 
Hardinxveld-Giessendam en Dordrecht. Voor de Bouw- en 
Infrabedrijven hebben wij komend jaar ong. 200, voorname-
lijk, jongeren in dienst, die naast hun werkzaamheden in de 
sector een opleiding volgen. De opleiding is op MBO-niveau en 
we verwachten de komende jaren ook een HBO-opleiding te 
gaan starten. Daarnaast doen we veel aan volwassenen bij- en 
opscholing. Bouwmensen werft voor de sectoren Bouw & Infra de 
nieuwe instroom.

Een aantal thema’s voor de komende perioden:
• Hoe ziet de arbeidsmarkt, de onderwijsmarkt en de toekomst    
   van werk en onderwijs er uit?
• Hoe kunnen we als bedrijf inspelen op de behoeften,  
   talenten en aspiraties van nieuwe groepen lerenden en  
   werkenden, met arbeidsmarktrelevantie als uitgangspunt?
• Hoe krijgen we onze organisatie in beeld bij de jeugdige  
   instroom en bij onderwijsorganisaties?
• Wat betekent de toekomst van werk voor de ontwikkeling  
   en regie op mijn eigen professionele rol?

Kortom genoeg te doen! 

Annelien Theeuwes en 
Erik van Noordenne 
nieuwe WD bestuursleden 

Vorig jaar ben ik aspirant 
lid geworden van het 
Bestuur Werkgevers 
Drechtsteden. 
Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering 
Werkgevers Drechtsteden 
van 7 mei ben ik benoemd 
tot bestuurslid. Een goed 
moment om in Slagkracht 
iets meer over mijzelf  
te vertellen.

Ik ben Annelien Theeuwes en werk bij MEE Plus. Een organisatie 
die ondersteuning, informatie en advies geeft aan kwetsbare 
mensen en hun omgeving, voor vragen op alle levensgebieden. 
In deze snelle wereld blijken mensen veel vragen te hebben. MEE 
Plus werkt in verschillende regio’s waaronder de Drechtsteden.

Het is mijn ambitie om te werken aan het creëren van gelijke 
kansen voor de kwetsbare mensen en mensen met een beperking 
om optimaal te kunnen participeren in onze maatschappij. 
Gezondheid en levensgeluk, daar gaat het wat mij betreft om. 
Mijn kennis en expertise zet ik in om voor iedereen de juiste 
ondersteuning op het juiste moment beschikbaar te maken en 
daarmee kansen te vergroten om optimaal mee te doen. 

Het optreden als verbinder op verschillende niveaus tussen 
welzijn, zorg en de lokale en regionale overheid maakt hiervan 
onderdeel uit. Een ambitie die herkenbaar zal zijn bij organisa-
ties, die zich bezighouden met zorg en ondersteuning. Nu streef 
ik naar aandacht voor de verbinding met het bedrijfsleven. 
In mijn functies van directeur en strategisch adviseur heb ik mij 
verdiept in het vraagstuk arbeidsparticipatie en wat wij hierin 
als MEE Plus kunnen betekenen voor de kwetsbare mensen. 
Eén van de stappen hierin is het lidmaatschap van Werkgevers 
Drechtsteden. Ik denk dat het kansen biedt om in de toekomst 
zorg en ondernemen te verbinden. Thema´s waarin we iets voor 
elkaar kunnen betekenen zijn in mijn ogen de krapte op de 
arbeidsmarkt in relatie tot mobiliteit van medewerkers, de parti-
cipatiewet, ICT en domotica. Ogenschijnlijk lijken de werelden 
van werkgevers in de zorg en ondernemers erg te verschillen. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat de toekomst hierin verande-
ring brengt, dat deze werelden steeds dichter bij elkaar komen. 
Werkgevers in de zorg worden steeds meer maatschappelijk 
ondernemer en ondernemers worden steeds meer betrokken bij 
maatschappelijke vraagstukken gerelateerd aan de inclusieve 
samenleving. Als bestuurslid van Werkgevers Drechtsteden wil ik 
hieraan graag van harte mijn steentje bijdragen.

Van de bestuurstafel

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

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. 

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 rij- 
eigenschappen 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).

WERNER BUDDING RIJDT 
IN AMES CLASSIC CARS

Volkswagen
Classic Cars

 Audi
Classic Cars

Audi 
Urquattro

jaar

Erik van Noordenne
Bestuurslid WD 

Annelien Theewes 
Bestuurslid WD 
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“Ontwikkeling arbeidsmarkt, 
van nood naar deugd”

Robots die samen gaan werken met mensen. Of juist andersom? 
Sommige beroepen dreigen uit te sterven, maar er zijn ook legio 
lijstjes van zogenaamde beroepen van de toekomst. Een sociaal 
zekerheidsstelsel dat nog altijd gebaseerd is op een (fulltime) 
loondienstverband. Het sluit niet langer aan bij alle gevarieerde, 
hybride en flexibele constructies. Kortom een dreigende situatie 
die vraagt om oplossingen om de arbeidsmarkt weer goed te 
laten werken en het sociaal en ondernemend bedrijfsleven weer 
tot volle wasdom te laten komen.  

Een actueel thema dat we tijdens de Industriedag graag 
willen belichten met sprekers die hier vanuit hun dagelijkse 
praktijk nadrukkelijk mee te maken hebben.  We willen u graag 
handvatten meegeven om deze thematiek aan te pakken en tot 
goede toepassingen binnen uw bedrijf te komen.  

Binnenkort kan ik u informeren wie de sprekers zijn. We 
begrepen dat een aantal van u het bijzonder leuk vond om de 
dag weer op een boot te houden mits we ook terug zouden 
varen. Dat laatste kan ik u verzekeren. Tegen het eind van de 
middag, rond 16.00 uur, meren we weer af bij de Uilenkade  
in Zwijndrecht.  

De hoofdsponsor heeft zich dit jaar jammer genoeg nog niet 
gemeld terwijl het toch een prachtig thema is om uw collega 
werkgevers ervan te overtuigen dat u als bedrijf de benodigde 
middelen en mensen in huis heeft om deze problematiek 
succesvol te tackelen. 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 en sponsoracties 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

De economie draait op volle kracht en zit duidelijk in een fase van hoogconjunctuur. Er is een snelle toename te zien 
van het aantal bedrijven dat kampt met belemmeringen voor de productie als gevolg van tekorten. Als zich ergens een 
spanningsveld aandient, is het wel in de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt en haar context is dynamischer dan ooit.  
De berichten in de media volgen elkaar in rap tempo op. Flexibilisering bereikt een hoogtepunt. Meer ZZP’ers dan ooit. 
Ouderen komen steeds moeilijker aan het werk. Technologische ontwikkelingen zorgen voor minder aanbod van werk.

De uitdaging van een nieuwe Industriedag ligt weer voor ons. 
De Industriedag zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 4 oktober 

NIEUWS uit de drechtsteden
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OZHZ komt dagelijks bij bedrijven als toezichthouder en vergun-
ningverlener, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing. 
Bij overheden zitten zij vaak aan tafel voor advies over bijvoor-
beeld ruimtelijke ontwikkeling, bodem of afvalstromen. En ook: 
op het gebied van duurzaamheid. 

Ondernemers 
Duurzaamheidsadviseurs van OZHZ brengen met gemeenten 
in kaart waar kansen liggen. Zo startte in 2017 een traject 
met agrarische ondernemers in de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden, met interactieve bijeenkomsten en keukenta-
felsessies werden de mogelijkheden voor energiebesparing- en 
opwekking verkend. Ondernemers worden gestimuleerd en 
krijgen handvatten om hier zelf mee aan de slag te gaan.  
 
 
 
 
 

Een vergelijkbaar traject is in Gorinchem en in Zwijndrecht 
gestart om de energietransitie met alle ondernemers te 
versnellen. Zo is in Zwijndrecht binnenkort een ontbijtsessie 
rondom energie bij het bedrijventerrein de Geer. En er is in juni 
een bijeenkomst voor ondernemers in Gorinchem. 

Voorbeeldprojecten in de regio
Zo zijn er steeds meer voorbeelden in de regio. Binnen en buiten 
de Drechtsteden. Gemeenten in de hele regio zijn aan de slag 
met verduurzaming, vaak in samenwerking met OZHZ. Kansrijke 
individuele ideeën bij bedrijven op het gebied van energie-
transitie (denk aan collectieve opwekking energie om van het 
aardgas af te komen, slimme energienetten en energieopslag) 
ontwikkelen zich tot voorbeeldprojecten in de regio. 

De duurzaamheidsambities in de regio zijn hoog! Energieneutraal is de doelstelling, het faciliteren van de energietran-
sitie is de uitdaging. Gemeenten en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) slaan steeds vaker de handen ineen om 
dit te bereiken. De aanpak: informeren, motiveren en stimuleren. Een paar inspirerende ontwikkelingen.

