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ACTIVITEITEN

AGENDA
WD SecretaresseNetwerk bij Netwerk

Industriedag

Fiscaal ontbijt

Wilt u ook in het oog springen in de Slagkracht?
We bieden u daar graag alle gelegenheid toe. 

Naast de vaste rubrieken: terugblik op de bijeenkomsten,  
informatie uit de Drechtsteden, etc. hebben we ook ruimte voor 
het plaatsen van advertenties van onze leden. Slagkracht heeft 
een uitgave van 400 stuks per editie en wordt gelezen door 
de WD leden, bestuurders, Kamer van Koophandel en andere 
relevante (werkgevers)organisaties uit deze regio. Indien u in 
alle vier de edities een advertentie plaatst krijgt u 10% korting 
op het totaalbedrag. U heeft al een advertentie voor €139,- 
 
Voor plaatsing van een banner op de website heeft u de 
mogelijkheid om per maand, kwartaal of jaar te adverteren. 
Kijk ook op www.werkgeversdrechtsteden.nl/pagina/ 
adverteren. 

Neem contact op met het secretariaat en wij verschaffen u alle 
informatie 078-6390033 of wd@werkgeversdrechtsteden.nl.

Adres
Postbus 931
3300 AX  Dordrecht
T. 078 – 6390033
E. wd@werkgeversdrechtsteden.nl
www.werkgeversdrechtsteden.nl
 
Abonnementen
U ontvangt Slagkracht automatisch als u lid bent  
van Werkgevers Drechtsteden of op een andere 
wijze gelieerd bent aan de vereniging.
 
Redactie
Barbara Keuzenkamp – Hoofdredactie
Wieske Welbedacht – Eindredactie
Jacob Klink – Namens redactiecommissie
 
Vormgeving
COOKS CrossOver Communicatie,
Shana Daneels
 
Druk
Drukkerij Dekkers Van Gerwen
 
Oplage
400 exemplaren
 
Aansprakelijkheid
Hoewel Slagkracht met de meeste zorg wordt 
samengesteld, kunnen uitgever en redactie niet 
aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk  
onjuiste berichtgeving en/of zetfouten.
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Voorafgaand aan de bestuurswissel, waarbij er gekozen 

is voor een duo voorzittersrol, is in de afgelopen periode in 

het bestuur veel tijd besteed aan de toekomstvisie van de 

vereniging. In dit boeiende proces is er gezocht naar een 

up-to-date toekomstvisie met een goede balans tussen 

lobby en netwerken. 

De lobby werkzaamheden hebben geresulteerd in 

goede samenwerkingsverbanden met de regionale en 

provinciale overheden, lokale ondernemersverenigingen en 

opleidingsorganisaties. Het deelnemen van deze partijen in 

een Werkgevers Drechtsteden platform heeft als resultaat 

gehad dat alle Drechtstedengemeenten stakeholder zijn 

geworden van de vereniging en er goed contact is met 

opleidingsinstituten om goed en relevant onderwijs in de 

regio te stimuleren en uit te bouwen. 

Daarnaast zijn de lokale ondernemersverenigingen 

samen met Werkgevers Drechtsteden een 

samenwerkingsverband via de “Federatie 

Ondernemingsverenigingen Drechtsteden” aangegaan. 

Deze samenwerking moet resulteren in één duidelijk 

aanspreekpunt namens het gezamenlijk georganiseerde 

bedrijfsleven van de regio.   

In juli 2017 hebben we het speerpunten boekje uitgereikt 

aan de voorzitter van het Drechtstedenbestuur. Met deze 

vierjaarlijks terugkerende aanzet naar de politieke partijen 

beoogt Werkgevers Drechtsteden een duidelijk economisch 

signaal van ondernemers aan de politieke partijen te geven 

in de aanloop naar de gemeentelijke verkiezingen. 

De strekking van deze speerpunten is dat we ons op 

economisch vlak regionaal nog beter en resultaatgerichter 

moeten gaan organiseren. Hierdoor komen onze 

Drechtstedelijke belangen ook op landelijk niveau 

letterlijk beter op de kaart. Daarnaast versterkt het de 

onderliggende lokale culturen en identiteiten.  

Dit komend jaar is het van belang om het netwerken 

tussen onze leden nog meer inhoud te geven. Nu de lobby 

goed op gang is, is het noodzakelijk om onze gezamenlijke 

kracht uit te bouwen om zo gezamenlijk een nog meer 

bedrijvige regio te creëren. Het is altijd ons streven dat 

er door onderlinge samenwerking tussen de leden geld 

verdient kan worden. Een lidmaatschap van de vereniging 

brengt kosten met zich mee en vraagt een tijdsinvestering. 

Tegelijkertijd levert een lidmaatschap ook veel op. Concreet 

doel is dat een lidmaatschap rendeert voor ieder lid. 

Kortom, laten we nog meer resultaatgericht gaan 

samenwerken met de wil om kennis te delen en het doel 

gezamenlijk geld te verdienen. 

Jacob Klink

VAN DE VOORZITTER

4   Van de bestuurstafel

8  Interview

9  Industriedag 2017

11  Terugblik op bijeenkomsten 

17  Nieuws uit de Drechtsteden 

30  Dag uit het leven van...

31  Nieuws van de leden

34  De nieuwe Arbowet

35  Voorstellen nieuwe leden

36  Juridische column

37  Bancaire column

INHOUDSOPGAVE



4

Werkgevers Drechtsteden pleit  
voor één Drechtstad
Voor de derde keer op rij publiceert Werkgevers Drechtsteden het speerpunten boekje om daarmee richting het bestuur 
van de Drechtsteden een leidraad te bieden voor economische groei en regionale ambities vanuit het perspectief van  
regionale werkgevers.

Van de bestuurstafel

Voorzitter Jacob Klink over de essentie van het speerpunten 
boekje: “Als we op weg willen naar één “Drechtstad in Balans” 
is het noodzakelijk dat we de Drechtsteden bereikbaar én 
duurzaam maken. Een optimaal vestigingsklimaat is voorwaarde 
voor groei! In dit (groei)scenario is het goed werken en wonen 
in onze regio. Zaken zoals fijnstof en geluid, die de leefbaarheid 
aantasten, worden met voortvarendheid aangepakt.  
Als speerpuntregio voor energietransitie zijn de Drechtsteden 
koploper met maatregelen voor energiereductie. Werkgevers 
Drechtsteden levert daarbij een concrete bijdrage door middel 
van een visie op de afwikkeling van het verkeer op de “Ruit van 
de Drechtsteden”. Deze ruit omvat de A16, A15, A27 en N3. Een 
“Drechtstad in Balans” betekent ook voldoende beschikbaar-
heid van gekwalificeerd technisch personeel en een (publiek) 
aanbestedingsbeleid dat er mede zorg voor draagt dat het 
MKB in de eigen regio bij voorrang in aanmerking komt bij de 
inkoop van de overheden inclusief de zogeheten verbonden 
partijen. De Drechtsteden zijn pas echt in balans als er sprake 
is van een krachtige regionale en economische samenwerking 
waarbij daadkracht en realisering de richting bepaalt en niet 
het formuleren van plannen de boventoon voert. Werkgevers 
Drechtsteden is er daarbij van overtuigd dat de geschetste 
doelen slechts bereikt kunnen worden indien wordt ingezet 
op een herindeling van de Drechtsteden tot één Drechtstad. 
Werkgevers Drechtsteden vindt dat niet onvermeld mag blijven 
dat al deze thema’s onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
Gekozen is voor een actiegerichte agenda. Alleen dan komt naar 
onze mening Drechtstad in balans.”

De voorzitter blikte ook terug op de afgelopen periode: 
“Terugkijkend op de afgelopen periode is de Werkgevers 
Drechtsteden (WD) van mening dat in tal van projecten de 
politiek en de WD daadwerkelijk samen zijn opgetrokken en 
resultaten zijn bereikt. Natuurlijk zijn er nog tal van zaken 
samen te regelen. Dat is dan ook de reden dat de WD opnieuw 
een speerpuntenbrochure heeft uitgebracht. Een aantal punten 
zijn bekend doordat ze nog steeds actueel zijn. Andere punten 
zijn nieuw. De WD geeft deze brochure aan de gemeenteraads-
fracties met als doel hen te vragen rekening met deze punten te 
houden bij het opstellen van de verschillende verkiezingspro-
gramma’s en in de verkiezingscampagne. Uiteraard ook om te 
zorgen dat er de komende jaren met de colleges daadwerkelijk 
uitvoering aan de punten wordt gegeven. De WD werkt daar ook 
graag zelf aan mee. Naar hun mening is samenwerken in deze 
economisch onzekere tijden meer dan noodzakelijk.”

Het eerste exemplaar van dit boekje met als titel Drechtstad in 
balans is op 6 juni uitgereikt aan de voorzitter van de Carrousel 
Fysiek en op 21 juni aan de heer Peter van der Velden, voorzitter 
van de Drechtsteden.

De heer Van der Velden kenschetste de speerpunten als een 
waardevol richtinggevend spoorboekje voor nieuwe toekom-
stige bestuurders dat naadloos inschuift op datgene wat 
de Drechtsteden willen. Het pleidooi om te komen tot één 
Drechtstad is politiek nog niet acceptabel maar geeft wel prikke-
ling tot het zetten van nieuwe stappen.  

Op 5 oktober is in het Dordrechts Museum een politiek debat 
georganiseerd waarbij werkgevers én gemeenteraadsfracties 
met elkaar in overleg zijn gegaan over hun wensen en verwach-
tingen over en weer m.b.t. een goed woon-, werk-, en leefkli-
maat in de Drechtsteden. 

7 speerpunten om de regio economisch krachtiger en sterker te maken
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Drecht is niet krom…
Als geboren (1966) en getogen Brabo, zoon van een dierenarts en fanatiek hockeyer in een groot en gelukkig gezin in 
Tilburg, ben ik via een Leidsch Studentenleven bij Minerva, wonend in een grachtenpand met 20 corpsballen (zonder 
incidenten……) en vervolgens als een van de laatste dienstplichtige officieren bij de Koninklijke Luchtmacht (werkzaam op 
het hoofdkwartier in Den Haag, na een ‘pittige’ opleiding in Woensdrecht), in 1993 in Dordrecht beland (geland). 

 
Mijn voormalig patroon mr Eltjo Rentema verzocht mij vanuit 
Den Haag naar Dordrecht te verhuizen. Als jong, gretig en 
ambitieuze advocaat stagiaire deed je natuurlijk braaf wat 
je patroon verlangde. En zo heb ik mij met mijn toenmalige 
vriendin (jaargenoot in Leiden en tevens jurist maar werkzaam 
‘aan de andere kant bij de Rechtbank’), thans mijn echtgenote 
Margje (met wie ik al 22 jaar zeer gelukkig ben getrouwd) in 
Dordrecht gevestigd.

Trouw aan de oudste stad van Holland wonen wij er nog steeds 
en hebben onze drie dochters hier een heerlijke jeugd gehad. 
Alle drie vanuit het Johan de Witt terwijl de oudste twee alweer 
zijn uitgevlogen en wonen en studeren (net als paps en mams 
ook in corpsballenhuizen, l’histoire se répète) in Utrecht. Samen 
met onze jongste, Guusje, genieten we nog iedere dag van het 
wonen en leven in Dordrecht.

Wanneer wij vrienden uit Amsterdam, het Gooi of andere 
zogenoemd populaire woonregio’s op bezoek hebben, lopen 
wij altijd een rondje Dordt of varen we een stukje door de 
Biesbosch. Zij kijken hun ogen uit en verbazen zich over 
de pracht en praal van onze regio. Is dat een gebrek in hun 
algemene ontwikkeling? Of een ingebakken bescheidenheid en 
teruggetrokken aard van de bewoners in deze regio? “Doe maar 
normaal, dan doe je al gek genoeg”. Het blijft gissen, maar dat 
inwoners van de Drechtsteden hun terechte trots over de regio 
veel meer mogen laten blijken is een feit. 
Onder meer in vele jaren als bestuurder van het evenement 
“Dordt in Stoom” heb ik geleerd dat deze regio wordt geken-
merkt door DOEN. Niet lullen maar poetsen (hetgeen door 
de vrijwilligers van het stoomschip de Pieter Boele wel heel 
letterlijk wordt genomen). Geen bobo’s maar opgestroopte 
mouwen. Geen rangen noch standen maar werkers iedereen. 
Mooie en sympathieke eigenschappen. Maar iets meer bravoure 
bij verkoop en marketing van onze regio in de rest van het land 
kan geen kwaad. Ook het minder bewaken van grenzen en juist 
aanhaken bij een ‘booming’ Rotterdam kan de gehele regio naar 
het succes brengen die het met al zijn eigenschappen ook echt 
verdient.

Als import Dordtenaar (niet geboren maar toch al bijna 25 jaar 
hier woonachtig) en met een advocaten kantoor Ten Holter 
Noordam zowel in Dordrecht als in Rotterdam (Veerhaven) 
hoop ik in het bestuur van de WD aan dit succes een steentje te 
kunnen bij dragen. Evenwel wordt het succes van de vereniging 
bepaald door haar leden en hoop ik u allen snel te ontmoeten 
om ook met elkaar tot mooie plannen te komen.

Pieter van den Brink 
Bestuurslid WD 
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Van de bestuurstafel

Werkgevers Drechtsteden Visie  
Anno 2017
De vereniging Werkgevers Drechtsteden bestaat meer dan 70 jaar. In die periode is er veel veranderd. Ook de vereniging 
is door de jaren heen mee veranderd. De afgelopen jaren is alles in een stroomversnelling gekomen. De Drechtstedelijke 
samenwerking, economische ontwikkelingen, mogelijkheden van nieuwe technieken die de hele wereld overspoelen, 
fundamentele veranderingen door globalisering en de transparantie door onder andere de mogelijkheden van het internet. 
Ook politieke verhoudingen verschuiven, traditionele krachtenvelden veranderen, besluitvormingsprocessen verlopen 
veel sneller dan in eerdere jaren. Voor complete branches wordt openlijk de vraag gesteld hoe relevant deze nog zijn over 
enkele jaren. Zelfsturende auto’s, block-chain, gebruik van alternatieve energie bronnen, de arbeidsmarkt, de wijze van 
leren en kennisdelen. Alles verandert in een razend tempo.

