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ACTIVITEITEN

AGENDA
Kunstmin, Cabaret- en muziekduo Veldhuis en Kemper

Innovatietafel Digitalisering over electronisch factureren

Bedrijfsbezoek/Stichting De Hoop, WD SecretaresseNetwerk

Bezoek Raad van State en Tweede Kamer

Ledenvergadering DuPont

Netwerkbarbecue

Gezamenlijke bijeenkomst ondernemersverenigingen

Industriedag

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.

 

YOUR PERFECT 
BUSINESS PARTNER.

JAGUAR XE CORPORATE EDITION

Min./max. gecombineerd verbruik: 3,8-8,1 l/100 km, resp. 26,3-12,3 km/l, CO2-uitstoot resp. 99-194 g/km. Consumentenprijs incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage en 
kosten rijklaar maken. Leaseprijs vanaf € 659 p.m. excl. BTW (bron: Jaguar Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.

VANAF € 42.580 OF € 659 PER MAAND

RAC B.V.
Mijlweg/Nijverheidstraat 10 (Autoboulevard A16) Dordrecht, 010 24 23 100, rac.nl
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Met de komende verkiezingen mogen we in de 

Drechtstedenregio weer lokaal gaan stemmen. En juist die 

lokale stem kan de doorslag geven aan het ambitieniveau 

van de regio Drechtsteden. 

Met ons speerpuntenboekje hebben we medio vorig jaar 

een duidelijke richting gegeven waar het volgens ons in 

onze economie naar toe moet. Niet met als doel om ons 

te bemoeien met politieke zaken of culturele normen of 

waarden. Wij zijn er juist van overtuigd dat we met een 

sterk regionaal beleid onze economisch regionale positie als 

ondernemers in Nederland kunnen versterken. 

Wij hebben als ondernemers het behalen van onze regionale 

ambitie deels zelf in de hand. Enerzijds door te ondernemen 

met oog voor onze regio en zo veel mogelijk onze regio 

te laten profiteren van het ondernemen. We moeten als 

ondernemers streven naar het versterken van ons regionaal 

netwerk. Dit kan door werk aan elkaar te gunnen en elkaar 

daarmee te versterken.  

Anderzijds moeten we de politiek vragen om belangrijke 

economische zaken op regio Drechtsteden niveau te regelen. 

Ons speerpuntenboekje richt zich dan ook niet op het 

culturele of politieke vlak, maar juist op het economische 

vlak. Creëer meer economische slagkracht op Regionaal 

Drechtsteden niveau. Niet door op regionaal niveau overleg 

te hebben, maar juist op regionaal niveau besluiten te 

nemen. Slagvaardig en daadkrachtig. Met een mandaat voor 

efficiënte en effectieve besluitvorming rondom economisch 

gerelateerde onderwerpen. Een goed lopende economie 

vraagt een bepaalde schaalgrootte. De Drechtsteden 

gemeenten zijn zo verweven met elkaar dat op Drechtsteden 

niveau, zowel qua volume als door het regionale karakter, 

vrijwel alle economisch gerelateerde vraagstukken alleen 

regionaal kunnen worden opgepakt. Denk hierbij aan file 

problematiek, luchtkwaliteit, vaarwegen, arbeidsmarkt, 

energietransitie, zorg, veiligheid, ...

Dat schept ook de basis voor een sterke lokale culturele 

identiteit, die dan ook voor lokaal ingekleurd moet (blijven) 

worden. Samen sterk, maar oog en respect voor de eigen 

culturele waarden. 

Als we ons daadwerkelijk verbinden als een Drecht”stad” en 

de speerpunten komen in balans dan zijn we opeens de 5e 

stad van Nederland en kunnen we op provinciaal en landelijk 

niveau een vuist maken. Meer dan een overweging bij de 

komende gemeenteraadsverkiezingen!

Jacob Klink
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TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN

Fiscaal ontbijtseminar 2017
Op dinsdagmorgen 12 december 2017 was het winterweer maar er was toch een grote groep ondernemers naar 
het Postillion in Dordrecht gekomen voor het jaarlijkse ontbijtseminar dat was georganiseerd door Werkgevers 
Drechtsteden, Port of Business en EY.

Fiscale actualiteiten
Walter Borsje opende de bijeenkomst 
en gaf een korte presentatie van enkele 
fiscale actualiteiten. Het afschaffen van 
de dividendbelasting lijkt een aantrek-
kelijke wijziging maar de Nederlandse 
directeur-grootaandeelhouder schiet 
er niets mee op omdat de heffing in de 
inkomstenbelasting onveranderd blijft. 

Het scheelt hooguit administratieve ballast. Volgens de plannen 
zou op termijn het tarief in box 2 zelfs verhoogd worden naar 
27,3% in 2020 en 28,5% in 2021. Andere onderwerpen die langs 
komen zijn de versnelde afbouw van aftrekposten waaronder 
de hypotheekrenteaftrek, de verhoging van het lage btw-tarief 
van 6% naar 9% en de geplande verlaging van het tarief in de 
vennootschapsbelasting naar uiteindelijk 21% in 2021.

Veranderende rol van de financial
Hierna kreeg René Jongma van EY 
Financial Accounting & Advisory 
Services het woord. Zijn bijdrage 
ging over de veranderende rol van de 
financial door digitalisering. Zaken als 
robotisering, analytics en blockchain 
kwamen langs maar in de zaal was nog 
lang niet iedereen daar al mee bezig. 

Het is echter wel aan te raden actief met de veranderingen om 
te gaan en niet reactief te zijn. Als je de mogelijkheden benut 
die de techniek biedt kun je gebruik maken van een schat aan 
informatie die in de financiële systemen verborgen ligt. “Hoe 
ziet uw werk als financial er in 2027 uit”, was de spannende 
vraag die aan het eind aan de aanwezigen werd meegegeven.

Loonheffing
Laatste spreker die ochtend was 
Jan-Bertram Rietveld van de adviesgroep 
People Advisory Services van EY. Hij gaf 
-net als in voorgaande jaren- op een 
boeiende manier een aantal actuali-
teiten op het gebied van loonheffingen 
door. De fictieve dienstbetrekking voor 
niet-uitvoerende bestuurders wordt 

afgeschaft. De Wet Tegemoetkomingen Loondomein treedt 
per januari 2018 in werking en daarmee worden de premie-
kortingen voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers 
vervangen door een loonkostenvoordeel voor deze groepen 
werknemers van maximaal € 6.000 per jaar voor maximaal 
3 jaar. Ook de Wet DBA werd uitgebreid besproken evenals 
de plannen van het nieuwe kabinet hiermee.

Afsluiting
Daarmee waren de aanwezigen iets over half 10 weer bijgepraat 
over allerlei actuele ontwikkelingen. Walter Borsje bedankte de 
aanwezigen voor hun komst. Verder informatie is ook bij hem 
verkrijgbaar: walter.borsje@nl.ey.com of 088-4078541.
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Voorzitter roept op tot inzetten 
en het benutten van de potentie 
van onze mooie regio.
Geheel volgens traditie luidden Werkgevers Drechtsteden het nieuwe jaar in met een nieuwjaarsborrel. De beste 
wensen voor 2018 werden dit jaar op 11 januari overgebracht in het sfeervolle poppodium Bibelot in Dordrecht.

Als we terugkijken op 2017 hebben we een enerverend jaar 
mogen ervaren. Vanuit een afwachtende economie is in de loop 
van het jaar een ondernemend klimaat ontstaan.  
Ondernemend Drechtsteden heeft doorgepakt en is in een 
stijgende conjunctuur haar kansen aan het realiseren.

Maar ook de bestuurlijke regio Drechtsteden heeft zich in 
dit jaar goed ontwikkeld. Zij heeft haar regionale taak verder 
opgepakt. En ondanks het vertrek van enkele wethouders en 
burgemeesters staat de regio er goed voor. 

Het bestuur van de WD heeft met haar leden ook gekozen voor 
een stap naar de toekomst. Na het mooie afscheid van Teun 
Muller is het bestuur verder gegaan met de uitwerking van 
haar toekomstvisie en heeft deze verder geformuleerd naar een 
‘future proof’ WD, dat staat voor het op een hoger plan trekken 
van het ondernemersklimaat voor haar leden in de 
regio Drechtsteden.

Allereerst heeft dat geleid tot een goede samenwerking met 
bestuurlijk Drechtsteden, maar ook met de onafhankelijk lokale 
bestuurders. Daarnaast zijn we in verregaande samenwerking 
met de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden 
waarbij het uitnutten van elkaars kwaliteiten en de verbinding 
middels de collectiviteit een rode draad is in het samenwerken. 

Alle uitdagingen die voor ons liggen op het gebied van bereik-
baarheid, arbeidsmarkt, wonen, digitalisering, globalisering, 
onderwijs, zorg en energietransitie vragen om nieuwe combina-
ties te maken en buiten de gebaande paden te treden. 
Een spannend traject, maar passend binnen de ambitie van 
Werkgevers Drechtsteden om zich continu door te ontwikkelen 
en maximaal relevant te zijn en blijven voor werkgevers in de 
regio Drechtsteden. Het komende jaar willen we met elkaar 
dit initiatief verder uitwerken en actief onderdeel laten zijn 
de activiteiten van de Werkgevers Drechtsteden. Essentieel is 
hierin de betrokkenheid van onze leden om win-win situaties te 
creëren voor onze leden. Als we kijken naar de taken die voor 
ons liggen wil ik 2 punten aanhalen:

1. Wij moeten als Drechtsteden, zowel de politiek als onder-
nemers, ons geluid als één regio Drechtsteden laten horen. En 
hier kan geen verkiezingsretoriek tussen zitten. Eén Drechtstad 
of Drechtsteden maakt ons de 5e stad van Nederland. 
Werkgevers Drechtsteden is er daarbij van overtuigd dat de 
geschetste doelen slechts bereikt kunnen worden indien wordt 
ingezet op een herindeling van de Drechtsteden tot 
één Drechtstad.  
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Zoals we in ons speerpuntenboekje tot uiting hebben gebracht 
zijn de Drechtsteden pas echt in balans als er sprake is van een 
krachtige regionale en economische samenwerking waarbij 
daadkracht en realisering de richting bepaalt en niet het 
formuleren van plannen de boventoon voert. 
Alle speerpunten zijn met elkaar verbonden en kunnen allen 
op Drechtsteden niveau effectief worden aangepakt. De onder-
linge verbondenheid en afhankelijkheid van de Drechtsteden 
is hierbij groot. Onnodige bestuurlijke lagen moeten vermeden 
worden. Hierbij roepen wij ook alle lokale politici op om tijdens 
de lokale verkiezingen de regionale belangen goed in het oog te 
houden. 

Deze Regio benadering maakt het mogelijk om de lokale 
krachten, de lokale accenten en de lokale identiteit te 
behouden en verder te versterken. 

