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Een terugblik en een blik op de toekomst
De Industriedag hebben we weer gehad en volgens mij 
was het weer een mooie happening. Het was, zoals 
u waarschijnlijk wel begrepen heeft, voor ons een 
spannende periode. Op het laatste moment moesten we 
van locatie veranderen en het zal duidelijk zijn dat dat voor 
zo’n groot congres niet eenvoudig is. Maar het resultaat 
heeft er m.i. niet onder geleden.

Ook hebben we aandacht besteed aan ons 70 jarig 
bestaan. Onze vereniging heeft inmiddels haar 
bestaansrecht wel bewezen en het is goed om te zien dat 
er met nieuw elan gewerkt wordt aan een toekomstvisie. 
Wij zullen u de komende tijd meer laten zien hoe wij de 
toekomst zien van onze werkgeververeniging en hoe we 
daar beetje bij beetje invulling aan gaan geven.

De veranderingen die wij voorstaan zijn een logisch 
gevolg van de rol die wij, als WD, in de toekomst 
willen krijgen.

Het afgelopen jaar bezocht ons Koningspaar Dordrecht en 
mochten de Drechtsteden zich promoten. Het resulteerde 
o.a. in een prachtige blik op onze regio met stralend weer, 
mooie plaatjes. Een betere promotie konden wij ons niet 
wensen. Onze industrie heeft flink uitgepakt en met de 
“Grande Parade” werd duidelijk gemaakt waar we goed 
in zijn.

Dit jaar heeft Hardinxveld-Giessendam gekozen voor 
de Drechtsteden. Het is een grote operatie om deze 
toetreding vorm te geven, maar het is ook goed om te 
zien dat de Drechtsteden-gedachte en de visie die hier bij 
hoort nog steeds levend is. 

19 november was de Dag van de Arbeidsmobiliteit. Om 
hiervoor meer aandacht te krijgen, hebben Marcel van 
Bijnen en ik een dag elkaars functie overgenomen. Met 
deze dag wilden we promoten dat er simpele manieren 

zijn om van werkplek te wisselen. Door goede informatie 
tussen werkgevers moet het eenvoudiger worden om 
medewerkers aan nieuw werk te helpen. Zijn ze bij 
de ene werkgever overtallig dan kunnen ze mogelijk 
bij de ander zo aan een passende baan komen. Het is 
een win-win situatie voor zowel de werknemers als de 
werkgevers. In het komend jaar willen we hier ook graag 
meer aandacht aan besteden.

Bij het ondernemersontbijt werd door de heer Jansen, 
voormalig Commissaris van de Koning, zijn visie gegeven 
op de Drechtsteden. 
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Bent u al ondernemer in Zwijndrecht 
of Hendrik-Ido-Ambacht of nog niet?
Op zoek naar een nieuwe vestiging? 

Bezig met het starten van een bedrijf? 
 Of wilt u contact met de gemeente?

Wij maken het verschil! 
Als Accountmanager Bedrijven zijn wij uw aanspreekpunt 

binnen de gemeente. Wij behartigen uw belangen, adviseren 
u en zijn de spil tussen ondernemers en gemeente.

Wij ontmoeten u graag,
Gerard Keuzenkamp en Anouk van den Heuvel

Gerard Keuzenkamp 

Gemeente Zwijndrecht

 

G.Keuzenkamp@zwijndrecht.nl

Tel 078-770 3578 

Mob 06-18301312 

www.zwijndrecht.nl

Anouk van den Heuvel

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 

a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl

Tel  078-770 2364

Mob 06-57559238

www.h-i-ambacht.nl

Het was mooi te zien dat zijn conclusies voor een groot 
deel overeenkwamen met de visie van de ondernemers in 
de Drechtsteden. We hopen dat het rapport van de heer 
Jansen de samenwerking in de Drechtsteden weer een 
stap verder kan brengen. Er is nog veel te doen en wij als 
WD zien daarin ook wel de nodige mogelijkheden voor 
onze vereniging.

De economie is gelukkig uit het dal aan het komen, het 
gaat niet snel, maar het gaat wel de goede kant op. Van 
de buitenkant worden we vooral afgerekend op de “extra 
banen” die we moeten creëren, de participatiewet is 
hier ook een uitvloeisel van. Ik hoop en verwacht dat wij 

met elkaar ook de doelstelling in deze wet kunnen halen. 
Ook het komend jaar zal dat een belangrijk onderwerp 
blijven. Met de opkomende economie zal de druk om het 
onderwijs meer in lijn te brengen met de behoefte aan 
arbeidskrachten alleen maar toenemen. Voor de WD is en 
blijft “Onderwijs en Arbeidsmarkt” een hoofdthema.

Kortom er staan veel uitdagende zaken klaar om aan te 
werken in 2016.

Ik wens u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 
nieuwjaar.