Als vereniging zitten we niet stil en zijn we ons natuurlijk 
bewust van deze ontwikkeling. De afgelopen periode heeft het 
bestuur zich gefocust op de toekomstvisie van de vereniging. 
Wat is de positie van de vereniging anno 2017? Een boeiend 
proces waarin we een goede balans hebben gezocht tussen 
respect voor het verleden en elementen die werken en nieuwe 
aandachtsgebieden en werkwijzen die passen bij de huidige 
tijd. Veel zaken veranderen maar zeker niet alles: persoonlijk 
contact, een goed relatienetwerk en samenwerken zijn nog 
steeds essentieel.

Toekomstvisie 
In de ontwikkelde toekomstvisie staan de volgende elementen 
centraal:

1. Resultaatgericht. Een lidmaatschap van de vereniging  
brengt kosten met zich mee en vraagt een tijdsinvestering.  
Tegelijkertijd levert een lidmaatschap ook veel op. Concreet  
doel is dat een lidmaatschap rendeert voor ieder lid. 

2. Samenwerken. In een snel veranderende wereld is  
samenwerken essentieel. Binnen branches, maar zeker  
over branches en traditionele organisatie grenzen heen. We  
zien veel aanzetten tot samenwerken die vragen om een vorm  
van doorpakken en vertalen naar resultaten. Als vereniging  
ontwikkelen we initiatieven en activiteiten om partijen  
bij elkaar te brengen en actief te sturen op resultaten.  
Samenwerking gaat verder dan bedrijven onderling. Ook de  
overheid en het onderwijs zijn nodig. Wij zoeken daarbij  
actief de verbinding.  
 
 
 

3. Kennis delen. Kennis is macht is een bekend gezegde.  
Daarnaast is kennis ook overleven. Kennis is een belangrijke  
onderscheidende factor. Zonder kennis geen resultaat.  
De WD zet daarom actief in op kennisdelen in alle mogelijke  
vormen. Regionaal en resultaat gericht.

4. Lobby en belangen. De WD opereert op Drechtstedelijk       
niveau en is daarmee de logische gesprekspartner voor  
de regionale overheid, die steeds meer op Drechtstedelijk  
niveau is georganiseerd en opereert. Wij onderhouden direct  
contact met regionale, provinciale en landelijke bestuurs- 
lagen om het regionale belang op de kaart te zetten en te  
houden. Ook daarbij zoeken we graag de samenwerking.  
Lobby activiteiten zijn vaak lastig te communiceren en  
veelal onzichtbaar. Tegelijkertijd zijn ze essentieel omdat  
daar de bodem wordt gelegd voor toekomstige  
ontwikkelingen en plannen. In een vroeg stadium aanhaken  
en betrokken zijn is essentieel.

Nieuwe ontwikkelingen 
Het realiseren van de toekomstvisie vraagt om een plan en 
bijbehorende activiteiten. Een greep uit de nieuwe ontwikkelin-
gen als resultaat van de toekomstvisie, waar u de komende tijd 
meer over gaat horen:

Stakeholders en leden.  
Samenwerking gaat verder dan het werkgeversdomein. Er is 
samenwerking en verbinding met andere stakeholders nodig 
om verder te komen. Tegelijkertijd is een lokale overheid een 
andere organisatie dan een regionale onderneming.  
Als WD maken we daarom onderscheid tussen leden en  
stakeholders. Alle Drechtsteden gemeenten zijn bijvoorbeeld 
als stakeholder verbonden aan de WD. 
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Aansturing en betrokkenheid.  
Lobby, verbindingen en aansturing van de vereniging vraagt 
om modernere vormen. Sinds mei 2017 heeft de vereniging 
bijvoorbeeld een duo-voorzittersrol ingevuld. Daarnaast worden 
er vormen ontwikkeld om u als lid meer mogelijkheden voor 
actieve betrokkenheid bij de vereniging te geven. Een bestuur is 
nodig voor richting en strategie, uitvoering is van ons allemaal. 

Communicatie.  
De vereniging maakt gebruik van communicatie door middel 
van verschillende vormen: brieven, het Slagkracht magazine, 
nieuwsflitsen, twitter en persoonlijk contact. Wij ontwikkelen 
daarnaast communicatie vormen die verder gaan dan de 
grenzen van de vereniging zelf. 

Uitvoeringskracht.  
Om gezamenlijke initiatieven actief door te ontwikkelen zien 
we een vraag naar werkzaamheden en activiteiten die verder 
gaat dan past binnen een traditionele verenigingsvorm. Er 
is behoefte aan actief coördineren van nieuwe initiatieven, 
wellicht gezamenlijk aanspraak maken op subsidie stromen, 
een actieve projectleider met tijd en middelen voor de opstart 
van een nieuw project, etc. Om dit op een goede manier te 

kunnen realiseren ontwikkelen we een structuur naast maar 
duidelijk gelieerd aan, de vereniging waarin dergelijke projecten 
kunnen worden ondergebracht. Geen resultaten zonder 
uitvoeringskracht.

Duidelijke keuzes, focus.  
Recent hebben we als vereniging het speerpuntenboekje 2017 
uitgebracht met daarin een aantal duidelijke prioriteiten en 
keuzes die wij als vereniging van essentieel belang vinden voor 
de regio. Alle activiteiten en initiatieven die we ontwikkelen 
zijn te relateren aan deze speerpunten. Ook op bestuursniveau 
sturen we op een invulling van taken en verantwoordelijkheden 
die past bij deze prioriteiten.

In beweging
Al met al zijn dit heel wat nieuwe ontwikkelingen. Die vragen 
tijd, meebewegen, uitwerken en doorontwikkelen. Een mooie 
toekomst met heel veel mogelijkheden en economische kansen. 
Uitdagend maar tegelijkertijd prachtig om mee te maken.

Heeft u zelf ideeën of suggesties, laat het ons gerust weten.  
We zijn een vereniging. Voor en door leden. Samen maken we 
het resultaat. 

Invest in the
Drecht Cities

Let’s make
a deal today

DEAL! Drecht Cities verzorgt de 

economische marketing en promotie voor 

de regio Drechtsteden. Wij begeleiden 

bedrijven die zich in de regio willen 

vestigen. Onze dienstverlening, zoals 

locatieonderzoek en begeleiding bij het 

maken van uw keuze, is gratis.

T +31 78 30 32 032
www.dealdrechtcities.nl

locatieonderzoek en begeleiding bij het 

maken van uw keuze, is gratis.

www.dealdrechtcities.nl
Download de 

Investment Guide
voor een overzicht

van alle
locaties

170626 DEAL! Adv 87,5x120 Slagkracht.indd   1 26-06-17   13:04

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

occasions op maat

UW PARTNER IN 

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

De producten van Amega worden regionaal en bij de bedrijven van 
Amega aangeboden. Met ruim 23 vestigingen in de regio biedt 
Amega alles op het gebied van automotive: van leasing tot verhuur, 
van autoreparatie tot schadeafhandeling van alle merken.
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Werkgevers Drechtsteden is meer  
dan een ‘bier en bitterballen club’
Bij Werkgevers Drechtsteden mocht het bed weer eens worden opgeschud, zo vond Teun Muller. Na 9,5 jaar nam hij  
daarom in mei afscheid als voorzitter, om plaats te maken voor een jongere generatie. Aan zijn opvolgers Jacob Klink en 
Wico van Helden de taak om door te ontwikkelen. Intern is er al veel gebeurd om een strategie voor de toekomst te  
bepalen en nu is het tijd om de ambities naar buiten toe kenbaar te maken én te verwezenlijken.

“Teun zette enige tijd geleden al in op verandering binnen het 
bestuur. Rouleren en doorontwikkelen was het devies. Maar 
naar wat ontwikkel je dan door? Wat is de stip aan de horizon? 
Jacob en ik hadden daar als bestuursleden een duidelijke 
mening over. Dus het lag voor de hand dat wij als voortrekkers 
de rol van voorzitter samen van Teun over zouden nemen,” 
vertelt Van Helden. “De afgelopen periode is er veel gelobbyd 
om ons platform en netwerk te verstevigen. We zijn opnieuw 
gaan zoeken naar onze identiteit en ons bestaansrecht. Elkaar 
vinden, contacten verstevigen met stakeholders en andere 
partijen, kennis delen, innoveren: dat staat binnen de nieuwe 
aanpak centraal,” vult Klink aan. Enige tijd geleden werd 
wederom een speerpuntenboekje opgesteld, met daarin zeven 
punten die een leidraad bieden voor economische groei en 
regionale ambities vanuit het perspectief van regionale werkge-
vers. De weg naar één Drechtstad staat daarbij centraal. Klink: 
“Met daarbij heel duidelijk de aantekening dat één Drechtstad 
puur om krachtenbundeling van de economische aspecten van 
de afzonderlijke gemeenten gaat en niét over het op een hoop 
gooien van culturele waarden. Dat onderscheid is helaas nog 
niet bij iedereen duidelijk, merkten wij. Maar weerstand om die 
reden is echt ongegrond. Als je de kaft leest, heb je het boek  

nog niet gelezen.” Het duo verklaart het speerpuntenboekje 
daarom graag nader. Van Helden: “Onderwerpen als bereik-
baarheid, duurzaamheid en een optimaal vestigingsklimaat 
zijn belangrijke voorwaarden voor groei. Daarnaast betekent 
één Drechtstad in Balans ook voldoende beschikbaarheid van 
gekwalificeerd technisch personeel en een (publiek) aanbe-
stedingsbeleid dat er mede zorg voor draagt dat het mkb in de 
eigen regio met voorrang in aanmerking komt bij de inkoop van 
de overheden en verbonden partijen. De Drechtsteden zijn pas 
echt in balans als er sprake is van een krachtige regionale en 
economische samenwerking. Werkgevers Drechtsteden is een 
daadkrachtige en logische gesprekspartner voor de overheid. 
We behartigen regionale, maar tevens een veel lokale zaken. 
Steeds meer besluitvorming die ons lokaal aangaat, vindt plaats 
op Drechtstedelijk, provinciaal en landelijk niveau. Krachten 
bundelen in de Drechtsteden, op verschillende niveaus,  
is daarom belangrijker dan ooit. We dienen immers allemaal 
hetzelfde belang. Begin dit jaar heeft om die reden ook de 
Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden meer een 
platformfunctie gekregen. Met dat samenwerkingsverband 
onderhouden we goede contacten.” 

Interview
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Bent u erbij op 30 november op de Jules Verne?

Als Werkgevers Drechtsteden willen we de energietransitie 
versnellen en kiezen daarom voor het bundelen van de krachten. 
Dit onder meer door in te haken op ontwikkelingen in de 
economie, de water- en afvalsector, mobiliteit en leefbaarheid. 
De Drechtsteden is een pilotregio waartoe o.a. een brede 
regionale energiestrategie, samen met bedrijven, inwoners en 
instellingen wordt geformuleerd en uitgedragen. Het streven is 
energieneutraal in 2050. We moeten ons daartoe realiseren dat 
we als bedrijfsleven een belangrijke rol hebben met onze inves-
teringen en innovaties. Om economisch draagvlak te kunnen 
krijgen is het wel belangrijk dat we allemaal doordrongen zijn 
van de noodzaak en de wijze waarop de transitie moet plaats-
vinden. Ons voornaamste doel is dat u zich hiervan bewust 
wordt en inzicht krijgt wat u op het gebied van energietransitie 
allemaal kunt doen om hieraan mee te werken. De sprekers en 
het interactieve programmaonderdeel zullen ruimschoots in 
deze behoefte voorzien.

Daarnaast is de Industriedag vooral bedoeld om nuttige 
contacten te leggen en aan te halen. Een dagje plezierige 
ontspanning al varend door de Zuid Hollandse wateren. 

Op 30 november kunnen we om 9.00 uur boarden. 
Zorg dat u op tijd aanwezig bent. De uitnodiging kan ieder 
moment bij u op de mat vallen. Ik kijk uit naar uw aanmelding. 

Barbara Keuzenkamp
Secretaris

Industriedag in teken van energietransitie

Netwerken is geen vies woord 
Vanwege de voorzitterswissel waait er automatisch een frisse 
wind door Werkgevers Drechtsteden. Klink: “Door te kiezen 
voor twee voorzitters, plaats je een doel ook meteen boven de 
personen. Het is niet meer ‘de voorzitter vindt’, maar ‘Werkge-
vers Drechtsteden vindt’. Teun was bijna een decennium het 
gezicht van de vereniging. Wij zijn veel minder een boegbeeld. 
Werkgevers Drechtsteden is opnieuw gemodelleerd, passend 
bij de wereld van nu. Wat we zoeken, zijn actieve en betrokken 
leden. Netwerken is geen vies woord. Om een lidmaatschap te 
laten renderen is het brengen en delen van kennis noodzakelijk. 
Iedereen wil uiteindelijk dat zijn of haar lidmaatschap meer 
oplevert dan er wordt ingestopt. Anders heeft het geen nut. Je 
bereikt niets zonder lobbyen en netwerken. Het lastige is alleen 
dat het resultaat ervan moeilijk meetbaar is. Terwijl fysieke 
ontmoetingen vroeg of laat écht iets in gang brengen, zeker bij 
Werkgevers Drechtsteden.  

