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VAN DE VOORZITTER

“Waarom cybercrime ons allemaal raakt”
Is het thema van onze Industriedag. Het is een thema dat
sterk in de belangstelling staat. Met de grote vlucht van de
automatisering lijkt het dat de beveiliging hiervan achter
gebleven is en dat partijen hier gebruik/misbruik van
hebben gemaakt.
Wij willen het met dit thema daarover uitdrukkelijk
hebben. De locatie van de Industriedag hebben we dit
jaar al vooraf bekend gemaakt. Dat is geen vergissing,
maar zeer bewust. We zijn trots dat we onze dag mogen
houden in het Vredepaleis in Den Haag en we hopen dat
het onderwerp in combinatie met deze unieke locatie
veel geïnteresseerden zal trekken. Bovendien is het zelf
naar de locatie gaan zo goed als onmogelijk omdat onze
toegang alleen als groep door de strenge bewaking heen
kan gaan. Het zal weer een fantastische dag worden,
geen sprookjes dus dit jaar, maar harde realiteit.
Ook een harde realiteit is dat de vakantieperiode er weer
op zit en dat we fris en uitgerust weer aan de slag zijn
gegaan.
De berichten over de economie zijn erg divers. Aan de ene
zijde wordt gejuicht over de sterke verbetering landelijk,
anderzijds zijn de berichten in onze regio niet vrolijk.
Met name door de terugval van de investeringen in de
offshore, lijdt onze regio waarschijnlijk sterker dan de
landelijke trend aangeeft. Dat betekent dat het creëren
van extra en nieuwe banen niet gemakkelijk zal zijn. De
arbeidsmarkt in onze regio zal meer onder druk komen
te staan. Maar laten we niet te somber doen en alle
mogelijkheden benutten om ook de arbeidsmarkt in onze
regio een goede impuls te geven.
Het aantal deelnemers en kandidaten voor de Innovatie
Award dit jaar was groot. Ook de kwaliteit van de
inzendingen was zeer goed. Dat zijn ook lichtpuntjes
voor de economie van de toekomst. We zullen de sterkte
van onze regio moeten uitstralen en er gezamenlijk voor

zorgen dat ook nieuwe bedrijven zich willen vestigen in
ons gebied. Op 7 september is de aftrap gegeven voor
een promotiecampagne van onze regio, waarom is het
gebied van de Drechtsteden zo bijzonder, wat zijn de pluspunten, waarin excelleren we? Onder de titel “Drecht
Cities Maritime Delta” zal een promotie campagne worden
ingezet door Deal. Een campagne die wij als Werkgevers
Drechtsteden graag van harte ondersteunen.
- Teun Muller
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Van het bestuur

Bent u erbij op 10 november in het Vredespaleis?
Industriedag in teken van cybercrime
De huidige schermutselingen in cyberspace tussen de landen gaan een reële bedreiging vormen voor de wereldvrede.
De geopolitieke onrust is een nieuwe werkelijkheid aan het worden. Cybercrime en Privacy zijn toonaangevende
issues waar vaak de gevolgen onvoldoende van worden onderkend. In hoeverre is de wereld en het (internationale)
bedrijfsleven zich hiervan bewust en voorbereid op deze nieuwe werkelijkheid? Het is aanlokkelijk om systemen en
grote datasets grensoverschrijdend aan elkaar te koppelen, maar vaak wordt gewerkt met privacygevoelige
gegevens. In hoeverre kan het bedrijfsleven zich beroepen op internationale bescherming?
De effecten van Cybercrime en Privacy op ons internationale recht,
vrede en veiligheid zowel op macro als micro niveau heeft grote invloed
op het bedrijfsleven. Dit inzicht, de bewustwording en de gevolgen
daarvan voor het handelen van het bedrijfsleven gaan we inzichtelijk
maken tijdens onze Industriedag.
Ik durf de uitdaging aan door te stellen dat een groot deel van u 10
november na afloop naar huis gaat met een lichtelijk onthutst gevoel
van wat er op dit gebied allemaal speelt en dat er absolute noodzaak
is om hierop binnen uw bedrijf acties te nemen. Ons voornaamste doel
is dat u zich hiervan bewust wordt en inzicht krijgt wat u op het gebied
van cybercriminaliteit allemaal kunt doen om hiervan gevrijwaard
te blijven. De sprekers en de workshops zullen ruimschoots in deze
behoefte voorzien. Tevens zullen de hoofdsponsoren van deze dag
Vitrumnet, Eset Nederland en FourTop ICT onze kennis en inzichten op
dit gebied verder aanvullen.
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Daarnaast is de Industriedag vooral bedoeld om nuttige contacten te
leggen en aan te halen. Een dagje plezierige ontspanning in een mooie
historische omgeving. We voelen ons zeer bevoorrecht dat we het
congres in het Vredespaleis mogen houden en aan u in een
rondleiding kunnen laten zien. Gelet op alle veiligheidsdreigingen
is er geen mogelijkheid om op eigen gelegenheid toegang tot het
Vredespaleis te krijgen. U zult dus met de bus mee moeten gaan als u
aanwezig wilt zijn.
We vertrekken op 10 november om 8.15 uur met de bussen. Zorg dat u
op tijd bent bij de Makro aan de Toermalijnring 2000. Over de veiligheid van uw auto hoeft u zich geen zorgen te maken, daar zorgen de
bewakers van Workrate voor.

Barbara Keuzenkamp
Secretaris

“Industrie dag 2016, zet 10 november
vast met potlood in de agenda…”
Een greep uit het nieuws van de afgelopen periode:
20GB gestolen data met persoons gegevens bij de gemeente Almelo,
140.000 persoonsgegevens inzichtelijk voor meer personen dan de
bedoeling was bij de gemeente Utrecht en Russische hackers die
bij het WADA de medische gegevens stelen van topsporters rond
de wereld. Doel: snel en anoniem de gestolen data inzetten om
bedrijven of overheden onder druk te zetten voor financiële of politieke
doeleinden. Cybercrime is bij het grote publiek nog een onderschatte
uitdaging. Dus is het een goed gekozen onderwerp voor de Industriedag 2016 op de enige juiste locatie. We zien u graag tegemoet in het
Vredespaleis op donderdag 10 november!

FourTOP ICT, ESET en VitrumNet

Een warm welkom als penningmeester
Dat is mij gebleken nadat ik was ingegaan op de vraag van het bestuur
of ik penningmeester wilde worden van Werkgevers Drechtsteden
(hierna WD). Alvorens hierop in te gaan heb ik mezelf natuurlijk de
vraag gesteld in hoeverre dit iets voor mij is. Ik ben accountant en
mede-eigenaar van DRV Accountants & Adviseurs in Sliedrecht. In die
hoedanigheid ben ik natuurlijk maatschappelijk betrokken bij alles
wat om mij heen plaatsvindt. In de privésferen wordt ook druk deelgenomen aan het Dordtse verenigingsleven door mij, mijn vrouw en onze
vier kinderen. En als je woont aan de Singel, in Dordrecht krijg je veel
van de bruisende stad mee!
Als accountant heb je voldoende financiële kennis om als penningmeester een boekhouding te voeren, maar daar kan je geen ECHT
verschil mee maken. Zeker niet als collegakantoor Verstegen
Accountants de boekhouding en jaarrekening verzorgt. Gelukkig bleek
tijdens een informatief gesprek met Jacob Klink en Teun Muller al snel
dat WD met veel meer bezig is dan wat je als lid zou verwachten. Zo
wordt meegepraat over allerlei maatschappelijke onderwerpen en
onder meer meegedacht met diverse (sub)overheden over oplossingsrichtingen. Een mooi recent voorbeeld hiervan is het bereikte akkoord
over de Sandelingenknoop. Deze actieve houding van WD maakt voor
mij het verschil: meedenken en belangen van de ondernemers uit de
Drechtsteden vertegenwoordigen. Aangezien het bijstaan van onder-

nemers mijn dagelijkse vak betreft en ik juist daar mijn energie uit haal
is de keuze gemakkelijk geweest. De eerste paar maanden meedraaien
met het bestuur is alles behalve makkelijk. Alle overleggen, lopende
discussies en diverse belangen zijn talrijk en vaak complex. Gelukkig
zijn de medebestuursleden hiervan bewust en hebben ze dit zelf bij hun
start ook ondervonden. Met alle uitleg, inlezen en discussies met de
andere bestuursleden krijgt het lidmaatschap meer vorm en inhoud. Ik
ben ervan overtuigd hier een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.
Als jullie onderwerpen onder de aandacht willen brengen, schiet mij dan
zeker aan op een van de bijeenkomsten.
Natuurlijk ben ik ook per mail te bereiken: m.witt@drv.nl

Martin Witt
Penningmeester WD
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Bedrijfsbezoek Scheepswerf Hoebee

Innovatie in scheepsbouw
De leden van Werkgevers Drechtsteden bezochten op 24 mei 2016 Scheepswerf Hoebee aan de Merwedestraat
in Dordrecht. Eerlijk gezegd kende ik het bedrijf alleen door de ligging. Met name vanuit de tijd dat ik op de fiets
“De Staart” uitreed op weg naar de HTS aan de Oranjelaan. De HTS is helaas verleden tijd. Tijdens het bedrijfsbezoek
aan Hoebee werd echter wel duidelijk dat wat op de HTS aan kennisoverdracht plaats vond, bij Hoebee in de praktijk
gebracht wordt. Meer dan dat, want het bedrijf is met zijn tijd mee gegaan.
Rond vier uur worden de leden van de WD ontvangen op het terrein
van Hoebee in de Timmerloods. Na de ontvangst met koffie en thee
opent voorzitter Teun Muller de bijeenkomst in de Timmerloods met
een welkom aan de leden, bedankt onze gastheren voor de goede
ontvangst en geeft het woord aan Rinus Kooiman.
Rinus Kooiman is directeur van de Kooiman Groep. Hij geeft een
presentatie over de Kooiman Groep; het ontstaan, wat de activiteiten
zijn en welke bedrijven deel uitmaken van de Groep. Eén van deze
bedrijven is Scheepswerf Hoebee. Na Rinus Kooiman krijgt Roel
Mosterdijk, directeur van Scheepswerf Hoebee het woord. Hij vergelijkt
de werf met een pitstop op de route Rotterdam en de bestemmingen in
het Europese achterland.

Innovatieve dwarshelling
Scheepswerf Hoebee bestaat al ruim 200 (!) jaar en heeft sinds haar
ontstaan in 1815 een klinkende naam in de Nederlandse scheepvaart
opgebouwd. Zij beschikken over een innovatieve dwarshelling van
150 meter waar meerdere schepen naast elkaar gehellingd kunnen
worden en ruime reparatiekades met voldoende kraancapaciteit. De
werf verricht alle voorkomende werkzaamheden aan boord van allerlei
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typen vaartuigen. Met regelmaat liggen bij de werf coasters, tankers,
droge-lading-schepen, beunschepen, sleepboten, passagiersschepen,
pontons en andere drijvende objecten.

Eigen afdelingen
Scheepswerf Hoebee heeft alles in huis om nieuwbouw, ombouw en
alle denkbare reparaties te verrichten. Zij beschikken over een eigen
scheepsbouwafdeling, een machinefabriek, een timmerafdeling, een
scheeps-elektro-afdeling en een ontwerpbureau. Aansluitend aan
de presentaties vindt er een uitgebreide rondleiding over het bedrijf
plaats waarbij de innovatieve dwarshelling, met indrukwekkend grote
schepen daarop, zeer bijzonder is om te zien. De rondleiding eindigt in
de kantine waar voorzitter Teun Muller de werf in de persoon van Rinus
Kooiman bedankt voor dit boeiende bedrijfsbezoek. Aansluitend vindt
de ledenvergadering plaats en daarna is er onder een gezellig samen
zijn een hapje en een drankje. Bedankt Scheepswerf Hoebee voor de
gastvrijheid!