-	Teun	Muller

NIEUWJAARSRECEPTIE Werkgevers Drechtsteden 
De nieuwjaarsreceptie wordt dit jaar gehouden op

 maandag 11 januari 2016 van  17.00 tot 19.00 uur en 
zal plaatsvinden bij FOKKER, Industrieweg 4 in Papendrecht.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gecertificeerd overname adviseur BOBB 
 

  P A P E N D R E C H T    
 

Advies en bemiddeling bij: 
o Bedrijfsopvolging 
o Aan- en verkoop van bedrijven 
o Fusie en samenwerking 
o Management-Buy-Out en Buy-In 
o Waardebepaling 
o Participatiebemiddeling 
o Grensoverschrijdende transacties 

 

Bedrijfsovername 
vereist betrouwbaar advies 

en solide bemiddeling           

telefoon 078 - 615 05 42 
mob.   0654 -75 71 48 
e-mail demenint@adtractum.nl 
 www.adtractum.nl 
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terugblik op INDUSTRIEDAG 2015

Vanuit	een	zakelijk	debacle	heeft	hij	het	roer	volledig	omgegooid	
en	heeft	een	aantal	succesvolle	ondernemingen	opgezet.		Na	een	
sabbatical	van	ruim	3	jaar	heeft	hij	zich	toegelegd	op	trainingen	en	
lezingen	op	het	gebied	van	persoonlijke	ontwikkeling,	mindset	en	
waarmaken	van	dromen.	Ook	voor	het	publiek	vandaag	had	Pilarczyk	
een	boodschap;

Moed	en	lef	zijn	veel	belangrijker	dan	geld	als	het	om	ondernemen	
gaat.	In	zijn	tijd	bij	Veronica	was	de	slogan:	Veronica	de	grootste!	
Dit	was	helemaal	niet	het	geval,	maar	door	dit	te	roepen	toonden	ze		
wél	lef.	Jaren	later	was	het	een	feit.	Wees	daarnaast	eerst	creatief	
en	ga	daarmee	geld	verdienen.	Niet	wachten	tot	het	geld	op	is	
en	dan	iets	creatiefs	proberen	te	verzinnen.	En	misschien	wel	het	
allerbelangrijkste:	heb	een	doel	voor	ogen	en	laat	andere	mensen	
geloven	wat	je	gelooft.	Daarmee	krijg	je	je	organisatie	mee.
Ook	met	betrekking	tot	personeel	heeft	Pilarczyk	een	boodschap:	geef	
geen	leiding	aan	mensen,	maar	sturing!	Laat	mensen	excelleren	waar	
ze	goed	in	zijn.	Waar	ze	niet	goed	in	zijn,	laat	dat	vooral	anderen	doen.	

Pilarczyk	sluit	zijn	betoog	af	met	een	samenvatting,	die	de	kern	van	
zijn	boodschap	weergeeft:
Niet	praten	maar	doen,	heb	focus,	verzamel	een	dreamteam	om	je	
heen	en	keep	it	simple!

-	Stefan	van	der	Leun
Letselschade.com

Michael Pilarczyk (personal successcoach)

What you imagine you become; 
een levensles in persoonlijke ontwikkeling

Pilarczyk, voor menig toehoorder waarschijnlijk bekender als radio dj, tv presentator van autoprogramma’s en het 
stemgeluid in vele commercials, heeft zich na deze avonturen volledig gestort op het najagen van zijn dromen en 
passies. Dit vanuit de overtuiging dat je je dromen daadwerkelijk waar kunt maken en geholpen door voorbeelden als 
Gates, Madonna e.a., die een duidelijk beeld voor ogen hadden wat ze wilden bereiken.

“Geef mensen aandacht en je hebt 
een vriend. Geef mensen iets méér 
aandacht en je hebt een fan.”

De	meest	in	het	oog	springende	lessen	zijn	wel	die	van	de	
normbevestiging.	Daarmee	bedoelt	hij	dat	het	management	vaak	
zijn	focus	heeft	op	de	afwijkingen,	maar	dat	wat	gewoon	goed	gaat,	
minder	aandacht	krijgt.	

Maar	ook	de	urgentie	voor	verandering	die	vaak	van	buiten	komt,	
doelbewust	naar	binnen	brengen	en	dat	combineren	met	het	geven	
van	invloed	aan	de	werkvloer.	Zo	stelde	hij	in	het	ASZ	een	adviesraad	
in	waarin	enkel	verpleegkundigen	zitten.	

Hij	heeft	het	uitvoerig	over	het	realiseren	van	een	organisatiecultuur	
waarin	transparantie	en	verbeteren	centraal	staan.	Als	bestuurder	
check	je	of	je	mensen	in	je	organisatie	óók	echt	willen	gaan	voor	die	
verbetering.	En	de	voorbeelden	over	zijn	maandelijkse	meewerk-
dagen	waarin	het	niet	ongebruikelijk	is	dat	hij	gecoacht	wordt	
door	zijn	verpleegkundigen,	billen	wast	en	toiletten	schoonmaakt,		
spreken	tot	de	verbeelding.

De	best	practices	die	hij	met	de	zaal	deelt	gaan	over;	de	
leiderschapsstijl	van	de	verleiding;	voorbeeldgedrag	van	de	directie/
bestuur,	balans	op	inhoud	en	bedrijfsvoering,	kritisch	zijn	op	

Pier Eringa:
over verbinding via trots
Frivool, authentiek en ogenschijnlijk onbezorgd vertelt Pier over zijn loopbaan, maar vooral over hetgeen hij geleerd 
heeft. En wat hij zoal deed om de organisaties waarvoor hij werkte verder te brengen.

management	en	zorgen	voor	uitstekende	samenwerking.	Langs	die	
weg	ontstaat	trots	bij	medewerkers	dat	op	zijn	beurt	weer	verbindend	
werkt.

-	Paul	van	Gennip
bestuurder	van	het	Parkhuis
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André de Waal:
‘’U liegt tegen mij’’
Professor André de Waal was de derde spreker op de Industriedag 2015 in de Efteling. “U liegt tegen mij’’ hield hij  de 
zaal voor bij het begin van zijn verhaal.  

terugblik op INDUSTRIEDAG 2015

Hij	nuanceerde	zijn	stelling	door	met	een	voorbeeld	uit	te	leggen	wat	
hij	bedoelde.	‘’Bedrijven	zeggen	klantgericht	te	zijn’’	aldus	De	Waal.	
Echter	klanten	ervaren	dagelijks	het	tegendeel.		Echte	belangstelling	
ontbreekt	vaak	en	men	is	meer	gericht	op	het	winnen	van	nieuwe	
klanten	met	de	bijbehorende	beloftes	dan	op	de	relatie	versterken	
met	de	bestaande	klant.