Wij zijn meer dan een ‘bier en bitterballen club’.” Oud-pre-
ses Muller liet in zijn afscheidsinterview weten dat hij vooral 
trots was op de goede contacten die binnen diverse instanties 
werden opgebouwd, maar dat hij tegelijkertijd had gehoopt op 
meer leden. “Groeien vanuit de inhoud is het belangrijkste. Sec 
meer leden werven staat niet voorop. We willen vooral bekend 
staan als een proactieve club. De meerwaarde van Werkgevers 
Drechtsteden is door de jaren heen volgens mij alleen maar 
groter geworden. Dat komt ook door de wereld anno 2017. Vroe-
ger waren ICT en zorg gescheiden sectoren, maar die branches 
zijn nu helemaal met elkaar geïntegreerd. En zo zijn er veel 
meer voorbeelden. Verbindingen zoeken voor versterking, daar 
kunnen we niet meer zonder”, zegt Van Helden. “Die bewust-
wording is er al bij velen, maar ik zie ook nog ruimte voor het 
benutten van nieuwe kansen. Werkgevers Drechtsteden loopt 
daarbij graag voorop.”

industriedag 2017
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Voordelige productassemblage
is dichterbij dan u denkt

De nieuwe standaard
sociaal, kwalitatief, snel en betrouwbaar

Om als Dordts elektronica assemblage- en 

montagebedrijf te concurreren met het Verre Oosten 

moet je wat in huis hebben. Mogelijkheden zien in 

plaats van beperkingen. Zeker als het gaat om mensen. 

AssemblyPartner doet dat al 35 jaar. En dat betekent 

hoge kwaliteit en lage prijzen voor u en duurzame, 

sociale werkgelegenheid voor onze medewerkers. 

Dat zit dus goed in elkaar. 

Assemblage & montage 

Consultancy

Montage

Sourcing

PCB assemblage

Testen

Nieuwsgierig? 

Kom eens kijken in 

onze productiefaciliteit 

in Dordrecht. 

Bel        078 - 303 35 00 

voor een afspraak.

assemblypartner.nl
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Terugblik bijeenkomsten

Een vorkje prikken tijdens een  
zonovergoten Walking Dinner
Afgelopen maandag 19 juni ben ik aanwezig geweest bij het Walking Dinner event van Werkgevers Drechtsteden  
in Zwijndrecht. De ontvangst vond plaats in de Tuin van Florizz met een verfrissend ijsdrankje; cava met een bol ijs.  
Die was meer dan welkom, aangezien de zon ook gezellig en nadrukkelijk aanwezig was.

Tijdens de formele opening greep de voorzitter Jacob Klink de 
kans om iedereen een warm welkom te heten en uit te leggen 
hoe de avond er verder uit zou gaan zien.  

Verdeeld in drie groepen gingen we op pad om te dineren in de 
verschillende restaurants (EnVerre, Parmesan en de Tuin van 
Florizz) rondom het Veerplein in Zwijndrecht. Ik mocht genieten 
van een heerlijk voorgerecht op het terras van restaurant Par-
mesan. Hier kregen we de opdracht, om aan de hand van kaar-
ten met verschillende afbeeldingen, iets over jezelf te vertellen. 
Voor het hoofdgerecht gingen we weer terug naar Florizz, waar 
een mooie plek was gereserveerd, achter in de tuin. Hier lag de 
volgende uitdaging om elkaar beter te leren kennen op ons te 
wachten.  

We moesten aan de hand van een aantal persoonlijke quotes 
raden van wie die quote afkomstig was. Echt een leuke en inte-
ressante manier om ook de andere kanten van mensen te zien. 

Na deze activiteit was het tijd om heerlijk te genieten van het 
nagerecht en hebben we de avond afgesloten met een lekker 
drankje in de zon.

Kortom, een zonnig en geslaagd Walking Dinner met de leden 
van Werkgevers Drechtsteden met heerlijk eten op het Veerplein 
in Zwijndrecht!

Jaap van Oord 
FourTOP ICT
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Terugblik bijeenkomsten

Lans voor innovatiedesk binnen  
de Drechtsteden
Met een groep van ca. 10 ondernemers zijn in meerdere sessies in het achterliggende jaar ervaringen uit de praktijk met 
elkaar gedeeld. De achtergrond van deze ondernemers is hierbij zeer divers, variërend van installatietechniek,  
automatisering, bomdetectie tot en met(ouderen)zorg en financieringsspecialisten. Voorzichtig uitgedrukt: de wijze  
waarop Innovatie in deze sectoren/bedrijven is ingebed verschilt nogal. 

Zo is er binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis een separaat 
Innovatieteam ingericht bestaande uit 4 functionarissen.  
Dit team opereert feitelijk geheel los van de bestaande lijn- 
organisatie. Doel hiervan is ideeën generatie en maximale 
stimulering van de noodzaak tot innovatie organisatiebreed. 
Het team opereert buiten de bestaande kaders om en raakt ook 
wel eens heilige huisjes. Hieruit zijn al meerdere nieuwe ideeën 
maar ook apps  voortgevloeid. Elkaar fysiek zien en ontmoeten 
is een voorwaarde voor inspiratie: dus zoek elkaar op! 

In veel organisaties is verzuiling van bestaande afdelingen of 
domeinen binnen organisaties een forse belemmering voor 
innovatie. Zonder duidelijke visie vanuit de hoofddirectie of 
bestuur, wordt het strategisch kader gemist en blijft het veelal 
beperkt tot kleine stappen, tot een aantal incrementele veran-
deringen maar geen ‘gamechanging’ innovaties. Een duidelijke 
rol van bestuur of directie is hierbij onontbeerlijk, zo vinden de 
deelnemers. Wacht daarbij niet te lang: ‘disrupt before you are 
being disrupted!’. Denken vanuit een klant of patiënten klinkt 
gemakkelijk maar het tot in de haarvaten van een bedrijf door-
voeren hiervan is bepaald geen sinecure, is de ervaring van de 
deelnemers. 

Door de ondernemers wordt een lans gebroken voor de opzet 
van een ‘Innovatiedesk’ binnen de Drechtsteden. Zeer vaak 
blijkt kennis (over techniek, markt of subsidie) achteraf in de re-
gio wel degelijk aanwezig te zijn, maar op het moment dat iets 
actueel wordt, weten bedrijven in het geheel niet van elkaar wat 
er mogelijk is en of kennis op een bepaald gebied al beschik-
baar is. Door opgedane kennis en ervaringen georganiseerd en 
gestructureerd te delen en te centraliseren bij een dergelijke 
innovatiedesk kan direct gebruik worden gemaakt van de in de 
eigen regio aanwezige kennis en kunde. Alleen al door de vraag 
te stellen: ‘wie er ervaring heeft met deze techniek, die markt 
of deze stimuleringsregeling, kan een flinke versnelling in het 
innovatietempo worden gerealiseerd’. Kennis delen dus, waarbij 
de oproep aan de Gemeentes in de Drechtsteden is, hiertoe een 
initiatief in gang te zetten. Een dergelijke Innovatiedesk lijkt in 
een grote behoefte te voorzien bij ondernemers. Cruciaal hierbij 
is wel dat een breed draagvlak ontstaat waarbij ondernemers 
het belang van het delen van kennis inzien en hier ook een 
actieve bijdrage aan willen leveren.  

Evert de Gijsel 
Directeur Zakelijk ING

voorzitter Innovatietafel
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VOLOP BELANGSTELLING VOOR  
RAC LAND ROVER EXPERIENCE
Vrijdag 21 april jl. organiseerde Jaguar Land Rover dealer RAC uit Dordrecht een interessante ontbijtsessie waarbij  
het nuttige met het aangename werd gecombineerd. Directe aanleiding hiervoor was de introductie van de nieuwe  
Land Rover Discovery. Diverse leden van de WD maakten gebruik van de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn.

Op de locatie waar RAC in voorbereiding is voor de bouw van 
een compleet nieuw Jaguar Land Rover dealerbedrijf, werd op 
deze dag de bouwput omgetoverd tot een heus off-road par-
cours. Onder begeleiding van ervaren instructeurs maakten de 
gasten kennis met de ongekende kwaliteiten in het terrein van 
het merk Land Rover.  
 
 

Uiteraard voorafgegaan door een goed verzorgd ontbijt en 
overheerlijke koffie verzorgd door een barrista op locatie. Als 
gastspreker had RAC een ervaren  fiscalist uitgenodigd die de 
aanwezigen informeerde over de belangrijkste wetenswaar-
digheden op het gebied van auto fiscaliteiten. De bijeenkomst 
werd beloond met prachtig weer waardoor dit een extra dimen-
sie aan het geheel gaf!  

Bent u niet in de gelegenheid geweest om aanwezig te zijn 
tijdens het event!? Maar wilt u toch eens kennis maken met de 
mensen van RAC en haar fraaie automerken? U bent van harte 
welkom van maandag tot en met zaterdag aan de Mijlweg/Nij-
verheidstraat 10. Tel: 078-72 00 888. www.rac.nl

HONGER NAAR MEER?
RANGE ROVER EVOQUE

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

TIJDELIJK TOT € 6.000 VOORRAADVOORDEEL* 

Min./max. gecombineerd verbruik: 4,2-7,6 l/100 km, resp. 23,8-13,2 km/l, CO2-uitstoot resp. 109-173 g/km. Consumentenprijs vanaf € 46.350 incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. 
Leaseprijs vanaf € 749 p.m. excl. BTW (bron: Land Rover Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden. *Geldig zolang de voorraad strekt, vraag naar de voorwaarden.
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Gezamenlijke bijeenkomst Federatie  
van regionale ondernemersverenigingen 
en Drechtsteden

 

De gebruikelijke toelichting op de effecten van de Miljoenennota 
voor de Drechtsteden door de voorzitter van het Drechtsteden 
bestuur kwam deze keer deels te vervallen vanwege de demis-
sionaire status van de regering. De nieuwe burgemeester van 
Dordrecht en beoogd voorzitter van Drechtsteden, Wouter Kolff, 
kreeg enkele vragen van Drechtstedenbestuurslid en wethouder 
van Papendrecht Anouk van Eekelen over de miljoenennota, zijn 
eerste indruk van de regio en zijn ervaringen met de samenwer-
king tussen onderwijs, overheid en ondernemers. “De handen 
ineen!”

Sjoerd Vollebregt kreeg vervolgens het woord als voorzitter van 
de Economic Development Board Drechtsteden om de aanwezi-
gen te informeren over de vorderingen van de EDB in de eerste 
maanden van haar bestaan. Naast de bekende onderwerpen 
als campusontwikkeling, HBO onderwijs en de file aanpak in 
de regio noemde Sjoerd Vollebregt onder meer de start van het 
Binnenvaart Centre of Excellence in Zwijndrecht, de aanbeste-
ding van de concept- ontwikkeling van enkele beoogde iconen 
in onze regio (o.a. de fontein op het drierivierenpunt) en een 
gestart initiatief voor de herontwikkeling van het Nedstaal be-
drijventerrein. Opvallend was ook dat in de positionering van de 

Drechtsteden als maritieme topregio nu ook duidelijk de samen-
werking met Rotterdam wordt gerealiseerd. Eerder in de week 
werd hiervoor ook de strategie ‘Rotterdam: Maritime Capital of 
Europa’ gelanceerd, waarmee Rotterdam en de Drechtsteden 
zich internationaal gaan promoten als één groot maritiem ge-
bied. Ook werd een initiatief genoemd om de glasvezeldekking 
in de regio te versterken en actief te promoten. Vollebregt deed 
een uitdrukkelijk verzoek aan het georganiseerde regionale 
bedrijfsleven om, via hun contacten met de ondernemersvereni-
gingen, de EDB mede te voeden met ideeën. Dit kan door actief 
bij te dragen aan een van de taakgroepen. 

Keynote speaker was Ab van der Touw, de CEO van Siemens 
Nederland. Niet alleen vanuit zijn eigen bedrijf belichtte hij 
uitvoerig een aantal zaken op het gebied van energietransitie, 
maar hij kon dat ook doen vanuit zijn positie als vicevoorzitter 
van VNO NCW en bestuurslid van branche organisatie FME. Hij 
benadrukte ook dat hij blij is dat in Nederland de maakindustrie 
nog volop aanwezig is met ruim 1 miljoen banen en een gelijk 
aantal banen in de dienstensector dat hier direct aan gekoppeld 
is. Hij noemde het verschil met Engeland, waar de maakindustrie 
voor een groot deel verdwenen en de economie grotendeels op 
diensten (“the City”) drijft. En de gevolgen van de Brexit zouden 
daar wel eens hard kunnen toeslaan.

Als voorzitter van de Nederlands-Duitse Handelskamer kon Van 
der Touw berichten over zijn deelname aan de bezoeken van het 
Koningspaar aan de Duitse deelstaten. Met een handelsbalans 
van 170 miljard Euro is Duitsland voor de Nederlandse economie 
van levensbelang.
 
Van der Touw benadrukte ook de betekenis van de Drechtsteden 
in deze relatie (binnenvaart!). Als voorzitter van de Economic 
Board Zuid Holland (EBZ) heeft Van der Touw contacten met de 
ontwikkelingen in de diverse economische regio’s.  

Op 20 september organiseerden de 11 ondernemersverenigingen in de regio (verenigd in de Federatie) samen met Drecht-
steden weer de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst, ook deze keer weer in het Postillion Hotel in Dordrecht. Ruim 300 
ondernemers en vertegenwoordigers van het lokale/regionale bestuur waren aanwezig.

Terugblik bijeenkomsten
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Van der Touw benadrukte dat de EBZ niet zelf plannen ontwikkelt 
maar zich richt op de coördinatie en vooral aanstuurt om focus 
aan te brengen (“dingen doen waar we goed in zijn”), zoals de 
havenfunctie, voedselindustrie, life sciences, cybersecurity en 
smart industry.