Energiebeweging in Zuid-Holland Zuid

De sociaaleconomische positie van Dordrecht moet verbeteren. 
Daarom kiest Dordrecht samen met de regio voor een regionale 
groeistrategie. Meer werk, woningen en het versterken van 
voorzieningen is het uitgangspunt. 10.000 extra woningen zullen 
een impact hebben op het verkeer in de stad. Het wordt een 
uitdaging om de stad bereikbaar te houden. Het college heeft 
bewust geen vastomlijnd meerjarenbeleid opgesteld, maar 
een richtinggevende ‘koersnota’ waarmee de stad flexibel kan 
inspelen op kansen en ontwikkelingen die zich voordoen. 

Beter benutten
Centraal staat het beter benutten van de bestaande infrastruc-
tuur. Nadrukkelijk wil het college inzetten op openbaar vervoer 
(spoor, bus en waterbus) en het langzaam verkeer (fiets). Het 
gaat daarbij om een combinatie van systemen en netwerken. Via 
goede intercity-verbindingen zijn de stad en regio gemakkelijk 
en snel te bereiken. Een lightrail met haltes zoals Leerpark/
Gezondheidspark en Maasterras ontsluit belangrijke locaties.  
De opkomst van de elektrische fiets vergroot de gemiddelde 
afstand die fietsers afleggen. Tegelijkertijd vraagt de snelheid 
van e-bikes om bredere fietspaden. Gemotoriseerd verkeer heeft 
prioriteit op de hoofdwegen (A15, A16, N3, Laan der Verenigde 
Naties) en de aansluitingen hierop. 

 
Anders kijken naar mobiliteit
Wethouder Rik van der Linden (Verkeer en Vervoer): “10.000 
extra woningen betekent nu 15.000 extra auto’s en zo’n 65.000 
extra verkeersbewegingen door de stad. Per dag. Daarmee gaat 
de stad op slot. We moeten dus anders kijken naar mobiliteit. Een 
optimale bereikbaarheid van de stad per trein (IC en lightrail), 
e-bike en auto (aanpak A16, N3), slimme parkeervoorzieningen, 
transferia aan de randen, en flexibeler parkeernormen. Een 
fijnmazig OV-netwerk in de stad, meer vervoer over water, en 
ruimte voor de fiets zorgen ervoor dat voor kortere afstanden de 
auto niet nodig is. Dat houdt de stad bereikbaar en leefbaar.”

Nieuwe raad
Van der Linden: “Het is duidelijk dat de groeiambitie en onze 
bereikbaarheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is 
aan de nieuwe raad om het gesprek aan te gaan over de uitda-
gingen en kansen die dat met zich meebrengt.” 

Dordrecht en de regio Drechtsteden willen groeien. Dordrecht heeft de ambitie om 10.000 extra woningen te bouwen. 
Deze ambitie heeft onvermijdelijk effecten op de mobiliteit in en bereikbaarheid van de stad. In de koersnota  
‘Dordrecht: een stad in beweging’ reikt het college de gemeenteraad bouwstenen aan voor een bijpassend ambitieus 
verkeer- en vervoersbeleid. Het doel van het mobiliteitsbeleid is de groeiambitie bereikbaar te maken. Daarin is een 
belangrijke rol weggelegd voor de fiets en het openbaar vervoer.

MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID CRUCIAAL 
IN GROEIAMBITIE DORDRECHT

Energietransitie hoeft niet lang te duren
Nederland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. 
Een mooi streven, maar André Boer ziet liever dat er ruim voor 
die tijd al flinke stappen worden gezet. “In 2050 ben ik 87 jaar,” 
rekent de General Manager van Krohne Altometer uit.  
“Liever word ik eerder geconfronteerd met mooie resultaten 
op het gebied van verduurzaming. Niet door hier en daar een 
windmolen te plaatsen, maar op een gerichte, constructieve 
manier. Ook in de Drechtsteden moeten we met elkaar de 
handschoen oppakken.  
 
 

Neem bijvoorbeeld waterstofstations. In Duitsland en Frankrijk 
groeit dat aantal gestaag verder. Uiteraard hangt dat samen 
met de sterke auto-industrie daar en de prominente rol die de 
overheid speelt. Maar ook in de Drechtsteden moet het toch 
mogelijk zijn om een waterstofstation te realiseren? Dan is het 
echter wel nodig om stakeholders bij elkaar te krijgen, tot een 
goed businessplan te komen, investeerders te enthousiasmeren 
en gebruikers te vinden. Maar die zijn er in dit gebied natuurlijk 
genoeg. De nodige initiatieven zijn inmiddels gestart. Ik hoop u 
daar op korte termijn meer over te kunnen vertellen.”

Binnen de Sociale Dienst Drechtsteden krijgt Van Maanen de taak 
te zorgen voor de doorontwikkeling van de sociale dienst als een 
zelfstandige organisatie en ‘het nieuwe werken’ succesvol in te 
voeren. Ook wil het bestuur dat de directeur de Sociale Dienst
Drechtsteden en Drechtwerk nog dichter samenbrengt. 

Dit met als doel om vanuit één krachtige aanpak hulp te bieden 
aan inwoners van de Drechtsteden die financiële problemen 
hebben, zonder werk zitten of ondersteuning nodig hebben  
om zelfstandig te kunnen wonen.

Het Drechtstedenbestuur heeft David van Maanen (1963) benoemd als directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden. 
Van Maanen volgt per 1 augustus 2018 Yvonne Bieshaar op, die in maart 2018 naar de gemeente Eindhoven ging, 
waar zij directeur sociaal domein is geworden.

David van Maanen nieuwe directeur 
Sociale Dienst Drechtsteden
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Handige dienstverlening  
op het OnderNemerSplein  
Bijna een jaar geleden werd fysiek het OnderNemerSplein in het gebouw Baak 40 in Rotterdam officieel  
geopend door minister Kamp. De kracht van het OnderNemerSplein is bundeling van face dienstverlening voor  
ondernemers (zoals spreekuren, bijeenkomsten) van 11 publieke organisaties op één locatie: het OnderNemerSplein. 
Landelijke partners zoals de Belastingdienst, RVO, UWV en de KVK maar ook regionale dienstverleners,  
waaronder de Drechtstedengemeenten.  

Gemak, efficiency en warme doorverwijzing tussen dienstver-
leners zijn belangrijk voor ondernemers. Daar wordt hard aan 
gewerkt door de Ondernemerspleinpartners. Bijvoorbeeld met de 
bijeenkomstenformule Slim aan de Slag voor belangrijke onder-
nemersthema’s. Slim aan de Slagbijeenkomsten worden georga-
niseerd in samenwerking tussen alle OnderNemerSpleinpartners 
die voor het thema actief zijn. 

Op 14 maart jl. werd de eerste, zeer succesvolle bijeenkomst 
Slim aan de Slag met de Toekomst van uw bedrijf georganiseerd. 
Een samenwerking tussen de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland, het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom,  
het Ondernemersklankbord, de gemeente Rotterdam en de 
KVK. Een bijeenkomst rond het thema innovatie, ook één van de 
belangrijke speerpunten van de Werkgevers Drechtsteden. Met 
visie en tips van zeven topondernemers via holografische pitches 
rond alle aspecten van innovatie en het na iedere pitch heel 
concreet leren om zelf vernieuwend te zijn, in stroomversnelling. 

De eerstvolgende bijeenkomst ‘Slim aan de Slag met de 
toekomst van uw bedrijf’ staat al gepland voor 13 juni 
a.s.. Het OnderNemerSplein organiseert ook Slim aan de 
Slagbijeenkomsten voor andere thema’s (Start, Financiering, 
Internationaal zakendoen), kleinschalige Durf te Vragensessies 
en speciale events. Dus misschien een goed idee goed om 
sowieso eens te kijken naar het dienstverleningsaanbod 
van het OnderNemerSplein via 
https://ondernemerspleinrotterdam.kvk.nl/ 

Alize de Snoo
Relatiemanager Team Publiek 

Kamer van Koophandel 

Breed opleiden biedt mogelijkheden  
voor de arbeidsmarkt van morgen
Het beroepenveld voor de traditionele economische beroepen is sterk aan het veranderen. Door automatisering en 
digitalisering veranderen taken en beroepen verdwijnen waar andere nieuwe beroepen ontstaan. Studenten van nu 
worden soms opgeleid voor beroepen die morgen misschien niet meer bestaan. Juist in de economische beroepen is 
het belangrijk om studenten voor te bereiden op deze veranderingen en te zorgen dat ze een brede blik ontwikkelen 
en verder kunnen kijken dan alleen hun eigen vakgebied. Het ROC Da Vinci College speelt hierop in door de traditionele 
economische opleidingen te hervormen tot een nieuwe brede opleiding: mbo Bedrijfskunde. 

 

Samenwerking met het bedrijfsleven

Michel Molier, directeur sector Economie & Ondernemerschap 
van het Da Vinci College: “Door studenten breed op te leiden en 
te trainen op competenties als flexibiliteit en doorzettingsver-
mogen zijn ze breder inzetbaar op de arbeidsmarkt. Als onder-
wijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs vinden wij het 
belangrijk dat onze opleidingen goed aansluiten op de praktijk. 
We bieden onze studenten een hybride leeromgeving waarin we 
het onderwijs samen met het bedrijfsleven vormgeven.”