Jan van Wingerden
Klimaatservice Holland BV

Broodje IT bij Hageman

‘Hoogwaardige IP cameratechnologie’ en
‘Wet Melding Datalekken in relatie tot beeldgebruik’
Beide thema’s komen uitgebreid aan de orde tijdens de lunchbijeenkomst die op 7 juni bij Hageman Dordrecht plaats
vindt. Een geweldige lunch staat klaar en na de inwendige mens versterkt en wat genetwerkt te hebben heet
Sebastiaan Hageman de 25 aanwezigen van harte welkom.
Hageman houdt zich met een team van professionals bezig met
beveiligings- en elektrotechnischeinstallaties. Al jaren wordt gewerkt
met de hoogwaardige apparatuur van Mobotix, dit vooruit eenlopende
doeleinden: niet alleen voor brand- en inbraakbeveiliging,
toegangscontrole en diefstalpreventie van zonnepanelen toepasbaar,
maar ook ingezet in de Retail om winkel- en koopgedrag van bezoekers
te volgen.
Marc van den Heuvel, Business Development Manager van Mobotix,
gaat wat dieper in op de techniek van beeldverzameling en toont aan
de hand van een aantal praktijkvoorbeelden de diverse mogelijkheden
om IP cameratechnologie in te zetten. Daarbij blijkt dat het zeker niet
alleen maar gaat om de beveiliging van objecten, maar duidelijk wordt
dat cameratechniek een onmisbare plaats inneemt in bedrijfsprocessen. Bijvoorbeeld bij het laden en lossen van containers
in de scheepvaart. Daarnaast is er veel informatie af te leiden uit de
beelden; er ontstaat als het ware een dashboard van gegevens op
basis waarvan gericht kan worden gestuurd.
Of alles mag wat kan, daar gaat Rob Koch van Sebyde nader op in.
Want alhoewel er veel kan, niet alles is toegestaan. Bij veel organisaties is er nog een behoorlijke onbekendheid ten aanzien van het
uitwisselen van data. De Wet Melding Datalekken heeft daar het nodige
over los gemaakt, waarbij het in essentie gaat over de

over broodje-it
“De Broodje IT bijeenkomsten zijn een initiatief vanuit de WD en
worden sinds een aantal jaar één keer per kwartaal gehouden. De
setting is elke keer gelijk: elkaar ontmoeten tussen 12:00 en
14:00 uur voor een informatieve en vrijblijvende netwerkbijeenkomst onder het genot van een broodje. Op deze manier wordt de
lunchpauze dubbelop benut. De onderwerpen zijn altijd IT gerelateerd, maar de bijeenkomsten zijn beslist niet alleen maar voor

bescherming van persoonsgegevens. Daarbij wordt geen verschil
gemaakt tussen bijvoorbeeld emailadressen en beelden. De excessen
die de afgelopen maanden in de pers gekomen zijn, geven aan dat er
nog veel te verbeteren valt.
Ter afsluiting van de bijeenkomst gaat Wico van Helden nog kort in op
Vitrumnet. Het glasvezelnetwerk binnen de Drechtsteden waarover
grote hoeveelheden data met de snelheid van het licht kunnen worden
uitgewisseld. Zeker als het gaat om camerabeelden is dit een absolute
pré. De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 september
en zal gaan over Social Intranet.

Peter de Graaf
I4-YOU Business Solutions

IT-ondernemers of IT-ers. Iedereen en elke organisatie heeft
tegenwoordig met IT te maken. IT is ook veel meer dan alleen het
technische gedeelte. Door ervaringen te delen en van elkaar te leren
wat wel en niet werkt zijn deze bijeenkomsten heel waardevol. Nog
niet eerder bij een Broodje IT bijeenkomst geweest? Kom gewoon
eens kijken. Zelf geen tijd? Iemand anders van uw onderneming of
een collega ondernemer mag ook altijd aanschuiven.”
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“Het innovatief vermogen komt van mensen”
Beter is de bijeenkomst van woensdag 15 september eigenlijk niet te typeren. Een bijeenkomst rondom het thema
“Innovatie en Reshoring 2.0”. Daar waar het wel om de mensen in de organisatie gaat…..en bedrijven bewust kiezen
voor produceren in Nederland.
Na de welkomstwoorden van twee nieuwe wethouders c.q. regionale
portefeuillehouders, Peter Heijkoop (arbeidsmarkt) en Anouk van
Eekelen (economie) kregen de vertegenwoordigers van vooral
maritieme bedrijven uit de regio een aantal meer dan boeiende presentaties voorgeschoteld. Presentaties die niet zo zeer antwoorden gaven
maar wel tot nadenken stemde en ideeën poneerden.
Jos van Erp, o.a. verbonden aan High TechNL, stelde ons de vraag
“hoe zien de beroepen in de toekomst er uit”, we denken er ongetwijfeld over na waarbij in ieder geval duidelijk is dat een “leven lang
leren” uitgangspunt zal zijn van het human resources management.
Kennisinstituten zullen hun opleidingsaanbod “on demand” (‘individual” en “just in time”) moeten presenteren.
Carlo Eggermont (vice-president bij Van Beest B.V.) liet er in zijn
bedrijfspresentatie geen onduidelijkheid over bestaan. Na een
moeilijke periode in 2003 is er strategisch gekozen voor robotisering en automatisering van het productieproces. Het bedrijf is hier
inmiddels zeer succesvol mee. Hiermee is arbeid “uitgestoten”, maar
nadrukkelijk ook weer nieuwe wekgelegenheid gecreëerd, o.a. in R&D
en ICT. Met deze stap kunnen ze de klant optimaal bedienen, iets wat
met productie in bv China niet mogelijk is.
Alize de Snoo van de Kamer van Koophandel wees de aanwezigen op
de ondersteuning die de Kamer van Koophandel kan bieden bij het
keuzeproces van re- en offshoring. De belangstelling is groot, een
publicatie over reshoring is reeds duizenden malen gedownload!!
Ze bracht duidelijk de voordelen van reshoring onder de aandacht van de
aanwezigen. “Kies bewust voor produceren in Nederland”, schetste zij
ook de rol van de Kamer. De KvK stelt hiervoor instrumenten als een scan
en een reshoring-tool (tegen een kleine vergoeding) ter beschikking.
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Treffende uitspraak van Alize:”Reshoring en innovatie horen bij elkaar!”
Tot slot hebben we geboeid geluisterd naar het verhaal van Ubald
Nienhuis, o.a. voorheen hoogleraar Scheepsbouwkunde aan de TU
Delft en nu consultant. Hij hield ons voor dat het niet zo zeer gaat om
productinnovatie, maar dat innovatie is te verwachten van procesinnovatie! En daarbij gaat het om mensen. En het zou bij innovatie veel
meer over het laatste moeten gaan. Hij pleit, met een knipoog, voor een
“maritieme procesverbeteraars-opleiding”. In het kort gezegd: “Er valt
nog veel te winnen…..processen zijn bruut-vet”!
Na afsluitende woorden van Jos van Erp en Peter Heijkoop zijn de
aanwezigen geïnspireerd huiswaarts gegaan. Deze bijeenkomst vraagt
zeker om een vervolg!
Dank aan Duurzaamheidsfabriek voor het bieden van de zo mooi bij dit
thema passende locatie!

Arie van den Herik
Portefeuille Onderwijs & Arbeidsmarkt

VEILIGHEID DOOR
SAMENWERKING

Wij zorgen voor uw ICT beveiligingsoplossingen.
Door services, advies en connectiviteit te combineren
zijn wij dé partners om mee samen te werken.

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET
FOURTOP, VITRUMNET OF ESET VIA: INFO@VITRUMNET.NL
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Rondetafelgesprek

Speerpunten onder de loep
Welke punten verdienen extra aandacht en welke punten zijn overbodig geworden?
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is er door Werkgevers Drechtsteden hard gewerkt aan de
totstandkoming van een 9 speerpuntenboekje. Het boekje kan en is door politiek en gemeentelijke overheden gebruikt
als leidraad om hun plannen op te baseren. Twee jaar later nemen we tijdens het rondetafelgesprek de speerpunten
nog eens onder de loep. Welke punten verdienen er extra aandacht en welke punten zijn overbodig geworden?
In het gemeentehuis in Sliedrecht ontmoeten we Peter Verheij,
wethouder van de gemeente Alblasserdam en tevens lid van het
Drechtstedenbestuur, Bert de Winter eigenaar van Bureau BM,
Rob Bastinck algemeen directeur van De Jong Beheer, Hans Tanis
wethouder van de gemeente Sliedrecht en tevens lid van het
Drechtstedenbestuur en Maurits de Haan zelfstandig ondernemer en
Statenlid voor de Provincie Zuid-Holland. Na een korte introductie van
Bert de Winter, die voor deze gelegenheid het gesprek leidt, komen we
al snel op het eerste punt van het speerpuntenboekje.

Imago
De deelnemers wordt gevraagd of volgens hun beleving het versterken
van het imago van de regio gelukt is. Bert de Winter: “Als het gaat
om de Drechtsteden als maritieme topregio is het versterken van het
imago nog niet voldoende van de grond gekomen. De ontwikkelingen
hieromtrent zijn het laatste jaar wel in een stroomversnelling gekomen,
maar helaas is dit nog nauwelijks zichtbaar. We hebben nu iemand
nodig die gas geeft.” Volgens Hans Tanis is hiervoor een belangrijke
rol weggelegd voor DEAL! Drechtsteden. “Via de promotie en acquisitie
van DEAL! wordt het Drechtstedengebied steeds beter op de kaart
gezet. Dat gebeurt zelfs internationaal.” De Sliedrechtse wethouder
vertelt dat er de afgelopen jaren veel tot stand is gekomen. “Het
bedrijfsleven en de bestuurders weten elkaar op dit punt steeds beter
te vinden, door gezamenlijk naar buiten te treden kunnen we elkaar
alleen maar versterken.” Peter Verheij deelt zijn mening. “De afgelopen
periode is er veel in de steigers gezet, nu is het zaak om deze lijn voor
minimaal tien jaar vast te houden.” Toch mag de regio wat hem betreft
beter zichtbaar worden. “We zijn met zijn allen veel te bescheiden. We
werken hard, maar zouden tevens van de daken moeten schreeuwen
wat we doen. Ook hierin kan Deal! Drechtsteden van betekenis zijn.”

Gevaarlijke stoffen
Het sterk verbeteren van het vervoer van gevaarlijke stoffen door
de regio is het tweede punt van het speerpuntenboekje. Maurits de
Haan vraagt zich hardop af of het punt wel op de agenda moet blijven
staan. Hij zegt: “Ondanks de aanwezige risico’s krijg ik niet de indruk
dat het in de landelijke politiek enige prioriteit heeft en dat wij er als
regio wat aan kunnen veranderen. De wetten en regelgevingen zijn wel
aangescherpt, maar er worden nog steeds te veel gevaarlijke stoffen
per spoor door de regio vervoerd.” De Haan pleit echter wel voor
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meer goederenvervoer per trein. “We maken te weinig gebruik van
vervoer over het spoor, de mogelijkheden worden helaas onderschat.”
Terugkomend op het vervoer van gevaarlijke stoffen geeft Hans Tanis
aan dat er met het oog op de veiligheid er de laatste jaren steeds meer
vervoer over water plaatsvindt. Rob Bastinck: “We zouden eigenlijk in
kaart moeten brengen hoe groot het risico van het vervoer met gevaarlijke stoffen daadwerkelijk is en vervolgens zorgen dat de trend richting
vervoer via scheepvaart zich voortzet.”

Eén vergunningsloket
Het derde punt zorgt voor meer discussie tussen de heren. Eén vergunningloket voor alle vergunningen is volgens een aantal aanwezigen
geen haalbare kaart. Peter Verheij:
“Op dit punt hebben we nog steeds te maken met zes verschillende
gemeenten. De meeste gemeenten werken met accountmanagers die
als oliemannetjes zorgen dat alles gesmeerd loopt. Zo zorgen ze voor
vergunningen en wijzen ze ondernemers de weg. De accountmanagers
van de verschillende gemeenten zoeken elkaar ook op. Het gaat ons
vooral om het leveren van soepele procedures. Of dat nou centraal
geregeld is of niet.”
Hans Tanis vult hem aan: “Ook ik ben er niet van overtuigd dat één
vergunningloket de oplossing is. Wij zoomen vooral in op het verlenen
van de juiste en snelle dienstverlening.” Bert de Winter onderstreept
dat de samenwerking tussen de ondernemers en de onderlinge
gemeenten steeds beter gaat, maar is nog steeds van mening dat één
vergunningloket het ondernemers gemakkelijker maakt. Daarnaast,
zo zegt hij, moeten ondernemers bij sommige overheidsinstanties en
organisaties voor bijvoorbeeld het aanvragen van een vergunning nog
steeds door een dikke kleilaag heen.” Rob Bastinck heeft onlangs te
maken gehad met een accountmanager van de gemeente Sliedrecht.
“De samenwerking is mij goed bevallen. De accountmanager zorgde
dat mijn vragen en aanvragen op het goede bureau terecht kwamen,
zodat ik zelf niet hoefde uit te zoeken bij welk loket ik moest zijn.”

Revitalisering van bedrijventerreinen
Aangekomen bij het vierde punt; de revitalisering van bedrijventerreinen, steekt Maurits de Haan van wal. “We geven aan te willen
groeien, echter is er maar weinig grond uit te geven in de Drechtsteden.
We kunnen ons beter richten op investeringen om de bedrijventerreinen op peil te houden. Neem nou het glasvezelnetwerk, dat is op

de meeste terreinen nog niet aangelegd.” Rob Bastinck is het met
hem eens: “Bedrijven vertrekken net zo makkelijk naar het buitenland
alleen maar voor een sneller werkend internet. We zouden per industriegebied moeten kijken of ondernemers en de overheid bereid zijn
te betalen voor een beter werkend glasvezelnetwerk. De overheid kan
hierin ook faciliteren om de ondernemers bij elkaar te krijgen.”

Woon- en werkklimaat
Ook voor het optimaliseren van het woon- en werkklimaat – punt 8
– zien de aanwezige ondernemers een rol weggelegd voor de lokale
overheid. “We moeten nog beter laten zien hoe fijn het wonen is in de
Drechtsteden. Door de aanwezige geluidswallen lijkt al het moois dat
de regio te bieden heeft een goed bewaard geheim. Misschien kan er
op de geluidswallen op virtuele wijze getoond worden wat er hier te
doen is, en hoe mooi het hier is,” aldus Bert de Winter. Peter Verheij
“Het gebied heeft zoveel aantrekkelijks in zich; De Biesbosch, de
molens van Kinderdijk, de Dordtse Binnenstad, er zijn zoveel kwaliteiten aanwezig die we meer zichtbaar moeten maken.” Rob Bastinck
heeft een praktijkvoorbeeld die het standpunt van de vorige sprekers
onderstreept. “Wij hebben onlangs iemand aangenomen die een huis
in Kralingen heeft gekocht om dichterbij zijn werk te wonen. Vanuit
werknemersperspectief moet er een manier zijn om te laten zien hoe
fantastisch het is om in Dordrecht of de Drechtsteden te wonen. Er
zijn genoeg bedrijven die moeite hebben met het vinden van goede
medewerkers, om ze hierbij een handje te helpen moet je ook de
aantrekkelijkheid van het woongebied zichtbaar maken.”