Vanuit overkoepelend standpunt (VNO NCW) waarschuwde Van 
der Touw voor de lobby om extra hoge looneisen te stellen door 
de vakbonden. De winst voor de werknemers zou vooral moeten 
komen uit een verdere lastenverlichting vanuit de overheid. Ook 
benadrukte hij de noodzaak voor een constante educatie van de 
beroepsbevolking om het hoofd te bieden aan de snelle techni-
sche veranderingen als gevolg van de verder gaan digitalisering. 

Die flexibiliteit zou een veel hogere prioriteit moeten hebben 
dan de discussie over pensioenen. Als regionaal voorbeeld van 
 
een geslaagd initiatief op educatief gebied noemde Van der 
Touw expliciet de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht,  
waar ook Siemens bij betrokken is.

Na afloop waren er veel positieve reacties richting de organisa-
toren over de sprekers, waarbij vooral de naadloze overgang in 
de speech van Ab van der Touw tussen zijn diverse invalshoeken 
grote indruk maakte.

Het evenement is ontstaan uit een samenwerking vanuit de 
ondernemersverenigingen uit Dordrecht (DOV), Hendrik-Ido- 
Ambacht (VAO) en Zwijndrecht (OVZ). Evenementenbureau Buro 
RUW is betrokken bij de organisatie van dit ieder jaar groeiende 
en terugkerende evenement, wat volgend jaar gepland staat op 
19 september 2018.  
 
Meer informatie (terugblik) vindt u via de website  
www.federatieov.nl 
Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de  
bijeenkomst van 20 september 2017? 
Inhoudelijk: Anneke Maagdenberg (DOV), anneke@dov.nl
EDB : Joost Weeda (Secretaris EDB), weeda@edbdrechtcities.nl 
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Economie en arbeidsmarkt  
Drechtsteden op stoom
Volop positieve berichten over de Nederlandse economie. Een economische groei in het 1e en 2e kwartaal die we lange tijd 
niet hebben gezien (+3,2, respectievelijk +3,3 procent op jaarbasis), de sterkste banengroei sinds 2008, een verder da-
lende werkloosheid. En naar boven bijgestelde prognoses van het CPB. Ook de economie en arbeidsmarkt van de Drecht-
steden is inmiddels goed op stoom. In dit artikel een korte overview van de ontwikkelingen in 2016 en (deels gebaseerd 
op ramingen) de 1e helft van 2017.      

Economie groeit conform landelijk gemiddelde
De economie (bruto regionaal product) van de Drechtsteden 
groeit sinds 2014 conform het landelijk gemiddelde, of zelfs nog 
iets harder. Dat het goed gaat met de economie in de regio zien 
we ook terug in andere indicatoren. In 2016 kwam de bedrijven-
terreinuitgifte in de regio op recordhoogte en vanaf 2016 trekt 
ook hier de woningmarkt goed aan. De opname bedrijfsruimten 
handhaafde zich in 2016 op een hoog niveau. En de winkelleeg-
stand bevindt zich sinds medio 2016 in een dalende lijn.           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duidelijk herstel arbeidsmarkt sinds medio 2016
In 2015 en de eerste helft van 2016 vertaalde de gunstige  
conjunctuur zich nog maar zeer aarzelend in banengroei.  
Dat was een landelijk fenomeen, waar de Drechtsteden nog wat 
bij achterbleven. Sinds medio 2016 ontwikkelt de regionale  
arbeidsmarkt zich beter in lijn met het landelijke beeld: het 
aantal banen groeit sindsdien gemiddeld, het aantal nieuw 
ontstane vacatures zelfs boven gemiddeld. Dit zien we terug in 
een fors dalende nieuwe instroom in de WW en een doorgaande 
daling van het WW-volume.            
 
 
 

Groeiend aantal openstaande vacatures en  
tekort aan personeel
De hoge economische groei brengt met zich mee dat steeds 
meer bedrijven te kampen hebben met moeilijk vervulbare 
vacatures. In juli van dit jaar gaf landelijk al 16 procent van de 
ondernemers aan een tekort aan personeel te ervaren. De situ-
atie in de Drechtsteden wijkt daar met 12 procent weinig vanaf. 
Een jaar geleden was dit nog maar 4 procent (landelijk 7 pro-
cent). Medio 2017 waren er landelijk ruim 200.000 openstaande 
vacatures, 55% meer dan een jaar eerder. Een dergelijke groei 
zien we ook in de Drechtsteden. Op alle niveaus overigens, dus 
zowel in de lagere, de middelbare en de hogere beroepsgroe-
pen. En niet alleen in de technische beroepen, maar ook in de 
zorg, de transport en logistiek (inclusief groothandel) en de 
zakelijke dienstverlening. Tegelijkertijd staan er nog steeds veel 
mensen aan de kant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met name werkloze ouderen komen ook nu nog maar moei-
lijk aan werk. En nog steeds betreden veel schoolverlaters de 
arbeidsmarkt met een opleiding waar weinig vraag naar is. Op-
timale benutting van het beschikbare potentieel en het verbete-
ren van de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
zijn en blijven dan ook belangrijke opgaven.     

Frans Winterwerp
OCD

Nieuws uit de drechtsteden
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Nieuws uit de Drechtsteden

Regio gaat voor  
‘Goed leven in de Drechtsteden’
De Drechtsteden hebben vlak voor de zomer aan de Provincie Zuid-Holland de ‘Groeiagenda 2030: Goed Leven in de 
Drechtsteden’ aangeboden. Voor krachtige, economische groei van de Drechtsteden wil de regio (blijven) inzetten op goed 
wonen, goede bereikbaarheid en goed werken. De Provincie gaf eerder aan dat zij investeringsgeld beschikbaar wil stel-
len, wanneer de regio met een concreet bod komt. Met de Groeiagenda komt een beweging op gang, die in de regio breed 
gedragen wordt. Zo sluiten het speerpuntenboekje van Werkgevers Drechtsteden en de Groeiagenda in visie en betrok-
kenheid naadloos op elkaar aan. Het Drechtstedenbestuur – het regiobestuur -  en de colleges van de gemeenten zijn hier 
erg blij mee: de betrokken partijen voelen zich met elkaar ook verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Groeiagenda. 
Samen doen is daarbij steeds meer vanzelfsprekend.

“We moeten nu doorpakken”, zeggen portefeuillehouders Hans 
Tanis (Wonen en Bereikbaarheid) en Anouk van Eekelen (Econo-
mische profilering) namens het Drechtstedenbestuur. “Met dit 
bod willen wij duidelijk maken hoe de Drechtsteden bijdragen 
aan de economische kracht van de provincie en de Randstad.”

Scherpere keuzes
De Groeiagenda moet leiden tot scherpere keuzes. Dat was 
ook nodig: begin vorig jaar verscheen de sociaal-economische 
analyse ‘Zichtbaar Samen Maritiem’, waarin de regio werd 
opgeroepen lef te tonen, ambities concreet te maken en vooral 
met partners aan de slag te gaan. Ook het traject Maak Verschil 
dat afgelopen jaar samen met het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken werd gelopen, bood diezelfde spiegel: blijf niet hangen 
in structuur, laat zien waar je goed in bent, en: ga vooral aan 
de slag! Tanis en Van Eekelen: “Er is nu een nog stevigere basis 
voor samenwerking: tussen regio en gemeenten, gemeenten 
onderling, overheid en bedrijfsleven, onderwijs, zorg, het maat-
schappelijk middenveld én de regio en haar omgeving. Samen-
werking is de sleutel.”

‘Spotlightprojecten’
De Drechtsteden vragen de provincie om nog meer samenwer-
king op de thema’s goed wonen, goede bereikbaarheid en goed 
werken. Er is een focus op vijf zogenoemde ‘spotlightprojecten’:
• Transformatie woonmilieus: meer woningen van kwaliteit,  
   in een interessante verblijfsomgeving voor zowel nieuwe als  
   huidige inwoners, 25.000 nieuwe woningen in de regio in de  
   periode tot 2030
• Campusontwikkeling Leerpark Dordrecht: Leerpark ontwik- 
   kelen tot een campus en de Duurzaamheidsfabriek verder  

   ontwikkelen tot dé plek in de regio waar bedrijven en  
   onderwijs samenwerken aan innovatie;
• Verbetering bereikbaarheid: onder andere structurele aanpak     
   van de grote flessenhals in onze regio, de A15,  
   Waterbuspleinen ‘opwaarderen’ en inzetten op een ‘LightRail’  
   tussen de Drechtsteden en Rotterdam.
• Spoorzone: forse gebiedsimpuls voor het gebied rond  
   Dordrecht Centraal Station, onder andere door transformatie  
   van kantoorlocaties naar wonen en verdichting dichter bij het  
   station;
• Westelijke Dordtse Oever (WDO): verdere ontwikkeling van  
   het gebied aan de westzijde van de A16.

De ‘Groeiagenda 2030: Goed Leven in de Drechtsteden’ wordt 
verder uitgewerkt, samen met partners uit bedrijfsleven, maat-
schappelijk middenveld en andere overheden.
Meer info: www.drechtsteden.nl/groeiagenda-2030.

Drechtsteden zetten in op goed wonen, goed werken en goede bereikbaarheid

Drechtstedenbestuurders Anouk van Eekelen (links) en Hans Tanis (rechts) 
overhandigden de ‘Groeiagenda 2030: Goed leven in de Drechtsteden’ aan  
gedeputeerden Floor Vermeulen en Adri Bom-Lemstra van de Provincie Zuid-Holland.
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HBO opleiding meet- en regeltechniek 
Voor bedrijven die hun knowhow op het gebied van meet- en regeltechniek willen verdiepen en verbreden is er goed 
nieuws: HBO Drechtsteden verzorgt per 1 februari 2018 een opleiding meet- en regeltechniek op hbo-niveau. 

Het gaat om een tweejarige opleiding, bedoeld voor werken-
den die een mbo 4-diploma hebben en willen doorgroeien naar 
hbo-niveau 5. De studenten volgen wekelijks een middag en 
een avond theorie- en praktijklessen op het Leerpark in Dor-
drecht.  Praktijkopdrachten worden uitgevoerd op het moderne 
meet- en regelplein in de Duurzaamheidsfabriek en/of op het 
bedrijf waar de student werkt.

De opleiding komt tot stand door een nauwe samenwerking 
tussen HBO Drechtsteden, de procesindustrie en de maritieme 
industrie. Zo werken diverse bedrijven uit de regio mee aan de 
lesstofontwikkeling en zullen zij, naast de docenten van  

HBO Drechtsteden, ook lessen verzorgen. Door de inzet van 
deze zogenoemde hybride docenten sluit de opleiding perfect 
aan op de dagelijkse praktijk. Hierdoor zijn de deelnemers altijd 
op de hoogte van de modernste ontwikkelingen. 
 e ontwikkeling van de hbo-opleiding meet- en regeltechniek 
is een resultaat van het samen optrekken van onderwijs en 
bedrijfsleven. Met als gezamenlijk doel: de versterking van de 
regionale economie. 

Voor meer informatie: https://www.hbodrechtsteden.nl/ 
meet-en-regeltechniek-op-hbo-niveau
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Actieplan Hoger  
Onderwijs Drechtsteden
Veel werkgevers in de regio hebben moeite met het vervullen van vacatures, met name op hbo-niveau.  
Het tekort aan hoger opgeleiden neemt de komende jaren alleen maar toe. In het kader van de Groeiagenda 
 2030 hebben de Drechtsteden daarom een ‘Actieplan Hoger Onderwijs’ opgesteld. Het is de ambitie om in vijf jaar  
een vraaggericht aanbod aan hbo-opleidingen te realiseren, plus een toename van het aantal hoger onderwijs-studenten 
in de regio met 25%. Op korte termijn is het doel om binnen een half jaar een op de vraag van werkgevers gericht aanbod 
op tafel te hebben van één of meerdere maatwerkopleidingen op hbo-niveau.

 

Actief matchen van vraag en aanbod
Naar verwachting komen er tussen nu en 2030 in de regio zo’n 
10.000 banen op hbo-niveau bij, terwijl er ook een grote groep 
mensen met pensioen gaat. Het is dus noodzaak om meer 
hoger opgeleiden te verleiden zich in de regio te vestigen en 
zich aan de regio te binden. Maar om welk type banen gaat het 
precies? En welke opleidingsbehoefte bestaat er bij de bedrij-
ven? Om dat scherp te krijgen wordt het bedrijfsleven in de 
regio actief benaderd door de ‘kwartiermaker hoger onderwijs’ 
van de Drechtsteden. Tegelijk worden de mogelijkheden bij 
diverse hoger onderwijsinstellingen onderzocht. Het doel is om 
de behoefte van het bedrijfsleven te bundelden en vervolgens 
het onderwijs uit te dagen daarop te reageren met een maat-
werkpropositie. Het kan daarbij zowel gaan om een vierjarige 
hbo-bacheloropleiding als om een 2-jarige hbo-associate 
degree (Ad-)-opleiding. 
 
 
 
 

Benefits voor werkgevers
Als er meer hoger onderwijs in de Drechtsteden aangeboden 
wordt, kan dit een impuls geven aan de regionale bedrijvigheid. 
De behoefte aan woningen, voorzieningen en infrastructuur 
neemt immers toe, wat kansen oplevert voor de bedrijven in de 
regio. Het is ook daarom dat de Economic Development Board 
het Actieplan van harte ondersteunt.

Uw medewerking is waardevol!
De behoefte aan hoger onderwijs wordt op verschillende 
manieren opgehaald: telefonische interviews, persoonlijke 
gesprekken, een digitale enquête, gesprekken met besturen 
van ondernemersverenigingen en een bedrijvenbijeenkomst.  
Alles wordt ingezet om een hoge respons te krijgen, zodat er 
een scherp beeld ontstaat van de behoefte in de regio, 
waarmee aan de slag gegaan kan worden.   
Afwachten is niet nodig, een ieder die een visie, behoefte of 
ideeën heeft is van harte welkom zelf contact op te nemen met 
de kwartiermaker hoger onderwijs Drechtsteden, Karin Struijk. 
Zij is bereikbaar via MK.Struijk@dordrecht.nl

Knowledge is power. Information is liberating.  
Education is the premise of progress, in every society,  
in every family. 