2. Als tweede, maar niet onbelangrijkste, willen we nog 
uitspreken wat we aan het realiseren zijn voor u als onder-
nemer. Samenwerking is hierbij de sleutel naar succes en ook 
een essentieel onderdeel van de toekomststrategie van de 
vereniging Werkgevers Drechtsteden. 

Hierbij zijn wij bezig met het versterken van onze rol als vereni-
ging, met het creëren en het uitwerken om samenbindend en 
resultaatgericht actief zijn. 

Regeerakkoord
In het regeerakkoord zitten gelukkig veel aanknopingspunten 
voor de toekomstige uitdagingen van onze regio. Zo wordt er 
geld vrijgemaakt voor het versterken van beroepsonderwijs. Er 
worden maatregelen genomen voor betere aansluiting op de 
regionale arbeidsmarkt, het stimuleren van startups en samen-
werking met het onderwijs en het MKB. Voor veel ondernemers 
is het een uitdaging om voldoende goed opgeleid personeel te 
vinden en talent te behouden. Vanuit de Drechtsteden wordt 
goed gekeken hoe regionale prioriteiten aansluiten bij de priori-
teiten in het regeerakkoord. Daar waar overlap zit is de eerste 
winst te behalen. Het is goed dat de Drechtsteden op deze 
manier voortvarend aan de slag is.

Ten slotte, de werkeloosheid neemt af, maar individualisme 
neemt toe. Om in deze competitieve maatschappij te overleven 
is samenwerking nodig. Zeker in onze regio met vele letterlijke 
en figuurlijke waterscheidingen worden we op dit vlak gecon-
fronteerd met uitdagingen waarvoor we met de WD als brug die 
samenwerking willen stimuleren en faciliteren. 

Niet alleen, maar samen staan we sterk. Onze regio kenmerkt 
zich door opgestroopte mouwen en uitgestoken handen 
waarmee iets wordt gemaakt. 
Eigenschappen waar de maatschappij nog steeds behoefte aan 
heeft. Er liggen unieke kansen die we met u als WD komend jaar 
optimaal willen grijpen”.
Die uitdaging moeten we samen oppakken. We hebben daar 
als bestuur een rol, maar we moeten het als vereniging ook 
vooral samen realiseren. Schroomt u dus niet om een van de 
bestuursleden aan te spreken of aan te haken bij een van onze 
initiatieven.

Laten we met elkaar in 2018 verder inzetten op het benutten van 
de potentie van onze mooie regio. Voor betere bereikbaarheid, 
meer banen, slimme innovaties, goed opgeleide medewerkers, 
meer woningen, duurzaam ondernemen en talent vasthouden. 
Als ondernemers, onderwijs en overheid gaan we die uitda-
gingen in 2018 samen aan!

Voor de totale speech wordt u verwezen naar de website 
www.werkgeversdrechtsteden.nl 
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Een terugblik op de Proeferij 
van donderdag 15 februari 
bij Assembly Partner te Dordrecht
Een bomvolle zaal met werkgevers en werkzoekenden met een vorm van beperking! Ondanks de nodige afmeldingen, 
ook hier had de griep toegeslagen, een geweldige opkomst. In een ontspannen sfeer werd er aan diverse tafels volop 
genetwerkt. Aan de hand van o.a. een kwaliteitenspel, het zgn. Jenga en een CV-check werd met elkaar kennisgemaakt. 
Doelstelling was vooral om de talenten van de mensen met de beperking te benoemen. Daarnaast werd de mogelijkheid 
geboden een profielfoto te laten maken, kledingtips (Kledingbank Zwijndrecht) te krijgen en samen hapjes (Nannings 
catering) te maken.

De opening werd opgeluisterd met een interview door Peter 
Heijkoop, regio-portefeuillehouder en de gastheer Peter 
Hobbelen (van Assembly Partner). Twee werknemers van 
Assembly Partner gaven aan dat hun beperking zeker geen 
belemmering is om volwaardig werknemer te zijn. 

Voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt, het zgn inclusief 
werkgeverschap, was leidend in het gesprek.

In een paginagroot artikel in het AD werd het ook uitstekend 
verwoord: “In hun beperking schuilt soms juist de kwaliteit”!

Na afloop werden al de nodige tips gegeven voor een vervolg…. 
in ieder geval in een grotere ruimte!

Dit evenement is een initiatief van De Normaalste zaak/
99vandrechtsteden en tot stand gekomen in een uitstekende 
samenwerking met Baanbrekend Drechtsteden, Werkgevers 
Drechtsteden, Werkbank Drechtsteden en Hestia Werkt.
Middels onder meer themagroepen zullen een aantal onder-
werpen betreffende het inclusief werkgeverschap nu ook verder 
worden uitgediept!

Info via de website: www.99vandrechtsteden.nl of arievanden-
herik@denormaalstezaak.nl 0651508417
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Economic development board

Eerste jaar Economic Development Board: 

ondernemers staan centraal
De Economic Development Board (EDB) heeft de wittebroodsweken erop zitten. Een jaar geleden ging Sjoerd Vollebregt 
samen met ondernemers en Deal aan de slag. Er werd in korte tijd een team vanuit het bedrijfsleven geformeerd, aan-
gevuld met overheid en maatschappelijke organisaties. Belangrijker was dat er een visie werd geformuleerd. Secreta-
ris Joost Weeda: ‘die visie en bijbehorende aanpak kwamen tot stand met en door de bedrijven. Inmiddels hebben we 
de eerste acties ingezet. De basis staat, de resultaten worden zichtbaar.’ 

Werkgevers Drechtsteden gaf de EDB in juni 2017 enkele 
adviezen mee. Vanuit advies van Leen de Koning, Amega Groep, 
tekende Slagkracht op dat er een duidelijke doelstelling moest 
komen en er met – en niet alleen over – de ondernemers moet 
worden gepraat. ‘Als je ze betrekt bij de initiatieven zullen ze 
eerder bereid zijn om samen te werken. Zorg er wel voor dat je 
het goede wat er al is niet uit het oog verliest.’ Arjen Dekker van 
Scheepswerf Slob gaf een soortgelijk signaal: ‘spreek de onder-
nemerstaal en ga snel en zorgvuldig te werk.’ 

Deze adviezen werden ter harte genomen. De board ging 
in gesprek met meer dan 100 ondernemers en maakte een 
concrete aanpak. De visie werd neergelegd in een programma 
richting 2030 (#DC2030). De thema’s Wonen, Werken, (be)Leven 
en Innoveren kwamen centraal te staan. De focus ligt op het 
bundelen en opschalen van bestaande initiatieven. 

Een leuk eerste project is het Binnenvaart Centre of Excellence. 
Weeda: ‘een typisch voorbeeld van de ondernemer centraal 
stellen. We kijken naar het schip en naar de alledaagse praktijk. 
Niet de organisatie staat centraal, maar wat er voor de onder-
nemer kan worden verbeterd. Ik verwacht dat dit centrum 
binnen een paar maanden operationeel is. Het eerste project is 
al opgestart.’

Met de samenwerking op Smart Industries wordt gewerkt 
aan challenges van Fokker, Damen, Boskalis en Heerema 
Fabrication Group. Bij deze bedrijven werken samen ruim 2.000 
jonge professionals. IHC, Oceanco, Bolidt, Krohne en het MKB 
gaan deze aanpak verbreden. Het doel? Bedrijfsprocessen 
vernieuwen en jonge, ambitieuze mensen het podium geven. 
Achterliggende gedachte is talent voor de regio aantrekken en 
binden. Eind 2018 wordt een evenement georganiseerd waar 
resultaten van deze innovatieve challenges worden gedeeld. 

Ook visueel willen we meer aandacht voor de regio. Er zijn 
schetsen gemaakt voor het uitlichten van iconen in het bruisend 
hart van de Drechtsteden. Een fontein op het Drierivierenpunt, 
de Zwijndrechtse brug in het licht, een spectaculair project 
op de Alblasserdamse brug en een in het oog springende 
Papendrechtse brug. Zo markeren we als Drechtsteden wat we 
zijn: een bruisende regio waar veel kan. Met een uitstekende 
link naar Rotterdam en de provincie. Maar vooral: gedreven 
door de ondernemer. 

Contactpersoon: Joost Weeda
E: weeda@edbdrechtcities.nl
W: www.economicdevelopmentboard.nl

de Economic Development Board
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WD Platform Electronisch Factureren; 
voor én door regionale organisaties!
Recent is door de Innovatietafel Digitalisering het “Werkgevers Drechtsteden Platform Electronisch Factureren” gestart. 
Dit platform biedt u als lid van Werkgevers Drechtsteden de mogelijkheid om u goed te oriënteren en alle voordelen van 
e-facturatie te benutten. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld éénvoudig voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse 
overheid met betrekking tot dit onderwerp.

Op maandag 19 maart organiseert de Innovatietafel 
Digitalisering van 16.00 – 18.00 uur een bijeenkomst in het 
Postillion Hotel Dordrecht over elektronisch factureren. U 
wordt dan geïnformeerd over de kansen, voordelen én hoe die 
te benutten. WD leden kunnen zich nu al aanmelden voor een 
gratis scan (ter waarde van € 295) om te bepalen hoeveel u kunt 
besparen als u overstapt op elektronisch factureren!
Doel van het platform is om stap-voor-stap alle organisaties in 
de Drechtsteden de mogelijkheid te bieden om slim, veilig en 
elektronisch/digitaal te factureren. Bij dit initiatief zijn verschil-
lende WD leden zoals DRV, IMC, Heeros, VitrumNet en FourTOP 
ICT betrokken. Voor en door regionale organisaties dus! 

Op het programma staan de volgende praktische onderwerpen: 
• Wat is elektronisch factureren? 
• Hoe werkt het in hoofdlijnen? 
• Waar loop je dan tegenaan? 
• Waarom is het handig om met de oplossing van het  
    WD platform elektronisch factureren te werken? 

U kunt zich aanmelden bij de voorzitter van de Innovatietafel 
Digitalisering, Roland van de Graaf r.vd.graaf@imcosa.nl
 
De WD Innovatie Tafel Digitalisering is sinds begin 2017 actief. 
Doel van deze tafel is om samen met andere WD leden kansen 
te benutten op het vlak van digitalisering. 

nieuws van de wD

Wico van Helden: “De economische aanjager van ‘BV Nederland’ 
is historisch gevormd door de zeehavens, luchthavens en nu de 
digitale havens. Als Nederland hebben we daarin een voortrek-
kersrol. In de Drechtsteden hebben we extra kansen door ons 

eigen glasvezelnetwerk. Die gaan veel verder dan snel internet 
en beschikbaarheid van glasvezel. Denk aan sensortechnologie, 
smart city en ketenpartners. Er zijn legio mogelijkheden.” 

VitrumNet en Werkgevers Drechtsteden hebben een Quickscan Digitale Mainport uitgevoerd in opdracht van de Econo-
mic Development Board. Met dit onderzoek is duidelijk geworden welke mogelijkheden er zijn het bestaande glasvezel-
netwerk maximaal te benutten. De Quickscan benoemt knelpunten, urgentie en context.  