Evidence based
Dr.	André	de	Waal	adviseert	wereldwijd	bedrijven	die	een	HPO	(High	
Performance	Organization)	willen	worden.	Wat	is	een	HPO?	Een	HPO	
is	een	bedrijf	dat	gedurende	een	periode	van	5	tot	10	jaar	betere	
resultaten	(financieel	en	niet-financieel)	behaalt	dan	concurrenten	
of	vergelijkbare	organisaties.	De	kracht	van	De	Waal	is	dat	alles	
wat	hij	stelt	‘evidence	based’	is.	Geen	aannames	of	voorbarige	
conclusies	maar	stellingen	die	gebaseerd	zijn	op	grondig	en	
langdurig	wetenschappelijk	onderzoek.	Geen	sprookjes	dus	deze	keer	
in	de	Efteling	maar	een	boeiend	verhaal	over	de	vijf	succesfactoren	
die	bepalend	zijn	om	van	een	gewone	organisatie	naar	een	high	
performance	organisatie	te	groeien.		Meer	weten?	Kijk	dan	op	
www.hpocenter.nl.

-Peter	Baldé
HBO	Drechtsteden
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Guido Thys:
Houd het simpel  
      en plesant

Hij	begint	zijn	presentatie	met	de	prikkelende	stelling:	Een	duurzame	
verbinding	met	de	klant,	vergeet	het!		Als	onderbouwing	van	deze	
stelling	vuurt	hij	vervolgens	in	hoog	tempo	de	volgende	statements	
op	ons	af:	

•	 Alle	goede	producten/oplossingen	zijn	simpel;

•	 Lange	termijn	denken	werkt	niet	meer;

•	 Economische	crisis	vormt	een	vast	onderdeel	in	de		 	 	
	 meer	jaren	conjunctuur;

•	 Veel	van	de	huidige	bedrijfsstructuren	zitten	aan	het		 	
	 eind	van	hun	levenscyclus;

•	 82%	van	de	snelst	groeiende	bedrijven	zijn	of	volledig		 	
	 nieuwe	bedrijven	of	bedrijven	die	hun	bedrijfsmodel		 	
	 totaal	hebben	omgegooid;

Na de lunch was het woord aan Guido Thys. Lukt het hem, als ervaren spreker met zijn Belgische aanpak, om onze 
aandacht te pakken en vast te houden? Na de lunch schijnt namelijk (naar zijn eigen zeggen) 94% van het bloed uit de 
hersenen bezig te zijn met verteren. 

•	 Veel	ondernemers	zitten	vast	in	systeemdenken;	denk		 	
	 aan	de	eerste	auto	die	qua	uiterlijk	vrijwel	identiek			 	
	 was	aan	de	koets	(alleen	was	het	paard		weggelaten);

•	 Zijn	wij,	ondernemers,	bereid	om	uit	onze	comfortzone		 	
	 te	stappen?	Het	aanhalen	van	successen	uit	het	verleden	vormt		
	 de	grootste	bottleneck	voor	vernieuwing.

Om	het	geheel	positief	af	te	sluiten	eindigt	hij	zijn	betoog	met	:	“Houd	
het	simpel	en	plesant!”	Kijk,	daar	kunnen	we	wat	mee!

-	Tabitha	Rozeboom	Bos	FFP
Hoek	en	Blok	Accountants,	fiscalisten	en	juristen

terugblik op INDUSTRIEDAG 2015

Het gebeurt nu nog te vaak dat bedrijven op eigen houtje 
opereren, zeggen ze. ,,Bedrijf a en bedrijf b kunnen elkaar helpen, 
bijvoorbeeld bij de levering van bepaalde producten,’’ zegt Korteland, 
regiobestuurder Economie en wethouder van Papendrecht. ,,Maar 
in de praktijk weten ze dat vaak niet van elkaar, waardoor ze voor 
bepaalde halffabrikaten de hele wereld overgaan om er vervolgens 
achter te komen dat hun buurman dat prima kan leveren.’’
 
Die samenwerking met omliggende bedrijven klinkt heel logisch, 
maar in de praktijk gebeurt het zelden. De regio stimuleert dat actief 
door de organisatie van seminars. Regiobestuurder midden- en 
kleinbedrijf en wethouder van Sliedrecht Tanis: ,,Maar als je ziet wat 
er na Koningsdag is gebeurd, dan is dat heel veel.’’ Toen deed een 
reeks bedrijven mee aan de grande parade op het water bij Dordrecht, 
waardoor zij met elkaar in contact kwamen. ,,Dat was geen eenmalig 
feestje, maar sindsdien zijn we meer dan ooit bezig met de vraag hoe 
we elkaar kunnen versterken en wat we willen bereiken. Een aantal 
bedrijven heeft elkaar daar echt gevonden.’’ 