-Kofi Annan
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De Westelijke Dordtse Oever,  
hoe staat het er mee?
De bestemmingsplanprocedure voor de ontwikkeling van Dordtse Kil IV en de aansluiting A16/N3 is de laatste fase in 
gegaan. In juni stelde de gemeenteraad met een meerderheid de bestemmingsplannen vast.  Hiermee maakt Dordrecht 
een economische sprong. Met de ontwikkeling van Dordtse Kil IV wordt de stad verder gebracht. Er komt nieuw leven in 
Dordtse Kil I en II en nieuwe bedrijven worden welkom geheten. Dordrecht heeft samen met de regio Drechtsteden een 
forse groeiambitie en een goed vestigingsklimaat is daar onderdeel van.

Nu zitten we in de laatste fase van de bestemmingsplanproce-
dure, bij de Raad van State. Ondertussen is de beroepstermijn 
gesloten en er is door 3 partijen beroep aangetekend. Binnen 6 
maanden moet de Raad van State nu tot een uitspraak komen. 
Dat betekent dat begin 1e kwartaal van 2018 duidelijk is of er 
gestart kan worden met de voorbereidingen voor het werk. Tot 
die tijd zullen er geen fysieke voorbereidingen worden gedaan. 
 

Aansluiting A16/N3
Een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van Dordtse 
Kil IV is een goede bereikbaarheid vanuit de directe omgeving 
en vanaf de A16/N3. Daarvoor wordt de aansluiting A16/N3 
aangepast. Wanneer de bestemmingsplan procedure is afge-
rond kan Rijkwaterstaat de aanbesteding gaan starten. Zoals 
de planning er nu uit ziet beginnen de werkzaamheden in 2018 
en is de aansluiting in 2020 klaar. Als de bestemmingsplannen 
definitief zijn gaat de gemeente ook met de ondernemers van 
de Westelijke Dordtse Oever actief aan de slag om te bespreken 
wat er allemaal gaat gebeuren, wat de gevolgen zijn voor de 
ondernemers en hoe daar in hun bedrijfsvoering rekening mee 
kan worden gehouden of op ingespeeld kan worden. 

Ondernemers slaan handen ineen met  
bedrijveninvesteringszone 
Gebiedsmanager Aldo van Kleef is blij met de twee bedrijven- 
investeringszones en hoopt op meer BI-zones. “Het zou mooi 
zijn als er ook op Dordtse Kil I, II en III de ondernemers elkaar 
vinden in een bedrijveninvesteringszone. Zo helpen we allemaal 
mee om de Westelijke Dordtse Oever tot een aantrekkelijk, 
bereikbaar en duurzaam werkgebied te maken.”  

Interesse? Bel Aldo van Kleef op 078-770 4920 of mail 
a.van.kleef@dordrecht.nl. 

Meer informatie over de Westelijke Dordtse Oever vindt u 
op www.dordrecht.nl/wdo of u belt met het gemeentelijk 
programmateam via 078-770 4890. 
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BEDRIJVENTERREINEN WESTELIJKE  
DORDTSE OEVER OPNIEUW SUCCESVOL IN 
“SCHOON, HEEL EN VEILIG” 
Het keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVOB) is opnieuw behaald door samenwerking ondernemers, 
Gemeente Dordrecht, Politie en Brandweer. 

De bedrijventerreinen van de Westelijke Dordtse Oever bestaan 
uit Louterbloemen, Zeehavengebied, Dordtse Kil 1,2 en 3 en 
Amstelwijck-West. Een gebied waar ruim 750 bedrijven zijn 
gevestigd die samen 14.044 arbeidsplaatsen genereren. Het 
gebied geldt al jaren als een van de beste collectief beveiligde 
bedrijventerreinen uit de regio. 
Het KVOB certificaat is een gevolg van een uitstekende samen-
werking m.b.t. alle zaken die te maken hebben met Schoon, 
Heel en Veilig door de ondernemers, Gemeente Dordrecht, de 
Politie en de Brandweer. Gezamenlijk bemannen zij de werk-
groep KVOB Dordt West. Deze werkgroep maakt het plan van 
aanpak en staat garant voor de uitvoering daarvan. Periodiek 
wordt het proces getoetst door een enquête naar alle onderne-
mers in het gebied en de auditor van de KIWA. Bij voldoende 
resultaat wordt door de KIWA het certificaat KVO Certificaat 
Continu Samenwerken afgegeven. 

Op woensdag 7 juni is tijdens een bijeenkomst van alle stake-
holders van de bedrijventerreinen het certificaat uitgereikt. 
Deze stakeholders zijn: 
• De ondernemers van Louterbloemen, verenigd in  
   BIZ Louterbloemen/Duivelseiland 
• De ondernemers van Dordtse Kil 1,2 en Amstelwijck-West,  
   verenigd in de SBBD Dordtse Kil 1,2,AW 
• De ondernemers van Krabbepolder/Zeehaven, verenigd in 
   de BIZ Krabbepolder/Zeehaven 
• De ondernemers van Dordtse Kil 3, verenigd in de  
   Vereniging Beheer Dordtse Kil 3 
• Politie 
• Brandweer 
• Gemeente Dordrecht 
• Havenbedrijf Rotterdam 
• Parkbeheerder Parktrust 

Deze samenwerking leidt tot een hoge mate van betrokkenheid 
van alle partijen, uitstekende concurrerende vestigingspositie, 
prettige werkomgeving, lage criminaliteitscijfers en een positie-
ve vastgoedwaarde ontwikkeling.  

Voor aanvullende informatie: 
Werkgroep KVOB Dordt West 
Contactpersoon Martijn Onnink 
E martijn@onnink.nl 
T 078 6202850 / 06 1151618 
W mkb.nl/kvob

Op de foto ziet u van links naar rechts: 
• Wijkagent John Bosman,  
• Gebiedsbeheerder namens de Gemeente Dordrecht, Aldo van Kleef 
• Voorzitter van de werkgroep KVOB Dordt West, Martijn Onnink 
• Parkmanager Ad van de Berg 
• Namens de brandweer Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid, Mari Spanjersberg
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Westelijke Dordtse Oever,  
kansen voor bedrijfsleven en overheid
Uit hoofde van mijn voorzitterschap van de bedrijveninvesteringszone (BIZ) Krabbepolder-Zeehaven(Zuid) maak ik  
deel uit van het overleg van de Westelijke Dordtse Oever. Wat de WDO behelst kunt u verderop lezen in deze uitgave.  
Mij is gevraagd vanuit ondernemersoogpunt het belang van de WDO wat nader toe te lichten. 

De ondernemers worden in het bestuurlijk overleg vertegen-
woordigd door de voorzitters van de Werkgevers Drechtsteden, 
de vereniging Dordtse Kil III, SBBD Dordtse Kil I+II/Amstelwijck 
en van de twee bedrijveninvesteringszones Krabbepolder/Zee-
haven(Zuid) en Louterbloemen. Ook het Havenbedrijf Rotterdam 
is vertegenwoordigd vanwege haar rol in het Zeehavengebied. 
De komende jaren staat er veel te gebeuren op het gebied van 
uitbreiding van de terreinen en infrastructurele aanpassingen. 
Hierover wordt al vele jaren gesproken en gepland. Binnen 
het WDO is er ruimte om de ondernemersvisie te vertolken en 
ervoor te zorgen dat de belangen van de bedrijven zo goed 
mogelijk behartigd worden. De ondernemers spannen zich in 
om een grote mate van samenwerking te bewerkstelligen en 
zodoende als één blok te fungeren binnen het overleg. Hierdoor 
is het gemakkelijker onze belangen zo goed mogelijk over het 
voetlicht te krijgen. Meerdere onderwerpen staan geagendeerd 
bij het WDO overleg binnen de hoofdthema’s duurzaamheid, 
parkmanagement en gebiedsmarketing. De vorming van  
 

de bedrijveninvesterings zones met een grote rol voor park-
management, het opstarten van een openbaar vervoer pilot en 
onderzoek naar inzet van duurzamere energie is al een grote 
stap in de richting van een goed gemanaged en duurzaam 
bedrijventerrein. De beveiliging van de terreinen via slagbomen 
en camera’s is uiteraard ook een belangrijk agendapunt. Hierbij 
worden de mogelijkheden besproken om camerasystemen te 
koppelen aan gemeentelijke systemen en om meer gebruik te 
maken van intelligente beveiliging door bijvoorbeeld kenteken-
herkenning. Voorts wordt veel energie gestoken in het op de 
kaart zetten van de WDO als vestigingsplaats voor bedrijven. 
Hoe beter wij het voor elkaar hebben des te meer voordelen we 
kunnen bieden aan andere ondernemers om hun keuze op de 
WDO te laten vallen als vestigingslocatie. En zo snijdt het mes 
aan twee kanten.

Remko Mol
Mol Verhuur
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Hardinxveld-Giessendam neemt  
deel aan DEAL! Drecht Cities 
De gemeente Hardinxveld-Giessendam is participant in DEAL! Drecht Cities. Wethouder Benhard van Houwelingen van 
Hardinxveld-Giessendam en Martin Bloem, directeur van DEAL! Drecht Cities, hebben daarvoor een overeenkomst gete-
kend. Door deelname aan DEAL krijgt de gemeente toegang tot het economische promotie en acquisitie netwerk van de 
Drechtsteden. Vorig jaar hebben de verantwoordelijke wethouders van Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht al hun handtekening gezet. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam en ROM-D 
participeren nu negen organisaties in de stichting.

Volgens wethouder Benhard van Houwelingen is dit een belang-
rijke stap voor de gemeente: ‘Via de aansluiting bij DEAL kunnen 
we Hardinxveld-Giessendam laten zien als optimale vestigings-
plaats voor ondernemers en bedrijven. DEAL geeft de plaatselijke 
én regionale economie zodoende een nieuwe impuls en dat is 
goed voor onze ontwikkeling en werkgelegenheid.’

Directeur Martin Bloem: ‘Hardinxveld-Giessendam heeft een 
lange maritiem-industriële traditie en is belangrijk voor ons aan-
bod aan bedrijfsruimte. Juist nu de markt sterk aantrekt heeft 
de regio belang bij een zo groot mogelijk bedrijvennetwerk 
langs de oevers van de rivieren. We zullen er alles aan doen om 
de gemeente verder te versterken met nieuwe investeerders uit 
binnen- en buitenland. Ook zien we uit naar de betrokkenheid 
van de gemeente bij de activiteiten van de Economic Develop-
ment Board. ’ 

Over de Drechtsteden
Binnen de Drechtsteden werken al zes gemeenten vernieuwend 
en effectief samen. Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Am-
bacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht trekken samen 
op, maar maken ook nadrukkelijk hun eigen keuzes. De ge-
meente Hardinxveld-Giessendam treedt per 1 januari 2018 offici-
eel volledig toe tot de Drechtsteden, die ‘Samen stad aan het 
water’ zijn. De regio is toonaangevend in de maritieme sector en 
heeft een strategische positie op de as Rotterdam-Antwerpen.

Over DEAL! Drecht Cities Promotion & Investments Agency 
DEAL is een initiatief van de zes Drechtsteden gemeenten en de 
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) 
en de Port of Rotterdam. De doelstelling is om nieuwe impulsen 
te geven aan de economie in de Drechtsteden en de werkge-
legenheid te stimuleren. DEAL ondersteunt bedrijven die zich 
willen vestigen en/of uitbreiden in de Drechtsteden en promoot 
de regio als optimale vestigingsplaats voor bedrijven, in het 
bijzonder de maritieme en logistieke sector.

 Martin Bloem (directeur DEAL! recht Cities) en rechts wethouder  
Benhard van Houwelingen (gemeente Hardinxveld-Giessendam)

Fotografie: Cees van Meerten – Fotoexpressie 
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Nieuw bedrijventerrein Sliedrecht;  
Stationspark 3
De gemeente Sliedrecht prijkt al jaren aan de top van economische toplocaties in Nederland. Dat is natuurlijk niet voor 
niets. De centrale ligging en uitstekende bereikbaarheid via weg, water én spoor maakt Sliedrecht voor bedrijven een 
interessante en unieke vestigingsplaats. Deze bereikbaarheid wordt in de toekomst alleen maar beter, als de geplande 
aanpassingen aan de A15 zijn doorgevoerd.

Aan de westkant van Sliedrecht ligt ten noorden van de A15 het 
terrein ‘De Driehoek’, waar ruimte is voor vestiging van bedrij-
ven. Daarbij kijkt Sliedrecht in eerste instantie naar bedrijven 
die nu al binnen de gemeente zijn gevestigd en vanwege groei 
of transformatie willen verplaatsen. Zoals het er nu naar uitziet, 
is de Driehoek daarmee gevuld. 

Maar ook in de toekomst blijft de gemeente Sliedrecht ruimte 
bieden aan bedrijven die zich willen vestigen. Onlangs werd 
bekend dat over enkele jaren bedrijventerrein Stationspark 3 
zal verrijzen, op de plek waar nu nog sportpark De Lockhorst 

is gevestigd. Hier zal een kleine 7 hectare grond beschikbaar 
komen. Daarmee ontstaat er een aaneengesloten strook met 
bedrijvigheid ten noorden van de A15 en ten zuiden van de Betu-
welijn. De gemeente Sliedrecht hoopt op Stationspark 3 vooral 
kleinschalige logistieke bedrijven te verwelkomen. 

Len van Rekom
Gemeente Sliedrecht
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Energieconferentie woensdag 7 juni: 
“Gaan we erover of gaan we ervoor?”