Bereikbaarheid
Over het verbeteren van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen
(punt 6) valt er eveneens heel wat te bespreken. Hans Tanis meent dat
er al veel is bereikt. Zo wordt de doorstroming van het verkeer op de
A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht verbeterd. “Er zijn een aantal
positieve ontwikkelingen echter dit betekent niet dat alle bereikbaarheidsproblemen nu opgelost zijn. We moeten het ook zoeken in
andere innovatieve mogelijkheden, de komende jaren zijn hiervoor
meer middelen beschikbaar,” stelt Hans Tanis. Rob Bastinck stemt
hiermee in en zegt: “We moeten het niet alleen zoeken in meer asfalt,
maar net zo goed inzetten op andere zaken zoals slimme ICT-achtige
oplossingen.” Volgens Maurits de Haan kan dat niet anders dan vanuit
de regio zelf komen, zeker gezien de A15 opvallend vaak gebruikt wordt
door lokaal verkeer. Bert de Winter vindt dit een typisch punt waarbij
al veel bereikt is omdat het bedrijfsleven en de overheid met de neus
dezelfde kant opstaan. “We moeten voor de verbetering van de bereikbaarheid blijven vechten, en inderdaad niet alleen voor oplossingen
naar Den Haag kijken. Zo is het containertransferium in Alblasserdam
een mooi voorbeeld van het ontlasten van het wegennet door meer
over water te vervoeren, alhoewel ik het wel een vreemde plek vind
voor een transferium,” voegt De Winter er aan toe. Als wethouder
van Alblasserdam haakt Peter Verheij hier direct op in: “Gezien de
infrastructuur is het containertransferium absoluut geen gekke plek.
Staay Food Group is een voorbeeld van een bedrijf die aangeeft met
z’n hoofdkantoor naar Nieuwland Parc in Papendrecht te zijn verhuisd
mede door de ligging van het transferium.”
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Rondetafelgesprek
Stimulering van het technisch onderwijs
Over de Stimulering van het technisch onderwijs (punt 7) is Bert de
Winter eveneens positief. “Je ziet dat de samenwerking tussen het
bedrijfsleven en het onderwijs - en de bereidheid om kennis te willen
delen - toegenomen is, ondanks dat het twee werelden zijn die niet
zo gemakkelijk matchen.” Toch weet Maurits de Haan dat het Da Vinci
College bij een aantal bedrijven (nog) niet altijd een poot aan de grond
krijgt. Rob Bastinck nodigt via deze weg MKB-bedrijven uit om 1 of 2
stageplaatsen per jaar aan te bieden. “Dit moet niet alleen een zaak
van de grote bedrijven zijn,” vindt hij.

Aanbestedingen
Voor het zevende punt - Lokale ondernemers moeten een optimale
kans krijgen bij aanbestedingen - lijken er al veel stappen gemaakt te
zijn. Peter Verheij geeft een voorbeeld: “De gemeente Alblasserdam
heeft een openbare inkoopkalender gemaakt. Bovendien hebben we
samen met de lokale ondernemersvereniging een website bedacht
met een overzicht van lokale ondernemers die mogelijk iets voor de
gemeente kunnen betekenen.” Maurits de Haan weet dat er rondom
een aanbestedingsprocedure nog een hoop onbekend is bij ondernemers. Hij ziet hiervoor een taak voor Werkgevers Drechtsteden.

De Werkgevers Drechtsteden staan voor een krachtige regio!
We beseffen, als belangenbehartiger van het regionaal
bedrijfsleven, dat we echt iets kunnen bereiken als we dat mét
elkaar doen. In goede en minder goede tijden! met de titel
Drechtsteden, een kansrijke regio, is er twee jaar geleden het
speerpuntenpuntenboekje uitgegeven met de volgende punten:
• Versterken van het imago van de regio
• Het sterk verbeteren van het vervoer van gevaarlijke stoffen
door de regio
• Eén vergunningloket voor alle vergunningen
• Revitalisering van bedrijventerreinen
• Verbeteren bereikbaarheid van de bedrijventerreinen
• Stimulering van het technisch onderwijs
• Lokale ondernemers moeten een optimale kans krijgen
bij aanbestedingen
• Optimaliseren van woon- en werkklimaat
• Verdwijnen van tal van voorzieningen uit de Drechtsteden

Verdwijnen van tal van voorzieningen
Over het laatste punt – het verdwijnen van tal van voorzieningen uit
de Drechtsteden zoals de HTS, de KvK, Dordrecht als intercitystation,
et cetera - kunnen de heren kort zijn. “Het speelt nagenoeg niet meer,
gelukkig hebben we dit gezamenlijk tot stilstand weten te brengen,”
vat Bert de Winter de zienswijze van de deelnemers samen.

Conclusie
Terugkijkend op de afgelopen periode zijn de heren tot de conclusie
gekomen dat er in tal van ambities en projecten daadwerkelijk samen
opgetrokken is en dat er mooie resultaten zijn geboekt. Op de vraag of
er nog nieuwe onderwerpen op de agenda nodig zijn, rollen termen als
MVO, luchtkwaliteit, milieu en circulaire economie over de tafel. Grote
kans dus dat Duurzaamheid een punt in het volgende speerpuntenboekje wordt.
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Wilt u ook meepraten over deze punten en meedenken over
mogelijke nieuwe speerpunten op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen? Laat het ons weten…

ONDERWIJS

Vmbo: een herkenbaar beroepsgericht programma
De beroepsgerichte programma’s voor het vmbo zijn vernieuwd. De nieuwe programma’s sluiten nauwer aan op
het vervolgonderwijs, de beroepspraktijk en de leerroute van de leerling.
Tijd voor vernieuwing (van sectoren naar profielen)
De beroepsgerichte programma’s hadden dringend een actualisering
nodig, zeker omdat het mbo-programma en de arbeidsmarkt in de
afgelopen jaren flink veranderd zijn. Een betere aansluiting op dat mbo
en op de huidige arbeidsmarkt en het sterker rekening houden met
de verschillen tussen leerlingen, is de uitdaging voor het vernieuwde
vmbo.
Op het Insula College vmbo zijn de nieuwe examenprogramma’s
voor de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde
leerweg toekomstgericht en aantrekkelijk. Ze bereiden leerlingen goed
voor op het vervolgonderwijs en ze zijn goed organiseerbaar, ook bij
demografisch dalende leerlingenaantallen. Er zijn bewuste keuzes
gemaakt m.b.t. beperking van de aan te bieden profielen: Bouwen,
Wonen en Interieur, Produceren, Installeren en Energie, Economie
en Ondernemen en Zorg en Welzijn zijn de beroepsgerichte profielen
die op onze locatie worden aangeboden. Binnen de profielen zijn er
voor de leerlingen ook nog mogelijkheden om keuzevakken te volgen,
gericht op interesse, verdieping of verbreding.
Ook de landelijke terugloop van het aantal leerlingen is een belangrijke
aanleiding voor de vernieuwing. In combinatie met de vele uitstroommogelijkheden bij bijvoorbeeld techniek is het voor scholen moeilijk
om de beroepsgerichte examens goed te organiseren, ook vanuit
financieel oogpunt.

Voor alle sectoren gold dat de programma’s verouderd waren, terwijl
veranderingen in mbo en beroepspraktijk onverminderd door zijn
gegaan. De wereld is inderdaad snel veranderd terwijl examenprogramma’s vijftien jaar hetzelfde zijn gebleven.
Behalve de nodige actualisering, biedt vernieuwing ook de kans om
LOB (Loopbaanoriëntatie- en begeleiding) beter in de programma’s te
verankeren. Binnen het Insula College vmbo doorlopen de leerlingen
vanaf klas één een intensief programma (Praktische Profiel Oriëntatie)
om te komen tot een juiste profielkeuze in klas 3. Tijdens dit traject
komen alle leerlingen in aanraking met de verschillende profielen en
kan in 2 jaar tijd een afgewogen keuze gemaakt worden. Dit alles zal
leiden tot het minder switchen van opleiding op het mbo én nog meer
plezier in het volgen van de beroepsopleiding.
Zoals gezegd zijn de beroepsgerichte programma’s het fundament van
de beroepskolom: in het vmbo leggen leerlingen de basis voor het mbo.
De indeling in domeinen en de kwalificatiestructuur wordt gestroomlijnd met het mbo, zodat het beroepsgerichte examen vmbo als eerste
proeve van bekwaamheid van het vmbo kan worden gezien. In 2018 zal
de eerste groep leerlingen op het Insula College vmbo de beroepsgerichte vmbo-examens nieuwe stijl afleggen.

Erik van Noordenne
Directeur Insula College
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Duurzaamheidsfabriek
als innovatieve ontmoetingsplek
voor bedrijven en onderwijs.
Hét toonbeeld van een geslaagde krachtenbundeling tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid: dát is de
Duurzaamheidsfabriek. In de inspirerende leer- en werkomgeving ontstaan op vele fronten interessante
kruisbestuivingen, die de regionale arbeidsmarkt en economie goed kunnen gebruiken.
In de Duurzaamheidsfabriek bundelen bedrijfsleven, onderwijs en
overheid de krachten om innovaties te bevorderen, onderwijs en
bedrijfsleven met elkaar te verbinden en de instroom van technisch
talent te bevorderen. De Duurzaamheidsfabriek investeert in innovatieve
producttechnologie gericht op de maakindustrie en regionale economie.
De Duurzaamheidsfabriek is opgebouwd uit twee bedrijfsvloeren en
een bovenverdieping voor ontmoeting en kennisdeling. De inrichting
(volledig volgens principes van de circulaire economie) van deze verdieping biedt alle mogelijkheden voor de diverse partijen om samen te
werken, te innoveren en te leren. Ook het LeXlab, een innovatielab met
3D-printers en lasersnijders is er gevestigd. De inrichting en uitrusting
van de fabriek is samen met het bedrijfsleven opgezet. Het bedrijfsleven
en het onderwijs werken hand in hand om de nieuwe generatie technici
op te leiden. Door deze samenwerking kunnen producten en nieuwe
productieprocessen ontwikkeld en getest worden en wordt onderwijs
gegeven aansluitend op de behoeften van de markt.

Fieldlab Smart Industry
De Duurzaamheidsfabriek is benoemd tot Fieldlab Smart Industry
vanwege de unieke samenwerking tussen het bedrijfsleven en het
onderwijs (en overheid). Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin
bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Ook versterken ze verbindingen met
onderzoek, onderwijs en beleid. Bij Smart Industry draait het erom hoe
ICT en nieuwe productietechnologieën toegepast kunnen worden om
de maakindustrie te verbeteren. Door gebruik te maken van Big Data,
3D-printing, robotisering, kunstmatige intelligentie, automatisering,
e.d. ontstaat een nieuwe industrie.

De Duurzaamheidsfabriek stimuleert de (maritieme) innovaties van
het bedrijfsleven, technologie, robotica, ICT en duurzame exploitatie.
Zo is in het voorjaar gestart met het door Europa (EFRO) financieel
gesteunde programma proeftuin TIMA (Toegepaste Innovaties voor
Maritieme Automatisering), waarbinnen samen met de bedrijven Valk
Welding, Scheepswerf Slob en Scheepswerf de Waal innovaties worden
ontwikkeld voor lasrobotica toepassingen in de maritieme sector.

Rein Meester
Directeur Duurzaamheidsfabriek en
directeur Duurzaamheid gemeente Dordrecht
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Peter Heijkoop
opvolger van
Bert van de Burgt
Peter Heijkoop (CDA) is de opvolger van Bert van de Burgt die in juli met
pensioen ging. Sinds 2010 zat hij in de Dordtse gemeenteraad, in 2013 werd hij
fractievoorzitter. Heijkoop is wethouder in Dordrecht met onder andere de portefeuilles Onderwijs en Nieuwe Dordtse Biesbosch. In het Drechtstedenbestuur is
hij regionaal portefeuillehouder Werk en Inkomen en Arbeidsmarktbeleid.
Peter Heijkoop: “In de Drechtsteden hebben we te maken met een bijzondere
situatie: bedrijven hebben moeite hun vacatures te vervullen en tegelijkertijd
staat er een grote groep mensen aan de kant. Het is daarom van groot belang dat
overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen optrekken om deze mismatch aan
te pakken. Ik wil me graag inzetten om samen met alle partners te werken aan
een betere aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, de juiste soort werkgelegenheid naar de regio te halen, bestaande banen te behouden en extra kansen te
creëren, zodat zoveel mogelijk mensen actief kunnen meedoen.”

Foto: Ronald van de Heerik

Anouk van Eekelen
opvolger van
Richard Korteland
Richard Korteland is benoemd als burgemeester van Meppel. Hij wordt
opgevolgd door Anouk van Eekelen (VVD) als wethouder van Papendrecht.
Ze neemt ook zijn functie in het Drechtstedenbestuur als portefeuillehouder
Economie over. Anouk was VVD-fractievoorzitter in Wassenaar en voorzitter
van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag.