Quickscan Digitale Mainport overhandigd
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Wat is uw waardepropositie? 
In samenwerking met Nyenrode Business Universiteit heeft HBO Drechtsteden de leergang Effectieve business- 
modellen ontwikkeld. Rode draad is de digitalisering. In Effectieve businessmodellen gaat het om slimme business 
development, toepassen van lean start up principes. Hoe organiseer je je klantrelatie optimaal? En hoe zorg je ervoor 
dat je als merk echt onderscheidend bent in de markt met belangrijke meerwaarde voor je klant?    

Leergang Effectieve 
Business Modellen
HBO Drechtsteden begint 
27 september 2018 met 
een nieuwe groep de 
leergang Effectieve Business 
Modellen. Bij voorkeur 
schrijven deelnemers als 
duo in. Dat kunnen twee 
collega’s zijn, maar ook de 
leverancier samen met een 
klant of mensen die met 
elkaar in projecten werken. 

Professionals uit bedrijven en instellingen brengen uit eigen 
praktijk vraagstukken in en werken daaraan, ondersteund 
door specialisten. De leergang richt zich op professionals in 
bedrijven die willen veranderen – en weten dat zij moeten 
veranderen - in de snelle opmars van digitalisering, duurzaam 
ondernemen en internationalisering. 

Programmaleider is Frank Kwakman die met een team topdo-
centen de leergang verzorgt. Naast de colleges is er veel 
aandacht voor persoonlijke begeleiding in het ontwikkelen van 
de eigen propositie.

Dat kan bijvoorbeeld zijn een nieuw product of dienst ontwik-
kelen, snellere en betere communicatie met klanten realiseren 
en het logistieke proces verregaand optimaliseren.

Wat is het resultaat van de leergang?
Na afloop van de leergang en een goede beoordeling van uw 
businesscase ontvangt u het certificaat Effectieve business 
modellen. 

Voorbeeld van een eerder gerealiseerde propositie 
in de leergang: De Tesla voor de binnenvaart
Hoe maak ik het binnenvaartschip 2020? Met die vraag 
gingen een scheepsbouwer en maritieme fabrikant tijdens 
onze leergang aan de slag. Inmiddels wordt het eerst volledig 
elektrisch aangedreven binnenvaartschip ter wereld gebouwd. 
Er volgen er daarna nog tien. Vanaf augustus 2018 gaat het 
eerste schip te water. Subsidie binnengehaald van 10 miljoen 
euro, totale investering voor 10 schepen is 75 miljoen euro.

Meer informatie?
Vraag de brochure aan bij Peter Baldé van HBO Drechtsteden. 
E pbalde@hbodrechtsteden.nl
T  06 83 67 34 57

Onderwijs

Frank Kwakman – programmaleider 
leergang Effectieve business modellen

De digitale glasvezelinfrastructuur kan worden ingezet voor eigen 
gebruik, het leveren van diensten, het afnemen van diensten of 
voor een combinatie van alle drie. Dat biedt nieuwe mogelijk-
heden voor onderlinge (digitale) dienstverlening. Veiligheid speelt 
daarbij een belangrijke rol. De Quickscan noemt de publiek-pri-
vate samenwerking in Breedband Drechtsteden uniek. 
Het bestaande glasvezelnetwerk heeft goede mogelijkheden om 
uit te breiden. Economische kansen ontstaan door slimme 
verbindingen tussen bestaande initiatieven. In de gewenste 
situatie is er een platform voor veilige data-uitwisseling en regie 
waardoor iedereen snel en makkelijk kan worden aangesloten. 
Het advies luidt de infrastructuur binnen vijf jaar aan te leggen 
en te laten werken.

De komende tijd werkt de Economic Development Board aan een 
operationeel plan. Bedrijven en maatschappelijke instellingen 
wordt gevraagd naar hun prioriteiten. Hoe ontsluiten we de 
woonwijken en bedrijventerreinen? Op welke manier profiteren 
zorg- en onderwijsinstellingen optimaal? Hoe maken we een 
Smart City? Kortom, de sector is aan het woord. Samen bouwen 
we de Digitale Mainport.

contact: weeda@edbdrechtcities.nl 
www.economicdevelopmentboard.nl 
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Partners in de MBO-aanpak:
Doorontwikkeling Leerpark van niet te onderschatten belang voor de 
toekomst van beroepsonderwijs en de economische positie van de regio

Komende jaren zal op het Leerpark gebouwd worden aan onder 
andere een station, een maakfabriek en een gebouw waarin 
ook hbo wordt gehuisvest. Tevens zal gewerkt worden aan een 
verbinding van het Leerpark met het Zorgpark. Ook komen er 
woningen die het leefmilieu op het Leerpark en de verbinding 
met de stad versterken. De plannen daartoe verkeren in een 
vergevorderd stadium. Komende maanden moeten de eerste 
stappen worden gezet. De doorontwikkeling van het Leerpark 
is niet alleen ambitieus maar vooral noodzakelijk voor een 
toekomstbestendige economische positie van de regio. Het 
spoort met de groeiagenda 2030 van de Drechtsteden en met 
de ideeën van de Economic Development Board. Met de uitvoe-
ring van deze plannen krijgt het Leerpark steeds meer vorm als 
een krachtig leer- en kenniscentrum en een open innovatie-om-
geving in verbinding met het netwerk van bedrijven en instel-
lingen in de regio. Deze stappen zijn daarmee van vitaal belang 
voor de economische infrastructuur van de regio, onze arbeids-
markt en geeft de regio een stevigere positie in het samenspel 
met de metropoolregio. 

De verbinding van het Leerpark met het Zorgpark biedt kansen 
om de zorginnovatie die plaatsvindt op het Zorgpark te combi-
neren en te versterken met de smart industry op het Leerpark, 
beide gezamenlijk verder door te ontwikkelen en wederzijdse 
expertise te gebruiken op het gebied van domotica en robotica. 
De expertisebundeling helpt voorts in de positionering van het 
Leerpark-Zorgpark in de metropoolregio en ondersteunt zo het 
innovatieklimaat. 
 
Het Leerpark is in zijn huidige vorm met de 
Duurzaamheidsfabriek een krachtige leer- en innovatie 
omgeving met smart industry toepassingen. Wat nog ontbreekt 
is ruimte voor het opstarten en ondernemen. Dat biedt de 
Maakfabriek. In de Maakfabriek zullen start–ups komen en 
ruimte voor bedrijven om prototypes te ontwikkelen met 

de modernste technieken, deze te testen en op te schalen. 
Samenwerking van onderwijs en bedrijven, delen van kennis 
en innovatie staan centraal en gericht op vernieuwing van 
productie en van productieprocessen. Naast het Da Vinci 
College zal daarbij ook worden samengewerkt met HBO en 
op projectbasis met de TU Delft. Dat gebeurt nu ook al in de 
Duurzaamheidsfabriek, maar krijgt met de Maakfabriek een 
stevige impuls. Ook dat is zeer in het belang van de regionale 
arbeidsmarkt. Daarnaast zal de Maakfabriek onderdak bieden 
aan vernieuwde bouw- en andere technische opleidingen van 
het Da Vinci College. 

De plannen voor het Leerpark sluiten ook goed aan bij recente 
adviezen van de Sociaal Economische Raad die hybride leerom-
gevingen, de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven 
en de wijze waarop dat op het Leerpark vorm krijgt, roemt 
als voorbeeld voor de toekomst van het beroepsonderwijs in 
Nederland. De plannen passen ook goed bij de skills strategie 
van het kabinet om de spanning op de arbeidsmarkt op te 
lossen met mogelijkheden voor leven lang ontwikkelen en 
de smart industry agenda om het concurrerend vermogen 
van bedrijven en instellingen te vergroten. Het zijn ook deze  
redenen die maakten dat het Da Vinci College eind november 
door de Europese Commissie werd uitgeroepen tot de meest 
innovatieve instelling voor beroepsonderwijs in Europa. 

Hoe ondersteunen het Da Vinci College en 
HBO-Drechtsteden deze ontwikkeling?
Langs verschillende lijnen willen het Da Vinci College en HBO 
Drechtsteden de ambities van het Leerpark ondersteunen en 
versterken.Voor het Da Vinci College is het belangrijk om te 
kunnen doorpakken met nieuwe opleidingen in een hybride 
leeromgeving om zo nog beter te kunnen inspelen op de 
arbeidsmarkt van morgen en de vragen van het bedrijfsleven. 
Zo wordt gewerkt aan een opleiding 

Onderwijs
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Bedrijfskunde op mbo-niveau met crossovers naar onder 
andere techniek, zorg en logistiek en aan de doorontwikkeling 
en accentverschuiving van ICT-opleidingen naar domotica, 
robotica en industriële automatisering en vernieuwing van 
bouwopleidingen (smart building). HBO-Drechtsteden start 
komende periode opleidingen op het Leerpark op het gebied 
van meet en regeltechniek en ICT. Ondernemerschap krijgt een 
boost met het ondernemercentrum dat gevestigd wordt op 
het Leerpark in combinatie met nieuwe businessmodellen van 
startups en dito opleidingen van HBO-Drechtsteden.

De kwaliteit van ons onderwijs en de ambities van het Leerpark 
worden verder versterkt met de komst van enkele practo-
raten in het MBO in combinatie met een lectoraat voor HBO 
Drechtsteden. Practoraten zijn de tegenhanger van de lecto-
raten in het HBO en hebben onder andere tot doel het uitvoeren 
van praktijkgericht onderzoek en kennisontwikkeling. Samen 
helpt dat in het ondersteunen van innovatie en valorisatie naast 
het meer evidence based maken van het onderwijs.

Het Da Vinci College werkt voorts aan een programma waarin 
het onderwijs meer modulair kan worden ingericht en opleiding-
strajecten in delen kunnen worden gevolgd. Dat alles is in het 
belang van leven lang ontwikkelen. 

Hybride omgevingen zijn hiervoor ideaal. De komst van HBO 
Drechtsteden naar het Leerpark helpt om de samenhang tussen 
MBO en HBO verder te verbeteren en een ruimer aanbod van 
hbo-associate degree 

opleidingen aan te bieden. Op die manier kan een flexibele 
doorlopende beroepslijn van regulier onderwijs naar leven lang 
ontwikkelen in het perspectief van een wendbare arbeidsmarkt 
worden gerealiseerd. Dit zal ook een van de belangrijke thema’s 
zijn in het nieuwe strategische beleidsplan van het Da Vinci 
College waar thans aan wort gewerkt. 

Het ecosysteem van het Leerpark ademt deze omgeving van 
leren en innoveren en maakt dit tot een bruisend geheel.