Wethouder Jacqueline van Dongen, portefeuillehouder Duurzaamheid en Milieu binnen de Drechtsteden, zette woensdag-
avond 7 juni in haar welkomstwoord direct de toon voor de Energieconferentie Drechtsteden: gaan we erover of gaan we 
ervoor? Ofwel: blijven we praten of gaan we ook echt iets doen?! Die oproep zorgde bij de aanwezigen direct voor  
de juiste mindset: we gaan aan de slag! Diezelfde houding was ook zichtbaar bij de leden van het panel, die onder de  
energieke leiding van dagvoorzitter Magdeleen Sturm discussieerden over de rol van alle betrokken partners.  
Waterschappen, werkgevers, woningcorporaties, netbeheerder, Provincie en Rijk… Allen zien dat er voor ieder van hen 
een belangrijke rol is weggelegd om de energietransitie te doen slagen.

“Mensen kunnen niet langer langs de zijlijn blijven staan. Zo komen we van een kopgroep tot een stevig peloton  
en dat is precies wat we nodig hebben.” - Jacqueline van Dongen, Wethouder Gemeente Zwijndrecht

Belofte
Hilde Blank van BVR Adviseurs en programmamanager  
Jos Benner gaven een overzicht van de stand van zaken.  
Jos Benner benadrukte dat de afspraak om als regio Drechtsteden 
energieneutraal te willen zijn in 2050 geen richting is maar een 
belofte. “En daarvoor nemen we drie essentiële besluiten”, 
aldus Benner: 
• We stoppen met gebruik van aardgas,
• We stoppen met gebruik van benzine, diesel en andere  
   fossiele energie,
• Al onze elektriciteit moet duurzaam zijn opgewekt. 

Wat eraan voorafging
De Drechtsteden zetten flink in op het verduurzamen van de 
energievoorziening. Dat doen ze door een energiestrategie uit 
te werken voor de korte en lange termijn. Om dit voor elkaar te 
krijgen, werken de Drechtsteden samen met andere overheden 
(Rijk, Provincie, Waterschap), inwoners, bedrijven en instellin-

gen. De regio Drechtsteden is als pilotregio geselecteerd voor 
steun vanuit het Rijk en VNG, IPO en de Unie van Waterschap-
pen; de koepelorganisaties van gemeenten, provincies  
en waterschappen.

Doel van de Energiestrategie
Het doel van een regionale energiestrategie is om op regionaal 
niveau stevig in te zetten op de energietransitie, door krachten 
in de regio nog meer te bundelen en aan te haken op ontwikke-
lingen in de economie, de water- en afvalsector, mobiliteit en 
leefbaarheid.  
Zo worden stappen gezet om concrete projecten te versnellen 
op de korte termijn en de transitiesnelheid te verhogen voor de 
langere termijn. Die versnelling is noodzakelijk om de doelen 
uit het energieakkoord te halen. Samenwerken binnen de regio, 
tussen bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organi-
saties, maar ook tussen de decentrale overheden en het Rijk is 
hierbij cruciaal.

Actieteams werken ambitie uit
Om de samenwerking met bedrijven, overheden, bewoners(ini-
tiatieven), corporaties en energiecoöperaties, waterschappen, 
netbeheerder, omgevingsdienst en anderen in de regio te be-
vorderen, zijn er actieteams opgericht. Deze actieteams werken 
ieder afzonderlijk een gedeelte van de samenwerkingsagenda 
uit. Het gehele proces wordt bewaakt door een adviesraad. 
 
 

Nieuws uit de Drechtsteden
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De verschillende actieteams
De Energiestrategie is gericht op ‘energieneutraal in 2050’ en 
geeft niet alleen een impuls aan projecten die nu al worden 
gedaan, maar ook een extra zetje aan nieuwe projecten of ambi-
ties. Ook zetten ze lijnen uit voor de langere termijn.
Veel werk hiervoor gebeurt in actieteams. Daarvan zijn er zes:  

Elk actieteam bestaat uit deelnemers vanuit betrokken partijen. 
Zij worden vanuit de rijksoverheid en de VNG voorzien van een 
aantal instrumenten (zoals goede data uit onderzoek, 
ruimtelijke gegevens en cijfers) die ze kunnen benutten. 

Tijdens de Industriedag op 30 november wordt verder op de 
energietransitie in de Drechtsteden ingegaan.

Duurzaamheid: zonne-energie van eigen bedrijfsdak
Wel profiteren van zonne-energie van uw eigen dak, maar 
geen kosten maken? Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. 
De gemeente Dordrecht wil duurzaamheid op de Westelijke 
Dordtse Oever zo makkelijk mogelijk maken. Daarom bieden 
ze alle ondernemers de mogelijkheid om mee te doen met ‘Zon 
op bedrijfsdaken’. Daarvoor ontzorgt de gemeente de bedrijven 
samen met energie adviesbureau ECONNETIC volledig.  
 
Ze regelen de aanvraag van de SDE+ subsidie, zorgen voor de 
investeringen, plaatsen de installatie en beheren de zonnepane-
len. Het enige wat  de bedrijven hoeven te doen is hun dak, voor 
vijftien jaar in te zetten voor zonnepanelen. Na deze periode zijn 
de zonnepanelen hun eigendom.   
 

Subsidie voor 30.000 zonnepanelen op westelijke  
Dordtse oever
In een eerste ronde wordt nu voor 30.000 zonnepanelen  
subsidie aangevraagd. Samen leveren deze zonnepanelen  
ruim 6 megawatt. Dat is vergelijkbaar met 1500 huishoudens.  
Er word gesproken over een tweede subsidie ronde volgend jaar. 
 
Interesse in zonnepanelen op uw dak zonder geregel en kosten? 
Kijk op www.dordrecht.zonopbedrijfsdaken.nl of neem contact 
op met Jeroen Tent, coördinator Duurzaamheid van de gemeente 
Dordrecht, via j.tent@dordrecht.nl of 078- 770 4898.
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Nieuws uit de Drechtsteden

Zuid-Holland luidt de gong voor  
energie-innovaties
Op 1 september start ENERGIIQ, het energie-innovatiefonds van de provincie Zuid-Holland voor ondernemers die op zoek zijn 
naar financiering voor de commercialisatie van hun energie-innovatie. ENERGIIQ wordt uitgevoerd door InnovationQuarter.

Energietransitie versnellen
De oprichting van ENERGIIQ maakt onderdeel uit van de Provin-
ciale energieagenda ‘Watt anders’, gericht op een versnelling 
van de energietransitie. ENERGIIQ richt zich op ondernemers die 
bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe technologieën die (op 
termijn) bijdragen aan de verduurzaming van energie. Het fonds 
richt zich daarbij specifiek op het financieren van de commercia-
lisatie van innovatieve, maar bewezen technologieën. De Provin-
cie Zuid-Holland stelt € 35 mln. beschikbaar voor het fonds.

De hoofddoelstelling van ENERGIIQ is om een bijdrage te 
leveren aan de energietransitie middels investeringen in 
energie-innovaties. De energie-innovaties dienen te leiden tot 
CO2-reductie, die toewijsbaar is aan de provincie Zuid-Holland. 
Wanneer de CO2-reductie niet toewijsbaar is aan de provincie 
Zuid-Holland, dient er sprake te zijn van een hoofdvestiging, 
R&D- of productielocatie in Zuid-Holland. 

Fondsbeheer door InnovationQuarter
InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij 
voor Zuid-Holland, doet het fondsmanagement voor ENERGIIQ. 
Met haar fondsen IQCapital en UNIIQ heeft InnovationQuarter 
de afgelopen jaren al een uitgebreid trackrecord opgebouwd 
als investeerder in vernieuwende en snelgroeiende bedrijven. 

Met ENERGIIQ hoopt InnovationQuarter nog meer duurzame on-
dernemers aan financiering te kunnen helpen die een concrete 
bijdrage kunnen gaan leveren aan de energietransitie. 

Van start op 1 september 
ENERGIIQ is per 1 september jl. gestart. Vanuit ENERGIIQ kan 
er rechtstreeks geïnvesteerd worden in bedrijven (vanaf een 
bedrag van € 250.000,- tot enkele miljoenen) maar zullen 
ook andere financieringsinstrumenten worden ingezet om 
energie-innovaties versneld naar de markt te brengen, zoals 
projectfinanciering en vendor finance. Het fondsteam komt 
onder leiding te staan van Nienke Vledder, voorheen teamleider 
Cleantech bij InnovationQuarter Capital.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact op 
nemen met:

InnovationQuarter
Contactpersoon: Nienke Vledder, Fondsmanager ENERGIIQ
T 06 837 03 663
E nienke.vledder@innovationquarter.nl
W innovationquarter.nl/energiiq

Foto: Han Weber (gedeputeerde Energie Provincie Zuid-Holland) luidt, vergezeld door leden van de Investeringscommissie van ENERGIIQ en medewerkers van 
InnovationQuarter en de Provincie Zuid-Holland, de gong voor Zuid-Hollandse energie-innovaties en opent de Amsterdamse beurs. Fotografie: © Euronext
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Rotterdam doopt zich  
maritieme hoofdstad van Europa
Sinds maandag 18 september 2017 mogen we het roepen: Rotterdam is de maritieme hoofdstad van Europa.  
Het bedrijfsleven, de Drechtsteden en de gemeente Rotterdam lanceerden Rotterdam: Maritime Capital of Europe. 

Het doel: de hele maritieme branche in Rotterdam en omgeving verder versterken en uitbouwen. Met één gezicht voor de 
hele sector. Eén, slim ingericht toegangspunt voor bedrijven. Voor vragen over vestiging van hun bedrijf in de Rotterdamse 
regio, maar ook als zij op zoek zijn naar partners voor nieuwe initiatieven.

Meest complete maritieme wereld van Europa
De gezamenlijke aanpak is een logische vervolgstap na de 
oprichting van de Maritime Board in juni 2017, met een bredere 
aanpak dan de meeste havensteden doen. De strategie richt zich 
op het havengebied van de Tweede Maasvlakte tot aan Gorin-
chem, en van de bekende bedrijfstakken uit de haven en indus-
trie, tot de bijna onzichtbare dienstverleners voor alle maritieme 
bedrijven. Het maritieme bedrijfsleven hier is compleet, dat is 
uniek in Europa en een goede reden voor andere bedrijven om 
zich hier aan te sluiten. 

Drechtstedenbestuurslid Anouk van Eekelen (Economische 
profilering en Acquisitie) is blij met de branding: “Buitenlandse 
bedrijven duiden ons hele maritieme gebied aan als ‘Rotterdam’. 
Die sterke merknaam kunnen we in ons voordeel gebruiken 
en verder helpen versterken met onze innovatieve maakindus-
trie van scheepsbouwers, toeleveranciers en baggeraars in de 
Drechtsteden.”

Internationale acquisitie
Bedrijven naar Rotterdam halen is niet nieuw. Met de nieuwe aan-
pak worden de krachten steeds meer gebundeld. Er zijn veel meer 
redenen om je in de regio Rotterdam te vestigen dan de meeste 
mensen weten. Met één gemeenschappelijk verhaal kunnen alle 
bedrijven uit de regio dat nu heel makkelijk uitleggen. In samen-
werking met de bedrijven in de regio, zullen de Drechtsteden 
en Rotterdam de internationale campagne uitwerken. Denk aan 
handelsreizen en vakbeurzen, maar ook internationale media.  

Het begint lokaal
Promotie van de regio heeft meer waarde als het klimaat voor 
ondernemen en vestigen goed is en goed blijft. Bedrijven, over-
heden en kennisinstellingen kunnen daarin een groot verschil 
maken. Nauwere samenwerking en blijven investeren in voorzie-
ningen. Denk dan aan internationale scholen voor expats, of de 
commodity trade-opleiding die binnenkort start aan de Erasmus 
Universiteit.

Groeimodel
Deze manier van samenwerken is uniek, je ziet het eigenlijk al-
leen in Singapore. Dat is dan ook de maritieme hoofdstad van de 
wereld. Het is de bedoeling dat steeds meer bedrijven en organi-
saties zich achter het label gaan scharen. Zo moet het gezamen-
lijk binnenhalen van nieuwe bedrijven en verder ontwikkelen van 
de regionale economie een nog hogere vlucht nemen.
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dag uit het leven van...

  Paul  
van Gennip

Paul van Gennip is directeur van Stichting Verpleeghuis  
het Parkhuis.

Tuut, tuut, tuut,……………….het geluid van de wekker om 06.00 
uur. Tijd voor het gebruikelijke ochtendritueel van douchen,  
aankleden, ontbijten, de hond uitlaten en naar Dordrecht rijden.
Eenmaal aangekomen, is er even tijd voor de mail en post en 
kort overleg met het secretariaat.

Vandaag begin ik met een werkoverleg van ruim een uur met 
onze manager van het Ondersteunend Bedrijf. Dit organisatie-
onderdeel is verantwoordelijk voor vastgoed, onderhoud, ICT, 
administratie, gastvrijheidsdiensten, zoals receptie, keuken en 
Brasserie. Er komen diverse onderwerpen voorbij, maar met 
name onze nieuwbouwplannen kosten de meeste tijd.

Aansluitend heb ik een twee uren durend overleg met de 
Cliëntenraad. Elke zorginstelling is wettelijke verplicht een 
cliëntenraad in te stellen. De cliëntenraad van het Parkhuis telt 
7 leden, allemaal familie of anderszins verwant aan een van de 
bewoners. Eens per maand overleg ik met ze en elke keer weer is 
het geweldig om te zien hoe betrokken deze mensen zijn bij hun 
familie en bij het Parkhuis. Hier komen onderwerpen op tafel die 
heel praktisch over de dagelijkse zorg gaan, maar ook onderwer-
pen die veel strategischer van aard zijn, zoals bijvoorbeeld de 
keuze voor wel of geen nieuwbouw. Juist die praktische, zorgin-
houdelijke onderwerpen, bijvoorbeeld dat de maaltijd op een 
van onze locaties verslechterd is, zijn voor mij elke keer weer 
een inspiratiebron en geven mij waardevolle informatie over het 
functioneren van de organisatie. Rond 12.00 uur eten we tijdens 
de vergadering een broodje.