Foto: Richard van Hoek
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Anouk van Eekelen: “Regio Drechtsteden is een fantastisch gebied met veel
economische kansen en uitdagingen, niet alleen in de maritieme sector maar
ook in de maakindustie. Ik kijk ernaar uit om samen met de werkgevers de
economische slagkracht te verhogen en de werkgelegenheid te bevorderen.”

Regiobranding DEAL! ‘Drecht Cities Maritime Delta’ Drechtsteden
zetten schouders onder promotiecampagne regio
De Drechtsteden dragen bij aan de internationale promotiecampagne: ‘Drecht Cities Maritime Delta’ van DEAL!:
Drechtsteden Promotion & Investments Agency. Het bureau adviseert bedrijven die willen investeren in de Drechtsteden.
Drechtraad en Drechtstedenbestuur namen het advies van toenmalig
regionaal portefeuillehouder economie Richard Korteland over en
besloten financieel bij te dragen aan de internationale campagne.
Regionaal portefeuillehouder Economie Anouk van Eekelen: “De regio
Drechtsteden is een maritieme topregio en blinkt uit in de maritieme
maakindustrie. Profilering van de regio is een belangrijke ambitie. Het
beter op de kaart zetten trekt bedrijven en investeerders aan en draagt
bij aan economische activiteiten, meer banen en welvaart.”

De profilering is gericht op de maritieme en logistieke sector.
Investeerders worden attent gemaakt op de mogelijkheden tot vestiging
binnen de Drechtsteden. Het logo bestaat uit een blauwe driehoek met
waterdruppels. Het symboliseert de delta rondom het Drierivierenpunt
van Oude Maas, Noord en Beneden Merwede.

Communicatie Drechtsteden

Woonconferentie inspirerende start voor regionale woonvisie
Op 14 september spraken aannemers en ontwikkelaars, corporaties en investeerders, huurders- en
bewonersorganisaties, politiek en bestuur met elkaar over wonen in de Drechtsteden, nu en in de toekomst.
De Woonconferentie was de inspirerende start voor een nieuwe
regionale woonvisie voor alle Drechtsteden. Het is nodig om een nieuwe
woonvisie te maken, want de markt trekt aan en de rolverdeling tussen
partners in het wonen verandert. Daarnaast versterkt de Drechtsteden
zich als maritieme topregio, waarbij goed wonen een belangrijke
voorwaarde is.

Flexibele en proactieve visie
De nieuwe woonvisie moet ruimte bieden aan initiatiefnemers en
marktpartijen. Het overstijgt het niveau van de afzonderlijke gemeenten
en vormt een integrale visie voor alle Drechtsteden. In de nieuwe visie
wordt breed gekeken, niet alleen naar nieuw te bouwen, maar juist ook
naar de bestaande woningvoorraad. En niet alleen naar woningen, maar
ook naar de woonomgeving en voorwaarden voor goed wonen zoals
zorg en buitenruimte.

Gezamenlijk de opgave bepalen
Op de Woonconferentie hebben de 125 deelnemers gesproken over
de opgave. Aan de orde kwamen vragen als hoe presenteren we de
bestaande kwaliteiten van de Drechtsteden? Waar liggen de kansen
voor unieke woonmilieus en hoe mobiliseren we de kracht in bestaande
woonwijken? Wat zijn belangrijke wooninnovaties die ook in de
Drechtsteden passen en hoe zorgen we voor meer investeringen?

Lef hebben en uitproberen
De aanwezigen waren het erover eens dat de Drechtsteden een uitstekende woonregio is met veel mogelijkheden. De uitdaging is deze
kansen beter te benutten. Er is opgeroepen om lef te hebben en vooral
uit te proberen. En om als overheid, markt en maatschappelijke organisaties samen op te trekken.
Regionaal portefeuillehouder Wonen Hans Tanis: “De ontwikkelingen
rond wonen in de Drechtsteden kennen veel kansen en uitdagingen.
Daarin staan we samen sterk. Ik ben erg blij dat zoveel belangrijke
spelers op woongebied hun kennis, ervaring, ideeën en ambities
hebben gedeeld. Er ligt nu een goede basis om samen aan de slag te
gaan met de Woonvisie. Ik verheug me erop!”

Wat kunt u doen?
Medio 2017 moet de Woonvisie staan. De opgaven worden nu verder
uitgewerkt. Om de visie tot een succes te maken hebben we zo veel
mogelijk kennis nodig, niet alleen uit gemeentes en overheden,
maar juist uit de markt. Bent u of kent u een partij die zeker rond de
tafel moet zitten? Neem dan contact op met de projectleider van de
Woonvisie, Jeroen Laven, jeroen.laven@stipo.nl
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Economie Drechtsteden: herstel economie,
arbeidsmarkt blijft nog achter
Na jaren van kwakkelen ontwikkelt de landelijke economie zich weer gunstig. Dat geldt ook voor de Drechtsteden.
In ons recent gelanceerde dashboard economie onderscheiden we acht indicatoren, die zich in 2015 allemaal
positief ontwikkelden. De kaveluitgifte, de opname bedrijfsruimte, het aantal startende bedrijven en de winkelleegstand
ontwikkelden zich ook duidelijk positiever dan landelijk gemiddeld. De economische opleving komt vooralsnog echter
nog niet duidelijk tot uitdrukking op de arbeidsmarkt. Zeker niet in de Drechtsteden. Weinig arbeidsmarktindicatoren
vertonen in 2015 een positieve ontwikkeling, geen enkele indicator deed het beter dan landelijk gemiddeld.
Duidelijk herstel economie
Dat de regionale economie zich in 2015 goed herstelde zien we
duidelijk in onderstaande figuur. Alle acht indicatoren staan in de plus
ten opzichte van 2014. Het regionaal product (+2,3%) en het totaal
aantal banen (+1,1%; voorlopig cijfer) groeiden beide vrijwel even hard
als landelijk gemiddeld. De relatief grote groei van de kaveluitgifte,
de opname bedrijfsruimte en de startende bedrijven geeft reden tot
optimisme voor de toekomst. Verwacht mag worden dat de baanontwikkeling hierdoor de komende jaren de landelijke ontwikkeling
minstens bijhoudt. Waardoor het mogelijk ook weer wat beter zal gaan
op de regionale arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt blijft achter
Want op die regionale arbeidsmarkt vallen de ontwikkeling vooralsnog
tegen, hoewel er op zichzelf ook positieve ontwikkelingen zijn te melden.
Positief is bijvoorbeeld dat de bijstand in 2015 veel minder steeg dan in
2014 en nog maar nauwelijks meer dan landelijk gemiddeld.
Ook nam het aantal nieuwe online vacatures UWV fors toe en kon
Baanbrekend Drechtsteden meer mensen met een bijstandsuitkering
plaatsen bij werkgevers. En het in 2014 bereikte hoge niveau nieuwe
instroom techniek bij het Da Vinci College bleef in 2015 goed in tact.

Maar overall gezien deed de regionale arbeidsmarkt het slechter dan
landelijk gemiddeld, waarbij met name de toename van de jeugdwerkloosheid met 11,5% eruit springt. Afgezet tegen de bevolking 15-26 jaar
is die weliswaar nog betrekkelijk laag, maar door de gestage - bovengemiddelde - toename van de laatste jaren nadert die wel het landelijk
gemiddelde. Verder hebben zoals bekend met name ook ouderen het
moeilijk op de arbeidsmarkt. Onze regio is daarop geen uitzondering.

Eerste beeld 2016 gematigd positief
Het eerste beeld van 2016 voor de regio is gematigd positief. Het aantal
startende bedrijven neemt nog steeds toe en lag in het 1e kwartaal van
2016 12% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De instroom in de
WW daalde tot en met eind mei, het totale WW-volume kwam in mei
ook in een dalende lijn. In juni zien we echter weer een toename van
de instroom in de WW. Dit kan onder andere worden verklaard door
de recente faillissementen in de detailhandel. En opmerkelijk is de
grote terugval in groei van het aantal nieuw ontstane vacatures in het
2e kwartaal. Al met al blijven het ook economisch gezien spannende
tijden.

Frans Winterwerp
Onderzoekscentrum Drechtsteden

Horizontale as: ontwikkeling t.o.v. 2014

Ontwikkeling economie en vastgoed Drechtsteden 2015

Starters
4%, 3%
5%, 3%

Winkelleegstand
5%, 5%
5%, 4%
Kaveluitgifte
Opnames bedrijsfruimte

Regionaal product
Banen totaal*
1%, -0%
2%, -0%
4%, -1%
0%, -1%
Banen Maritiem*
Verkochte woningen

Verticale as: afwijking t,.o.v. landelijk gemiddelde in procent-punt

* voorlopig cijfer; NB: winkelleegstand is meer afgenomen dan landelijk en staat daarom
ook in het kwadrant rechtsboven
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Figuur 1 Jeugdwerkloosheid Drechtsteden, 2013-2016
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Werkloosheids- en bijstanduitkeringen aan jongeren tot 27 jaar
Hier bestaat een relatie met de per 1.1.2015 in werking getreden Participatiewet, waarmee de Wajong alleen nog toegankelijk is voor volledig arbeidsongeschikten. Gevolg
hiervan is een grotere instroom van jongeren in de bijstand.

Meer inzicht in uw
bedrijfsvoering?

74,7%

productiviteit

67,2%

taken afgerond

@

sales

81%

voorraad

“Wij helpen u graag met de
strategische en praktische
invulling van uw ICT.
Zullen we om te beginnen eerst
maar een kop koffie drinken?”

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

19

NIEUWS UIT DE DRECHTSTEDEN

Op de derde dag van de Provada 2016 vond de symbolische overhandiging plaats van de sleutel van het Rabopand op de Spuiboulevard.
De heer P. van Loon van Tres Invest bood als verkopende partij symbolisch de sleutel van het pand Spuiboulevard 160 aan wethouders Piet
Sleeking, Jasper Mos en directeur Stadsontwikkeling Gido ten Dolle aan. Ooms Makelaars trad bij deze transactie op voor Tres Invest. Deze
kleine ceremonie onderstreepte de eerste belangrijke stap in de gebiedsontwikkeling van de Spuiboulevard. Een toplocatie dankzij de
goede bereikbaarheid en de ligging tussen de historische binnenstad en het station.

Dordrecht en de regio
ook in 2017 op de Provada
Dordrecht presenteerde zich in juni voor het eerst op de vastgoedbeurs Provada; het ontmoetingspunt voor ontwikkelend,
bouwend en investerend Nederland. Vele professionele vastgoedpartijen, in 2016 meer dan 23.500 bezoekers,
komen jaarlijks bijeen in de Amsterdamse Rai. De deelname van Dordrecht was vooral gericht op een sterkere
positionering van Dordrecht in de (vastgoed)markt.
Dordrecht kijkt terug op een succesvolle beursdeelname.
Drie dagen lang hebben vele nieuwe en bekende partners in de
vastgoedwereld kennis gemaakt met de stad en zijn ontwikkelkansen.
Dit heeft geresulteerd in bijna 200 vervolgafspraken.
Vanwege dit succes wil het college van burgemeester en wethouders
van Dordrecht ook in 2017 deelnemen. Deelname in 2017 zal meer in het
teken staan van enkele concrete projecten. De Westelijke Dordtse Oever
en de Spuiboulevard/stationsgebied vormen de kern. Het college heeft
het voornemen ook de Drechtsteden te betrekken om naast de positie
van Dordrecht de positie van de regio te versterken.
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Dordrecht wil op de lange termijn het werken en wonen in Dordrecht
zo aantrekkelijk mogelijk maken, dat is in het belang van de inwoners
en ondernemers. De gemeente kan daar wel de regie op voeren, maar
heeft andere partijen nodig om dat te realiseren. Die partijen worden
onder andere ontmoet tijdens de Provada. Met goede samenwerkingspartners kan samen van waarde, toegevoegde waarde worden
gemaakt.

TITEL
Bedrijventerreinen

Bedrijventerrein LouterBloemen komt verder tot bloei
Sinds 1 januari 2013 exploiteert het Havenbedrijf Rotterdam de Zeehaven Dordrecht. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft
een sturende rol bij de ruimtelijke ontwikkeling van het Dordtse havengebied. In samenwerking met de Gemeente
Dordrecht en Stichting BIZ LouterBloemen werkt het Havenbedrijf aan de herontwikkeling van bedrijventerrein
LouterBloemen. BIZ staat voor Bedrijven Investeringszone, dat het voor ondernemers mogelijk maakt om gezamenlijk
te investeren in de kwaliteit van het bedrijventerrein.
Het havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Dordrecht en Stichting BIZ
LouterBloemen, als vertegenwoordiging van de ondernemers op bedrijventerrein LouterBloemen, nemen verschillende aspecten in acht bij
deze herontwikkeling, zoals bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en
leegstand. De uitkomsten van verschillende onderzoeken en de input van
ondernemers vormen de basis voor het te realiseren ontwikkelingsplan.

Huidige situatie
Het bedrijventerrein wordt beoordeeld als ‘redelijk functionerend’ en
heeft een gemiddelde score op economische waarde. Er is echter veel
onduidelijkheid over parkeermogelijkheden en de verkeersinfrastructuur.
Bovendien laat de ruimtelijke kwaliteit te wensen over. Er zijn relatief veel
doodlopende straten, verschillende wegprofielen en onduidelijkheid over
het onderscheid tussen openbare wegen en eigen terrein.