Bijvoorbeeld bij de wens voor verbreding van de A15 trekken ze 
samen op. Korteland: ,,Als je alleen met een stel wethouders naar 
Den Haag gaat om daarvoor te lobbyen, dan is dat niet voldoende. 
Ook bedrijven hebben immers last van files. Er zijn zelfs bedrijven die 
voorstellen om bijvoorbeeld zelf een rotonde aan te leggen, waardoor 

Verbindend Ondernemen 
binnen de regio

hun terrein beter bereikbaar wordt.’’ Tanis: ,,Als je contact hebt met 
Rijkswaterstaat over verbreding van de rijksweg, dan is het natuurlijk 
wel handig om te weten wat het bedrijfsleven wil.’’ Maar dat bedrijven 
daadwerkelijk meepraten, daar wordt soms vreemd van opgekeken. 
,,Toen wij als werkgeversorganisatie aanschoven bij het overleg over 
de aansluiting van A16 en N3 vond men dat heel apart,’’ zegt voorzitter 
Muller van Werkgevers Drechtsteden. Ook op het gebied van onderwijs 
is kruisbestuiving van groot belang, zegt regiobestuurder arbeidsmarkt 
en beroepsonderwijs en wethouder van Dordrecht Van de Burgt. 
,,Scholen moeten opleiden zodat studenten het werk van morgen 
kunnen doen.’’ Muller: ,,Bedrijven hebben er niets aan als er mensen 
afgeleverd worden met een verkeerde opleiding. Ook daar proberen we 
een douw aan te geven.’’

 Bedrijven en bestuurders in de regio moeten meer samen optrekken. Dan krijgen ze veel meer voor elkaar dan 
afzonderlijk. Dat zeggen de Drechtstedenbestuurders Hans Tanis, Bert van de Burgt en Richard Korteland van de 
Drechtsteden en Teun Muller van belangenorganisatie Werkgevers Drechtsteden, dat dit jaar het 70-jarig jubileum viert.
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“Een heel goed initiatief om op deze manier mensen in beweging te 
brengen. We ondersteunen dat van harte. Beweging is nodig om jezelf 
te ontwikkelen en dat zorgt voor een duurzame inzetbaarheid op de 
arbeidsmarkt”, zegt Marcel van Bijnen. Teun Muller beaamt dat: “Met 
onze ‘banenwissel’ hebben we een voorbeeld willen geven en iets 
in gang willen zetten. Ik hoop dan ook dat er volgend jaar nog meer 

Werkgevers Drechtsteden en 
de regio Drechtsteden

kijken één dag in elkaars keuken
Op de Dag van de Mobiliteit, 19 november, hebben de voorzitter van Werkgevers Drechtsteden Teun Muller en de 
regiosecretaris van de Drechtsteden Marcel van Bijnen voor één dag op elkaars stoel gezeten. De dag van de mobiliteit 
is een landelijk initiatief waarbij medewerkers de mogelijkheid hebben om één dag bij een andere organisatie in de 
regio aan de slag te gaan.

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL

Uw advertentie prominent in de Slagkracht?
Bij deze Slagkracht treft u een formulier aan waarop u  kunt aangeven of u wilt adverteren in de Slagkracht van 2016. Tegen aantrekkelijke 

tarieven kunt u de producten of diensten van uw bedrijf onder de aandacht brengen bij werkgevers, bestuurders, maatschappelijke organisaties 
en onderwijsinstanties. De Slagkracht kent een oplage van 600 exemplaren. Ook bieden we u de mogelijkheid om met een banner op onze 

website te staan. We nodigen u graag uit om relevante informatie m.b.t. uw bedrijf bij ons onder de aandacht te brengen. Maak gebruik van uw 
lidmaatschap om het brede netwerk van WD te informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen uw bedrijf  door een artikel aan te leveren bij 

het secretariaat. Wij zullen dit met plezier publiceren op de website of in de Slagkracht. Neem hierover gerust contact met ons op.

bedrijven deelnemen aan de Dag van de Mobiliteit in onze regio.”
Beide heren hebben een leerzame, verdiepende en bovenal een leuke 
dag gehad. 

www.drechtsteden.nl/nieuws/werkgevers-drechtsteden-en-de-regio-
kijken-voor-een-dag-in-elkaars-keuken

Werkgevers	Drechtsteden	Matrix	2015

Aantallen Percentages

slecht onvol-
doen

vol-
doende

goed Totaal opmerking slecht onvol-
doende

vol-
doende

goed - +

Uitgeefbare	grond 13 84 19 116 0,0% 11,2% 72,4% 16,4% 11,2% 88,8%
Bedrijfspanden 10 91 29 130 0,0% 7,7% 70,0% 22,3% 7,7% 92,3%
Industrieterreinen 13 95 22 130 0,0% 10,0% 73,1% 16,9% 10,0% 90,0%
Wegennet 5 72 38 11 126 4,0% 57,1% 30,2% 8,7% 61,1% 38,9%
Stedin	(stroom) 2 14 74 34 124 1,6% 11,3% 59,7% 27,4% 12,9% 87,1%
Evides	(water) 1 1 82 38 122 0,8% 0,8% 67,2% 31,1% 1,6% 98,4%
Omgevingsdienst 1 20 88 11 120 0,8% 16,7% 73,3% 9,2% 17,5% 82,5%
Brandweer	afd	preventie 2 12 84 19 117 1,7% 10,3% 71,8% 16,2% 12,0% 88,0%
Onderwijs 5 35 69 16 125 HBO+	niet	aanwezig 4,0% 28,0% 55,2% 12,8% 32,0% 68,0%
Woon-	en	leefklimaat 1 15 80 31 127 0,8% 11,8% 63,0% 24,4% 12,6% 87,4%
Recreatie 2 19 78 27 126 1,6% 15,1% 61,9% 21,4% 16,7% 83,3%
Cultuur 3 12 69 45 129 2,3% 9,3% 53,5% 34,9% 11,6% 88,4%
Zorgsector 2 16 70 40 128 1,6% 12,5% 54,7% 31,3% 14,1% 85,9%
Arbeidsmarkt 1 6 17 24 Mensen	met	beperking 4,2% 25,0% 70,8% 0,0% 29,2% 70,8%

totaal	130	ingevuld,	50%	van	de	aanwezigen Opvallend	positief,	opsteker
Representatieve	peiling Opvallend:	dit	kan	beter

Opvallend:	kan	duidelijk	beter

Waar in vorige edities nog een groot aantal detail vragen aan de leden 
werden voorgelegd is dit keer gekozen voor een sterk vereenvoudigde 
vorm.