Om 12.30 uur stap ik in de auto om naar de vergadering van 
Drechtzorg te gaan. Drechtzorg is een samenwerkingsverband 
van alle zorginstellingen (ziekenhuis, ggz, gehandicaptenzorg 
etc.) in de Drechtsteden. Op de agenda staat het onderwerp 
digitale gegevensuitwisseling. 

 

In 2020 zal elke burger een persoonlijk gezondheidsdossier 
hebben en daar zullen zorgaanbieders op moeten kunnen 
aansluiten. We spreken over het vraagstuk en wat er nodig is om 
dit in de regio goed uit te kunnen rollen. Een lastig vraagstuk, 
omdat het hier vooral gaat om het organiseren van draagvlak en 
eenduidigheid in (delen) van (ICT)systemen.

Rond 15.00 uur ga ik terug naar kantoor. Om 15.30 uur heb ik sa-
men met onze manager van de stafafdeling (waarin HR, kwaliteit 
en communicatie is ondergebracht) een afspraak met een bu-
reau dat expertise heeft op strategische personeelsplanning. We 
spreken over onze opgaven in dit verband, die samen te vatten 
is in; toerusting van het huidige personeel op de toenemende 
zorgzwaarte, toevoegen van meer hoger opgeleide medewerkers 
en hoe we dat gaan doen terwijl een groot deel van onze mede-
werkers in de leeftijdscategorie zit van 45 tot 55 jaar.
Inmiddels is het 17.00 uur. Weer even tijd voor wat mail.

Om 18.30 uur start de vergadering met de Raad van Toezicht. 
Op de agenda staan de implicaties van de nieuwe governance-
code voor de zorg en de kwartaalrapportage. Daarnaast komen 
uiteraard de in- en externe actualiteiten voorbij. De setting is er 
een van kritisch maar constructief. Als de vergadering om 20.30 
uur is afgelopen, stap ik in de auto naar huis en dat geeft mij een 
half uurtje om de dag nog eens te overdenken. En ik kom tot de 
slotsom; het was weer de moeite waard!
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NIEUWS VAN DE LEDEN

Meet & Greet voor boventallige  
medewerkers Heerema Fabrication Group
Op 27 juni jl. vond de Meet & Greet voor de boventallige mede-
werkers van Heerema plaats bij het Van der Valk Hotel ARA te 
Zwijndrecht. Dit evenement is georganiseerd door Heerema in 
samenspraak met de gemeente Zwijndrecht en in samenwerking 
met de outplacement bureau’s Randstad HR Solutions en MEPD. 
Deze twee bureau’s zijn verantwoordelijk voor de begeleiding 
van werk naar werk van de boventallige medewerkers. Op de dag 
zelf waren dertig bedrijven aanwezig en ruim honderd bovental-
lige medewerkers. De boventallige medewerkers van Heerema 
konden zich op een eenvoudige, laagdrempelige wijze  presen-
teren en voor de bedrijven was het een mooie gelegenheid om 
kandidaten te werven voor hun vacatures.

Maarten Zeeuwen, Recruitment Coördinator Verwater Group: 
“Verwater groeit enorm snel en daarom hebben we veel vaca-
tures. Helaas zijn er regelmatig ook organisaties waar afscheid 
moet worden genomen van medewerkers. Door het karakter van 
de Meet & Greet evenementen komen kandidaten op informele, 
laagdrempelige, persoonlijke en kleinschalige wijze in contact 
met een potentiële nieuwe werkgever zoals Verwater.  

Deze aanpak is erg succesvol gebleken en tot op heden heb-
ben we via de Meet & Greets al behoorlijk wat nieuwe collega’s 
mogen verwelkomen in ons team die op enthousiaste wijze bij 
Verwater hun carrière een nieuw vervolg geven.”  

Ook Royal IHC was één van de deelnemende bedrijven aan de 
Meet & Greet. Maarten van Meel, boventallige medewerker en 
vanaf september Sr. Customer & Market Intelligence Manager bij 
Royal IHC: “Ik heb de Meet & Greet als prettig ervaren door de 
informele en professionele opzet alsook het gemak om in con-
tact te komen met diverse lokale exposanten. Het bezoek was 
laagdrempelig door de nabije hotellocatie van het evenement 
dat de hele ochtend duurde. Prettig was ook de mogelijkheid om 
collega’s te spreken en ervaringen uit te wisselen.” 

Gonneke Cammel
Manager Mobiliteitscentrum

Heerema Fabrication Group

Koos-Jan van Brouwershaven (CEO HFG) en Robert Kreukniet (Wethouder Economische Zaken gemeente Zwijndrecht) namen een kijkje op de banenmarkt. 
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NIEUWS VAN DE LEDEN

Guardian360 en FourTOP zorgen voor  
veiligere kantoorautomatisering

Beveiliging op orde om te voldoen aan de AVG
FourTOP ICT heeft de afgelopen jaren steeds meer nadruk gelegd 
op informatiebeveiliging en security. Tegelijkertijd sluiten we 
onze ogen niet voor de werkelijkheid. Elke maand worden er 
honderden nieuwe kwetsbaarheden in bestaande systemen ont-
dekt. Ook zorgen ontwikkelingen zoals bring your own device en 
the internet of things ervoor dat er steeds nieuwe apparaten aan 
kantoornetwerken gekoppeld worden. Tot slot vereist wetgeving 
zoals meldplicht datalekken onderdeel van de huidige WBP en 
de nieuwe Europeese wetgeving de Algemene Verordening Ge-
gevensbescherming dat organisaties er alles aan doen om een 
datalek te voorkomen. 
Door de samenwerking met Guardian360 zorgen we ervoor dat 
klanten continu op de hoogte zijn van eventuele zwakke plekken 
in de netwerkbeveiliging. Door continu te scannen en te monito-
ren, kunnen deze zwakke plekken vroegtijdig verholpen worden, 
voordat een kwaadwillende er misbruik van maakt. Mocht het 
onverhoopt toch mis gaan, dan slaat de Hacker Alert stil alarm. 
Waardoor eventuele schade tot een minimum beperkt worden. 
Meer informatie vindt u op https://www.guardian360.nl.

Klanten voldoen aan security normen
Doormiddel van de audit module kunnen organisaties eenvoudig 
aan auditors, de Autoriteit Persoonsgegevens, accountants en 

andere belanghebbenden laten zien dat zij ‘in control’ zijn.  
Ook draagt het Guardian360 platform bij aan compliancy met  
de ISO27001, NEN750, BIR, BIG, BIWA en OWASP-richtlijnen.  
Binnenkort zal ook de richtlijn voor woningcorporaties  
toegevoegd worden.

Jaap van Oord, directeur FourTOP ICT: “Wij zijn blij met de sa-
menwerking met Guardian360, de naam zegt alles, ze bewaken 
bedrijfsnetwerken volledig en alarmeren wanneer ze gevaren 
zien, hiermee voorkomen ze potentiele schade als stilstand van 
medewerkers of dataverlies. Wat gezien de nieuwe privacy wet-
geving goed is om te voorkomen. Daarnaast maken ze audits en 
management reporting simpel en inzichtelijk wat voor gecertifi-
ceerde bedrijven een enorme plus is.” 

Jan Martijn Broekhof, directeur Guardian360: “Wij zijn blij dat 
FourTOP haar klanten met onze dienstverlening naar een volgen-
de volwassenheidsniveau zal brengen. Informatiebeveiliging is 
een proces en niet een product dat je eenmaal koopt. Klanten 
van FourTOP zullen merken dat zij minder kwetsbaar worden 
voor hacks doordat zij hun zaken beter op orde hebben.”

Meer informatie vindt u op https://www.guardian360.nl. 

ICT automatiseerder FourTOP ICT en Guardian360, aanbieder van hét centrale securityplatform, zorgen voor nog  
veiliger kantoorautomatisering door informatiebeveiliging van klanten naar een hoger niveau te brengen.
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VMB Automation neemt  
Smits Besturingstechniek over 

“Met de overname kunnen we nog grondiger op de vraag van de 
klant inspelen,” vertelt eigenaar Arie Verhoeven van VMB Auto-
mation. “De bedrijven vertonen veel synergie en kunnen elkaar 
waar nodig is aanvullen en versterken. De klanten profiteren zo 
maximaal van de voordelen van meer continuïteit en kennis op 
het vlak van besturings- en informatietechnologie. 

Groei
Verhoeven geeft aan dat de overname mede tot stand is geko-
men omdat beide bedrijven het punt bereikten om nieuwe stap-
pen te maken. “Door samen te werken kunnen we groeien en 
meer diversiteit bieden. Omdat we de ervaring en bekwaamheid 

van onder meer de technische collega’s breder kunnen inzetten 
creëren we meer slagkracht. Smits Besturingstechniek is een 
bedrijf dat bij ons past, de samenwerking levert een mooie kruis-
bestuiving op waar onze klanten bij gebaat zijn.” 

VMB Automation is een gerenommeerde organisatie in het ontwerpen en realiseren van hard- en software voor  
besturingstechnieken. Met terugwerkende kracht neemt VMB Automation uit Hendrik-Ido-Ambacht per 1 januari 2017 
Smits Besturingstechniek uit Eersel over.  

Only the Brave lanceert Brave Talks
Omdat wij altijd blijven leren, barsten we ondertussen van de 
kennis en die kennis willen we graag delen. Met jou! Daarom ge-
ven wij een aantal keer per jaar verschillende lezingen die voor 
iedereen super interessant zijn! In september hebben we het 
gehad over Social Media Strategie en in 2018 staan er ook weer 
verschillende onderwerpen op de planning.

De eerstvolgende gaat over Trends 2018. En dan hebben we het 
niet over de nieuwe modekleur of op welke bank je gaat zitten 
komend jaar. Nee, wij hebben het dan over de maatschappelijke 
trends, trends die waarde verschuivingen achterlaten in onze 
maatschappij. Trends die invloed hebben op ons gedrag en onze 
werkzaamheden. Wat gebeurt er nu, welke ontwikkelingen zijn 
al zichtbaar en wat brengt 2018 ons?

Wil jij op de hoogte zijn van alles wat er speelt of gaat spelen, 
welke trends voor jouw branche belangrijk zijn en wat je ermee 
kunt? Nieuwsgierig? Dan mag je deze lezing echt niet missen! 
Wanneer: donderdag 14 december 2017
Waar: Only the Brave HQ (Engelenburgerbrug 3, Dordrecht)

Hoe laat: inloop tussen 16.00 – 16.15 uur tot 17.00 uur
Na afloop een borrel!
Wat kost dat?: gratis*
Er is plaats voor max. 12 personen dus meld je snel aan!

*Onze lezingen zijn gratis, afmelden kan tot 48 uur van te voren 
(zo kunnen we iemand op de wachtlijst jouw plekje geven). Kom 
je niet opdagen? Dan kost dat je € 10,-. 

Aanmelden voor de Brave Talk op 14 december kan via mail: 
bravetalk@onlythebrave.nl

Only the Brave is een Ideation Company. Een bureau voor 
strategisch positionering, innovatie, creatieve concepten 
en creatie. 
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Arbowet

Wat betekent de wijziging van de  
Arbowet, die vanaf 1 juli 2017 is  
ingegaan voor u als werkgever? 

Er is een grote diversiteit aan contracten tussen arbodienstver-
leners, bedrijfsartsen en werkgevers. Vaak zijn de contracten 
onvolledig, bevatten maar weinig voorzieningen of organisaties 
maken oneigenlijk gebruik van de Maatwerkregeling (artikel 14 
Arbowet). Dit heeft de overheid doen besluiten om de Arbowet 
aan te passen en controle hierop te gaan uitvoeren. 
De overheid eist dat iedere organisatie een basiscontract afsluit, 
door middel van het aangaan van een contract met een gecer-
tificeerde arbodienst. Er mag hiervan worden afgeweken door 
het aangaan van een contract met een bedrijfsarts via de zgn. 
Maatwerkregeling (artikel 14 Arbowet). Daarin staat dat afwijken 
mag als dit is opgenomen in de bedrijfs- of bedrijfstak CAO, óf er 
met de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordi-
ging (PVT) van het bedrijf hierover schriftelijk overeenstemming 
is bereikt. Is er voor het bedrijf geen CAO gemaakt of beschikt 
het bedrijf niet over een OR of PVT, dan zijn organisaties ver-
plicht om een aansluiting te realiseren bij een gecertificeerde 
arbodienst de zgn. Vangnetregeling.

Direct boete bij ontbreken basiscontract
In de gewijzigde Arbowet staat dat organisaties per 1 juli 2017 
moeten beschikken over een zogenoemd basiscontract met een 
arbodienstverlener (gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts). 
Voor bestaande contracten geldt een overgangsperiode: werk-
gevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om 
de contracten aan te passen. De gewijzigde beleidsregel is van 
toepassing op alle nieuwe basiscontracten die per 1 juli 2017 zijn 
afgesloten.  Organisaties krijgen ook een boete als het basiscon-
tract geen afspraken bevat over de verzuimbegeleiding.

Bestaande wettelijke taken:
Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich door deskundigen 
(de bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist en/  
of de arbeids- en organisatiedeskundige)  
 

te laten bijstaan bij het uitvoeren van de volgende taken:
• Ziekteverzuimbegeleiding
• Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
• Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) 
• Aanstellingskeuring

Nieuwe verplichtingen:
Naast de bestaande wettelijke taken moeten in het basiscontract 
nieuwe verplichtingen worden opgenomen die de kwaliteit van 
de dienstverlening vergroten:

• Toegang tot bedrijfsarts
    In het basiscontract moet geformuleerd staan hoe de toegang  
    tot de bedrijfsarts (bijv. via een spreekuur) is geregeld. Iedere  
    werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een  
    ‘open spreekuur’, ook wel arbeidsomstandigheden spreekuur.