Veiligheid
Een ander belangrijk aandachtspunt is de veiligheid op het bedrijventerrein. Stichting BIZ LouterBloemen behartigt de belangen van
de ondernemers omtrent de kwaliteit, veiligheid en aantrekkelijkheid
van LouterBloemen. Jaarlijks betaalt iedere ondernemer naar rato van
de WOZ-waarde een bedrag ten behoeve van de BIZ. BIZ richt zich
momenteel vooral op veiligheidsmaatregelen. Op dit moment bekijkt
BIZ ook of er behoefte is aan andere vergelijkbare, gezamenlijke initiatieven, zoals glasvezelverbindingen, collectieve afvalverwerking en
collectieve energie inkoop.

Revitalisatie bedrijventerrein LouterBloemen
De plannen van het Havenbedrijf Rotterdam zijn inmiddels gepresenteerd, van input voorzien door de ondernemers van LouterBloemen
en in aangepaste vorm definitief gemaakt. Er zal in eerste instantie
geïnvesteerd worden in wegen, het park en de verdere openbare
ruimte. Het opnieuw inrichten van straten en wegen biedt ook kansen
voor de gebruikers en eigenaren van de panden op LouterBloemen.
Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen om daadwerkelijk aan de slag te kunnen om de ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerrein LouterBloemen een grote impuls te geven. De verwachting is
dat eind 2016 de eerste werkzaamheden aanvangen en in verschillende
fasen worden uitgevoerd, om de overlast voor de ondernemers zo veel
mogelijk te beperken.
Met het initiatief van de revitalisering in het achterhoofd van de ondernemers, is het eveneens gelukt om een volledig glasvezelnetwerk te
laten aanleggen door het initiatief van de BIZ.
Nadere informatie: www.bizlouterbloemen.nl

Lennard Bouwer
Voorzitter van de BIZ LouterBloemen
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Beveiliging op de Dordtse bedrijventerreinen
Het zal u als ondernemers ongetwijfeld al jaren een gerust gevoel geven, de camera’s op de Westelijke Dordtse Oever
gevestigde bedrijventerreinen: LouterBloemen, Krabbepolder/Zeehaven, Kil-I,Kil-II / Amstelwijck West, Kil-III.
De initiatiefnemers hiervoor waren destijds de Kamer van Koophandel, DOV, Werkgevers Drechtsteden en de Gemeente
Dordrecht om, gezien de steeds meer terugtrekkende controle / handhaving door de politie, in elk geval de toegang tot de
industrieterreinen te bewaken en zelfs op sommige terreinen ook de verkeersbewegingen vast te leggen.
Bij het opknappen van de
terreinen Louter Bloemen,
Krabbepolder / Zeehaven,
Kil-I, Kil-II / Amstelwijck West
is jarenlang door de Gemeente
uit de pot voor revitalisering
het benodigde geld gehaald
om voor deze terreinen ook
camera’s, opslagapparatuur
e.d. aan te schaffen, zodanig
dat ook naslag bij calamiteiten gedaan kon worden.
Voor Kil-III is omdat dit
terrein - nog steeds - in aanleg
is, circa 75% van het benodigde geld voor de aanschaf van dergelijke
apparatuur door de ondernemers zelf bijeen gebracht en kreeg men van
de Gemeente slechts een bijdrage van € 25.000,--.

lidmaatschap voorkomt dat ondernemers die financieel bijdragen aan
parkmanagement zich ergeren over “meelifters”.
De gevestigde bedrijven op Kil lll die verplicht zijn om deel te nemen
aan parkmanagement zijn van mening dat de collectiviteit overduidelijk haar nut heeft bewezen gezien de ervaringen welke de vereniging
inmiddels gedurende de afgelopen 15 jaar van haar bestaan heeft
opgedaan. Dit heeft duidelijk aantoonbaar een positieve uitwerking op
de bedrijven die op dit terrein gevestigd zijn. Het is toch voor iedere
eigenaar van onroerend goed op Kil-III van belang dat hun vastgoed
– mede door de uitstraling van het hele terrein - zijn waarde blijft
behouden.
Het bestuur van de vereniging voert vanaf 2001 al een actief beleid
om het terrein in elk geval – in de ruimste zin des woord – op orde te
houden en zo ook de organisatiegraad op het terrein steeds maar weer
op een zo’n hoog mogelijk peil te houden.
Parkmanagement op Kil-III is meer dan alleen maar camera’s, maar ook:

We kunnen dan ook zeggen dat er in Dordrecht een uitstekende veilige
en economische basis is voor de ondernemers op de industrieterreinen.
Veiligheid is echter niet alleen een camerasysteem, maar ook een
schoon en fris terrein met werkende straatverlichting, alsmede ook
gemaaid gras, duidelijk overzicht, goede parkeerfaciliteiten, etc. etc.
Hierin slaagt het ene terrein beter dan het andere.

• Bewaking & surveillance, met als gevolg: weinig criminaliteit;

Voor de nabije toekomst zijn de terreinen Louter Bloemen en
Krabbepolder / Zeehaven van plan hun structuur te intensiveren
middels een BIZ, een gebied waar ondernemers middels een gekozen
bestuur zelf bepalen door middel van een vastgestelde bijdrage wat
zij op dit gebied willen ondernemen. Hiermee kan het bestuur zaken
inkopen, zoals camera’s, surveillancediensten of andere diensten/faciliteiten mits dit ten goede komt aan de terreinen.
Een aantrekkelijk punt van Dordtse Kil-III is de ‘saamhorigheid op dit
terrein’. Van begin af aan is er een ‘Vereniging Beheer Dordtse Kil-III’
actief, een soort vereniging van eigenaren waar iedere op het terrein
gevestigde ondernemer verplicht zitting in heeft. De vereniging betaalt
collectieve voorzieningen en het parkmanagement. Dat verplichte

• Gladheidbestrijding o.a. door preventief strooien bij sneeuwval

• Beveiliging camera’s inclusief kentekenregistratie;
• Groenonderhoud in eigen beheer (maaien van het gras, snoeien
van het groen);
• Schoonhouden bedrijventerrein (vegen van de bestrating,
vuil en afval beheersing );
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en gladheid;
• Interne bewegwijzering;
• Beheersing van overlast van verkeerd geparkeerde vrachtwagens;
• Collectieve inkoop voor: ophalen huisvuil; aanleg glasvezel;
energie e.o.;
• KVO-B Certificering, met periodieke schouwronden;

• Openbaar vervoermanagement, waaronder:
- Busverbinding met het centrum van Dordrecht; Bushokjes bij

• Serieuze gesprekspartner bij zowel de Gemeente, ROM-D,
Brandweer, Politie, Omgevingsdienst en Waterschap.

de bushaltes;
- Veilige route voor voetgangers; met als gevolg ‘geen voetgangers
meer op rijbaan of grasbermen’;
- Het tijdelijk uitlenen van elektrische fietsen aan personeel van de
bedrijven voor woon-werkverkeer; beter voor de bereikbaarheid en
doorstroming van de WDO-regio, waardoor minder autokilometers

Ad van den Berg is directeur van ParkTrust b.v., een organisatie die o.a.
op Kil-III parkmanagement uitvoert, Rob Heijkoop is directeur/eigenaar
van Rob Heijkoop Trading b.v. en al jaren namens de Werkgevers
Drechtsteden betrokken bij de beveiliging van voornoemde terreinen
op de Westelijke Dordtse Oever. (met dank aan Henk Wiekart, voorzitter
VVE Kil III)

en derhalve minder luchtvervuiling;
- Webcam “knooppunt A16 / N3 / Kiltunnel “voor file informatie in
Dordrecht West i.v.m. de dagelijkse verkeersontsluiting van het

Ad van den Berg
en Rob Heijkoop

bedrijventerrein (www.filecamdrechtsteden.nl);
• Communicatie met de ondernemers via eigen website en een
periodieke Kil-III krant en onlangs is bij de ingang van het terrein
tevens een digitaal informatiebord gerealiseerd.
Van de ondernemers voor de ondernemers;
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Bent u bereikbaar?
Drechtsteden en het bedrijfsleven zetten belangrijke stappen voor een betere doorstroming van de regio. 28 bedrijven
hebben de intentieverklaring getekend om 10% uit de spits te halen voor 2017.
Waarom?
Maar waarom zouden we ons als bedrijfsleven en Drechtsteden bezig
houden met bereikbaarheid? “Een goede bereikbaarheid is een
voorwaarde voor een vitale en economisch sterke regio, geeft Anna
Schouten aan (projectmanager van het zakelijke platform). Natuurlijk
zijn infrastructurele maatregelen noodzakelijk om de doorstroming te
verbeteren, zoals de geplande verbeteringen op de N3 – A15 – A16 .
Maar alleen asfalteren is geen structurele oplossing, juist maatregelen
op het gebied van mobiliteitsmanagement versterken de infrastructurele agenda. In gezamenlijkheid kunnen we veel bereiken, zeker voor
de langere termijn.´

Sandelingenknoop
Een goed voorbeeld is de Sandelingenknoop bij Zwijndrecht en Hendrik
Ido Ambacht. Juist de samenwerking tussen de regio en de ondernemersverenigingen heeft ertoe geleid dat de Sandelingenknoop
aangepakt wordt. Een infrastructurele aanpassing die samen met 200
spitsmijdingen de doorstroming zal verbeteren.

Samen Bereikbaar
Om ‘slimmer reizen’ handen en voeten te geven is vanuit de
Drechtsteden en de Verkeersonderneming het mobiliteitsplatform
Samen Bereikbaar opgezet (www.samenbereikbaar.nl). Een zakelijk
platform op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid.
Het platform is van en voor de aangesloten organisaties.
Het platform biedt kennis en expertise op het gebied van mobiliteitsmanagement, om de aangesloten bedrijven te helpen de doelstelling
te halen. Maar het gaat veel verder dan een kennisplatform. Naast
bijeenkomsten, is het platform de aangewezen plek voor bedrijven om
zich te verenigen om zo zaken op de agenda te zetten. De agenda van
het platform wordt bepaald door de aangesloten ambassadeurs.

Zo is er de vraag neergelegd om te onderzoeken of de waterbus
wellicht kan uitbreiden naar Kil 1, 2, en 3. Maar is ook de
vraag ontstaan om een nulmeting te ontwikkelen met een
bondige rapportage zodat bedrijven inzicht krijgen in hun eigen
bereikbaarheidsbehoefte.

Oproep
We zijn super trots dat er op 30 juni jl. 28 bedrijven de intentieverklaring hebben ondertekend en zich verbinden aan het platform. Maar
dit is pas het begin. Ben u bereikbaar? En bent u bereikbaar voor ons?
Jacob Klink is partner ambassadeur vanuit Werkgevers Drechtsteden, ik
daag u uit om zich als bedrijf ook aan te sluiten als ambassadeur bij dit
initiatief. Alleen samen kunnen wij u en uw bedrijf bereikbaar houden!

Agenda 2016
September – december:
Eerste nulmetingingen bij aangesloten bedrijven uitvoeren
Oktober – november:
Bijeenkomst Logistiek in de Drechtsteden
November:
Gunning aanbesteding van Marktplaats voor diensten.
Pilots innovatieve mobiliteitsdiensten (start-ups)
November – December:
Bijeenkomst eerste resultaten nulmetingen, hoe nu verder?
En tot eind december:
• Wild van de spits campagne
(http://www.filedier.nl/algemeen/filedier-is-wild-spits/)
• Fietskortingsregeling
(http://www.filedier.nl/fiets/regeling-e-bike-en-scooter/)

Anna Schouten
Turn Business Improvement
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verbinden in ‘t

Projectontwikkeling en Advies
Arbeidsmarkt en Onderwijs

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.

www.nextech-innovatie.nl

Platform 4 | Stationsplein 4j | 3331 LL Zwijndrecht
M 06 51508417 | E arie@quadraet.nl
I www.quadraet.nl
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Update Rijkswaterstaat m.b.t. stand van zaken
wegenverkeersnet Drechtsteden
Rijkswaterstaat werkt aan een goede doorstroming en veilige wegen. Momenteel wordt in Drechtsteden een aantal
projecten voorbereid, in samenspraak met gemeenten, provincie Zuid-Holland, Prorail, het waterschap, ondernemers en
bewoners. De fasering van deze projecten wordt afgestemd om de bereikbaarheid in de regio te kunnen garanderen.
Aansluiting A16-N3
Het vele verkeer ter plekke zorgt voor lange files in de spits en
onveilige situaties. Er wordt een kwart klaverblad aangelegd met een
lange invoegstrook, zie schetsontwerp. De strook loopt als parellelbaan door tot parkeerplaats De Zuidpunt. Bij de planontwikkeling voor
het gebied Westelijke Dordtsche Oever (WDO) hoort een nieuw bedrijventerrein: Dordtse Kil IV. Het ontwerp voor de nieuwe aansluiting
houdt rekening met de bereikbaarheid van het toekomstige bedrijventerrein; nieuwe op- en afritten zijn onderdeel van het ontwerp.
Het bestemmingsplan wordt in het voorjaar 2017 vastgesteld.
Uitvoering van het project is voorzien in de periode 2018-2020.
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Aansluiting A15-N3
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De capaciteit van de huidige aansluiting van de N3 en N214 op de A15,
ter hoogte van Papendrecht, is te beperkt voor het verkeersaanbod.
Omdat dit vaak tot lange files leidt, verbetert Rijkswaterstaat de
aansluiting. Dit zorgt voor een betrouwbaardere reistijd en betere
doorstroming, verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de regio.
Er komt een directe aansluiting van de A15 op de N214 en op de N3
(verkeerslichten verdwijnen). Op de N214 wordt de huidige rotonde
(met aansluitingen op de Veerweg en de Parallelweg) vervangen door
een kruispunt met verkeerslichten. De verschillende carpoolplaatsen
langs deze wegen worden samengevoegd tot één grote carpoolplaats
ten oosten van de N3/N214. Het ontwerp van de aansluiting is vastgesteld met instemming van de betrokken partijen.
De uitvoering vindt plaats in de periode 2017-2019.
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Reconstructie N3
De N3 verbindt de A15 en A16 bij Dordrecht en is ca. 10 km lang. De weg
voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen vanwege verzakking,
als gevolg van toegenomen verkeer. Dit moet worden hersteld. Rijk en
regio zetten hierbij sterk in op duurzaamheid.
Het project is nog in de verkenningsfase.