Peter Vrancken
Voorzitter college van bestuur van het Da Vinci College 

en bestuursvoorzitter van HBO Drechtsteden
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Sectoren slaan handen ineen 

tekort aan MBO’ers
Op 25 januari kwamen bij Art & Dining, op initiatief van de Drechtsteden, vertegenwoordigers bijeen van de verschil-
lende groeisectoren. In de regio komen er de komende tien jaar naar verwachting zo’n 14.000 banen op MBO-niveau 
bij, terwijl er nu al sprake is van tekorten. De sectoren delen de urgentie en willen samen de huidige economische groei 
benutten voor het versterken van het MBO-vakmanschap.

Bij een stabiel blijvende economie komen er tot 2030 in de 
regio zo’n 30.000 nieuwe banen bij. Bijna de helft daarvan is op 
MBO-niveau. Nu reeds is er in de groeisectoren bouw, logistiek, 
zorg en installatietechniek, een grote vraag naar vakmensen. 
En die vraagt neemt de komende jaren naar verwachting alleen 
maar toe, zeker ook omdat steeds meer jongeren worden 
gestimuleerd om te kiezen voor hoger onderwijs (40% kiest nu 
al havo/vwo) en langer door te leren. Tijdens de bijeenkomst 
gaven de aanwezigen aan meerwaarde te zien van intensievere 
regionale samenwerking. Zo zeer zelfs, dat er direct een aanzet 
is gemaakt voor concrete acties in de komende periode.

Urgentie leven lang leren en bij en omscholing
De sectoren maken zich zorgen over het ontbreken van een 
leven-lang-leren cultuur bij bedrijven. Doordat medewerkers 
niet bijblijven op hun vakgebied, gaat een hoop potentie 
verloren en vallen mensen ook vroegtijdig uit. 

Werkgevers, maar ook werknemers realiseren zich onvol-
doende dat 55-plussers straks nog 15 jaar beschikbaar zijn 
voor de arbeidsmarkt. Werkgevers in krimpsectoren zouden 
meer ruimte moeten bieden voor omscholing. Een belangrijke 
boodschap is daarbij dat juist ook MKB-bedrijven met een 
effectief P&O-beleid en de juiste aandacht voor doorontwikke-
ling van medewerkers, een flinke boost kunnen geven aan hun 
innovatiekracht. Het reeds succesvolle concept van P&O-café’s 
zal extra ingezet worden om intersectorale kennisuitwisseling 
op gang te brengen over leven-lang-leren.

Beeldvorming
Beeldvorming is volgens de sectoren in het huidige economi-
sche klimaat een belangrijk aandachtspunt. Ouders en scholen 
stimuleren jongeren door te leren: van VMBO naar Havo en van 
MBO naar HBO en verder. Terwijl werkgevers staan te springen 
om goede vakkrachten. ‘Ga aan het werk en maak met je 
werkgever goede afspraken over mogelijkheden om 
verder te leren’ is wat de sectoren willen overbrengen. En 
ook het idee dat het lastig is om over te stappen van het ene 
naar het andere werkveld valt in de praktijk erg mee. Met 
een opleiding van een week of acht, kun je in verschillende 
sectoren al instromen in een betaalde baan! Een voorlich-
tingscampagne gericht op dergelijke aspecten is een van de 
acties waarin de partijen willen optrekken. Daarnaast gaan zij 
hun bestaande voorlichting in de richting van scholen nauwer 
op elkaar afstemmen, zodat deze effectiever wordt en er een 
breder beeld ontstaat. Ook zijn er ideeën voor een of meerdere 
banenmarkten.

Onderwijs
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“Uw vertrouwde ICT-dienstverlener”

(0184) 67 54 00
info@aspect-ict.nl
www.aspect-ict.nl

Realiseren van zij-instroom Deals voor 100 trajecten,
Tot slot nodigen de Sociale Dienst Drechtsteden en het UWV 
uit om toe te werken naar ‘Deals’ voor zij-instromers. Het idee 
hierbij is dat een zorgvuldige selectie, een goede, individuele 
begeleiding en een degelijk ‘vangnet’ bij uitval, de kans op 
succesvolle en duurzame inzet van mensen met een wat grotere 
afstand tot de arbeidsmark aanzienlijk wordt vergroot.

Meepraten of meedoen?
Heeft u als werkgever interesse om een bijdrage te leveren 
aan of om mee te praten over de MBO-aanpak in de regio, dan 
nodigen we u van harte uit om contact op te nemen met 
Marco de Lange (man.de.lange@dordrecht.nl)
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Hardinxveld-Giessendam binnen 
Drechtsteden, voorstander van ‘doen’
Lef hebben in de goede zin van het woord, buiten kaders durven denken en vaker de stoute schoenen aantrekken: 
Benhard van Houwelingen is duidelijk een voorstander van ‘minder woorden, meer daden’. De wethouder hoopt dat 
Hardinxveld-Giessendam op die manier kan samenwerken binnen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 
(GRD). Want dat vergroot de kans op betere voorzieningen op het gebied van wonen, bereikbaarheid en werk in 
de regio, is zijn veronderstelling.

Hardinxveld-Giessendam maakt sinds 1 januari 2018 officieel deel 
uit van de GRD en het Drechtstedennetwerk. De afgelopen twee 
jaar is hard gewerkt aan de invlechting, die volgens planning en 
binnen gestelde financiële kaders is verlopen. Door de samen-
werking van de zeven gemeenten, kunnen de Drechtsteden 
meer doen én bereiken. “Op inhoud is het heel prettig dat 
Hardinxveld-Giessendam is toegetreden tot de GRD. Het was 
erg geweest wanneer de invlechting niet was gelukt, want in 
dat scenario zou er continu over ons worden beslist. Het is veel 
fijner om zelf een stem te hebben in regionaal verband. Zonder 

dat het ten koste gaat van onze eigen identiteit overigens. We 
willen een zelfstandige gemeente blijven. Dit kan door een goede 
regionale samenwerking. Wat kenmerkend is voor Hardinxveld-
Giessendam? Het is een dorp met 18.000 inwoners. We bevinden 
ons aan de oostkant van de Drechtsteden, waar de calvinistische 
inslag ten opzichte van de westkant iets steviger is. Hardinxveld-
Giessendam staat daarnaast bekend om het lage werkloosheids-
cijfer, veel spaarders en een goede arbeidsethos. Veel werkge-
vers, ook buiten de regio, zien Hardinxveld-Giessendammers 
graag binnen hun bedrijf werken. 
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Ik hoor weleens dat er bij openstaande vacatures verheugd 
wordt gereageerd op het moment dat er een motivatiebrief en 
cv van een inwoner van Hardinxveld-Giessendam binnenkomt.” 
Hardinxveld-Giessendam heeft meerwaarde, ook binnen de GRD. 

Qua construct hoopt Van Houwelingen dat er meer 
daadkracht zal ontstaan. “Er is misschien een iets te grote 
overlegcultuur ontstaan. Hopelijk kunnen we dat met elkaar 
doorbreken. Het levert veel meer resultaten op wanneer je 
gerichter te werk gaat.” 

Autonome groei
In dat kader vindt Van Houwelingen de opgestelde 
Groeiagenda 2030 een goed initiatief. Een heldere verdeling 
van de verantwoordelijkheden, het benoemen van spotlight-
projecten en een regio in balans centraal stellen: dat is 
wat hem betreft de juiste manier om de samenwerking 
aan te vliegen in jacht op succesvolle, concrete resultaten. 
“Lokaal moeten we aan zet blijven, maar regionaal elkaar 
versterken.” De inzet is om 25.000 nieuwe woningen en 
30.000 extra arbeidsplaatsen te realiseren tot 2030. Hoe 
draagt Hardinxveld-Giessendam daar haar steentje aan bij? 
“Autonome groei staat centraal binnen ons nieuwbouwbe-
leid. We zijn en blijven een dorpsgemeenschap en zullen 
niet ineens een stadse uitstraling krijgen. Wel benutten we 
kansen waar ze liggen. Vooral tussen de sporen is er ruimte 
om extra woningen te creëren. In welke segmenten? We 
hebben oog voor alle lagen van de bevolking. Het kernwoord 
is ‘doorstroming’, want op die manier ontstaat er een natuur-
lijke balans. Dat is het ideale scenario. Een duur product 
neerzetten op een B-locatie werkt niet. Het is belangrijk 
om nooit het totaalplaatje uit het oog te verliezen.” Met de 
ontwikkelingen rondom Blauwe Zoom en Morgenslag toont 
Hardinxveld-Giessendam al haar slagkracht en ambities.” 

Scherp en duidelijk agenderen
Er liggen volop kansen, want tot nu toe wordt er in de regio 
nog onvoldoende geprofiteerd van het economisch herstel. 
“Waar dat aan te wijten is? Lastig te zeggen, maar wellicht 
heeft het maritieme karakter van de Drechtsteden daar iets 
mee te maken. Als ik het betrek op Hardinxveld-Giessendam:  
21 procent van het aantal banen in ons dorp is in de industrie. 

Het gaat dan met name om de maritieme sector of daaraan 
gerelateerd werk. 

Toen er crisis was in de bouw, floreerde de scheepsbouw. 
Nu het in de bouw weer goed gaat, kabbelt het wat meer in 
de scheepsbouw. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de 
lage olieprijs. Op zulke externe factoren heb je geen invloed. 
Wel kunnen we middels de Groeiagenda 2030 scherp en 
duidelijk agenderen. Dat levert al winst op.” Hoe hoopt Van 
Houwelingen dat de situatie binnen de GRD over een jaar is? 
“Dan voorzie ik dat we het vooral over de inhoud hebben. 
Zelfstandige gemeenten die samen concreet de hoofdlijnen 
beetpakken en daar actief mee aan de slag gaan: hopelijk is 
daar dan de aanzet voor gegeven. Ik loop voorop om daarop 
aan te sturen. Natuurlijk gaat het vaak om grote projecten 
die een lange adem behoeven, maar laat procedures niet de 
overhand krijgen. Het mag vaak wel iets sneller een kwestie 
van ‘doen’ worden.”

Links Martin Bloem, directeur Deal en  rechts Benhard van 
Houwelingen, wethouder Hardinxvel-Giessendam
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Wouter Kolff heeft vertrouwen 
in samenwerking, maar wil wel 
de goede vorm vinden
Gevraagd naar het mooiste aspect van zijn ambt, hoeft de nieuwe burgemeester van Dordrecht niet lang na te denken. 
“Het leggen van verbindingen,” zo luidt het prompte antwoord van Wouter Kolff. In zijn functie als voorzitter van 
de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur komt dat waarschijnlijk ook van pas. Een gesprek over volksaard, 
kansen benutten en samenwerken. 