• Overleg met OR en preventiemedewerker
    Het basiscontract moet omschrijven hoe het overleg van de  
    arbodienst/bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de  
    ondernemingsraad (OR) is geregeld. 

• Bezoek van de werkplek
    De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.

• Second opinion
    De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second  
    opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij  
    twijfelt aan een gegeven advies. Dit maakt het handelen van de  
    professional transparant en toetsbaar. De kosten voor de  
    second opinion zijn voor rekening van de werkgever. Uitvoering  
    van de second opinion moet gebeuren binnen de procedures  
    zoals de werkgever dit afspreekt met de arbodienstverlener.

De vernieuwde Arbowet richt zich met name op betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde 
gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. 
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• Klachtenregeling
    Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze  
    of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer 
    eventuele klachten over de dienstverlening door  
    bedrijfsarts kan indienen.

• Melden beroepsziekten
    Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen,  
    onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.

• Advisering over preventie
    De advisering over preventie aan de werkgever door de arbo 
    dienst/bedrijfsarts moet in het contract staan.

Handhaving Inspectie 
De Inspectie SZW zal op de aanwezigheid, de inhoud en de nale-
ving van het basiscontract controleren. De sancties voor werkge-
vers die géén contract hebben met een arbodienst of bedrijfsarts 
worden aangescherpt.  
Werkgevers krijgen voortaan meteen een boete bij het ontbreken 
van een contract voor de arbodienstverlening.  

Vroeger gaf de Inspectie SZW bij het ontbreken van een RI&E 
of contract met een arbodienstverlener een waarschuwing en 3 
maanden de tijd om dit alsnog in orde te maken. De ingangsda-
tum van het huidige beleid is 1 oktober 2017, een paar maanden 
later dan de ingangsdatum 1 juli van de gewijzigde Arbowet. 

Risico-Inventarisatie en –Evaluatie
Let op dat u in het bezit bent van een actuele RI&E. Nog niet 
de helft van de bedrijven zijn in het bezit van een actuele RI&E. 
Heeft u een RI&E die ouder is dan 4 jaar en/of deze is nog niet 
afgestemd op de huidige Arbowetgeving (onder andere aange-
scherpte regels omtrent de preventiemedewerker), dan is uw 
RI&E waarschijnlijk niet meer actueel. 

Arbodienst Drechtsteden / ADD Arbo helpt u graag bij het  
realiseren van een nieuw Arbo basiscontract en/of RI&E!

Pieter Steenks
ADD Arbo

Bibelot
Bibelot is hèt poppodium van de Drechtsteden. Met een klein 
team professionals en circa 100 vrijwilligers worden zo’n 200 
evenementen per jaar georganiseerd voor 50.000 bezoekers. 
Bibelot levert met haar toonaangevende rol in de ontwikkeling 
van de regionale popcultuur een belangrijke bijdrage aan de 
aantrekkelijkheid van de stad en de regio. Popmuziek is immers 
sterk verbonden met jeugdcultuur en vormt een verbindend ele-
ment tussen andere kunst- en cultuuruitingen. Het is op allerlei 
manieren verweven in de samenleving en draagt een belangrijke 
maatschappelijke waarde in zich op het gebied van cultuur, par-
ticipatie, talentontwikkeling en economie. 

Bibelot wil haar  positie verder verstevigen en blijven bijdragen 
aan de ontwikkeling van een aantrekkelijke regio Drechtsteden. 
Kenmerkende begrippen daarbij zijn trots, ambitie en talentont-
wikkeling.  Bibelot viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. 
 
Contactpersoon: David van Wijngaarden
T 078 8903320
E David@Bibelot.net
W www.bibelot.net

Voorstellen nieuwe leden 
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Juridische column

BREED MORATORIUM

Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverle-
ning (Wgs) is de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 
schuldhulpverlening expliciet bij de gemeenten komen te liggen. 
De wet wil de effectiviteit van de schuldhulpverlening bevorde-
ren. Een algemene afkoelingsperiode, een periode waarin de 
schuldeisers zich tijdelijk dienen te onthouden van verhaal en 
executie, kan daar – mits de schuldenaar zich van zijn kant houdt 
aan bepaalde voorwaarden – een bijdrage aan leveren. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook 
sinds kort de mogelijkheid de rechtbank te verzoeken om een 
afkoelingsperiode af te kondigen, waarin elke bevoegdheid van 
de schuldeiser tot verhaal op de goederen van de schuldenaar 
en tot opeising van goederen die zich in de macht van de schul-
denaar bevinden, voor maximaal zes maanden niet kan worden 
uitgeoefend. 

Met de introductie van dit zogeheten “breed moratorium” wil 
de wetgever de schuldhulpverlening een instrument geven daar 
waar de inzet van incassomaatregelen de inzet van de schuld-
hulpverlening te niet doet dan wel in hoge mate frustreert. De 
met het moratorium te realiseren tijdelijke afkoelingsperiode 
moet de schuldenaar en schuldhulpverlener de noodzakelijke 
rust geven om in samenspraak met de schuldeisers de nodige 
stappen te kunnen zetten om tot een stabiele financiële  
situatie te komen. De na inzet van de afkoelingsperiode ontstane 
situatie kan vervolgens een eindpunt zijn, maar ook een opmaat 
vormen voor andere dienst- en hulpverlening. Eindpunt daar 
waar de schuldenaar na stabilisatie weer volledig zelfstandig 
in staat is zijn (tijdens het breed moratorium overeengekomen) 
betalingsverplichtingen na te komen. En een opmaat daar waar 
de ontstane stabiliteit juist door de inzet van extra dienst- of 
hulpverlening kan worden verduurzaamd. 
Een breed moratorium moet worden gezien als uiterste middel 
om een oplossing in het minnelijke traject te bewerkstelligen. 
Het instrument mag daarom niet te lichtvaardig of te vroeg in 
het proces van schuldhulpverlening worden ingezet. De schuld-
hulpverlening moet moeite hebben gedaan om schuldeisers te 
overtuigen hun invorderingsmaatregelen tijdelijk op te schorten. 

Een moratorium mag alleen worden afgekondigd als het voor de 
schuldhulpverlening noodzakelijk is en de andere beschikbare 
instrumenten om tot hulpverlening te komen onvoldoende  
soelaas hebben geboden.

Mocht u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen 
hebben, belt u dan gerust met  
Alex Niesert van Drechtsteden Advocaten,
T 0184 750510
E info@drechtstedenadvocaten.nl

De meeste ondernemers zijn wel bekend met faillissementen, surseances van betaling en de WSNP (Wet Schuldsanering 
Natuurlijke Personen). Deze bij wet aangewezen regimes hebben effect op de betalingsverplichting van de schuldenaar, als-
mede op het vinden van verhaal op de schuldenaar. Daar is sinds enkele maanden een nieuw wettelijk regime bijgekomen.

Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting
Johan de Wittstraat 40 | 3311 KJ Dordrecht
Drechtsteden@ooms.com | 078 - 614 43 33

OOMS MAKELAARS STEEKT ENERGIE 
IN UW BEDRIJFSHUISVESTING

“In 2023 moet ieder kantoorpand minimaal 
energielabel C bezitten. Voorlopig geldt de 
verplichting alleen nog voor kantoren. Wél komt er 
een onderzoek naar de mogelijkheden om de maatregel 
ook bij andersoortige utiliteitsbouw door te voeren, waar-
onderwinkels, bedrijfsgebouwen, scholen, zorginstellin-
gen, sporthallen en musea.”

“Kantoren die al een energielabel hebben dat niet 
slechter is dan F kunnen met kleine bouwtechnische 
ingrepen voldoen aan de nieuwe standaard. Bij gebou-
wen met energielabel G zijn grotere aanpassingen nodig. “

Advies over uw bedrijfshuisvesting? 
Neem dan contact met ons op.

DUURZAME ENERGIE: RELEVANT VOOR 
IEDERE ONDERNEMER
Koen Hegenbart

✓ Vertrouwde zekerheid en kwaliteit, al 90 jaar
✓ Landelijke dekking, regionale diepgang

✓ Voor multinationals en lokale ondernemers
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Bancaire column

Hoe haal je mensen uit hun comfort zone?

BusinessBoost is een initiatief van ING en MKB-Nederland. Met 
sessies door het hele land, online tools en video’s helpt  
BusinessBoost ondernemers om kritisch naar hun businessmo-
del te kijken en zich zo voor te bereiden op de toekomst.  
2 BusinessBoost-bezoekers vertellen hoe zij dat aanpakken.

Voer veranderingen geleidelijk door’ 
Gert van den Top, Top Deuren 
“Mijn deurenbedrijf bestaat bijna 25 jaar. Hoewel we een traditi-
oneel product verkopen, zijn we de bedrijfsvoering flink aan het 
moderniseren. Klanten kunnen binnenkort alles online bestellen 
en ook in de showroom krijgt elke klant bij binnenkomst een 
iPad. Daarmee kan hij producten scannen, bijpassende acces-
soires vinden en direct bestellen zonder hulp van een verkoper. 
Ik moest ooit in een sushirestaurant zo mijn bestelling doen 
en dacht: dat kunnen wij ook. Ik wil mijn verkopers niet kwijt, 
maar ik wil het team ook niet verder uitbreiden. Op deze manier 
kunnen we met dezelfde mensen meer werk doen. Sommige 
collega’s vinden het spannend, die geef ik de ruimte om eraan 
te wennen. Ik geloof dat je mensen niet moet overvallen, maar 
veranderingen geleidelijk door moet voeren.”

“Wat een sushirestaurant kan, kan mijn deurenbedrijf ook” 

‘Voorbeelden helpen om het nut van verandering in te zien’
Bianca Metsemakers en Marjolein Engelen, eerlijkmetrecht 
i.s.m. EMR advocaten
“Eerlijkmetrecht is een juridisch dienstverlener met 35 mede-
werkers. Onze missie is ‘business happiness’, bij onze klanten 
én medewerkers. We stimuleren persoonlijk leiderschap en 
talent van onze specialisten en benutten hun vermogen om te 
innoveren. Dat is nodig om voorop te blijven lopen in een wereld 
die razendsnel verandert. Wij staan voor helder juridisch advies. 
Daarom zijn we op dit moment bezig om een nieuwe schrijfstijl 
te implementeren. Juristen zijn klassiek geschoold en hanteren 
in hun adviezen vaak een ingewikkelde schrijfstijl. Wij willen dat 
onze schrijfstijl weerspiegelt wie we zijn: toegankelijk, begrijpe-
lijk en praktisch. Niet iedereen was blij met de verandering; ze 
zagen er het nut niet van in of vonden het jip-en-janneke-taal. 
Door met voorbeelden te laten zien hoeveel begrijpelijker je kunt 
schrijven, gingen mensen overstag. Iedereen krijgt nu uitgebreid 
training om zich de nieuwe stijl eigen te maken. De positieve 
reacties van klanten bewijzen dat hier behoefte aan is.”
 Wil jij ook in contact komen met andere ondernemers uit jouw 
regio? Bel Evert de Gijsel, Directeur Zakelijk Rotterdam Zuid  
& Drechtsteden bij ING op 06-55798825 of kijk op  
www.businessboost.nl en blijf op de hoogte van komende  
BusinessBoost-evenementen. 

Het gezegde ‘never change a winning team’ gaat niet helemaal op voor bedrijven. Als je nooit verandert, word je vroeg of 
laat ingehaald. Vernieuwen is essentieel, maar personeel is niet altijd blij met verandering. ‘Het gaat toch prima zo?’  
Hoe haal je medewerkers uit hun comfort zone? 
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Portefeuille
                                Dagelijks bestuur
 

Externe contacten,     Jacob Klink  

ledenadviesraad en ledencontacten 

Economie en Innovatie    Wico van Helden  

Bereikbaarheid, RO en financiën     Martin Witt  

Secretariaat, communicatie en financiën   Barbara Keuzenkamp

Economie en Innovatie   Bert de Winter   

Scholing, duurzaamheid,     André Boer 

duurzaamheidsfabriek,

milieu, energie      

Arbeidsmarkt en  juridische vraagstukken  Pieter van den Brink   

 

André Boer,bestuurslid
aboer@werkgeversdrechtsteden.nl

Peter van den Brink, bestuurslid
pvandenbrink@werkgeversdrechtsteden.nl

Barbara Keuzenkamp, secretaris
bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl

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

Jacob Klink, voorzitter 
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl

BESTUUR
Martin Witt, penningmeester

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

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

beleid, projecten, bestemmingsplannen en bedrijventerreinen? Neem dan contact 

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

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

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

Hardinxveld-Giessendam
Gemeente

Alblasserdam

Peter Bakker
pm.bakker@alblasserdam.nl

078-7706097

06-53359352

Floor Dil
f.dil@alblasserdam.nl

078-7706101

06-13135671

Dordrecht

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

078-7704943

06-20092893

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

078-7704949

06-22409076

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

078-7704888

06-42232321

Hardinxveld-Giessendam

Xanthine Jut
xo.jut@gemhg.nl

0184- 674444

06-24367983

Hendrik-Ido-Ambacht

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

078-7702634

06-57559238

Papendrecht

Ninetta Lorenc
n.lorenc@papendrecht.nl

078-7706315

06-40629472

Mike Klerkx
m.klerkx@papendrecht.nl

078-7706391

Zwijndrecht

Gerard Keuzenkamp
g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl

078-7703578

06-18301312

Sliedrecht

Esther Smit
e.smit@sliedrecht.nl

06-12391568
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Rondetafelgesprek 

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

RELEVANTE
TRADECOMMUNICATIE

EFFECTIEVE
SHOPPERCOMMUNICATIE

VERRASSENDE
CONSUMENTEN COMMUNICATIE