A15 Papendrecht-Sliedrecht
De A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht staat in de file top 50 . De
files leiden tot hoge economische schade en verslechterd woonklimaat.
Daarnaast zorgen de files in toenemende mate voor sluipverkeer op
het onderliggend wegennet van gemeenten langs de A15 (o.a. de N214)
en voor verkeersknelpunten op deze sluiproutes. Binnenkort vindt
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besluitvorming plaats over een nieuw ontwerp. Als de financiering rond
komt wordt ingezet op een robuuste oplossing: een permanente 3e
rijstrook en vluchtstrook op zowel de noord- als zuidbaan. Daarna volgt
een openbare tracéwetprocedure waarin iedereen zijn zienswijze op de
plannen kenbaar kan maken.
Uitvoering van het project is voorzien in de periode 2019-2021.

Susanne Berkers
Secretaris Cluster Aansluitingen
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Herontwikkeling van de haven van
Dordrecht tot vitaal zeehavengebied
De zeehaven van Dordrecht is met haar 290 hectare aan havengebied en aangrenzende bedrijventerreinen een uniek gebied.

De landinwaartse ligging in combinatie met de waterdiepte van 9,45 meter maken de haven geschikt voor zowel zee- als
binnenvaartschepen. Ook is de haven goed verbonden via de weg en goederenspoorlijn. Het Havenbedrijf Rotterdam is de
haven aan het ontwikkelen tot een vitaal en aantrekkelijk zeehavengebied, Dordrecht Inland Seaport.
Ontwikkelvisie
Als exploitant van de Dordtse Zeehaven heeft het Havenbedrijf
Rotterdam een lange termijn visie opgesteld. Naast het uitbreiden van
havengerelateerde activiteiten in het havengebied, is het stimuleren
van private investeringen door bestaande bedrijven hierin een belangrijk onderdeel.

1. Ruimte voor haven gerelateerde bedrijvigheid
Een aantal bestaande klanten heeft inmiddels in gesprekken aangegeven te willen groeien. Ook lopen er gesprekken met nieuwe potentiële klanten, die een bijdrage kunnen leveren aan het maritieme
cluster. Bedrijven die een waterlocatie hebben maar niet havengebonden zijn verplaatsen we waar mogelijk naar de omliggende
bedrijven terreinen. Zo creëren we groeiruimte.

2. Ondernemers- en investeringsklimaat verhogen
De Zeehaven Dordrecht is de plek voor de maritieme maakindustrie,
logistieke dienstverlening en de overslag van droge bulk (zoals kolen,
ertsen, biomassa, granen, etc.), natte bulk (zoals olieproducten,
chemicaliën, plantaardige oliën & vetten, etc.) en breakbulklading
(stukgoed). Door het gebied een representatieve en aantrekkelijke
uitstraling te geven, zullen zowel bedrijven als mensen er graag
komen. Om de economische waarde creatie op de langere termijn te
stimuleren hebben Havenbedrijf en gemeente Dordrecht een beeldkwa-

liteitsplan opgesteld. Dit plan maakt deel uit van de welstandsnota
Dordrecht. De komende jaren investeert het Havenbedrijf Rotterdam
fors in de openbare ruimte; op groenvoorziening, parkeergelegenheid en verkeersinfrastructuur. Eind 2016 worden op bedrijventerrein
LouterBloemen de eerste stappen voor deze herontwikkeling al gezet.

3. Integrale ontwikkeling van de WDO
Westelijke Dordtse Oever (WDO) is een gebied met een sterke
maritieme industrie en biedt veel kansen voor Dordrecht Inland
Seaport. De integrale ontwikkeling van de WDO is één van de kernopgaven van de gemeente en het Havenbedrijf is hier nauw bij betrokken.
Het havengebied biedt carrière kansen en de zeehavenbeleving
krijgt een attractief karakter voor omwonenden. Daarom ontwikkelen gemeente Dordrecht en Havenbedrijf gezamenlijk een plan
voor marketing, promotie en acquisitie voor de Westelijke Dordtse
Oever. Daarnaast is er een samenwerking met Rijkswaterstaat om
de aansluiting van de N3 op de A16 te verbeteren. En is er een traject
gestart om de Dordtse zeehaven mee te nemen in de nieuwe openbaar
vervoer-concessie Drechtsteden/Alblasserwaard- Vijfheerenlanden.
https://www.portofrotterdam.com/dordrecht

Susanna van Breugel
Communicatie Adviseur
Havenbedrijf Rotterdam N.V.
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Nieuws van de Kamer van Koophandel

VERNIEUWING ONDERNEMERSPLEIN ROTTERDAM
Het fysiek Ondernemersplein Rotterdam staat binnenkort in de steigers! Op dit Ondernemersplein – gevestigd op de
begane grond en eerste verdieping van de KvK locatie Rotterdam- bieden inmiddels zo’n 12 landelijke en regionale publieke
partners face- to- face dienstverlening (spreekuren, bijeenkomsten) aan voor ondernemers. Naast de KvK zijn dit onder
meer de Belastingdienst, het UWV ( ondernemersdienstverlening), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
en regionale partners zoals de gemeente Rotterdam. De Drechtsteden besluiten binnenkort over de aansluiting op het
Ondernemersplein in Rotterdam.
De realisatie van fysieke Ondernemerspleinen is een landelijke
(kabinets)doelstelling. Doel is bundeling van face-ondernemersdienstverlening van vooral publieke organisaties in één fysiek loket. Digitaal
vindt deze bundeling plaats in het Digitale Ondernemersplein
(www.ondernemersplein.nl).
Voordelen voor ondernemers zijn meer gemak, kwaliteit en synergie
in de dienstverlening van publieke partners en geen lange weg tussen
overheidsloketten. De KvK heeft sinds 2014 de wettelijke regie en
beheertaak voor de fysieke pleinen. De Ondernemerspleinen zijn
ingericht op de vijf hoofdlocaties van de KvK in Nederland, waaronder
dus Rotterdam.
Het gaat goed met de Ondernemerspleinen: de targets voor het aantal
ondernemers dat gebruik maakt van de Ondernemerspleinen worden
ruim gehaald. Maar om nog beter te kunnen voorzien in de ondernemersvraag heeft de KvK begin dit jaar besloten een extra slag te
maken: in samenwerking met de partners werkt de KvK aan het Project
Vernieuwing Ondernemerspleinen met Rotterdam als pilot. Een intensieve klus! Het gaat om het aanbod (het fysiek ondernemersplein is in
de eerste plaats een dienstverleningsconcept), om de praktische zaken
(inrichting en ICT ) en zeker ook om communicatie naar ondernemers.
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Inmiddels is een ontwerpplan gereed. De KvK maakt dit plan zeker
niet alleen, maar in intensieve samenwerking met de partners. Én met
ondernemers: de mening van de ondernemers is cruciaal.
Basis voor de vernieuwingsplannen zijn de ondernemersbehoeften uit
de metingen die in opdracht van de KvK worden uitgevoerd bij starters,
ZZP’ers en het MKB. Maar daarnaast is de mening van ondernemers
over de nieuwe plannen belangrijk: zijn we op de goede koers?
Daarvoor nodigde de KvK voor de zomer een aantal ondernemers uit
om vanuit hun bedrijf en vakkennis mee te denken over de eerste
plannen voor het vernieuwde ondernemersplein.
Ook de WD bestuursleden Bert de Winter en Wico van Helden waren
bereid om hun tijd en expertise beschikbaar te stellen. Belangeloos,
voor het brede ondernemersbelang. Daar zijn we heel blij mee!
De planning is dat het project medio 2017 wordt afgerond.
En natuurlijk zijn de Werkgevers Drechtsteden daarna van harte
welkom op het vernieuwde Ondernemersplein in Rotterdam!

Alize de Snoo
Senior Adviseur Ondernemersondersteuning KvK

Pensioen

Verplicht pensioen voor zzp’ers?
Het kabinet denkt na over verplicht pensioen voor zzp’ers. Staatssecretaris Klijnsma wil het pensioen verplichten, omdat
er steeds meer zzp’ers zijn, inmiddels al 800.000. Een kwart hiervan bouwt geen pensioen op. Eerder riep de Autoriteit
Financiële Markten op tot het verplicht stellen van pensioenopbouw voor zzp’ers. ZZP Netwerk Nederland steunt het plan
van de AFM. ‘’Er is een groep zzp’ers die structureel niets opzij legt voor later. Deze zzp’ers vormen een tikkende tijdbom
en zetten toekomstige overheidsfinanciën bij voorbaat al onder druk.’’ schrijft de organisatie in een persbericht.
Is verplicht pensioen voor zzp’ers verstandig?
Die vraag valt in mijn optiek enkel te beantwoorden in de context van
een samenhangende visie & aanpak arbeidsmarkt. Hierbij is het van
belang eerst te kijken naar de oorzaak van de harde groei van het
aantal zzp’ers om daarna de definitie van het zzp-schap onder de loep
te nemen.
De oorzaak van de harde groei heeft voornamelijk te maken met een
te rigide arbeidsrecht. Zo heeft de versoepeling van het ontslagrecht
de ondernemer vooral extra administratieve lasten en kosten opgeleverd. De werkgever kan niet langer de ontslagroute bepalen en het
dossier moet precies voldoen aan 8 vaste ontslaggronden. Dat laatste
maakt de kans op ontslag aanzienlijk lager. Volgens kantonrechter Wim
Wetzels, tevens voorzitter van de Expertgroep Arbeidsrecht binnen
de Rechtspraak, wijzen kantonrechters meer ontslagverzoeken van
werkgevers af. De praktijk is grilliger dan de wetgeving voorziet. Ook
het arbeidsrisico is voor bedrijven toegenomen. Voor kleine ondernemers is de loondoorbetalingsplicht bij ziekte & arbeidsongeschiktheid
weliswaar teruggebracht naar 1 jaar, maar werkgevers dienen het
WGA-risico (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte) van hun
werknemers gedurende een periode van 10 jaar voor eigen rekening te
nemen of het risico te verzekeren bij een verzekeraar.
Het werken met zzp’ers reduceert het arbeidsrisico en administratieve lasten aanzienlijk. Geen wonder dat werkgevers steeds vaker
kiezen voor zzp’ers. Die keuze wordt vooral als een probleem gezien
door vakbonden en linkse partijen in het parlement en kabinet. Zij
zijn - onder meer - van mening dat werkgevers medewerkers dwingen
om zzp’er te worden. Al geldt dit slechts voor een kleine minderheid
van het aantal zzp’ers, zij hebben een punt. Hoeveel thuiszorgwerkers
zouden zelf voor het ondernemerschap kiezen? Het minder rigide
maken van het arbeidsrecht helpt bij het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Een beperking van de arbeidsrisico’s en het terugdringen
van de administratieve lasten zullen bedrijven eerder doen besluiten
mensen in dienst te nemen. Hierdoor professionaliseert de zzp-markt;
de consultant zal voor het zzp-schap kiezen, de thuiszorgmedewerker
voor een dienstverband. De zzp’er wordt een zp’er: zelfstandige professional. De zelfstandige professional laat zich makkelijker definiëren
dan de zzp’er. Het kabinet probeert vandaag een definitie aan zzp’ers
te geven op sectoraal niveau, maar dat blijkt uiterst lastig. De meeste

branches is het nog niet gelukt om een modelovereenkomst te sluiten
met de belastingdienst.
De helft van de voorgelegde modelovereenkomsten is door de belastingdienst afgekeurd en slechts 17% goedgekeurd. Om recht te doen
aan de praktijk wordt door brancheorganisaties en belastingdienst
ingezoomd op beroepsniveau, maar dat leidt tot een verveelvoudiging
en versnippering van de modelovereenkomsten. Dat gaat ten koste
van de handhaving. Zoals we de arbeidsmarkt vandaag georganiseerd
hebben, is het ondoenlijk om een definitie te geven aan het zp-schap.
De vraag of pensioen verplicht moet worden gesteld voor zp’ers, is
pas te beantwoorden als we het arbeidsrecht minder rigide hebben
gemaakt en het zp-schap van een definitie hebben voorzien. Wellicht is
het daarbij zinvol om eerst de vraag te beantwoorden hoe blij zzp’ers
vandaag zouden zijn met hun ingelegd geld als hiertoe 10 jaar geleden
besloten was. De beleggingsresultaten van pensioenfondsen zijn laag
vandaag en Dick Sluimers - directeur van pensioenuitvoerder APG - zegt
dat we echt af moeten van het idee dat we aan het eind van de streep
70 procent overhouden.
De relatief korte zzp-tijd maakt de pensioenopbrengsten voor zzp’ers
mogelijk nog geringer. De gemiddelde leeftijd van de startende ondernemer is immers 38 jaar!
Naar mijn mening kan beter gekeken worden op welke andere wijzen
de zp’er kan sparen voor zijn oude dag. Wellicht is het beter om de
fiscale mogelijkheid om te bouwen en een oudedagsreserve verder uit
te breiden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via een verhoging vrijstelling
fiscale oudedagsreserve, een versoepeling van de wet- en regelgeving omtrent de lijfrentepolis en het sneller laten afbetalen van de
hypotheekschuld. In ieder geval is het zaak om de keuzevrijheid van de
zp’er niet te beperken, maar juist uit te breiden. De zp’er kan dan kijken
wat hem het beste past en het is mijn overtuiging dat dit meer effect
heeft dan het verplicht stellen van pensioen.