“Waar politici verschillen kunnen benadrukken, is de 
burgemeester van iedereen. Dat betekent ook iets voor mijn rol. 
Soms een statement geven is waardevoller dan continu 
roeptoeteren.” Die aanpak bracht hij al in de praktijk in 
Veenendaal, waar hij van november 2012 tot september 2017 
burgemeester was, en blijft hij trouw in Dordrecht. “Er zijn best 
wat overeenkomsten tussen beide gemeenten. De volksaard 
van de inwoners is in grote lijnen vergelijkbaar, namelijk calvi-
nistisch en vrij ingetogen. Die bescheidenheid mag soms een 
stukje minder.” Als geboren Rotterdammer die opgroeide in de 
Hoeksche Waard, was Dordrecht geen onbekend terrein voor 
Kolff. “Maar natuurlijk heb ik mij het afgelopen half jaar veel 
meer in de stad verdiept. En die is nog mooier dan ik al wist en 
dacht. En nog niet af, maar daar houd ik juist van. Ik zie namelijk 
wel dat alle ingrediënten aanwezig zijn om Dordrecht completer 
te maken. Het toerisme heeft al een enorme vlucht genomen, 
maar een dagje Dordt moet nog gewoner worden.

Op de woningmarkt zie ik ook kansen, maar dan is het wel zaak 
om snel aanbod te creëren in met name het midden- en hoge 
segment.” 

Gezamenlijke doelen stellen
Als voorzitter van de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur 
kent Kolff uiteraard ook de opgaven die er op dat gebied in de 
regio liggen. De Drechtsteden willen 25.000 nieuwe woningen 
in het gebied realiseren, doorgroeien naar een gebied van meer 
dan 300.000 inwoners en 30.000 nieu we banen erbij. “Het is 
mooi, maar ook noodzakelijk dat die ambities worden uitge-
sproken. De Drechtsteden profiteren momenteel namelijk nog 
te weinig van het landelijke, economische herstel. Het is zo 
belangrijk om juist wel die stap naar voren te zetten, dat vraagt 
wel om lef. Het samenwerkingsverband in de Drechtsteden 
wordt door het hele land bewonderd, maar je mag kritisch 
kijken naar de manier waarop wij de krachten bundelen. Zijn 
we dat momenteel wel op een goede manier aan het doen? 
We moeten uitkijken dat we elkaar niet onnodig klein houden. 
Vertrouwen we elkaar volledig? En willen we écht samen-
werken? Hoe geven we daar als de neuzen dezelfde kant op 
staan vervolgens op de beste manier invulling aan? Hier loopt 
momenteel vanuit Dordrecht een onderzoek naar. Samenwerken 
is geen doel op zich. Samenwerken hangt samen met gezamen-
lijke doelen stellen en er voor 100 procent voor gaan om die te 
verwezenlijken. 
In dat kader is de Groeiagenda 2030 een mooi handvat, dat 
door alle colleges van de zeven Drechtstedengemeenten breed 
wordt ondersteund.”

Interview
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‘We staan op een kruispunt’
Dordrecht vervult als verreweg de grootste gemeente binnen 
de Drechtstedensamenwerking toch een beetje de rol van 
aanvoerder. Is dat een prettige of moeilijke positie? “Een 
voortrekkersrol werkt alleen wanneer je die rol gegund wordt 
en wanneer in woord en daad duidelijk naar voren komt dat 
Dordrecht zich zeker niet verheven voelt boven de rest. Op 
gelijkwaardige voet afspraken maken: dat is de sleutel tot 
succes. Geen enkele gemeente in de Drechtsteden regeert 
vanuit een ivoren toren. We staan allemaal tussen de mensen 
en signaleren wat er beter kan. Veel van die onderwerpen zijn 
relevant voor de gehele regio. Ik heb het gevoel dat we op een 
kruispunt staan. Kiezen we voor consolidatie of gaan we risico 
nemen en duidelijk inzetten op ontwikkelingen binnen het 
gebied? Om het voorzieningenniveau in onze regio op peil 
te houden, ben ik voorstander van het tweede scenario. 

We moeten dan met name inzetten op bereikbaarheid en 
werken. Daarbij is het belangrijk dat we stevig blijven inzetten 
op ontwikkelingen die van belang zijn voor stad en ommeland, 
zoals bijvoorbeeld de campusontwikkeling van het Leerpark en 

het Gezondheidspark, de spoorzone Dordrecht en Zwijndrecht 
en de ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever, het 
grootste bedrijventerrein en daarmee een grote banenmotor 
van onze regio. Alles hangt met elkaar samen. De gezamenlijke 
lobby vanuit de Drechtsteden richting Den Haag heeft op het 
gebied van bereikbaarheid al tot mooie resultaten geleid. De 
verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem komt 
er echt. Het kabinet heeft daar extra geld voor vrijgemaakt. Ook 
de verbeterde aansluiting van de N3 op de A16 is uiteindelijk 
hoog op de agenda komen te staan in Den Haag. Samenwerken 
en verbindingen leggen, werkt dus echt. Dan moet het alleen 
wel op de juiste manier worden ingekleed. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat we als Drechtsteden waardevolle stappen 
voor Dordrecht en de regio gaan zetten.”

Industriedag 2018
Reserveer alvast in uw agenda dat de Industriedag dit jaar op 4 oktober 
plaatsvindt. Over het thema zijn we nog druk aan het nadenken maar 
dit zal te maken hebben met de knelpunten en valkuilen van 
de arbeidsmarkt.

Voor de liefhebbers onder u kan ik alvast melden dat de Industriedag 
dit jaar weer op de Jules Verne zal worden gehouden en ik kan u 
verzekeren, we varen ook terug dit keer. 

De eerste sponsoren hebben zich dit jaar alweer gemeld. Wilt u 
verzekerd zijn van een vrije keuzemogelijkheid wat betreft de sponso-
ring neem dan op korte termijn contact op met het secretariaat want 
nu zijn er nog veel mogelijkheden om u te presenteren.

Barbara Keuzenkamp
Secretaris
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Regionale economie groeit minstens even hard 
als landelijk gemiddeld
De economie (bruto regionaal product) van de Drechtsteden 
groeit sinds 2014 conform het landelijk gemiddelde, of zelfs 
nog iets harder. In 2017 groeide de Nederlandse economie naar 
schatting met 3,2%, die van Zuidoost Zuid-Holland, waar de 
Drechtsteden verreweg het grootste deel van uitmaken, met 
3,5%. Voor 2018 verwachten de rekenmeesters van het Centraal 
Planbureau (CPB) en De Nederlandse Bank 3,1% economische 
groei. De Rabobank (2,8%) en ING (2,9%) komen iets lager uit, 
waarbij ING voor Zuidoost Zuid-Holland een groei van 3,0% 
verwacht.    

Herstel arbeidsmarkt zet goed door
Bleef de arbeidsmarkt aanvankelijk nog wat achter, inmiddels 
is ook die goed op stoom. Het CPB voorspelt voor 2018 een 
doorgaande 2% groei van de werkgelegenheid, nagenoeg 
even veel als in 2017. Het UWV komt in zijn prognose-update 
van december met een banengroei in 2018 van 1,8%. In de 
Drechtsteden pakt dit naar verwachting net wat lager uit.  
    
Maar hoe deed de regio het in 2017? Exacte cijfers over banen-
groei zijn er nog niet, maar afgaande op wat bedrijven rappor-
teren in de conjunctuurenquêtes van het CBS zal de banengroei 
minstens op het landelijk gemiddelde uitkomen. 

In drie van de vier kwartalen rapporteerden per saldo meer 
regionale bedrijven groei van het personeel dan landelijk 
gemiddeld. En ook hier in de regio waren er nog nooit zoveel 
starters als in 2017: bijna 2.500.   

We zien deze gunstige ontwikkelingen ook terug in het 
WW-volume, dat met -19% veel harder daalde dan in 2016. En die 
daling was vrijwel net zo groot als landelijk. Verheugend is ook 
dat de bijstand in 2017 is gedaald, in de Drechtsteden (-2,0%) 
zelfs iets meer dan landelijk (-1,5%).   

Economie en arbeidsmarkt 
Drechtsteden profiteren goed 
mee van de hoogconjunctuur
2018 wordt een jaar van hoogconjunctuur. Alle seinen staan op groen. Het producentenvertrouwen ging in januari naar 
de hoogste stand ooit, de bezettingsgraad in de industrie kwam op het hoogste niveau sinds 2008. En er was een 
recordaantal starters in 2017. Ook de stemming van consumenten is verder verbeterd. En zelfs het aantal winkel-
passanten in binnensteden neemt sinds vorig jaar weer toe. 
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Openstaande vacatures verder toegenomen; 
meer bedrijven ervaren personeelstekort 
De hoge economische groei brengt ook een gestage toename van 
het aantal openstaande vacatures met zich mee. Hier in de regio 
is per eind 2017 zelfs sprake van meer dan een verdubbeling 
ten opzichte van een jaar eerder. Voor een deel vloeit die groei 
logisch voort uit de toegenomen arbeidsmobiliteit. Maar ook 
de mismatch neemt toe. Onderzoek van het UWV geeft aan dat 
landelijk gemiddeld een derde van alle openstaande vacatures 
moeilijk vervulbaar is. In de bouw en de ICT is dat zelfs meer dan 
de helft. Ook het aantal bedrijven dat een tekort aan personeel 
ervaart, groeit: in het 4e kwartaal van vorige jaar was dit aantal 
in de Drechtsteden al tot 16 procent gestegen, een aandeel gelijk 
aan het landelijk gemiddelde. Anderhalf jaar eerder was dat nog 
maar 4 procent. Tegelijkertijd staan er nog steeds veel mensen 
aan de kant. Met name werkloze ouderen komen ook nu nog maar 
moeilijk aan werk. En nog steeds betreden veel schoolverlaters 
de arbeidsmarkt met een opleiding waar weinig vraag naar is. 

Optimale benutting van het beschikbare potentieel en het verbe-
teren van de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
blijven dan ook belangrijke opgaven. 

    

Frans Winterwerp
OCD

Voordeelsite voor WD leden
Enige jaren geleden zijn we begonnen met de WDeals.  Een drietal jaren ook daadwerkelijk gepresenteerd 
tijdens bijeenkomsten en de laatste jaren via de website onder de aandacht gebracht. Daardoor is de 
bekendheid wellicht wat naar de achtergrond gezakt. Een goede reden om weer eens bij u onder de aandacht 
te brengen. 

Er zijn er maar weinig onder u die vanuit ideële overwegingen lid zijn bij de WD. In de kern gaat het ons toch 
allemaal om netwerken en zakelijke leads verwerven? Plat gezegd: handeldrijven en laten we eerlijk zijn, 
handeldrijven is niet vies. Als lid van een werkgeversvereniging mag u ook de voordelen genieten van het 
lidmaatschap. Daarom hebben we de WDeals in het leven geroepen. Uw mede WD leden laten kennis maken 
met uw producren en diensten door aantrekkelijke kortingen aan te bieden. Er is een aparte portal op de website 
WD onder de aanduiding WDeals waar u uw voordeelactie op kunt vermelden. Staat er van u al een WDeal op 
checkt u deze dan weer eens even op actualiteit. Is het voor uw bedrijf lastig om een WDeal te concretiseren 
laat u dan eens verrassen door uw collega’s en sla uw slag bij de andere acties.
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Werkgevers Drechtsteden partner van 
de Energiestrategie Drechtsteden 
Werkgevers Drechtsteden is als partner betrokken bij de programmaraad Energiestrategie Drechtsteden. De raad is 
een netwerksamenwerking en wordt voorgezeten door Diederik Samsom. De voormalig politiek leider is komend jaar 
het gezicht van de energietransitie in onze regio. Op 23 februari 2018 hebben deelnemende partijen een samenwer-
kingsovereenkomst getekend en gaan ze aan de slag met de gezamenlijke agenda. Dat betekent dat de energietransitie 
in onze regio steeds meer vorm krijgt. 