Jan-Willem Bozuwa, directeur en partner van de Ten Raede 
groep: “Mede onder invloed van de technische ontwikkelingen, 
verandert het financiële vak snel en sterk. Om ook op 
toekomstige veranderingen voorbereid te zijn, moeten de 
talenten van vandaag breed opgeleid worden. Zo behouden 
zij aansluiting met de vraag van hun toekomstige werkgevers.
Om vraag en aanbod aangesloten te houden is samenwerking 
van essentieel belang.”
 
 

De opleiding mbo Bedrijfskunde wordt in samenwerking met 
het bedrijfsleven in de regio opgezet, maar samenwerking vindt 
ook plaats tijdens de opleiding. Michel Molier: “Kennis, ervaring 
en input vanuit het bedrijfsleven is onmisbaar voor deze 
praktijkgerichte opleiding. Naast hun stage maken studenten 
kennis met de praktijk door het volgen van gastcolleges van 
professionals, het afleggen van bedrijfsbezoeken en werken ze 
aan realistische projecten in opdracht van bedrijven. Hiervoor 
hebben we het bedrijfsleven hard nodig. Zo bouwen we samen 
aan de medewerker van de toekomst.”

Wilt u als ondernemer een bijdrage leveren in de vorm van 
gastcolleges, projecten of bedrijfsbezoeken neem dan contact op 
met Janny Zondervan, jzondervan@davinci.nl of (06) 53 13 04 83.

ROC Da Vinci College bouwt samen met bedrijfsleven aan nieuwe brede opleiding: mbo Bedrijfskunde 

Mbo Bedrijfskunde is een nieuw onderwijsconcept 
op mbo 4 niveau en richt zich op inkoop en verkoop, 
marketing, kwaliteitszorg, ondernemingsfinanciering, 
management van bedrijfsprocessen, personeels-
zaken en bedrijfsstrategie. Naast het aanleren van 
theoretische kennis leren studenten de samenhang 
tussen processen en belangen in organisaties, digitale 
vaardigheden en competenties als flexibiliteit, 
presenteren en kritisch denken. 

Mbo Bedrijfskunde op het Da Vinci College

HR AANGELEGENHEDEN
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AENC Groep 
Arjan Dekker: “Wij doen er veel aan om talent te vinden. Daarbij 
werken we samen met drie externe bureaus, die voor ons zoeken 
naar interessante profielen. Ik merk dat mensen graag voor ons 
willen werken, dat scheelt. Hoe dat komt? De IoT-wereld waarin 
wij actief zijn, spreekt bij velen tot de verbeelding en er wordt 
positief over onze organisatie gepraat. AENC is een familie. We 
creëren een veilige omgeving, waarin mensen zich prettig voelen. 
Een fijne werksfeer zit hem ook in details. Wij sturen bijvoorbeeld 
een bloemetje wanneer de partner van een medewerker jarig 
is. Gewoon, omdat we dat leuk vinden. Over de toekomst maak 
ik mij geen zorgen. Jongeren worden intern ook gesteund door 
medewerkers met veel ervaring. Zo kunnen ze rustig opklimmen 
van technische dienst naar eerstelijns en tweedelijns support en 
vervolgens doorgroeien naar ICT-consultant. Bij de audiovisuele 
tak werken wij nu in drukke periodes al veelvuldig samen met 
zzp’ers. Die trend zal ook doorzetten.” 

BCTN 
Peter de Witte: “Als terminaloperator hebben wij niet echt 
te maken met een tekort aan arbeidskrachten. We zijn een 
grote firma met relatief weinig medewerkers in dienst. Ook in 
Alblasserdam loopt het allemaal prima qua personeel. Voor 
werving en selectie doen we een beroep op lokale uitzendbu-
reaus. Het is fijn wanneer medewerkers een gebied kennen en 
je hebt niet te maken met lange afstanden in woon-werkverkeer. 
De ervaring heeft ons namelijk geleerd dat veel reiskilometers 
van en naar het werk vroeg of laat voor een medewerker toch 
een belemmering worden. Dat ondervangen wij nu door met 
lokale uitzendbureaus te werken. Over het algemeen zoeken wij 
mbo’ers. Dat lukt best aardig. Hoe verder je van de zeehaven af 
staat, hoe minder specialistisch het werk in onze branche is.  
Voor ons is dat een voordeel.” 

Reehorst 
Floris Klink: “Het vinden van goede arbeidskrachten is voor 
ons een uitdaging. We zetten daarom breed in om ze te vinden. 
Onlangs zijn bijvoorbeeld twee statushouders uit Syrië aange-
nomen. Daar kwam ik via-via mee in contact. Ze vroegen mij 
wat ze zouden kunnen doen om een bijdrage te leveren aan de 
Nederlandse maatschappij.  

Toen heb ik uitgelegd dat een loopbaan in de techniek veel 
perspectief biedt. Ze zijn hier nu vol enthousiasme aan de slag. 
Ze hebben de basis van de Nederlandse taal onder de knie en 
zijn nu ook bezig met het halen van hun rijbewijs. De subsidie die 
wij krijgen voor ze, investeren we daar graag in. Ook hebben we 
goede contacten met het Da Vinci College. We zorgen altijd voor 
voldoende stageplekken en laten de jongeren vooral veel doen 
en ervaren. Daarnaast is er sinds kort ook iemand die al met 
pensioen was betrokken bij de begeleiding binnen Reehorst. Hij 
is 67 jaar, heeft een schat aan ervaring en brengt die graag over 
op jongeren en de statushouders. Zo is echt een mooie wissel-
werking ontstaan.” 

Baggerbedrijf De Boer 
Kees van de Graaf: “Vooralsnog hebben wij voldoende 
vakmensen. Dat is enerzijds door veel kansen te bieden aan 
stagiaires, waarbij je de goede eruit kunt pikken. Anderzijds 
intern mensen vasthouden door ze voldoende uitdagingen te 
blijven bieden en een plezierige en competitieve werksfeer 
te bieden. Zo komen we via onze eigen mensen ook weer aan 
gekwalificeerd, maar veel belangrijker, goed gemotiveerd 
personeel.” 

Bring Logistics 
Rob van Rooijen: “Voor ons is het geen probleem om aan goede 
vakmensen te komen. Er staan op dit moment dan ook geen vaca-
tures uit. Natuurlijk zijn die er weleens. In zulke situaties hebben 
we in het verleden onder andere gebruik gemaakt van de diensten 
van wervingsbureaus. Dat werkte prima.  
Het is ook weer niet zo dat we bij het uitzetten van een vacature 
worden overspoeld met sollicitatiebrieven, maar er zit altijd wel iets 
geschikts bij. Daarnaast hebben we ook altijd wel stagiairs voor ons 
werken. Dat is tevens een prima manier om aan nieuwe arbeids-
krachten te komen. Bevalt iemand goed? Dan bieden we meer dan 
eens een dienstverband aan. Of er in de toekomst op het gebied van 
medewerkers wel een probleem voor Bring Logistics ontstaat, is 
niet te voorspellen. Ik heb geen glazen bol. Het heeft geen zin om 
je daar druk om te maken. Ooit zei iemand tegen mij: ‘Men lijdt 
het meeste door het lijden dat men vreest.’ Die heb ik in mijn oren 
geknoopt.” 
 

In sommige sectoren is het vinden van geschikte medewerkers zoeken naar een speld in een hooiberg, terwijl het in 
andere branches best meevalt. Slagkracht peilde de stemming bij verschillende organisaties en vroeg: Hoe lost u het 
(mogelijke) probleem van een tekort aan arbeidskrachten op?

Hoe lost u het probleem van een  
tekort aan arbeidskrachten op? 

 
Slagkracht vroeg aan drie uitzendbureaus die lid zijn  
van de WD of zij tips voor u als werkgever hebben in de  
zoektocht naar goed gekwalificeerd personeel.
 

Vinden van het juiste personeel in de steeds krapper 
wordende arbeidsmarkt… 
De daling van werkloosheid in Nederland zet stevig door. Steeds 
meer werkgevers ervaren dat het vinden van de juiste kandidaat 
voor hun vacature(s) een grotere uitdaging wordt. Waar een paar 
jaar geleden het plaatsen van een vacature op een website soms 
honderden sollicitaties opleverde, blijven zelfs de meeste hippe 
advertenties sollicitatieloos… Het vinden van de juiste nieuwe 
top-collega wordt moeilijker, maar is zeker niet onmogelijk 
geworden. Wél zul je als werkgever meer dan ooit je best  
moeten doen om toptalent naar je toe te trekken. 

Die nieuwe collega voor die “lastige” vacature,  
hoe vind je die dan? 
Dat er minder mensen op jouw vacature of bedrijf zitten te 
wachten is een feit. Steeds minder mensen zitten “op de bank” 
om dagelijks vacature-sites af te struinen. Daar waar werkloos-
heid richting 10% ging tijdens de piek in de vorige recessie, 
zitten we nu weer bijna op het pré-crisisniveau. Wat we wél zien, 
is dat er door de groeiende zekerheid en nieuwe banen een 
stevige stijging zichtbaar is in het latent-werkzoekenden niveau. 
Mogelijk is het gras bij de buren wel groener…een gesprek of bak 
koffie bij een potentiële nieuwe werkgever kan geen kwaad.  
 