Aan de hand van 14 categorieën werd de leden gevraagd de regio 
Drechtsteden te scoren op slecht, onvoldoende, voldoende of goed.
De enquête werd dit jaar in de Industriedag busrit naar de Efteling 
uitgezet. Er waren ongeveer 130 respondenten.

Deelnemers gaven hun oordeel over de categorieën uitgeefbare grond, 
bedrijfspanden, industrieterreinen, wegennet, Stedin (electra), Evides 
(water), de omgevingsdienst, de brandweer (preventie), onderwijs, 
woon- en leefklimaat, recreatie, cultuur, zorg en arbeidsmarkt.

Er kwam een aantal heel duidelijke signalen uit de enquête. 
Opvallend positief waren 80% of meer van de deelnemers over de 
beschikbaarheid van grond, bedrijfspanden, industrieterreinen, Stedin, 
Evides, de omgevingsdienst, de brandweer, woon- en leefklimaat, 
recreatie, cultuur en de zorgsector. Dat is een heel duidelijk en positief 
signaal. Enkele categorieën scoorden in edities van de voorgaande 
jaren duidelijk minder. Dit is dus een positieve ontwikkeling!

WD Matrix, editie 2015
Net als voorgaande jaren heeft de Werkgevers Drechtsteden weer een onderzoek onder de 
leden gehouden over de economische stand van zaken in de regio.

Duidelijke aandachtspunt is (blijft) het wegennet en de bereikbaarheid. 
Dit wordt door ruim 60% van de respondenten als onvoldoende 
ervaren.

Ruim 30% van de reacties gaf een onvoldoende aan het onderwijs in de 
regio. Datzelfde geldt voor de visie op de arbeidsmarkt.
Het dossier bereikbaarheid heeft duidelijk aandacht van de Werkgevers 
Drechtsteden, maar zeker ook van de Drechtraad en de diverse lokale 
besturen.

Een breed gedragen uitdaging. De recente aankondiging van 
verbetering van de A15 is een stap in de goede richting.
Ook in volgende jaren willen we de WD Matrix opstellen. Op deze 
manier steken we met elkaar de peilstok in de regio Drechtsteden 
en kunnen we op die basis onze prioriteiten en activiteiten gericht 
invullen. 

Alle deelnemers: hartelijk dank voor uw deelname.

-	Wico	van	Helden	
Bestuurslid	Werkgevers	Drechtsteden
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De projectgroep Werkgeversaanpak Drechtsteden is onderdeel van de 
gebiedsaanpak Zuid Oost van De Verkeersonderneming en ontwikkeld 
in opdracht van de Drechtsteden. Het projectteam bestaat uit Eric 
Jellema, Leo Duiverman, Hendrik Jan van der Rhee en Anna Schouten. 

Sleutelrol bedrijfsleven 
De projectgroep ziet hierin een sleutelrol voor het bedrijfsleven 
omdat een groot deel van de uitdagingen voor wat betreft mobiliteit 
en bereikbaarheid cruciaal is voor de economische activiteiten van 
de regio. Jellema: “Natuurlijk werken veel mensen continu aan het 
verbeteren van onze infrastructuur. Maar met alleen asfalteren lossen 
we onze problemen niet op. Voor de korte termijn is communicatie 
over de infraprojecten essentieel om de bereikbaarheid in goede 
banen te leiden en het ongemak ervan tot een minimum te beperken. 
In gezamenlijkheid kunnen we veel bereiken, zeker voor de langere 
termijn.” 

Ambassadeurs
Hiervoor is de projectgroep op zoek naar ambassadeurs. “Samen met 
onze ambassadeurs willen wij de uitvoeringsagenda bepalen gericht 

Drechtsteden slim en
 duurzaam bereikbaar

 “Hoe mobiliteitsbeleid bijdraagt aan een leefbare, 
economisch gezonde en aantrekkelijke regio.”

Een goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor een vitale en economisch sterke regio. Het projectteam 
werkgeversaanpak Drechtsteden vraagt werkgevers samen met haar te werken aan een leefbare, economisch 
gezonde en aantrekkelijke regio. 

op gedragsbeïnvloeding en het inzetten van slimme mobiliteit en dit 
vertalen naar concrete projecten waar we de komende jaren de focus 
op zullen leggen,” aldus Schouten. Ze zegt tot besluit: “Onze aanpak 
is een vervolg op het project Vaartmakers en is gebaseerd op een 
publiek-private samenwerking die inspireert naar doen. De aanpak  
stimuleert, faciliteert en ondersteunt werkgevers op het gebied van 
mobiliteit.”

Met de ambassadeurs Leen de Koning van de Amega Groep, Jacob Klink 
van de Werkgevers Drechtsteden en Hans Tanis portefeuillehouder van 
het Drechtstedenbestuur zijn de eerste stappen gezet.
Wilt u meer weten over ‘Drechtsteden slim en duurzaam bereikbaar’? 
Of wilt u de vierde ambassadeur worden? 