Koploperspositie
De Programmaraad is het samenwerkingsorgaan van de energie-
transitie. Daarin zitten bestuurders van alle deelnemende 
partijen zoals het Waterschap, woningcorporaties, Rabobank, 
gemeenten, bewonersorganisaties en nutsbedrijven. De raad 
komt tweemaal per jaar bij elkaar en treft de nodige voorberei-
dingen om de koploperspositie van de Drechtsteden waar te 
maken. 

Urgentie
Procesmanager Eelke Kraaijeveld van de Energiestrategie 
Drechtsteden vindt het belangrijk dat de Werkgevers 
Drechtsteden zijn aangehaakt. De rol die Werkgevers 
Drechtsteden hierin wil spelen maakt indruk. “Iedereen gaat over 
op nieuwe, schone vormen van energie. Niet alleen de inwoners 
maar ook bedrijven. Dat is een enorme operatie en de ontwikke-
lingen gaan snel. Werkgevers Drechtsteden kan hier een stimule-
rende rol in spelen. Dat ze daartoe ook bereid zijn bleek al tijdens 
de Industriedag van 30 november jl. 

Deze dag stond volledig in het teken van de energietransitie en 
daar is de knop echt omgegaan. De urgentie van de energietran-
sitie zit nu bij nog meer ondernemers tussen de oren.”

Innovatie
“Vergeet niet dat de energietransitie ook weer veel nieuwe 
kansen biedt voor bedrijven. De (technische) innovaties op het 
gebied van recycling, duurzaam opwekken en aardgasvrij wonen 
of werken, groeien per dag”, vervolgt Kraaijeveld. “En we doen 
het hier in de regio samen. Er doen al bijna dertig partijen mee 
aan de energietransitie. We maken gebruik van elkaars kennis en 
kunde. Op die manier kunnen we grote stappen maken richting 
2050. Ons gezamenlijk doel is dat de regio dan 100% energieneu-
traal is.” 

Wilt u meer weten over de Energiestrategie Drechtsteden? 
Download het document op www.drechtsteden.nl/
duurzaamheid/energie/energiestrategie-drechtsteden 
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Veel vraag naar bedrijventerrein 
Bakestein in Zwijndrecht
Bedrijven die zich op bedrijventerrein Bakestein willen vestigen, moeten daar snel werk maken. Van de twaalf 
percelen die op dat terrein nog beschikbaar zijn, voert de gemeente namelijk al met negen gegadigden gesprekken. Bij 
drie van die bedrijven is de koop in een vergevorderd stadium. Wethouder Aaike Kamsteeg (Ruimtelijke ontwikkeling): 
“De economie trekt aan. Dat merken we duidelijk aan de interesse die er op dit moment is voor Bakestein.”

Aantrekkelijk en goed bereikbaar
De gemeente werkt hard aan het aantrekkelijk houden van haar 
bedrijventerreinen. Kamsteeg: “We knappen de bedrijventer-
reinen op waar nodig en investeren in bereikbaarheid. Via het 
ondernemersfonds hebben ondernemers op alle bedrijventer-
reinen een vorm van parkmanagement ingesteld. Op Bakestein is 
er bijvoorbeeld cameratoezicht.” Het succes van bedrijventerrein 
Bakestein is volgens de wethouder vooral te danken aan het 
hoogwaardige karakter van het terrein en aan de directe aanslui-
ting op de A16. Er is nog een zichtlocatie beschikbaar aan de A16.

Nieuwbouw
In 2017 kochten bedrijven ongeveer 4.400 m2 aan bedrijfsper-
celen op Bakestein. Dat kun je zien aan de nieuwbouw van 
‘KoffiePartners’ die aan de gang is. In februari of maart start ook 
‘K&B van Pelt’ daar met nieuwbouw. Het bedrijf ‘Louis Ruys’, 
een importeur van staalkabels en kettingen, opent er binnenkort 
officieel de deuren van haar nieuwbouwpand. Op het terrein 
bevinden zich verder vooral bedrijven in de logistiek, bouw, 
metaalproductie en automobielhandel.

Voorwaarden voor vestiging
Kleinschalige bedrijven in de productie of handel die hechten 
aan een goede bereikbaarheid en een hoogwaardige uitstraling, 
kunnen hun interesse voor een perceel op Bakestein kenbaar 
maken bij de gemeente. 
Voorwaarde voor vestiging is dat het bedrijf valt binnen milieu-
categorie 1 t/m 3. Zelfstandige kantoren en detailhandel zijn 
op Bakestein niet toegestaan. Daarvoor heeft de gemeente op 
andere locaties grond beschikbaar.
 

Meer aanbod
De gemeente Zwijndrecht telt maar liefst zeven bedrijventer-
reinen, waaronder Bakestein. Watergebonden bedrijven vestigen 
zich graag op bedrijventerrein Groote Lindt. Want het terrein 
heeft een open verbinding naar zee, naar de Rotterdamse haven 
en het achterland. Het ‘Zwijndrecht Innovation Park’ maakt 
onderdeel uit van Groote Lindt. Daar is nog ruim 7,5 hectare 
aan percelen beschikbaar. Een ideale locatie voor maritieme en 
industriële bedrijven die willen investeren en innoveren. 

Meer informatie
Voor meer informatie over vestigen op Bakestein kan contact 
opgenomen worden met projectleider Anton Mureau, tel. (078) 
770 3685 of mail naar ajc.mureau@zwijndrecht.nl. 
Via de accountmanager bedrijven, Gerard Keuzenkamp, kan 
informatie verkregen worden over alle bedrijventerreinen in 
Zwijndrecht. Hij is bereikbaar via tel. (078) 770 3578 of mail 
g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl. 
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Macro-economische visie: VS naar recessie in 
2019 en rente Eurozone nog lange tijd laag
Volgens analisten van Handelsbanken zal de wereldwijde groei de komende kwartalen nog aanhouden. Van de belang-
rijkste economieën lopen de Verenigde Staten, waar het herstel zich eerder heeft ingezet, daarbij voor op de Eurozone. 
In 2018 voorzien we echter een wereldwijde groeivertraging, te beginnen in de VS. Naar verwachting zal de rente in de 
Eurozone iets stijgen, maar nog lange tijd op een laag niveau blijven.

In de afgelopen maanden hebben de economische groei en groei-
verwachtingen zich positief ontwikkeld en voor de korte termijn 
zijn de vooruitzichten voor productie, wereldhandel en investe-
ringen goed te noemen.

Recessie in de VS 
We verwachten dat de gestage groei de komende kwartalen 
aanhoudt en daarna afzwakt. We denken dat de economie in 
2018 afkoelt en vervolgens in een negatieve spiraal terechtkomt. 
Volgens ons belangrijkste scenario zal dit voor de VS uitmonden 
in een recessie. Deze terugval in de VS zal haar weerslag hebben 
op de groei van de wereldeconomie en de Eurozone. 

Opkoopprogramma verlengd 
Hoewel de economieën in de Eurozone stevig groeien blijft de 
ECB een verruimend monetair beleid voeren. In november besloot 
het monetaire beleidscomité van de ECB in grote meerderheid de 
omvang van het opkoopprogramma te halveren naar €30 miljard 
per maand, maar de looptijd - met een open einde - te verlengen 
tot in ieder geval september 2018.

Rentes Eurozone op laag niveau 
En wat gebeurt er met de rente? Onze verwachting is dat de ECB 
in het laatste kwartaal van 2018 voorzichtig zal starten met het 
verhogen van de rentetarieven. Aangezien we ook verwachten 
dat de economische groei eind 2018 zal afzwakken, aangevoerd 
door een recessie in de VS, voorzien wij op dit moment dat het 
‘window’ voor renteverhogingen slechts kortstondig open zal 
zijn en er geen klassieke serie van renteverhogingen door de ECB 
verwacht mag worden. Ook al zou in 2019 een extra rentever-
hoging kunnen plaatsvinden, op middellange termijn blijven de 
rentes in de Eurozone op een laag niveau.

Macro-economische studies door Handelsbanken 
Het Handelsbanken-researchteam verricht doorlopend verschil-
lende analyses op macro-economisch gebied. U vindt de visie van 
onze analisten terug in diverse Engelstalige rapporten op onze 
website of via ons kantoor. 

Hidde van der Wind 
Corporate accountmanager 

Wim Tieleman 
Kantoordirecteur 

Handelsbanken 
Kantoor Rijnmond Zuid



25

Interviewjuridische COLUMN

ALTERNATIEVE FEITEN
Voor deze column heb ik besloten eens als een olifant door de juridische porseleinkast te gaan. Waarom? 
Omdat iedereen het weet, maar niemand er woorden aan vuil maakt. Hier volgt een tour d’horizon langs de instellingen: 

Ministerie van justitie en veiligheid:
Recent is gebleken dat het wetenschappelijk adviesbureau van dit 
Ministerie, dat geacht wordt onafhankelijke adviezen aan minister, 
regering en Tweede Kamer te verstrekken, meerdere malen onder 
druk van het Ministerie bevindingen en oordelen heeft bijgesteld.

Politie:
Al vele jaren is het gehele politieapparaat druk met een lande-
lijke reorganisatie. Men moet tot één landelijke organisatie 
komen in plaats van de eerdere versnippering. Nagestreefd 
worden o.a. verbetering van de interne communicatie, grotere 
efficiency en verdere specialisatie. 
Op het punt van specialisatie ten aanzien van specifieke 
misdrijven zou vooruitgang zijn geboekt, maar dat heeft nog 
niet geleid tot een grotere “pakkans”. De aangiftebereidheid bij 
braak en diefstal is de afgelopen tien jaar met 23 % afgenomen. 
De helft van de aangiften wordt terzijde gelegd en 18 % van de 
geregistreerde criminaliteit wordt uiteindelijk vervolgd. Het gat 
tussen de bestaande criminaliteit à 3,5 miljoen delicten en de 
gedane aangiften à 960.000 misdrijven is meer dan 2,5 miljoen 
groot. En dan wordt uiteindelijk slechts 18 % van de wel gedane 
aangiften daadwerkelijk vervolgd.

Recent bleek dat er sprake zou zijn van honderden Romakinderen 
die van hun ouders leren stelen. De politie komt er niet aan toe.
Er wordt weer gevraagd om spoorwegpolitie en iedereen is 
inmiddels gewend aan privébeveiliging. Veel taken van de politie 
– en het daarbij komende inzicht in de ontwikkeling van de crimi-
naliteit – worden geprivatiseerd. Daarmee komt de politie steeds 
meer in de marge van de samenleving.  