 
 

 
Zelf het initiatief nemen gebeurt niet altijd, maar als je als 
werkgever het initiatief neemt door actief te (laten) recruiten,  
dan zijn er zeker ook in de huidige markt nog mogelijkheden  
om met die nieuwe topcollega aan tafel te komen. 

Waarom hapt de nieuwe collega wél? 
Denk bij het schrijven van vacature-teksten niet alleen aan wat 
jezelf zoekt, maar omschrijf vooral ook wat je als werkgever te 
bieden hebt. Vertel wat over de cultuur en wat je als werkgever 
extra doet t.o.v. bijvoorbeeld de concurrent. Gezamenlijke 
lunches, extra vrije dagen, een mooi salaris, goede work-life 
balance door thuiswerkmogelijkheden of een jaarlijks persoon-
lijk budget voor opleidingen. Zit je eindelijk om tafel en ben 
je overtuigd, kom dan niet aan met een tijdelijk contract van 7 
maanden. Wil je commitment, geef dan zelf ook commitment en 
spreek vertrouwen uit. Ben je geholpen door een intermediair, 
overweeg dan vervroegde overname die vooraf wordt vastgelegd 
of beslis over mogelijke directe indiensttreding in ruil voor een 
werving- en selectiefee. Boeien en binden werkt twee kanten op; 
door wat te geven, krijg je van de nieuwe collega ook wat terug. 
Een “lastiger” in te vullen profiel is zo ook in de huidige markt 
nog steeds vindbaar! Hulp of tips nodig? Wij denken en helpen  
u graag mee!

Hilco Kant
senior operationeel manager

Tempo-Team
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Vijf stappen om u hierbij te helpen. 
1: zorg voor draagvlak bij uw managementteam
Definieer de gewenste cultuur en zorg ervoor dat uw employer 
brand aansluit op uw bestaande strategie. De kans van slagen 
is groter wanneer het managementteam het programma 
ondersteunt.

2: bepaal waar u nu bent en waar u heen wilt
Definieer een beginpunt als referentiepunt om vooruitgang te 
meten. Raadpleeg onderzoek over dingen die mensen aantrek-
kelijk in een werkgever vinden, of juist niet. Vraag dit aan: 
uw medewerkers, leveranciers en werknemers die uw bedrijf 
verlaten. Zo worden de merkwaarden zichtbaar die kenmerkend 
zijn voor uw bedrijf. 

3: bepaal de afstand die u moet overbruggen tussen nu  
en waar u heen wilt
U hebt bepaald hoe uw employer brand er momenteel voor staat, 
en in welke richting u het wilt ontwikkelen. 

De bewustwording dat er een kloof is tussen de status quo en uw 
gewenste imago is vaak al een goed startpunt. 

4: overbrug de kloof
Moedig medewerkers aan om hun mening te geven en een 
rol te spelen bij het oplossen van de discrepanties tussen uw 
bestaande en uw gewenste imago. 

5: laat uw employer brand spreken
Gebruik social media om bekendheid aan uw (verbeterde) 
employer brand te geven. Moedig uw medewerkers aan online 
hun verhalen te delen. 

Noëlla Moreno
junior operationeel manager 

Randstad Nederland bv

Het arbeidsmarktimago van organisaties wordt steeds belangrijker, zeker in tijden waarin de arbeidsmarkt krapper 
wordt. In veel sectoren hebben werkgevers moeite met het vinden en behouden van de medewerkers die ze, ook met 
het oog op de toekomst, nodig hebben. Voor organisaties is het belangrijk om te weten hoe zij hun arbeidsmarktimago 
kunnen verbeteren om nieuw talent aan te trekken. Een aantrekkelijk ‘employer brand’ maakt het makkelijker om de 
allerbeste kandidaten te werven. 

In vijf stappen het aantrekken  
en behouden van Talenten! 

Hoe krijgt u de beste medewerkers  
in een krappe arbeidsmarkt?
De concurrentievraag van gisteren was: “Wie heeft de beste prijzen en leveringsvoorwaarden?” De concurrentievraag 
van morgen is: “Wie heeft de expertise en capaciteit om de opdracht goed uit te voeren?” Heb je de beste mensen in 
huis? Kun je leveren? Dan heb je de opdracht.  

Die concurrentievraag gaat over personeelsbeleid. Hoe zorg 
je in een krappe arbeidsmarkt dat jij beschikt over de beste 
medewerkers? Het antwoord daarop is generatiemanagement. 
Wil je de beste medewerkers, dan is het zaak een aantrekkelijke 
werkgever te zijn voor elke generatie op de arbeidsmarkt. Het 
uitsluiten van generaties – bijvoorbeeld ‘ouderen’ – beperkt 
het arbeidsaanbod nog meer. Dat zorgt niet alleen voor ‘minder 
kwaliteit’ op personeelsgebied, maar ook voor ‘minder herken-
baarheid’ bij klanten en relaties. Zij ‘vergrijzen’ immers met de 
markt mee.  
En ‘zichtbaarheid’ is belangrijk voor de werving & selectie van 
nieuwe medewerkers. De nieuwe medewerker kiest bewust voor 
een bedrijf, omdat hij of zij zich er mee kan ‘identificeren’. Het 
is dus van belang goed aan te sluiten op behoeften en verwach-
tingen van de verschillende generaties werkenden. Uiteraard 
bestaan er verschillende behoeften en verwachtingen binnen 
elke generatie, maar die verschillen zijn minder groot dan die 
tussen verschillende generaties. Zonder oog te verliezen voor 
het individu is het goed om te weten wat generaties drijft en 
inspireert. 

Om te kijken wat generaties motiveert zoomen we eerst in op 
de definitie van generatie. Wikipedia geeft hieraan de volgende 
definitie: “Een generatie wordt gekenmerkt door specifieke 
eigenschappen en bestaat uit een groep leeftijdgenoten met 
gezamenlijke kenmerken, gedragsuitingen en behoeften, 
ontstaan door een gedeelde levensgeschiedenis met specifieke 
sociale omstandigheden: economische situatie, technologi-
sche ontwikkeling, opvoeding.” Vrij vertaald is een individu dus 
(mede) een product van ouders, omgeving en het tijdsgewricht 
waarin iemand is opgegroeid. De verzameling individuen in een 
bepaald tijdsgewricht vormt een generatie. 
Generatiemanagement is gericht op het benutten van de speci-
fieke kenmerken en kwaliteiten van generaties. Over welke 
generaties hebben we het? Op de werkvloer vind je vier  
verschillende generaties. Zo is er de babyboomgeneratie 
(mensen geboren tussen 1940 en 1955), generatie X (geboren 
tussen 1955 en 1970), de pragmatische generatie (geboren 
tussen 1970 en 1985) en generatie Y (geboren tussen 1985  
en 2000).
 
 

De succesvolle ondernemer van morgen weet niet alleen hoe hij 
of zij moet inspelen op de behoeften en verwachtingen van de 
verschillende generaties, maar ook hoe zij deze het beste kan 
laten samenwerken. Babyboomers hechten vanuit hun ervaring 
en gewenning veel waarde aan een goede structuur en hiërar-
chie, terwijl generatie Y hiërarchie over het algemeen niet ziet 
zitten. Generatie Y wil zich op het werk thuis voelen, omdat ‘werk’ 
en ‘privé’ door elkaar lopen.  
De babyboomer wil vooral een goede balans tussen ‘werk’ en 
‘privé’ en houdt beide gescheiden. Dat kan nog weleens tot 
onbegrip leiden. De babyboomer ziet generatie Y tijdens het 
werk een vakantie boeken en spreekt de jongere hierop aan: 
“Je wordt betaald van 08:30 uur tot 17:00 uur! Dat doe je maar 
in je vrije tijd!” De jongere vindt de babyboomer een fossiel en 
denkt: “Wat zijn het toch zeurkousen, ik werk die offerte toch 
ook ‘s avonds uit?” In zo’n geval biedt generatie X uitkomst. Zij 
wordt ook wel de ‘verbindende generatie’ genoemd. Streden de 
babyboomers voor het eigen belang, generatie X was vooral op 
zoek naar de verbinding tussen groepen, mensen, meningen en 
culturen. Dat moest deze generatie ook wel. Zij groeiden op in 
een samenleving waarin crisissen en immigratie een constant 
gegeven waren. Door hun kwaliteiten als multicultureel leiders, 
zouden zij degenen kunnen zijn die de ervaring en kennis van 
de babyboomers kunnen samenbrengen met de creativiteit en 
online vaardigheden van generatie Y. 

Met het beslechten van onbegrip tussen generaties en het 
inspelen op de behoeften en verwachtingen van de verschillende 
generaties bent u een aantrekkelijke werkgever voor medewer-
kers. Wellicht aantrekkelijker dan uw concurrent. En dat weten 
niet alleen uw medewerkers, maar ook uw toekomstig personeel. 
Zij volgen u. U hen ook? 