Neem dan contact op met Anna Schouten 
T: 06-54 36 31 00 | E: anna.schouten@turn.nl

NIEUWS UIT DE DRECHTSTEDEN
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Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Jaap Paans, getrouwd en vader van drie prachtige dochters. Sinds 1 juli 
2015 burgemeester van Alblasserdam, een dijk van een dorp aan de Noord. Een dorp dat ik heel goed ken, omdat 
ik mijn jeugd hier grotendeels heb doorgebracht vanwege mijn sport, mijn eerste baantjes en bestuurlijke functies. 
Bij het recente bedrijfsbezoek aan de Staalfabriek kwamen herinneringen terug van 32 jaar geleden toen ik aan de 
Blokknuppelstraat en Ruigenhil vele meters aflegde om kantinemeubilair schoon te maken, koffieautomaten bij te 
vullen en lunches en snacks uit te serveren.

Jaap Paans, 
een benaderbare  burgemeester

Deze regio is me goed bekend. Zo woonde ik lang in Papendrecht 
waar ik ook op school zat. Vóór ik zes jaar geleden als griffier van 
de gemeenteraad naar Rotterdam vertrok,  werkte ik als griffier in 
Dordrecht. Daar is ook mijn huis, al staat dat inmiddels te koop. Nu 
al heb ik ook een tijdelijke woning in Alblasserdam om zo nog meer 
onderdeel van de samenleving te zijn. Dat vind ik belangrijk: de 
verbinding zoeken en aangaan met het dorp. Dat was ook één van de 
bewonerswensen; een benaderbare burgemeester. 

Zelf zorg ik er ook voor op de hoogte te blijven van wat de 
Alblasserdammers bezig houdt, bijvoorbeeld via twitter of met mijn 
'twaalf-uurtje'. Dat is een persoonlijke lunchafspraak met mensen uit 
het dorp. Daarnaast leggen we als gemeentebestuur ons oor te luister 
bij ondernemers en het maatschappelijk middenveld. 

De missie van ons college is 'Samen doen'; met inwoners en bedrijven, 
want juist dáár zit de expertise en de kracht van de samenleving. Het is 
mooi om te zien welke initiatieven er al ontstaan zijn. Het bedrijfsleven 

bijvoorbeeld maakt samen met de gemeente, de ondernemersagenda. 
Hieruit komen initiatieven als de inkoopkalender en ook om collectieve 
beveiliging voor industrieterreinen op te pakken om deze terreinen nog 
veiliger te maken. 

Eigenlijk past het dorp mij als een huis, en als we ons hier straks 
vestigen, weet ik dat ook mijn gezin hetzelfde gevoel zal ervaren. Ze 
zijn hier inmiddels al regelmatig, bijvoorbeeld tijdens het Havenfestival 
en de Paardenmarkt, en zijn net zo hartelijk ontvangen als ik. Dat 
doet ons goed! Ik verheug me dan ook op nog heel veel mooie jaren in 
Alblasserdam, het dorp van mijn jeugd en van onze toekomst! Samen 
met u wil ik de handen uit de mouwen, Samen Doen!

Met vriendelijke groet,

-	Jaap	Paans
Burgemeester	gemeente	Alblasserdam
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Regionaal Ondernemersontbijt: 

De Kracht 
van de 
Regio Drechtsteden 

Deze vraagpunten stonden centraal tijdens het regionale onder-
nemersontbijt dat op 18 november jl. in de Lockhorst in Sliedrecht 
werd gehouden. Rond de 250 vertegenwoordigers van bedrijfsleven, 
overheid, onderwijs en maatschappelijke organisaties luisterden naar 
de boodschap van de voormalig commissaris van de Koningin van 
Overijssel, mr Geert Jansen. Aan hem is gevraagd een sociaal econo-
mische analyse uit te voeren van onze regio waarin bovenstaande 
vraagpunten worden beantwoord.

In een presentatie gaf de heer Jansen zijn eerste bevindingen weer 
waarin heel duidelijk naar voren kwam dat de regio een enorme 
potentie heeft maar dit onvoldoende benut. De Drechtsteden is de 
maritieme  maakregio van Nederland maar is onvoldoende zichtbaar. 

Onze regio Drechtsteden. Wat maakt haar uniek? Wat zijn de sterke punten en wat zijn de zwakke 
plekken? Hoe realiseren partners met elkaar de verbindingen en kansen voor onze economie, 

maatschappij en samenleving? Waarin kunnen we ons onderscheiden van andere regio’s?

Hij gaf het dringende advies om het potentieel te benutten en  compe-
tenties en karakteristieken te tonen.
Met deze constatering waren de aanwezigen het volmondig eens bleek 
tijdens het interactieve debat dat volgde op de presentatie. Er werd 
echter ook een lans gebroken voor de positionering van de overige 
sectoren die de regio rijk is. 

Het regionale ondernemersontbijt wordt een jaarlijks terugkerend 
event waarbij ieder jaar roulerend een gemeente het gastheerschap zal 
vervullen.

NIEUWS UIT DE DRECHTSTEDEN
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Mits een meerderheid van de ondernemers op het terrein bij de 
draagvlakmeting vóór voortzetting stemt, is de BIZ ook na 1 januari 
2016 een feit.

Wethouder Robert Kreukniet: “Ik vind het positief dat deze verlenging 
er is gekomen. BIZ heeft inmiddels zijn waarde bewezen. Het laat 
zien dat bedrijven prima in staat zijn om collectief zorg te dragen over 
hun eigen bedrijventerrein. Ik hoop dat deze nieuwe periode net zo 
succesvol mag zijn als de afgelopen periode.”