Remco Valkman
NestrX
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Juridische column

Vuile was
Sommige gezegdes verdienen het eigenlijk om in de wet opgenomen te worden. Ze blijken steeds opnieuw waar.
Denk aan: “spreken is zilver, zwijgen is goud”. Dat gaat vaak op in arbeidsrechtland. Arbeidsrecht is namelijk relatierecht.
Het gaat om persoonlijke verhoudingen, verbindingen, gevoelens en emoties. En dan blijkt zwijgen soms toch wel lastig.
Ik neem u mee naar twee praktijkvoorbeelden.
Als werkgever en werknemer afscheid nemen, is doorgaans een van de
afspraken dat partijen zich niet negatief over elkaar uit zullen laten.
Ook niet als een werknemer eerder op staande voet is ontslagen of
flink heeft gedisfunctioneerd. Maar ook als die afspraak er niet is, kan
een werkgever onrechtmatig handelen door mededelingen te doen over
een werknemer. Zelfs als dat om feitelijke juiste mededelingen gaat.
Meneer X was ergens op staande voet ontslagen vanwege voor de
werkgever onacceptabel gedrag. Hij vocht het ontslag aan maar hij
vond een nieuwe baan bij een bank met de letter R. Om een of andere
reden nam de bank met de letter R contact op met de ex-werkgever en
werd het de bank duidelijk dat de werknemer eerder op staande voet
was ontslagen. Dat leidde tot beëindiging van het nieuwe contract.
Mister X sprak zijn voormalige werkgever aan. En met succes. De
rechtbank vond de uitlating onrechtmatig en de ex-werkgever werd
verantwoordelijk gehouden voor de inkomensschade. Voorzichtig dus
met mededelingen over “de was”. Zeker als het om vuile was gaat.
In de praktijk komt het omgekeerde ook voor, een werknemer laat zich
negatief uit over de voormalige werkgever. Ook die was kun je beter
binnen te drogen hangen. Na afloop van het dienstverband ventileerde ex-werknemer Y allerlei negatieve berichten over de voormalige
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werkgever op zijn eigen website. En ook op sites van Vara Kassa, Tros
radar en youtube. En dat mag niet, werknemer werd veroordeeld om
zich daarvan te onthouden. Maar de vuile was stopte niet. Werknemer
kreeg een bedrag aan dwangsommen voor de kiezen maar zelfs dat
hielp niet. Het leidde er uiteindelijk toe -en dat is toch wel uniek- dat
er lijfsdwang werd gevorderd en werd toegewezen. En lijfsdwang
betekent dat de meneer gevangen gehouden mocht worden met het
doel om hem er toe te bewegen dat hij aan zijn verplichtingen zou
voldoen. In de praktijk heeft een werkgever serieuze mogelijkheden om
ex-werknemers aan te spreken als zij de vuile was buiten hangen. Mét
een afspraak om zich niet negatief over elkaar uit te laten, gaat dat wat
gemakkelijker, maar ook zonder een afspraak liggen er mogelijkheden.
De vuile was moet dus binnen te drogen worden gehangen. In het geval
van lijfsdwang is er wel een voordeel voor de ex-werknemer: zijn was
wórdt dan een tijdje voor hem gedaan. Daarover zal meneer mogelijk
wel te spreken zijn.

Paul Visser
Advocaat Moree Gelderblom advocaten

Nieuws van de WD

Nieuwe ronde Ondernemerstafels
De WD is begin 2012 begonnen met de opzet van Ondernemerstafels. Na een aantal keren een ronde doorlopen te
hebben, willen we nu inventariseren of er liefhebbers zijn voor een volgende ronde. Iedereen die hieraan wil deelnemen
vragen we zijn/haar belangstelling te uiten.
Voor diegene voor wie het fenomeen van een ondernemerstafel nieuw
is, volgt hieronder een korte toelichting.
Ondernemers moeten vaak lastige knopen doorhakken. Goede raad is
duur en het ondernemerschap kan eenzaam zijn. Zou u in alle vertrouwelijkheid over uw plannen, ideeën, ervaringen en twijfels over het
ondernemen willen klankborden met andere DGA’s of met Directeuren
in loondienst? Daarvoor vormen de Ondernemerstafels die de WD opzet
voor louter en alleen DGA’s en specifiek Directeuren in loondienst een
prachtige gelegenheid.

De Ondernemerstafels:
• Bestaan óf alleen uit DGA’s óf alleen uit Directeuren in loondienst,
werkzaam in de Drechtsteden. Indien u iemand kent die tot deze
categorie behoort, die nog geen WD lid is en die u wilt laten
deelnemen om de WD te leren kennen, neemt u dan contact op met
het secretariaat.
• Bestaan uit groepjes van elk zes of zeven personen. Zijn zeer
gevarieerd samengesteld, geen concurrenten in één groepje.
• Elk lid ontvangt een keer de groep om in alle vertrouwelijkheid te

spreken over zaken die de ondernemer bezig houden.
• Als ieder tafellid een keer de groep ontvangen heeft, wordt de
Ondernemerstafel opgeheven (uiteraard is het mogelijk desgewenst
met z’n allen of met enkelen uit de groep door te gaan).
• De leden garanderen een vertrouwelijke, besloten sfeer tijdens de
gesprekken van de Ondernemerstafels.
• Aanwezigheid bij de bijeenkomsten is een voorwaarde voor succes.

Aanmelden
Graag ontvangen wij uiterlijk 15 november 2016 uw aanmelding via
wd@werkgeversdrechtsteden.nl. Indien u dat wenst kunt u speciale
wensen doorgeven ten aanzien van de samenstelling van de tafel.
Wij zullen bij het samenstellen van de Ondernemerstafels trachten met
uw wensen rekening te houden. Na een inventarisatie van de reacties
worden de Ondernemerstafels samengesteld en startbijeenkomsten
georganiseerd.
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Column dag uit het leven van...

Christian
Krijnen
Dag uit het leven van Christian Krijnen.
Bedrijfsleider van Crayestein Golf in Dordrecht.

Het beschrijven van een dag uit mijn leven is niet eenvoudig, want
gelukkig is er geen één hetzelfde. De enige constante factor is dat
wij met ons gezinnetje dagelijks om 07.30 de wekker zetten en ik
(uiteraard na wat gehaast met onze 2 dochters) hen meestal stipt om
08.30 uur aflever op de basisschool. Daarna hop in de auto en op weg
naar Dordrecht.
Aangekomen begint de dag uiteraard met een bakje koffie en voordat
ik op weg ga naar mijn kantoor heb ik al aardig wat vrolijke golfers
een goedemorgen gewenst. Bij Crayestein spelen vooral veel vaste
bezoekers/leden en bedrijven, en het doet me deugd de meeste
met hun voornaam te kunnen en mogen begroeten. Er is uiteraard
altijd bedrijvigheid op de golfbaan, we zijn immers 363 dagen per
jaar geopend en onze klanten lopen bij ons letterlijk de deur plat.
Doorgaans begint de dag met het doorspitten van de mailbox, maar
meestal heb ik het de avond ervoor toch niet kunnen laten om thuis het
een en ander te beantwoorden.
Maar vandaag hebben we een druk event, een golfdag met shotgunstart en clinic! Zeker in de zomerperiode zijn er veel bedrijven die hun
klanten en/of personeel in het zonnetje willen zetten en hiervoor een
compleet verzorgde golfdag organiseren. Met de contactpersoon stem
ik de laatste aan- en afmeldingen af en daarna maken we samen de
wedstrijdtafel klaar. Met mijn collega/zwager Jordy stem ik de laatste
dingetjes af voor wat betreft de horeca. Sinds een aantal jaartjes is dat
niet meer mijn verantwoordelijkheid en ik kan er op vertrouwen dat ook
dat in orde komt.
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De eerste gasten arriveren en worden netjes ontvangen met een bakje
koffie en lunchbuffet. De klok van 13.00 uur nadert en dus is het tijd om
de wedstrijd en clinic te starten. Dan is er voor mij even rust….
Een golfclinic en/of wedstrijd duurt gemiddeld 4 tot 5 uur, dus we
hebben voldoende tijd om het restaurant en terras in orde te maken
voordat de gasten weer terug komen. Samen met de organisatie rij
ik nog een rondje door de baan, even checken of alles daar goed
doorloopt en iedereen tevreden is.
Einde van de middag, dorstig en met een lichte trek komen alle
gasten weer terug bij het clubhuis en leveren hun scorekaarten in. De
directeur krijgt netjes een overzicht van me waarmee hij de prijsuitreiking kan doen, en mijn taak zit er op. Zo rond etenstijd meld ik me af
en vertrek met een voldaan gevoel richting huis, alles goed gegaan en
iedereen tevreden. 20 minuutjes later valt dan thuis de deur in het slot,
(vaak) nog net op tijd om mijn meisjes een nachtzoen te geven.

NIEUWS VAN DE LEDEN

De e-Accountancy middag
De e-Accountancy middag vond plaats op 22/09/2016 en werd
georganiseerd door Heeros Nederland BV. Heeros is opgericht in het
jaar 2000 in Finland en is een IT-bedrijf dat cloud-based financiële
oplossingen ontwikkelt. Er werden meerdere presentaties gegeven
over e-Invoicing (e-facturatie) en digitaliseren in het algemeen. Hierbij
kwamen zowel de uitdagingen, de mogelijkheden als de voordelen voor
proactieve administratie- en accountantskantoren aan bod.
Matti Lattu, CEO van Heeros Plc, opende met zijn presentatie over
e-facturatie en digitalisatie in Finland, een land dat voorloopt
wat betreft adoptie van e-facturatie. Desalniettemin zijn nu ook
in Nederland alle signalen voor significante groei van e-facturatie
aanwezig die destijds ook in Finland te zien waren.
“Trust is good, control is better!” zei Kai Stenvik, ICT-manager van
Pilkington Automotive Finland. Door het digitaliseren van inkoopfacturen en digitaal goedkeuren van inkoopfacturen, heeft het bedrijf al
het financiële papierwerk de deur uit gedaan en kan er al 5 dagen na
maandafsluiting worden gerapporteerd (voorheen 30 dagen).
De kosten daalde hierdoor aanzienlijk. Het goedkeuren van een factuur
is niet meer plaatsgebonden door de mobiele applicatie voor het
bekijken en controleren van facturen.
Henk Menks, Staelmeesters Accountants en Adviseurs, sprak over de
rol van Heeros binnen zijn bedrijf. Naast Heeros maken ze ook gebruik
van andere cloudoplossingen voor het financieel managen en

rapporteren aan hun klanten. “Wil je als accountantskantoor nog
bestaan over 5 jaar, dan ontkom je er niet aan dat je digitale services
moet gaan ontwikkelen.” Klanten van Staelmeesters zijn zeer tevreden
over de modulaire opbouw van de oplossingen, ze brengen het beste van
alles samen. Vooral de prettige samenwerking met Heeros en workflow
oplossing voor inkoopfacturen heeft tevreden klanten tot gevolg.
Michiel Henneke, SimplerInvoicing, besprak de positie van e-facturatie in
de Nederlandse markt. Heeros is lid van het SimplerInvoicing netwerk,
wat betekent dat klanten direct e-facturen kunnen ontvangen.

Nieuwe Leden

DB Work
DB Work is opgericht om een nieuwe standaard te zetten in de
uitzend- en werving- en selectiebranche in Nederland, Duitsland en
Roemenië. Met onze uitgebreide kennis van deze markten, kunnen we
onze klanten even betrouwbare als complete oplossingen bieden voor
ieder personeelsvraagstuk.
Als het gaat om technische, industriële, administratieve en commerciële banen. In alle gevallen zien wij mogelijkheden om u te helpen.
Al bij de start, toen DB Work werd opgericht als zelfstandig opererend
onderdeel van de wereldwijd toonaangevende Den Breejen Groep,
hadden we onze ambitie heel scherp voor ogen. We wilden bruggen
slaan tussen competenties en kostenbeheersing, door inzet van
Nederlandse en Roemeense vakmensen.

Immers, waar werkgevers kampen met uitdagingen op het gebied van
personeelsbezetting, bieden wij services en oplossingen in uitzend- &
detacherings- en werving en selectie diensten die de best mogelijke
kwaliteit garanderen en tegelijk bijdragen aan het behalen van de
financiële doelen. Onze Nederlandse vakkrachten én onze Roemeense
vakkrachten maken het verschil.