Remco Valkman
Eigenaar van www.backtocore.nl & www.nestrx.nl 
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Een goed ziekteverzuimbeleid voeren als werkgever is een must! 
Het opstellen van een goed verzuimbeleid is een stuk maatwerk. 
Zo dien je te kijken naar bijvoorbeeld de omvang van het bedrijf, 
wat past er bij de bedrijfscultuur en een ziekteverzuimbeleid dient 
uiteraard te passen bij de aard van het bedrijf. Het ziekteverzuim-
beleid is overigens pas van toepassing als de ondernemingsraad 
(of personeelsvertegenwoordiging) hiermee ingestemd heeft.

Onderdelen verzuimbeleid
Een ziekteverzuimbeleid bestaat uit meerdere onderdelen. De 
opzet van een ziekteverzuimbeleid kan worden gemaakt in samen-
spraak met een Arbodienst. Zij kunnen adviseren het ziektever-
zuimbeleid op de juiste manier te implementeren en op te volgen 
binnen uw organisatie. Overigens is het voeren van een ziektever-
zuimbeleid een wettelijk plicht voor u als werkgever!

Maar waar bestaat zo’n verzuimbeleid nu eigenlijk uit, welke onder-
delen komen erin voor? Onderstaand een korte opsomming van een 
aantal onderdelen welke standaard worden meegenomen in het 
opzetten van een goed verzuimbeleid:
• Ziekteverzuimpreventie
• Zieketeverzuimprotocol
• Verzuimtraining
• Verzuimregistratie en analyse
• Begeleiding bij re-integratie
• Protocol m.b.t. conflicten

Het is belangrijk om de diverse protocollen welke worden 
opgenomen in het ziekteverzuimbeleid uit te schrijven en te 
communiceren binnen uw organisatie. Er dient duidelijk te worden 
gesteld welke rechten en plichten een werknemer heeft. Dit draagt 
bij aan het juist opvolgen van de protocollen binnen uw organisatie.

Preventiemedewerker
Zoals u wellicht al weet als goede werkgever; er is een nieuwe 
Arbowet ingegaan per 1 juli 2017. De nieuwe Arbowet stelt onder 
andere dat de preventiemedewerker een grotere en belangrijkere 
rol gaat spelen binnen de organisatie.  

Wanneer een bedrijf meer dan 25 medewerkers heeft, dient er een 
preventiemedewerker te worden aangesteld. Tot 25 medewerkers 
mag u als werkgever zelf deze rol op u nemen. Een preventiemede-
werker zet zich binnen de organisatie in om verzuim en ongevallen 
te voorkomen. De preventiemedewerker heeft een adviserende 
taak en werkt bijvoorbeeld ook mee met het uitvoeren van een 
RI&E en het opvolgen van de daaruit voortkomende adviespunten. 
Ofwel; een preventiemedewerker is een spil binnen uw organisatie!

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
Per 25 mei dit jaar is er tevens een nieuwe privacywetgeving in 
Nederland; de AVG. De wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 
is dan niet meer geldend. De nieuwe AVG geldt binnen de gehele 
Europese Unie. Binnen de AVG zijn er diverse onderdelen waar u 
als werkgever aan moet voldoen. Zo is er een uitbreiding van de 
privacy rechten, zijn er meer verantwoordelijkheden voor u als 
organisatie en dienen vele documenten en bedrijfsprocessen te 
worden aangepast. Zo mogen er niet meer zomaar persoonsgege-
vens worden verwerkt. U dient daar een grondslag voor te hebben. 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt hier toezicht op, mocht 
uw organisatie niet werken volgens de nieuwe AVG, dan kan de AP 
(hoge!) sancties opleggen.

Cursus preventiemedewerker & AVG
Er worden diverse cursussen aangeboden om als preventiemede-
werker meer informatie te krijgen over de rol en de inhoud van de 
functie. Daarnaast wordt dan vaak ook direct het onderwerp AVG en 
nieuwe Arbowet meegenomen in deze cursussen. 
Zo bieden wij deze ook aan. Er staan voor de komende tijd 2 
cursusdagen gepland (20 juni en 5 september). 

Voor meer informatie, en het inschrijven voor de cursus, kunt u 
uiteraard contact met ons opnemen: 078-6104444 of neem een 
kijkje op onze website waar u tevens meer informatie treft m.b.t. 
onder ander verzuimpreventie en begeleiding: www.add-arbo.nl.

Pieter Steenks
Add Arbo

Als werkgever heeft u er vast al meermaals mee te maken gehad. Een werknemer meldt zich ziek, maar wat moet je 
dan anno 2018 doen? Welk traject dient er gevolgd te worden (sluit je aan bij een goede Arbodienst) en beter nog;  
wat kun je doen om verzuim te voorkomen?

Ziekteverzuimpreventie, de preventie-
medewerker en de nieuwe AVG!
Wat houdt dit eigenlijk in en wat ‘moet’ je doen als werkgever

AVG voor werkgevers
U heeft de afkorting vast vaker gezien dan u lief is: de AVG. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming 
heeft voor veel ophef gezorgd, en dit is niet onterecht. Het raakt namelijk vrijwel alle organisaties. Ondernemingen 
met personeel in dienst verwerken namelijk al persoonsgegevens van werknemers. Bovendien hebben bijna alle 
organisaties ook klant- en relatiebestanden. Voor werkgevers betekent de AVG een grote verandering in de manier 
waarop met personeel en personeelsdossiers wordt omgegaan. 

AVG: what’s new? 
De grootste verandering die de AVG teweegbrengt, is dat werkge-
vers moeten kunnen laten zien dat zij zich aan de wet houden. 
Voor het verwerken van persoonsgegevens zijn een beperkt 
aantal grondslagen beschikbaar. Als organisatie dien je o.a. aan 
te kunnen tonen, zowel intern als extern, welke grondslagen je 
hebt voor je verwerking, voor welke doeleinden je persoonsge-
gevens verwerkt, hoe lang je persoonsgegevens bewaart, hoe 
je persoonsgegevens beveiligt, naar wie je persoonsgegevens 
doorstuurt en naar welke landen. Kort gezegd noemen wij dit 
de verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht komt 
tot uitdrukking in een aantal verplichtingen in de AVG, zoals 
het register van verwerkingsactiviteiten en de verplichting om 
betrokkenen te informeren. Daarnaast heeft de AVG de rechten 
van werknemers uitgebreid. Het doel van de wetgeving is om 
betrokkenen meer controle te geven over hun persoonsgegevens. 
Enerzijds moeten zij goed geïnformeerd worden over wat met 
hun persoonsgegevens gebeurt en anderzijds kunnen zij rechten 
uitoefenen als de verwerking bijvoorbeeld onjuist plaatsvindt. 
In het kader van de grondslagen zij hierbij opgemerkt dat de 
toestemming geen geldige grondslag is voor een werkgever om 
persoonsgegevens te verwerken. 

Verplichtingen van werkgevers 
Werkgevers verwerken ontzettend veel persoonsgegevens. De 
privacywetgeving speelt een rol bij o.a. sollicitatieprocedures, 
personeelsdossiers, ziekteverzuim, e-mail- en internetgebruik en 
cameratoezicht. 

In het register van verwerkingsactiviteiten dienen werkgevers 
een overzicht van de verwerkingen op te nemen en daaromtrent 
verantwoording af te leggen. Dit is een intern document dat 
opgevraagd kan worden door de Autoriteit Persoonsgegevens  
bij een eventueel onderzoek.  

Daarnaast moeten de werknemers geïnformeerd worden. Dit kan 
middels een informatiebrief bij indiensttreding, een privacysta-
tement op het intranet of een ander medium waar werknemers 
laagdrempelig toegang toe hebben. In de verstrekte informatie 
moet ook opgenomen worden wat de rechten van de werknemers 
zijn en tot wie zij zich kunnen wenden in geval van klachten of 
opmerkingen. U dient dus een aanspreekpunt binnen de organi-
satie aan te stellen voor privacyrechtelijke vraagstukken.  

Tot slot is het verstandig – als uw werknemers zelf voor de organi-
satie persoonsgegevens verwerken – om een privacybeleid op te 
stellen waarin u met uw werknemers afspreekt hoe men met de 
verwerking van persoonsgegevens om moet gaan. Welke beveili-
gingseisen gelden en mogen werknemers wel of geen privé laptop 
voor zakelijke doeleinden gebruiken? Weten uw werknemers hoe 
zij moeten handelen in het geval zij een datalek hebben ontdekt?

De AVG is een groot (administratief ) project, maar is vooral een 
shift in de denkwijze van organisaties. Bewuster omgaan met 
persoonsgegevens is het doel, maar de middelen kunnen voor 
iedere organisatie anders zijn. Voor meer informatie of advies 
kunt u zich uiteraard wenden tot het privacyteam van Ten Holter 
Noordam advocaten. 