Investering in kwaliteit bedrijfsomgeving
Sinds 2011 is er op bedrijventerrein Groote Lindt een Bedrijven 
Investeringszone (BIZ) van kracht. Binnen een BIZ worden de lasten van 
collectieve investeringen gelijkmatig verdeeld onder alle ondernemers 
in een afgebakend gebied. Op deze manier creëren de ondernemers 
een financiële positie waarmee zij samen kunnen investeren in de 

Uitvoeringsovereenkomst 
Bedrijven Investeringszone 

ondertekend

Bedrijvenplatform WDO opgericht

kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. In de afgelopen jaren is op Groote 
Lindt voornamelijk geïnvesteerd in de veiligheid van het terrein, door 
middel van camerabewaking en surveillance. Zowel aan de kant van 
de BIZ-stichting als aan de kant van de gemeente zijn er positieve 
ervaringen met de werking van de BIZ. Aangezien een BIZ slechts 
ingesteld kan worden voor een periode van 5 jaar, werd het daarom tijd 
deze te verlengen. 

Draagvlakmeting 
Met de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst en de 
instemming van de gemeenteraad is hiertoe de eerste stap gezet. 
Een draagvlakmeting onder de ondernemers op Groote Lindt, die zal 
worden gehouden in november, vormt de doorslaggevende stem. 
Als een meerderheid van de ondernemers positief staat tegenover 
voortzetting van de BIZ, dan blijft deze ook voor de periode 2016-2020 
in stand.

De Westelijke Dordtse Oever (WDO) is met haar 700 hectare, 750 bedrijven en 14.000 arbeidsplaatsen 
het grootste bedrijventerrein van Dordrecht en de Drechtsteden.

Op 7 oktober jl. hebben wethouder Robert Kreukniet (Economie) en John van Belle (voorzitter 
stichting BIZ Groote Lindt) de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Zwijndrecht en 

stichting BIZ Groote Lindt ondertekend. Hiermee zijn de afspraken vastgelegd die zullen gelden voor 
voortzetting van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) op het bedrijventerrein in de periode 2016-2020. 

Ook de gemeenteraad heeft een positief besluit genomen. 

Eén van de kernopgaven van de gemeente in deze collegeperiode 
is de integrale ontwikkeling van de WDO tot een aantrekkelijk en 
duurzaam bedrijvengebied met een goede bereikbaarheid. Deze 
gebiedsontwikkeling krijgt vorm in een aantal grote projecten en 
verbindende thema’s. 

De belangrijkste projecten:
• Revitalisering van de Zeehaven (door het Havenbedrijf Rotterdam)

• Kwaliteitsimpuls van de bestaande terreinen Dordtse Kil I, II en   
 Amstelwijck-West

• Ingrijpende verbetering van de aansluiting A16/N3 en aansluiting  
 van Dordtse Kil IV op de A16

• Aanleg van een nieuwe westelijke ontsluiting in combinatie met een  
 dijkverzwaring

• Uitgifte van Dordtse Kil III (door de ROM-D)

• Ontwikkeling en uitgifte van het nieuwe bedrijventerrein Dordtse 
 Kil IV.

De belangrijkste thema’s:
• Duurzaamheid

• Parkmanagement

• Gebiedsmarketing

Om al deze projecten en thema’s tot een goed einde te brengen is 
een goede communicatie en afstemming met de ondernemers in het 

gebied van groot belang. Daarom heeft de gemeente onlangs het 
Bedrijvenplatform WDO opgericht. In dit platform zijn WD, DOV en Kil in 
Business vertegenwoordigd, naast gemeente, Havenbedrijf Rotterdam 
en ROM-D. 

In de eerste bijeenkomst op 14 oktober is gesproken over doel en 
samenstelling van het platform. Voor alle partijen is het van belang 
om in een vroeg stadium te communiceren over de voortgang van 
de projecten (zoals bijvoorbeeld verkeersmaatregelen tijdens de 
uitvoering van de infrastructurele projecten). Daarnaast is het 
platform een goede plek voor ondernemers om input te geven op 
de uitwerking en invulling van de thema’s: hoe kan duurzaamheid, 
parkmanagement en gebiedsmarketing zodanig worden ingevuld dat 
dit ook voor de ondernemers het maximale positieve effect heeft? 
Ook andere thema’s zoals arbeidsmarkt, scholing, kennisuitwisseling 
en innovatiebevordering worden besproken. Alle onderwerpen die 
betrekking hebben op de WDO kunnen door alle partijen geagendeerd 
worden voor het platform dat vijf keer per jaar bijeen komt.

De Werkgevers Drechtsteden worden in het Bedrijvenplatform WDO 
vertegenwoordigd door Jakob Klink.

-	Wim	van	der	Linden
Gemeente	Dordrecht	

NIEUWS UIT DE DRECHTSTEDEN
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www.nextech-innovatie.nl

NexTecH wil een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve 

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

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

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

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

techno-starters; startende ondernemers en studentondernemers. 
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Doel daarbij is niet vrijblijvend te praten, maar daadwerkelijk 
te sturen op concrete acties en initiatieven die daadwerkelijk 
bijdragen en handel opleveren.

De eerste verkennende bijeenkomst is positief verlopen en gaf 
voldoende aanleiding om het concept verder uit te werken.
In eerste instantie met als doel hier in het vierde kwartaal 
2015 mee te starten. Gaandeweg kregen we van allerlei kanten 
reacties en feedback.

Goede en constructieve feedback.  
 