Contactpersoon: John den Breejen
T 0184 430812
E j.denbreejen@breejen.com
W www.dbwork.com
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Nieuwe Leden
TITEL

A&P
Onder het motto: “facilitair totaalleverancier met een groen hart’’ leggen wij al bijna 25 jaar een compleet concept
neer bij onze klanten.Wij bieden een totaalpakket van facilitaire producten, lang houdbare food producten en dranken
waarbij alle inkoop- en distributiezorgen voor u uit handen genomen worden. Van bedrijfskleding tot keukenartikelen
en van papierwaren tot textiel. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor EHBO en BHV artikelen inclusief de periodieke
controles van EHBO-koffers, AED’s en Evac+Chairs.
Na het winnen van de MVO award in de Drechtsteden (2012) zijn we
ons sterker gaan onderscheiden door ons groene hart. Zo zijn we
gestart met het samenstellen van ons groene assortiment.
Dit assortiment omvat een uitgelezen range producten die geselecteerd
zijn op duurzaamheidaspecten. Al onze groene producten zijn minder
belastend voor het milieu, zowel bij productie als bij het gebruik van
deze producten. We maken dit aantoonbaar door het toevoegen van
milieucertificaten en logo’s van certificerende instanties. Het groene
assortiment is een dynamisch assortiment. Er zullen steeds nieuwe
producten worden toegevoegd, totdat wij voor ieder grijs artikel een
alternatief groen artikel in ons assortiment hebben. Sinds begin 2016

heeft A&P de activiteiten en het personeel van drankengroothandel
Nolle overgenomen. Voor A&P een unieke kans om versneld het aantal
afleveradressen in de regio te vergroten. Door te werken vanuit 1
locatie kunnen klanten nog efficiënter worden bediend. Ondertussen
blijft er oog voor de mens en zijn milieu en staat de klant centraal.

Contactpersoon: Theo Visser
T 078 6214611
E theo@aenp-bv.nl
www.aenp-bv.nl

Altronic ICT en Telecom
Als nieuw lid willen wij Altronic graag voorstellen namens ons hele team van specialisten. Wij zijn een landelijk opererende,
full service organisatie gespecialiseerd in communicatie- en IT-oplossingen. Samengevat komt het erop neer dat wij alles
wat u dagelijks gebruikt op het gebied van ICT, vaste- en mobiele telefonie voor uw organisatie kunnen verzorgen.
Onze focus ligt hierbij op het borgen van continuïteit tegen zo laag
mogelijke kosten. In vrijwel alle gevallen gaan nieuwe klanten dan
ook flink besparen. Door ons brede portfolio op het gebied van ICT en
Telefonie kunnen wij iedere organisatie van dienst zijn. Onze klanten
zijn divers en hebben tussen de 5 en 350 kantoorwerkplekken.
Naast vele klanten uit het bedrijfsleven mogen wij ook (semi)overheid
organisaties, administratie kantoren, kinderopvang- en peuterspeelzaal organisaties, verzorgingstehuizen en diverse andere zorg gerelateerde instanties bedienen.
Door onze succesvolle aanpak maken wij een flinke groei door.
Graag zouden wij ook met uw organisatie in gesprek gaan over welke
(besparings-)mogelijkheden uw organisatie heeft. Neem gerust geheel
vrijblijvend contact op voor een kennismakinggesprek.

Contactpersoon: Sjoerd Swart
T 078 6209458
E s.swart@altronic.nl
W www.altronic.nl
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Nouveau Shipping & Transport B.V.
Nouveau Shipping & Transport B.V. is sinds het voorjaar 2016 gehuisvest in Dordrecht aan de Bomkade nummer 20.
Alhoewel wij nieuw zijn in Dordrecht bestaat ons bedrijf al ruim 30 jaar. Wij zijn een internationaal expeditie bedrijf.
Als allround expediteur bieden wij alle freight forwarding activiteiten
aan, zoals vervoer over zee, wegtransport, vervoer met binnenvaart,
spoorvervoer, luchtvracht, op- en overslag en fijnmazige distributie in
de Europese Unie. Eén van onze specialiteiten is vervoer over zee van
zowel kleine verschepingen (LCL) als volle containers (FCL) en
niet-containeriseerbare (project) lading. Onze tarieven zijn scherp
vanwege bulk inkoop bij de diverse scheepvaart lijnen.

Luchtvracht organiseren van kleine zendingen tot volle vliegtuigen
(full charters) is geen enkel probleem en onze tarieven zijn zeer
concurrerend.
Wij hopen dat de WD leden interesse hebben in onze mogelijkheden en
wij bieden graag onze diensten aan.

Nouveau Shipping & Transport B.V.
Contactpersoon: Jamie Weda
T 085 2733977
E jweda@nouveautransport.nl
W www.nouveautransport.nl

Vanuit de haven van Rotterdam bieden wij mogelijkheden tot
verscheping naar elke havenplaats op vijf continenten.
Naast vervoer over zee bieden wij, in samenwerking met een gerenommeerde afhandelingspartner op Schiphol, bijzonder goede luchtvracht
mogelijkheden aan.

Kuipers Electronic Engineering BV
Kuipers Electronic Engineering BV bestaat uit twee divisies: TMX en YES-Partner.
Onder de naam TMX hebben wij een leidende positie opgebouwd
op het gebied van telemetrie. Volwaardige end-to-end oplossingen
worden in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd. Kritische processen
in onder andere de watersector en infrastructuur worden door TMX
24/7 gemonitord en op afstand bestuurd. Security en gegarandeerd
hoge uptimes zijn hierbij belangrijk. Wij bieden tal van services (met
prestatiegaranties), zoals bijvoorbeeld veilige cloud oplossingen, om
de klant 100% te kunnen ontzorgen.
Onder de naam YES-Partner ontwikkelen en produceren wij (besturing)
systemen voor derden. Dit doen wij in nauwe samenwerking met onze
klanten en met ruim 40 jaar ervaring op het gebied van engineering,
certificering, productie en testing. Al deze activiteiten vinden plaats in
Zwijndrecht binnen onze organisatie.
Onze ambitie is….

Met u als partner de beste technische oplossing realiseren die
gebruiksvriendelijk, economisch en toch zeer veilig is.

Contactpersoon: Ruud Muijt
T 078 6100300
E r.muijt@tmx.nl
W www.tmx.nl
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Rhenoy Groep
Wij zijn al 25 jaar een toonaangevende speler in Europa op het gebied van gebruikte onderdelen en recycling.
Niet alleen wordt het assortiment steeds aangevuld door het demonteren van jonge schadeauto’s, als partner
van de meeste Europese automerken komt er een continue stroom onderdelen vanuit de fabrikanten binnen.
Ons Approved Green concept bevat een breed assortiment technische onderdelen dat zich kenmerkt door de hoge kwaliteit. Het biedt
het beste alternatief voor technische onderdelen of het nu gaat om
gebruikt, gereviseerd of nieuw. Dit Europees uitgerolde concept wordt
voornamelijk gebruikt door dealerbedrijven en onafhankelijke autobedrijven om hun klanten een goedkoper alternatief te bieden. Daarnaast
helpt dit bedrijven bij het bereiken van MVO doelstellingen door middel
van hergebruik van onderdelen.
In ons Technisch Service Centrum voeren wij grote, complexe reparaties
uit voor Lease en Fleetowners. Hierbij moet u denken aan grote

componenten zoals motoren, versnellingsbakken, turbo’s en dieseltechniek. Kortom bent u op zoek naar voordelige mobiliteit met een
groen randje? Dan bent u bij ons aan het goede adres.

Contactpersoon: Arco Struik
T 0418 657474
E astruik@rhenoy.nl
W www.rhenoy.nl

DANPOORT INTERNATIONAL ABRASIVES B.V.
Schuren, slijpen en polijsten dat is Danpoort al sinds 1932. Onze
historie, ons heden en onze toekomst.
Wij willen als family business u laten zien wat ons passioneert. Wat
hebben wij met schuurmaterialen? Waarom durven wij, Danpoort
International Abrasives, de bewering aan dat we uniek zijn in onze
toewijding aan schuur-, slijp- en polijstmaterialen en de uiteenlopende
mogelijkheden die deze materialen te bieden hebben?
Danpoort International Abrasives heeft een eigen productie faciliteit in Zwijndrecht waar wij o.a. schuurbanden, schuurrollen en
schuurschijven produceren. Wij leveren maatoplossingen voor de
industrie en denken graag mee in oplossingen om schuurprocessen
te optimaliseren. Op onze website vertellen wij u over onze passie,
onze medewerkers en onze organisatie. Ook presenteren wij u onze
producten, ons maatwerk, onze innovaties, service, kwaliteit en onze
betrouwbaarheid als partner voor alles op het gebied van schuur- en
slijp- en polijstmaterialen.
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Contactpersonen: Robert & Vincent Zehenpfenning
T 078 6102500
E info@danpoort.com
W www.danpoort.com
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Antrada
Antrada is een beveiligingsexpert die
complete beveiligingsoplossingen
levert. Hierbij kunt u denken aan
hekwerken, automatische poorten,
hekdetectie, gronddetectie, CCTV, Video analyse en toegangscontrole. Wij leveren high security in al onze projecten. Bij high security
vindt er altijd detectie plaats. Daarnaast maken wij deze high security
oplossingen beschikbaar voor utiliteit, industrie, particulier, onderwijs,
transport en MKB. Dit doen we door beveiligingssystemen op verschillende vlakken te combineren en integreren.

Met Antrada Parking zijn we uniek in
de markt. Met ons team leveren we
24/7 service en richten ons veelal op
de kleinere niet openbare parkeergarages. De bestaande werkzaamheden zijn veelal gericht op
storingen verhelpen, vervangingsmarkt in toegangspoorten, intercom,
toegangscontrole, camera’s, brandmeldinstallaties etc. Maar bij
Antrada Parking kunnen onze klanten ook terecht voor bouwkundig
onderhoud aan hun parkeergarage!
Daarin zijn wij uniek, met Antrada Parking bent u met uw
parkeergarage in vertrouwde handen en onder controle 24/7!

Wij detecteren en verifiëren snel, exact
en zorgvuldig. Met onze storingsdienst
staan wij 24/7 voor u klaar!

(Antrada is VEB Erkend
Beveiligingsbedrijf )

Contactpersoon: Arjan in ‘t Veld
T 078 6999586 of 06 46194349
E info@antrada.nl
W www.antrada.nl

Eset
ESET is jouw kennispartner op het gebied van cybersecurity. In
meer dan 25 jaar is ESET uitgegroeid tot cybersecurity expert met
meer dan 100 miljoen gebruikers in 180 landen. Vanuit het kantoor
in Sliedrecht helpt ESET Nederland consumenten en organisaties
in hun strijd tegen cybercrime. Dit door het bieden van bekroonde
IT-beveiligingsoplossingen, diensten en service van ongekende
kwaliteit.
De grote kracht van ESET Nederland ten opzichte van andere grote
spelers is de lokale aanwezigheid. Dagelijks wordt met een team van
enthousiaste en geïnspireerde mensen gewerkt om kennis en inzicht
te delen. ESET Nederland bekijkt de trends en ontwikkelingen van het
Nederlandse IT-landschap, verzamelt data en deelt die zodat klanten
zich beter kunnen wapenen tegen bedreigingen. Dit alles met één
centraal doel: een bijdrage leveren aan een veiligere en mooiere wereld.

Contactpersoon: Dave Maasland
T 0184 647720
E dave@eset.nl
W www.eset.nl
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Teun Muller, voorzitter
tmuller@werkgeversdrechtsteden.nl

BESTUUR

Barbara Keuzenkamp, secretaris

bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl

Portefeuille
Dagelijks bestuur
Externe communicatie

Arie van den Herik, bestuurslid
avandenherik@werkgeversdrechtsteden.nl

Teun Muller
Barbara Keuzenkamp

Interne communicatie

Barbara Keuzenkamp

Financiën

Martin Witt
Teun Muller / Barbara Keuzenkamp

Arbeidsmarkt en Scholing

André Boer, bestuurslid
aboer@werkgeversdrechtsteden.nl

Arie van den Herik
André Boer

Economie en Innovatie

Bert de Winter
Wico van Helden

Bereikbaarheid en RO

Wico van Helden, bestuurslid
wvanhelden@werkgeversdrechtsteden.nl

Jacob Klink

Martin Witt, penningmeester
mwitt@werkgeversdrechtsteden.nl

Jacob Klink, bestuurslid
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl
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Bent u al ondernemer
in Zwijndrecht?
Op zoek naar een
nieuwe vestiging?
Bezig met het starten
van een bedrijf?
Of wilt u contact
met de gemeente?
Het bedrijvenloket maakt het verschil!
Als Accountmanager Bedrijven ben ik uw aanspreekpunt binnen de
gemeente. Ik behartig uw belangen, adviseer u en ben de spil tussen
ondernemers en gemeente.
Ik ontmoet u graag,
Gerard Keuzenkamp

Gerard Keuzenkamp
Tel 078-770 3578

Mob 06-18301312

G.Keuzenkamp@zwijndrecht.nl

www.zwijndrecht.nl
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DAAROM
WERKEN WE VOOR

MARKETING
EN SALES!

GROTEKERKSPLEIN 43311 AC DORDRECHT
Tel.: +31 (0)78 613 30 00
Email: info@cookscrossover.com
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INTERGRATIE
MARKETING
EN SALES
THUIS IN
TRADEMARKETING
EN SALES
PROFESSIONALISEREN
KLANTGESPREKKEN