Marta Hovanesian
Ten Holter Noordam advocaten
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Zaken als: wat kan ik met mijn kennis, ervaring en energie voor 
anderen betekenen? Hoe wil ik bekendstaan en, voor hopelijk 
veel later: hoe wil ik herinnerd worden? Daardoor worden 
gesprekken merkbaar anders. Gesprekken met familie, met 
vrienden en kennissen, maar ook gesprekken met klanten en 
relaties. En dan blijk ik niet uniek te zijn in deze behoefte aan 
verdieping en zingeving. En zonder uitzondering wint het gesprek 
aan kwaliteit en verdiept de relatie.
Wat voor ons als individuen geldt, zie je ook steeds vaker terug 
bij bedrijven en instellingen. Als de fase voorbij is waarin profit 
prioriteit nummer één is om de groei en ontwikkeling financier-
baar te houden, wordt de vraag ‘wat is de footprint die wij als 
organisatie achter willen laten?’ ook steeds belangrijker.

Goed nieuws
En dan is er goed nieuws: het leiden van een organisatie vanuit 
een purpose, anders dan de focus op winst, lijkt juist tot een 
hogere winstgevendheid te leiden. Baanbrekende management-
boeken als Built to Last van Jim Collins van begin jaren’90 en 
meer recent Start with Why van Simon Sinek onderstrepen dit. 
Klanten worden niet vanuit de verleiding van prijs of promotie 
naar je producten of diensten getrokken, maar vanuit een diepere 
inspiratie ergens bij te willen horen. Met het eerste (de verlei-
ding) realiseer je een transactie, met het tweede (de purpose) 
realiseer je loyaliteit en een relatie met een veel grotere kans op 
een herhalingsaankoop.

Generatie Y
Bijkomend voordeel is dat je daarmee ook een betere aansluiting 
vindt bij de arbeidsmarkt van nu: generatie Y (geboren grofweg 
tussen 1980 en 1995) is niet meer alleen te verleiden met status, 
financiële compensatie of positie. Zelfontplooiing, voldoening, 
iets creëren, aan iets goeds bijdragen en dáár de vruchten van 

plukken zijn voor deze generatie veel belangrijker. Zo zat ik niet 
zo lang geleden met een ondernemer aan tafel die zijn overwinst 
uitkeert naar een stichting die als doel heeft een houdbare en 
betere samenleving vorm te geven.

Verrijking
Als bankier en exponent van generatie X (een generatie waarvoor 
nuchterheid, zelfstandigheid en individualisme belangrijke 
waarden zijn) omarm ik deze ontwikkeling van harte. De verdie-
ping van het gesprek met onze klanten en relaties geeft een 
enorme verrijking. Niet alleen meer de financiering van een nieuw 
productiemiddel of de ontwikkeling van de financiële ratio’s op de 
agenda, zoals in een traditioneel klant-bankgesprek. Natuurlijk 
bespreken we ook deze onderwerpen nog, maar steeds meer in 
het kielzog van het ‘echte’ gesprek. Het gesprek over de wensen, 
de doelen en de dromen van de ondernemer. Voor hemzelf en 
voor zijn onderneming.
Wij voeren dat gesprek graag met u. Niet alleen verrijkt het 
ons als bankier, wij kunnen u ook met onze kennis, ervaring en 
netwerk helpen met het realiseren van uw dromen en uw doelen.
Meer weten?

Neem contact op met Theo Timmers via 06 55 81 63 35 of 
t.timmers@vanlanschot.com. U kunt ook meer informatie vinden 
op www.vanlanschot.nl/ondernemers.   

Waarschijnlijk is het een ‘leeftijdsdingetje’. Nu ik de 50 gepasseerd ben en ik veel economische en materiële doelen 
in meer of mindere mate binnen bereik of gerealiseerd heb, betrap ik mijzelf er steeds meer op dat andere zaken 
belangrijker worden.

Waarom het doel van uw bedrijf 
net zo belangrijk is als de winst

Zo bestaat de mogelijkheid dat de ondernemer in privé wordt 
aangesproken voor aangelegenheden die betrekking hebben 
op zijn onderneming op grond van wat in het juridische jargon 
“bestuurdersaansprakelijkheid” wordt genoemd. Deze bestuur-
dersaansprakelijkheid komt in een aantal varianten voor. Ik zal 
ingaan op de aansprakelijkheid van de bestuurder tegenover 
derden (ook wel ‘’externe bestuurdersaansprakelijkheid’’ 
genoemd). U moet hierbij met name denken aan schuldeisers van 
de B.V. die de bestuurder in privé aansprakelijk stellen. 

Wellicht vraagt u zich af wanneer zo’n derde u als bestuurder in 
uw privévermogen kan aanspreken. Deze mogelijkheid bestaat als 
de bestuurder van zijn handelswijze als bestuurder een “persoon-
lijk en voldoende ernstig verwijt” gemaakt kan worden. Er moet 
dus per bestuurder individueel beoordeeld worden waar hem of 
haar een voldoende ernstig verwijt van gemaakt kan worden.  
 
 
 

Van een “voldoende ernstig verwijt” is echter niet zomaar sprake. 
Dit betreft een zwaar criterium. Wanneer wordt er dan aan dit 
criterium voldaan? Ik noem twee veel voorkomende voorbeelden 
uit de rechtspraak. Stel: u gaat als bestuurder namens de B.V. 
een verplichting aan, terwijl u op dat moment al weet dat uw 
bedrijf de schuld niet kan betalen. Of u zorgt ervoor of u laat toe 
dat uw bedrijf een eerder door haar aangegane overeenkomst 
niet nakomt en daardoor aan de wederpartij schade berokkent. 

Kortom, u moet het als bestuurder echt wel bont maken voordat 
u in privé door derden aansprakelijk gesteld kan worden. De 
achterliggende gedachte hiervan is dat het niet wenselijk is 
wanneer de bestuurders van rechtspersonen in Nederland té 
risicomijdend handelen. Ondernemen is immers risico’s lopen. 

mr. G.J. (Gerna) van den Adel
Huijzer advocaten BV

Ondernemen is risico’s lopen. Wanneer u als ondernemer alle risico’s uit de weg gaat, zult u het niet ver schoppen. 
Toch is (een beetje) risicomijdend gedrag ook ondernemers niet vreemd. Zo zult u ondernemers allicht vaker 
hebben horen zeggen: “Ik heb een B.V., dus ik ben in privé niet aansprakelijk voor schulden die de B.V. maakt.”. 
Het uitgangspunt van deze gedachte is juist, maar hierop bestaat een belangrijke uitzondering.

Bestuurdersaansprakelijkheid 

JURIDISCHE COLUMN

HONGER NAAR MEER?
RANGE ROVER EVOQUE

RAC B.V. 
Mijlweg/Nijverheidstraat 10 (Autoboulevard A16) Dordrecht, 010 24 23 100, landrover-dordrecht.nl

TIJDELIJK TOT € 6.000 VOORRAADVOORDEEL* 

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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Een zeer relevante vraag in het licht van de spanning op de 
arbeidsmarkt en de inclusieve samenleving waar we ons naar 
toe bewegen. Van burgers verwachten we dat ze steeds meer zelf 
regie nemen. Om dat alles te kunnen realiseren zijn scholing en 
onderwijs belangrijke instrumenten, zeker voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en dat is nog steeds een forse groep. 
Daar wordt al het nodige op ingezet met leer-werkloketten, oplei-
dingen voor oudere doelgroepen, specifieke trainingen etc., maar 
met te weinig maatwerk waardoor het succes beperkt is. 
 
Het kabinet komt na de zomer met een beleid om juist voor de 
onderkant van de onderwijs – arbeidsmarkt, een leven lang 
ontwikkelen ruimer te faciliteren. Dat gebeurt niet alleen in geld 
(nog mondjesmaat) maar minstens zo belangrijk door ruimte te 
geven voor meer maatwerk, onder andere in de vorm van landelijk 
erkende certificaten en ruimere vrijstellingen in de reguliere 
opleidingen in het mbo voor herstarters en doorstarters. Met 
name herstarters omvatten mensen zonder of met een erg matige 
aansluiting op de arbeidsmarkt, die op deze manier alsnog een 
kansrijke positie op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. 

Deze stappen zullen ontegenzeggelijk helpen, maar zijn niet 
voldoende. Dit kan alleen succesvol worden als werkgevers 
meewerken aan stages, bbl plekken en een zekere vorm 
van werkgarantie. Tegelijkertijd zal ook de overheid moeten 
inspringen met een inkomensgarantie gedurende de opleidings-
periode. In voorbije jaren liepen een aantal pogingen van het 
Da Vinci College om dit te realiseren vast op de economische 
tegenwind en het onvoldoende in staat zijn van gemeenten om 
iets te doen aan de inkomens- en schuldenpositie van betrok-
kenen. Er liggen nu kansen zeker ook met de krapte op de 
arbeidsmarkt. Laten we die samen pakken! Als Da Vinci College 
zullen we in ieder geval op de nieuwe mogelijkheden inspelen. 

Ik wil het stokje doorgeven aan René Kerstens, voorzitter van de 
Rabobank in de Drechtsteden, en hem vragen te reflecteren op  
de concurrentiekracht van de Drechtsteden in relatie tot  
de metropoolregio.