Rechtspraak:
Al weer zo’n 16 jaar geleden werd de onafhankelijke recht-
spraak onder één bestuurlijk lichaam geplaatst: de Raad voor 
de Rechtspraak. Met steun van die Raad wist het Ministerie van 
Justitie per 1 januari 2013 een herziening van de organisatie te 
bewerkstelligen. Minder gerechten en meer efficiency. Uit een 
recent rapport waarbij die reorganisatie werd geëvalueerd, 
blijkt dat de reorganisatie nagestreefde doelen slechts beperkt 
zijn gerealiseerd. Lees: dit is in ambtelijke taal ongeveer de 
meest vernietigende reactie die mogelijk is. 

Rechters worden in hun persoonlijk functioneren afgerekend op 
het aantal afgedane zaken. Niet op de kwaliteit van de inhou-
delijke afwikkeling of op hun inzet om achter de waarheid te 
komen. Een cynische prikkel die het steeds moeilijker maakt 
om in ingewikkelde zaken rechters te motiveren zich echt in een 
langlopende procedure te verdiepen. 

Recent bleek dat zorgverzekeringsmaatschappijen hun cliënten 
bij onenigheid over besluiten ten aanzien van de zorg en de 
financiering daarvan verwijzen naar arbitrage. De voorzitter van 
de Raad voor de Rechtspraak heeft meegedeeld dat te betreuren 
omdat daardoor de waarborg van een goede rechtsgang onder 
druk komt te staan. Hij vermeldt echter niet dat door de steeds 
hogere griffierechten en de slechte honorering van de advocatuur 
de toegang tot de rechtspraak toch al ernstig is ingeperkt. 

Advocatuur:
In juli 2017 constateerde een staatscommissie onder leiding van 
de president van het Gerechtshof Amsterdam, mr Van der Meer, 
dat de honorering van de advocatuur in gratis rechtsbijstand 
zaken ten behoeve van de burgers niet in verhouding staat met 
de werkelijke tijdsbesteding. Daardoor zijn die advocaten vaak 
niet in staat om zich te specialiseren en rechtsbijstand van niveau 
te leveren.

Mijn stelling: als een staat niet meer bij machte is te zorgen voor 
de handhaving van de “Rule of Law” verliezen de burgers hun 
vertrouwen in de instituten. Zonder de wetenschap van veiligheid 
van lijf en leden resteren onzekerheid en chaos.

M.L. Veldhuijzen 
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten en Mediators 

www.veldlaw.nl
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De instellingen voor zorg en ondersteuning kunnen hun kennis 
en specialisme inbrengen, bij situaties waarin het gaat over 
(potentiële) medewerkers die op dat moment ondersteuning 
nodig hebben. En zij kennen ook de randvoorwaarden hiervoor. 
Zo kunnen de instellingen die zorg en ondersteuning bieden, de 
ondernemers adviseren over een voor iedereen goede toegan-
kelijkheid van gebouwen, ondersteunen bij de begeleiding 
en scholing van kwetsbare medewerkers en meedenken over 
vervoersmogelijkheden. EHealth is volop in ontwikkeling. Ook 
hierin kunnen we elkaar versterken. Verder is het realiseren van 
een driehoeksverbinding tussen onderwijs, zorginstellingen 
en bedrijfsleven gericht op de inclusieve samenleving, zeer 
waardevol.  
 
 
 
 

Het gaat erom, opleidingen en scholingen en werkplekken 
zodanig vorm te geven dat zoveel mogelijk mensen met een 
beperking of die om een andere reden verder afstaan van de 
arbeidsmarkt in een werkomgeving kunnen participeren. 
Dit vraagt scholing op maat met mogelijk bijbehorende certifice-
ring/getuigschriften. En werkplekken die hierop aansluiten.

De vraag die ik wil doorgeven voor het schrijven van de volgende 
column is: “Hoe kunnen we scholing op maat organiseren in 
het regulier onderwijs voor de mensen die ver af staan van de 
arbeidsmarkt?”.
Het stokje voor het schrijven van deze column wil ik graag 
doorgeven aan Peter Vrancken, voorzitter College van Bestuur 
van het Da Vinci college.

Annelien Theeuwes
MEE Plus

Staan ondernemers en zorginstellingen ver uit elkaar? Een zorginstelling is in de loop van de jaren steeds meer een 
ondernemer geworden. De vraagstukken waar zorginstellingen en ondernemers voor staan, komen dichter bij elkaar. 
En van het bedrijfsleven wordt in toenemende mate gevraagd bij te dragen aan de inclusieve samenleving. Een samen-
leving waarin iedereen meedoet!  Het is cruciaal dat ondernemers en zorginstellingen elkaar vinden en de verbinding 
onder andere hierop maken.

De verbindingen 
van zorg en ondernemers

De eerste doorgeefcolumn
De-column-doorgeven: iedereen kent dat concept wel. 
De schrijver geeft de pen door aan een volgende 
auteur. Die maakt vervolgens zijn of haar verhaal in 
reactie op de vraag, mening of standpunt van zijn 
of haar voorganger. Daarbij is er geen inhoudelijke 
richtlijn. Het mag een opiniestuk zijn, een inhoudelijk 
artikel of persoonlijk verhaal…..niets is fout.  

Een kort stukje proza waarin de auteur spits en 
uitdagend zijn mening ventileert! Dat moet toch te 
doen zijn…. Zo’n 250 woorden, 30 zinnen, een half 
A4-tje waar meer natuurlijk altijd mag). Hieronder treft 
u de eerste doorgeef column aan van ons aspirant 
bestuurslid Annelien Theeuwes
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De verbindingen 
van zorg en ondernemers

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

/SAMEN VERDER DAN JE DENKT .
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DAG UIT HET LEVEN VAN…

     Theo
   veling

Het valt niet mee om een gemiddelde dag te beschrijven, in de 
basis doe ik vaak hetzelfde, maar de omstandigheden maken 
elke dag weer anders.

Mijn huis waar ik samen met mijn vrouw Nancy woon staat in 
het dorp Landsmeer in Noord-Holland. Met een kop koffie stap 
ik om 06.30 uur de auto in. Voordat ik de garage uit rij check ik 
altijd wat de omzet van de vorige dag is geweest, een spannend 
moment. De telefoon is vanaf dat moment niet meer stil, ik heb 
altijd belafspraken wanneer ik in de auto zit. Je hebt dan ècht 
tijd voor je gesprekspartner en voordat ik het weet rijd ik het 
parkeerterrein van Makro op.

Om 08.00 uur loop ik de winkel binnen, ik leg mijn laptop op 
mijn bureau en loop dan naar onze ultra versafdeling. Dit is de 
afdeling met Kaas, Vlees, Vis en Groente & Fruit. Het is altijd weer 
fijn te weten, hoe de afdelingen erbij staan, zijn er problemen 
of loopt alles op rolletjes. Ik zie elke ochtend als een generale 
repetitie voor deze afdelingen, producten ontvangen we iedere 
dag vers en hier bepalen we waar onze prioriteiten liggen voor 
deze dag. Iedere dag wordt ingezet op een excellente operatie, 
uitgevoerd met passie. 

Alle medewerkers die ik in de ochtend tegenkom krijgen van mij 
een hand. Iedereen persoonlijk begroeten is voor mij een vanzelf-
sprekendheid en wanneer ik het een keer niet zou doen, vragen 
de mensen zich af wat er loos is. Wanneer ik klaar ben met mijn 
rondje over de versafdelingen ga ik koffiedrinken in de kantine. 
De ochtendploeg die om 05.00 uur start heeft nu pauze en zit 
te ontbijten, een mooi moment om met hen te praten over wat 
er speelt.  Daarna maak ik mijn winkelronde compleet door mijn 
bezoek aan de ‘Delivery’. Zijn alle orders compleet, zijn de vracht-
wagen op tijd vertrokken en is het magazijn op orde?

Om 10.00 uur in de ochtend start mijn eigenlijke werkdag. 
De agenda staat vol met afspraken, ik voer gesprekken met 
managers, er is dagelijks teamoverleg in de middag, maar ik heb 
ook afspraken met mensen van buiten de organisatie. Een cursus 
timemanagement voor vestigingsmanagers zou misschien geen 
slecht idee zijn. 

Het leukste overleg vind ik ‘persoonlijk overleg’. Elke dag komt er 
wel iemand bij mij op kantoor, dit zijn de coachingsgesprekken. 
We praten dan over performance van de afdeling, persoonlijke 
performance maar ook persoonlijke ontwikkeling van de mensen. 
Mijn uitdaging is om samen met de medewerkers uit te vinden 
waar groei kan worden gemaakt, hoe zij het beste uit zichzelf 
kunnen halen. 
Regelmatig heb ik een lunchafspraak met één van onze klanten. 
Het is enorm leuk om de klanten te verrassen met een heerlijke 
lunch op het Food Court. Midden in onze winkel hebben wij een 
moderne open keuken waar onze chef Dennis de lekkerste Steak 
Sandwich bereidt. De Food Court is een prachtige gelegenheid 
om een zakenlunch te houden.  

13.30 uur in de middag maak ik altijd een ‘winkelrondje’. Zijn 
alle producten op voorraad, staat alles op de juiste plaats? We 
kijken naar netheid en orde. Elke dag doe ik dit met een andere 
afdelingsmanager: de ene dag op non- food de andere dag op 
de koffie afdeling, etc.  Algemene zaken zijn er ook, bijvoorbeeld 
veiligheid in de winkel, veiligheid voor de medewerkers en hoe 
ziet het terrein er buiten uit. Dit zijn allemaal zaken waarover je 
meedenkt met de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn.

Vestigingsmanager Makro Dordrecht
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16.00 uur op dit moment start een paar keer per week telefonisch 
vergaderen bij Makro. De momenten waarop ik met collega- 
vestigingsmanagers overleg heb met onze leidinggevenden en 
de nieuwste plannen worden doorgegeven. Ontzettend belang-
rijk, want op basis van deze vergaderingen worden onze doelen 
eventueel bijgesteld. 

Daarna start de overdracht naar de avondleiding. Wij zijn 
elke doordeweekse dag tot 22.00 uur open, er is dus ook een 
avondploeg. We praten over de bezetting. Tot hoe laat werkt 
de afdeling ‘Delivery’, hoe lang moet de avondploeg van deze 
afdeling doorwerken om er zeker van te zijn dat de vrachtwa-
gens de volgende ochtend goed gevuld en op tijd aan hun ronde 
beginnen.
Sinds anderhalf jaar hebben wij in de winkel een Netwerkplein. 
Een plek voor ondernemers waar zij kunnen flexwerken en 
netwerken. Regelmatig zijn er workshops, trainingen en andere 
bijeenkomsten. 