Peter Vrancken 
Voorzitter College van Bestuur Da Vinci college

“Hoe kunnen we scholing op maat organiseren in het regulier onderwijs voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt” is de vraag die ik meekreeg van Annelien Theeuwes van Mee Plus. 

scholing op maat Winanda 
Spruijt

Vandaag is de laatste dag voor mijn weekje vakantie, dus er is 
veel te doen! Ondernemer ben je full-time, maar ik werk 3 dagen 
op ons kantoor en de andere dagen ben ik er thuis voor mijn gezin 
en telefonisch bereikbaar voor het bedrijf.  In 1995 ben ik samen 
met Sonja Nugteren gestart met de import en distributie van 
roestvaststaal sanitair. In de afgelopen jaren is Internorm RVS BV 
uitgegroeid tot een bedrijf met een specialisme in roestvaststalen 
artikelen, zowel in standaard als maatwerk, voor toepassingen op 
sanitair- en keukengebied.

De werkdag start vandaag om 8.30 op kantoor. De jongste is nog 
naar school en de oudste heeft al vakantie, dus slaapt lekker uit. 
Ook mijn echtgenoot heeft al vakantie, dus ik kan thuis zonder 
problemen de deur achter me dicht trekken. Op kantoor begint de 
dag met het checken van de mail en het nalopen van de actie-
punten in ons computersysteem. Alle collega’s hebben wisse-
lende werkdagen en het is belangrijk om zaken goed aan elkaar 
over te dragen. Waar we vroeger veel werkten met de bekende 
gele plakbriefjes, hebben we dit nu netjes gedigitaliseerd en geeft 
het systeem per dag aan wat er moet gebeuren. Mijn takenlijst 
voor vandaag is heel divers; maatwerk-orders in gang zetten, 
voorraad controleren en offertes nabellen. 

Om 10.00 staat er een afspraak op de agenda; een nieuwe klant 
komt langs om de mogelijkheden van een maatwerk aanrechtblad 
te bespreken. Dit soort gesprekken zijn altijd erg leuk.  
 

Samen met de klant zoeken naar een uitvoering die haalbaar 
is, maar waar vooral de klant zich erg gelukkig bij voelt. De 
toepassing van roestvaststaal kent helaas wat beperkingen, 
maar gelukkig ook heel veel mogelijkheden. Ook voor deze 
klant mogen we een offerte gaan maken. Tussen het afwerken 
van mijn actiepunten door, gaat regelmatig de telefoon. Onze 
vaste klanten kunnen inloggen in ons systeem om daar een 
bestelling te plaatsen of de order-historie te bekijken, maar het 
persoonlijk contact via de telefoon wordt nog steeds (gelukkig) 
erg gewaardeerd.  
 
Dit geldt ook voor onze leveranciers in Nederland. Met onze 
buitenlandse leveranciers communiceren we meestal via e-mail, 
maar bij binnenlandse leveranciers is de telefoon nog een belang-
rijk communicatiemiddel. 

Net voor de lunch komt de monteur voor de airconditioning. 
Voor onderhoud en reparaties aan ons pand proberen wij zoveel 
mogelijk bij lokale bedrijven aan te kloppen. Tijdens de lunch 
wordt er bij Internorm gewoon doorgewerkt. Als er even weinig 
telefoon is, hebben we tijd voor een kop thee en een praatje, maar 
meestal eten we de boterham achter de pc en werken we rustig 
door. Na de lunch loop ik de voorraad van onze roestvaststalen 
accessoires door. Veel van onze toiletrolhouders, handdoek-
dispensers en zeepdispensers zijn van een grote Amerikaanse 
producent. Omdat het transport via luchtvracht een kostbare 
aangelegenheid is, probeer ik altijd zoveel mogelijk leveringen 
te bundelen. Als deze bestelling verstuurd is, werk ik nog wat 
maatwerk opdrachten uit en overleg ik met de productieafdeling 
welke details nog besproken moeten worden met de klant. Er belt 
nog een klant die op zoek is naar een specifieke maat spoelbak. 
Door de jaren heen zijn de afmetingen van spoelbakken in 
keukens aangepast naar de huidige eisen. Helaas zijn veel oudere 
modellen niet meer verkrijgbaar en moeten we soms klanten 
teleurstellen. Gelukkig kunnen we wel rvs-spoelbakken op maat 
laten maken, geen goedkope oplossing, maar voor de klant vaak 
voordeliger dan een compleet nieuw granieten aanrechtblad. 
Regelmatig ontvangen we na levering foto’s van tevreden klanten. 
In andere gevallen kunnen we iemand nog helpen met een alter-
natief uit onze voorraad. Voor de medische sector gelden speciale 
eisen voor het toepassen van spoelbakken. In die spoelbakken 
mag geen wandoverloop zitten. Voor de interieurbouwers die 
meubels maken voor ziekenhuizen en huisartsenpraktijken, 
hebben wij deze spoelbakken op voorraad liggen.

Om 18.00 kan ik naar huis, waar mijn gezin op mij wacht met 
het avondeten en ik heerlijk kan gaan genieten van een weekje 
vakantie. Na een winterperiode is het heerlijk om in de zon weer 
even de batterij te kunnen opladen.

Mede-eigenaar van Internorm Roestvaststaal BV  
uit Alblasserdam

 dag uit het leven van...
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Hoe het momenteel is gesteld met de bereikbaarheid van 
Dordrecht hangt volgens Van der Linden maar net af van hoe je 
het bekijkt. “Het heeft er alles mee te maken hoe je hier naartoe 
komt en wat je gaat doen. Mobiliteit komt in vele vormen, van 
auto tot aan deelfiets en van trein tot aan de Waterbus. Wie op 
een afgelegen bedrijventerrein werkt, zal zijn aangewezen op de 
auto. Maar voor een dagje winkelen in de binnenstad is de trein 
natuurlijk een prima vervoermiddel.” Asfalt en openbaar vervoer 
moeten elkaar versterken. Dan moeten de voorzieningen wel 
goed zijn. Dat de N3 toe was aan een flinke opknapbeurt, staat 
buiten kijf. “Het is een belangrijke route voor de stad, maar ook 
een doorgaande route. Er rijden dagelijks natuurlijk ook vele 
vrachtwagens overheen. Door de jaren heen heeft dat intensieve 
gebruik zijn sporen achtergelaten. De N3 is gewoon versleten. 
Daarom ben ik blij dat er eind volgend jaar begonnen gaat worden 
aan de renovatie. Er ligt een stevig project onder. Het is niet even 
een kwestie van wat asfalt bijsmeren. 
 
Gelukkig maar, want dat zou ook zeker niet afdoende zijn.” In de 
periode van eind 2019 tot naar verwachting eind 2021 gaat de 
gehele N3 tussen de A15 en de A16 grondig op de schop. Er komt 
een nieuwe fundering en stil asfalt. Daarnaast wordt ook het 
onderhoud aan de viaducten en geluidsschermen uitgevoerd en 
worden de bewegwijzering en openbare verlichting vervangen, 
net als het beweegbare deel van de Wantijbrug.  

Bij de uitvoering is daarnaast speciale aandacht en ruimte voor 
duurzaamheid en innovatie, onder meer in de vorm van ledverlich-
ting en zonnepanelen. 

Van der Linden: “Als er 2 jaar zo uitvoerig aan een belangrijke 
route wordt gewerkt, heeft dat onomstotelijk consequenties voor 
gebruikers. Overlast zal er zeker zijn, maar gedragsverandering 
in mobiliteit kan het minder vervelend maken.” Daar is Groninger 
het mee eens. “Tot op heden was de N3 met enige regelmaat 
’s nachts dicht vanwege werkzaamheden. Maar met alleen 
nachtelijke werkzaamheden gaan we het met de monsterklus 
die volgend jaar start uiteraard niet redden. In het voortraject 
is het van belang om periodiek met alle betrokken partijen aan 
tafel te zitten. Rijkswaterstaat is in maart al begonnen met de 
eerste overleggen met regiopartijen. We hebben te maken met 
gemeente, werkgevers, openbaar vervoer, hulpdiensten, scholen 
en ga zo maar door. Die gaan allemaal in meer of mindere mate 
de gevolgen ondervinden van de renovatie. We willen zo vroeg 
mogelijk de obstakels in kaart brengen en voorsorteren op wat 
komen gaat. Uiteindelijk moet dat leiden tot het kiezen van een 
aanpak die de minste ongemakken met zich meebrengt. We 
zijn al tot nieuwe inzichten gekomen. Het oorspronkelijke plan 
was bijvoorbeeld om de N3 per rijrichting aan te pakken. Na 
onderzoek blijkt een systeem waarbij de ene kant van de weg 
wordt afgesloten en aan de andere kant twee rijrichtingen worden 
gecreëerd beter past.” En Groninger hoopt dat minder mensen in 
die periode gebruik zullen maken van de N3. 
“De helft van het verkeer wegnemen is een illusie. Maar we 
kunnen wel iedereen mobiliseren en met elkaar verantwoordelijk-
heid nemen. Werkgevers hebben daar ook een belangrijke rol in. 
Zij kunnen het voor medewerkers aantrekkelijk maken om voor 
een andere manier van reizen te kiezen of op andere momenten. 
Bijvoorbeeld door het stimuleren van het gebruik van de fiets 
voor werknemers die binnen relatief korte afstand van hun werk 
wonen, eventueel met behoud van kilometervergoeding.  
 

Het weer en het verkeer zijn misschien wel de onderwerpen waar in Nederland het meeste over wordt gemopperd. De 
N3 was steeds meer automobilisten en chauffeurs bijvoorbeeld een doorn in het oog. Maar er is licht aan het einde van 
de tunnel, want eind 2019 begint Rijkswaterstaat met een grootschalige renovatie. Dat gaat niet zonder overlast voor 
reizigers. De hinder valt wel enigszins te beperken als alle betrokken partijen nadenken over alternatieven. Werkge-
vers hebben daar ook een rol in. Rik van der Linden (wethouder Jeugd, Duurzaamheid en Milieu, Verkeer en Vervoer in 
Dordrecht) en André Groninger (omgevingsmanager groot onderhoud N3 bij Rijkswaterstaat) vertellen hoe zij tegen 
de materie aankijken.

‘Werkgevers zijn heel belangrijk bij  
beperken overlast renovatie N3’

Ook de Waterbus of de trein kunnen in veel gevallen uitkomst 
bieden. Het busvervoer wat minder, want dat heeft ook te maken 
met de hinder op de N3.  
Wél een oplossing om de boel wat te ontlasten is als werkgevers 
vaker een thuiswerkdag toestaan. In redelijk veel beroepen is 
dat prima mogelijk.” In het ideale scenario ligt er eind 2021 een 
N3 die qua fundering weer 50 jaar mee kan én wordt de bereik-

baarheid van de regio beter benut. “Het zou mooi zijn wanneer 
werknemers tijdens de werkzaamheden aan de N3 zo enthousiast 
raken over het openbaar vervoer of de fiets, dat ze vaker de keuze 
maken om op die manier van en naar hun werk te reizen. Want om 
de regio bereikbaar te houden, is minder autogebruik sowieso 
een voorwaarde. 

Voorbereidingen voor de verbetering  
van aansluiting A16/N3
Half 2018 starten de werkzaamheden voor het verbeteren van de aansluiting A16/N3 en duren tot half 2020.  
In voorbereiding hierop heeft Rijkswaterstaat de bomen en struiken weggehaald bij de westelijke afrit (bij McDonalds) 
en de oprit naar de A16 richting Breda. 

Dit was nodig omdat bomenkap alleen in een winterperiode mag 
gebeuren. Rijkswaterstaat heeft alleen de bomen en struiken 
verwijderd die echt voor de start van de werkzaamheden weg 
moeten zijn. Alle andere beplanting haalt de aannemer op een 
later moment weg. 

Herplant van groen en bomen
Voor alle weggehaalde bomen en struiken wordt nieuw groen 
geplant, zoveel mogelijk binnen de Westelijke Dordtse Oever, 
maar in ieder geval op het Eiland van Dordrecht.
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Op de (rijks)wegen in en rond de Drechtsteden staan regelmatig 
files. Om deze files te verminderen, wordt het huidige wegennet 
aangepast. Zo wordt de doorstroming verbeterd en daarmee 
de bereikbaarheid van de Drechtsteden. De eerste werkzaam-
heden starten in 2018, aan de A16/N3. De meeste zullen zijn 
afgerond in 2024. Tijdens de meeste werkzaamheden kunt u 
hinder verwachten. De betrokken partijen (Rijkswaterstaat, 
provincie Zuid-Holland, Drechtsteden, Dordrecht, Papendrecht 
en Sliedrecht) werken nauw samen om elkaars werkzaamheden 
goed af te stemmen en om hinder van de werkzaamheden zoveel 
mogelijk te beperken. 

Overzicht projecten Drechtsteden
Binnen de Drechtsteden worden de komende jaren tal van 
wegwerkzaamheden uitgevoerd. Er staan zo’n 13 projecten op 
de planning. Op de onderstaande kaart ziet u de verschillende 
projecten. Meer informatie vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/
wegen/projectenoverzicht/n3-a15-a16-aanpak-drechtsteden

Rijkswaterstaat staat voor de grootste onderhoudsoperatie ooit. De komende tien, vijftien jaar worden in Nederland 
veel oudere bruggen en tunnels en infrastructuur gerenoveerd of vervangen. Vooral in Zuid-Holland met de vele 
bruggen en tunnels gaat de komende jaren veel gebeuren om de bestaande infrastructuur klaar te maken voor de 
toekomst. Het zwaartepunt hierbij ligt rond Rotterdam en de regio Drechtsteden. 

Grootste onderhoudsopgave 
van Rijkswaterstaat

Nr Project Periode uitvoering Toelichting

1 Aansluiting A16-N3 2018-2020 Aanleg van ¼ klaverblad en een lange invoegstrook

2 N3: groot onderhoud 2019-2021 Vervangen van de funderinwg en het asfalt

3 N3: renovatie Wantijbrug (gelijktijdig met 
N3: groot onderhoud)

Juli-augustus 2019 Vervangen van brugklep en vernieuwen van het bewegingsmechanisme van 
de brug

4 A15/N3/N214: verbeteren aansluiting 2018-2020 Nieuwe op- en afritten, nieuwe kruisingen en verbindingswegen

5 A15: verbreding Papendrecht - Sliedrecht 2019-2021 Aanleg van een weefvak aan noordzijde en een permanente derde rijstrook 
aan de zuidzijde

6 Renovatie Stadsbrug Dordrecht 
(Zwijndrechtse brug)

Nadere info volgt Diverse onderhoudswerkzaamheden

7 Renovatie brug over de Noord Nadere info volgt Diverse onderhoudswerkzaamheden

8 Renovatie Heinenoordtunnel (A29) 2022 Vervangen tunnel-technische installaties en onderhoud aan het beton

9 A27: verbreding Houten - Hooipolder 2021-2024 Aanleg van extra rij- en spitsstroken

10 Aansluiting Sandelingen 
(Sandelingenknoop)

mei en juni 2018 Verdubbeling van rijstrook voor recht doorgaand verkeer en vrije rijstrook 
voor rechts afslaand verkeer richting noordelijke toerit

11 Voegovergangen A16 (Rotterdam-Breda) 2020 Vervangen van voegovergangen

12 Renovatie Noordtunnel (A15) 2024 Vervangen tunnel-technische installaties en onderhoud aan het beton

13 Van Brienenoordbrug 2020-2021 Diverse onderhoudswerkzaamheden
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Portefeuille
                                
 

Externe contacten,     Jacob Klink  

ledenadviesraad en ledencontacten 

Economie en innovatie    Wico van Helden  

Bereikbaarheid, RO en financiën     Martin Witt  

Secretariaat, communicatie en financiën   Barbara Keuzenkamp 

Scholing, duurzaamheid,     André Boer 

milieu, energie      

Arbeidsmarkt en  juridische vraagstukken  Pieter van den Brink  

Zorg     Annelien Theeuwes  

Onderwijs     Erik van Noordenne

 

André Boer,bestuurslid
aboer@werkgeversdrechtsteden.nl

Peter van den Brink, bestuurslid
pvandenbrink@werkgeversdrechtsteden.nl

Barbara Keuzenkamp, secretaris
bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl

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

Jacob Klink, voorzitter 
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl

BESTUUR
Martin Witt, penningmeester

mwitt@werkgeversdrechtsteden.nl

Annelien Theeuwes, bestuurslid
atheeuwes@werkgeversdrechtsteden.nl

Erik van Noordenne, bestuurslid
evannoordenne@werkgeversdrechtsteden.nl

Dagelijks bestuur

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

Floor Dil
f.dil@alblasserdam.nl

078-7706101

06-13135671

Ellen Knijf
e.knijf@alblasserdam.nl

078-7706143

06-53359352

Dordrecht

Bert ten Veen
ec.ten.veen@dordrecht.nl

078-7704943

06-20092893

Boukje van de Ven
b.vande.ven@dordrecht.nl

078-7704949

06-22409076

Reineke de Vries
reaj.de.vries@dordrecht.nl

078-7704888

06-42232313

Marijn Wegman
gjm.wegman@dordrecht.nl

078-7704945

Hardinxveld-Giessendam

Xanthine Jut
xo.jut@hardinxveld-giessendam.nl

0184- 674444

06-24367983

Hendrik-Ido-Ambacht

Anouk van den Heuvel
a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl

078-7702634

06-57559238

Papendrecht

Ninetta Lorenc
n.lorenc@papendrecht.nl

078-7706315

06-40629472

Zwijndrecht

Gerard Keuzenkamp
g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl

078-7703578

06-18301312

Caroline Oster
c.oster@zwijndrecht.nl

078-7703590

06-36098569  

Sliedrecht

Esther Smit
e.smit@sliedrecht.nl

06-12391568

Hardinxveld-Giessendam
Gemeente
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