 
Afhankelijk van de bijeenkomst open ik de avond. Ik probeer 
altijd even aan te sluiten en deel te nemen aan het gesprek. Ik 
vind het heel belangrijk om in contact te zijn met de onderne-
mers, onze klanten. Deze events zijn daarvoor heel geschikt. 
Wanneer ik in de auto zit bel ik voordat ik het terrein afrijd altijd 
met de leidinggevende van die avond om in alle rust de belang-
rijkste zaken door te nemen. Het voordeel hiervan is dat de tijd 
voorbijvliegt.

Rond 19.30 uur schuif ik thuis aan voor het diner samen met 
mijn vrouw of kom ik aan in de sportschool. Boksen is de sport 
waarmee ik mezelf staande houd. 

Elke dag is anders, elke dag is leuk. Het leven van een vestigings-
manager bij Makro is verrassend en spannend. Ik maak hele 
lange dagen, maar haal veel voldoening uit mijn werk. De klanten 
en de medewerkers dat is waar ik het voor doe. 

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
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Het nieuwe schip is gebouwd door de Kooiman Group in 
Zwijndrecht, die in 2016 de opdracht won, onder meer dankzij het 
bijzondere ontwerp van Van Oossanen Naval Architects.
“De ingebruikname past in het beleid om duurzaam varen 
te stimuleren en als Havenbedrijf een voorbeeldfunctie te 
vervullen”, zegt (rijks)havenmeester René de Vries. Voor een 
veilige, vlotte, duurzame en beveiligde afwikkeling van de 
scheepvaart beschikt de haven over een vloot van patrouille-
vaartuigen. Het is voor het eerst dat de havenmeester, aan het 
bewind sinds 2010, een nieuw vaartuig in de vaart neemt. 

Lager brandstofverbruik
De RPA 8 verbruikt aanzienlijk minder brandstof dan diese-
laangedreven vaartuigen. Een speciaal vleugelprofiel van het 
schip onderwater zorgt voor minder golven. Dat is beter voor de 
kademuren, andere schepen en ook voor het brandstofverbruik.  
De romp is van aluminium, drie keer zo licht als staal en daardoor 
verbruikt het vaartuig ook minder brandstof.

Dankzij de parallel hybride MAN-voortstuwingsinstallatie, 
geleverd door Hybrid Ship Propulsion in Rotterdam, kan efficiënt 
gepatrouilleerd worden op lage snelheden en wordt het aantal 
draaiuren op laag belaste dieselmotoren gereduceerd.

Minder golfopwekking
Van Oossanen Naval Architects in Wageningen ontwikkelde een 
rompontwerp dat er op gericht is om golfopwekking te minima-
liseren tot minder dan 40 cm (volgens praktijkproeven zelfs niet 
meer dan 29 cm) en de algehele weerstand van het schip te 
verlagen. 

Op de dag van de zware westerstorm heeft Havenbedrijf Rotterdam de RPA 8 in de vaart genomen, een nieuw hybride 
patrouillevaartuig dat zowel op diesel als dieselelektrisch kan varen. Het schip veroorzaakt aanzienlijk minder golfslag 
en is beduidend zuiniger dan de andere patrouilleschepen.

Kooiman Group uit Zwijndrecht bouwt 
hybride patrouillevaartuig 
dat zowel op diesel als dieselelectrisch kan varen

Havenmeester René de Vries helpt Miranda Sagel om de RPA te dopen 
(foto: Ries van Wendel de Joode/HbR)
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 “De apparatuur komt in ons onderwijs heel goed van pas”, aldus 
Robert Jan. “Hiermee kunnen onze leerlingen ervaring op doen 
aan de hand van apparatuur die in het werkveld aanwezig is.” 
De transmitters zullen ook gebruikt gaan worden in de Associate 
Degree (AD), opleiding Instrumentation and Control Engineering 
(ICE). Dit is een tweejarige HBO-opleiding richting meet- en 
regeltechniek die HBO Drechtsteden ontwikkelt in samenwerking 
met diverse bedrijven.

DuPont heeft al eerder apparatuur aan Da Vinci geschonken. 
In maart 2017 werd de onderwijsinstelling verblijd met een 
kalibratiebank. De bank heeft nu een plek op het meet- en regel-
plein in de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark. Studenten 
Procestechniek en Middenkaderengineering niveau 3 en 4 leren 
op deze machine hun apparatuur door te meten en te kalibreren. 

Daarbij gaat het vooral om apparatuur die onder druk staat 
of onder druk betrouwbaar moet werken. DuPont en het Da 
Vinci College ontwikkelden samen een opleidingstraject voor 
het gebruik van de kalibratiebank. DuPont assisteerde bij een 
train-de-trainertraject, waarin de docenten alle ins en outs van de 
testbank leerden. 

René Wittekoek, E&I technician bij DuPont in Dordrecht (links op de foto), overhandigde donderdag een aantal niveau-
transmitters aan Robert Jan Joosse, docent van Da Vinci College in Dordrecht. DuPont gebruikt transmitters onder meer 
om vloeistofniveaus in tanks te meten.

Apparatuur DuPont krijgt 
tweede leven bij Da Vinci College

Over de hele wereld is plaatsing op deze lijst inmiddels de 
standaard maatstaf voor innovatie geworden en het wordt als 
een belangrijke prestatie gezien voor diegenen die in de lijst 
genoemd worden. Clarivate Analytics prijst hiermee vernieu-
wende ondernemingen die prioriteit geven aan investeringen in 
unieke en blijvende uitvindingen. Deze organisaties verstevigen 

hun positie door patenten met succes naar de markt te brengen 
en het commerciële potentieel wereldwijd te benutten.
Ga naar www.top100innovators.com om de complete lijst en het 
rapport over de Clarivate Analytics 2017 Top 100 van wereldwijde 
innovators te bekijken.

 DuPont is voor het zevende achtereenvolgende jaar benoemd tot 2017 Clarivate Analytics Top 100 Global Innovator (een 
wereldwijde innovator in de door Clarivate Analytics opgestelde top 100). Dit jaarlijkse rapport, dat gebaseerd is op de 
eigen gegevens van bedrijven, geldt als erkenning van ondernemingen en instellingen over de hele wereld die de drij-
vende kracht zijn achter innovatie – die baanbrekende technologieën creëren, deze op de markt brengen en daarmee 
commercieel succes behalen.

DuPont benoemd tot wereldwijde innovator 
in de Clarivate Analytics Top 100 van 2017
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Bouwmensen voorziet de regio Drechtsteden en Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden van gekwalificeerde vaklieden. Echte 
bouwprofessionals. 
Zij zijn het opleidingsbedrijf voor de bouw in Dordrecht en 
Hardinxveld-Giessendam en wijde omgeving. Samen met de 
ROC’s verzorgen zij onderwijs, stages, BBL-leerwerkplekken
en BOL-opleidingen.

Bij Bouwmensen leren en werken leerlingen tegelijkertijd (BBL). 
Theoretisch én Praktisch. 

Daarnaast werken ze ook samen met de BOL-opleidingen BOUW.

Erik van Noordenne
T 0184 615312

E e.van.noordenne@bouwmensen-zuidhollandzuid.nl

Bouwmensen, echte bouwprofessionals

www.nextech-innovatie.nl

NexTecH wil een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve 

ontwikkeling in de regio Zuid-Holland Zuid. Deze bijdrage bestaat uit het stimuleren van 

kennisontwikkeling en het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch 

hoger opgeleiden in de regio. Om ons doel te bereiken, stellen we financiële middelen 

beschikbaar aan gevestigde techno-bedrijven en hun individuele medewerkers én aan 

techno-starters; startende ondernemers en studentondernemers. 



33

Interview

Sinds november 2017 bundelen IAK en Aon Nederland de 
krachten. Daardoor profiteert u van de gezamenlijke schaal-
grootte, kennis, ervaring en een sterk internationaal netwerk. 
Ook breiden zij het dienstenpakket nog verder uit. Als verze-
keringsadviseur behartigen ze uw belangen bij diverse verze-
keraars. De meeste verzekeringen worden uitgevoerd door het 
eigen volmacht bedrijf, waardoor ze alle verzekeringszaken direct 
zelf met u kunnen afhandelen. Snel, persoonlijk en gemakkelijk. 
Zij adviseren u graag hoe u om kunt gaan met risico’s en bieden 
een compleet pakket aan producten en diensten om deze risico’s 
af te dekken.

Als adviseur helpen ze u de juiste beslissingen te nemen die 
leiden tot minder risico en schade. Bijvoorbeeld op het gebied 
van Health & Benefits en Cyber Risk Management. 

Marnix de Vries
T 040 2611911

E marnix.de.vries@iak.nl

IAK Verzekeringen is een van de grootste verzekeringsintermediairs van Nederland. Met bijna 90 jaar ervaring zijn zij 
specialist in het adviseren over en bemiddelen in verzekeringen en financiële diensten voor particulieren en bedrijven.

IAK Verzekeringen

Machinefabriek L. Straatman BV is opgericht in 1902 en kent een 
lange historie in de maritieme industrie. Met haar oorsprong 
in Dordrecht is Straatman nu gevestigd aan de Lindtsedijk in 
Zwijndrecht, samen met haar zusterbedrijven MFS Constructie en 
FactoryLab. 

Machinefabriek Straatman ontwerpt, bouwt en installeert koppe-
lingen voor baggerschepen, quick-release afmeersystemen voor 
olie- en gasterminals en autonome solarsystemen voor offshore 
toepassingen. De productiefaciliteit in Zwijndrecht is geschikt 
voor het samenstellen, lassen, bewerken en conserveren van 
producten tot een gewicht van 25 ton.

MFS Constructie richt zich op toelevering van licht construc-
tiewerk aan machinebouwers. Gestroomlijnde productie en 
een eigen natlak- en poerdercoat faciliteit zorgen voor korte 
doorlooptijden.

FactoryLab richt zich op ontwikkeling en implementatie van 
elektronica voor IoT toepassingen, met een focus op verbindingen 
via LoRaWAN. Van hardware tot cloudoplossing.

Gertjan Strietman
T 078 6125300

E gstrietman@mfstraatman.nl

Machinefabriek L. Straatman BV, 
een bedrijf met een lange historie
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Portefeuille
                                Dagelijks bestuur
 

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

Economie en innovatie   Bert de Winter   

Scholing, duurzaamheid,     André Boer 

milieu, energie      

Arbeidsmarkt en  juridische vraagstukken  Pieter van den Brink   

 

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

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl

BESTUUR
Martin Witt, penningmeester

mwitt@werkgeversdrechtsteden.nl
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Het aanspreekpunt voor
ondernemers binnen
de 7 Drechtsteden gemeenten.

Wilt u als ondernemer meer weten op het gebied van vergunningen, huisvesting, 

beleid, projecten, bestemmingsplannen en bedrijventerreinen? Neem dan contact 

op met één van de accountmanagers. Zij helpen u graag verder, kennen de 

procedures, weten de juiste contactpersonen te bereiken en hebben toegang tot 

de benodigde informatie. Zo krijgt u als ondernemer advies op maat!

Alblasserdam

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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