Een van de gevolgen daarvan is dat we nu spreken van "Innovatie 
tafels", om te onderstrepen dat het daadwerkelijk om resultaten 
gaat.

Het zijn geen vrijblijvende praatgroepjes. Daarnaast vraagt elke 
tafel om een duidelijke hoofdonderwerp en een coordinator. 
De coordinator heeft affiniteit met het onderwerp en houdt regie 
op de invulling en effectiviteit van de tafels.
 
Op dit moment denken we aan tafels rondom o.a. e-health, 
e-invoicing, regionaal vastgoed en regionale bereikbaarheid.
Wilt u aanhaken bij één van deze tafels of heeft u zelf een thema 
voor een tafel laat u dat ons dan even weten via het secretariaat.
 

Gunstiger ondernemersklimaat 
door in- en beperking van regels
Dordrecht stimuleert ondernemerschap door minder regels op te stellen voor ondernemers. Bestaande regels worden 
vereenvoudigd zodat ondernemers meer ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen.

Volgens de Dordtse wethouder Economische Zaken Jasper Mos 
is het een taak van de gemeente om te zorgen voor de juiste 
randvoorwaarden zodat ondernemers zich in Dordrecht willen vestigen 
en daar willen blijven. Mos: ‘Ik maak me sterk voor een gunstig 
ondernemersklimaat. Daar horen minder of in ieder geval eenvoudige 
regels voor ondernemers bij.’ Dordrecht doet dat op verschillende 
manieren. De meeste ondernemers op de bestaande bedrijventerreinen 
in Dordrecht hoeven bijvoorbeeld hun bouwplannen niet meer voor 
te leggen aan de Welstands- en Monumentencommissie. Ook zijn 
sinds 2015 lichte horecafuncties zoals lunchrooms en koffiebars waar 
geen alcohol wordt verkocht, in heel Dordrecht vrijgesteld van een 
exploitatievergunning. 

Dynamiek 
Dordrecht heeft een kleine twee jaar geleden in een aantal straten van 
de binnenstad de bestemming verruimd. Hiermee hoopt de gemeente 
dat  de dynamiek in dat gebied wordt versterkt. Naast winkels kunnen 
ook dienstverlenings- of andere economische functies zich hier 
vestigen. 

Meer weten over ondernemen in Dordrecht? 
www dordrecht.nl/ondernemen.

Update WD 
   Innovatie Tafels

De bedoeling is dat de Innovatie tafels vanaf komend jaar per 
tafel onder leiding van de coordinator een aantal keren per jaar 
bijeen komen. 

Bij elke bijeenkomt brengen één of twee deelnemers een 
concrete casus in, die dan in de beslotenheid van de groep wordt 
besproken.

Elke deelnemer kan vanuit zijn of haar eigen ervaring, vakgebied 
of visie reageren, toevoegen en aanvullen.
De coordinator structureert de gesprekken en stuurt aan op 
concrete vervolgstappen. De gesprekken zijn confidentieel en 
vinden plaats binnen de beslotenheid van de tafel.
Dat vraagt ook om een goede en zinvolle mix van deelnemers, 
zodat vrijuit gesproken kan worden.
 
De komende periode gaan wij verder met het invullen van de 
plannen. De tafels zelf zijn ook een innovatie: gaandeweg doen 
we ervaring op hoe deze het meest effectief kunnen zijn.
Als uw interesse gewekt heeft en u heeft zich nog niet 
aangemeld, doe dat dan gerust. Via email: secretaris@
werkgeversdrechtsteden.nl of 078 - 639 00 33.

-	Wico	van	Helden	
Bestuurslid	Werkgevers	Drechtsteden

 Eerder dit jaar hebben we een experiment gedaan met een beperkte groep onder de naam “Sociale Innovatie Tafels”.
Het idee was om te kijken of het zinvol is om met een beperkt groepje mensen van gedachten te wisselen en zo op 
innovatie ideeën te komen.

Nieuws van Werkgevers Drechtsteden

verbinden in ‘t 

Platform 4  |  Stationsplein 4j  |  3331 LL  Zwijndrecht
M 06 51508417  |  E arie@quadraet.nl

 I www.quadraet.nl

Projectontwikkeling en Advies 
Arbeidsmarkt en Onderwijs
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Letselschade: Wij gaan geld 
verdienen voor ondernemers
In 2016 gaat Letselschade.com zich meer richten op de werkgevers in de regio. 
Met name om onze dienstverlening op het gebied van verzuimbegeleiding 
en het verhalen van schade van de werkgever onder de aandacht te brengen. 
Bij Letselschade.com helpen we slachtoffers die letsel en schade hebben 
opgelopen door bijvoorbeeld een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische 
fout. Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, heeft de werkgever ook 
schade. In ieder geval het netto doorbetaalde loon bij arbeidsongeschiktheid, 
maar ook kosten die gemaakt worden in het kader van de re-integratie, 
aanpassing van een werkplek, kosten van de Arbodienst, etc. Deze schade 
kunnen wij voor de werkgever verhalen op de aansprakelijke partij. 
Belangenbehartiging voor slachtoffers doen we al meer dan 25 jaar, in 2016 
hopen we ook meer ondernemers juridisch te kunnen bijstaan.

-	Berth	Groot
Directeur	Letselschade

De economische verwachtingen zijn voor het jaar 2016 over het algemeen positief gestemd. 
Wij vroegen een aantal van onze leden naar hun verwachtingen voor het komende  jaar.

VERWACHTINGEN VAN 
WD LEDEN voor 2016

Bring klaar voor de toekomst
Bring is klaar voor de toekomst. Met de realisatie van een nieuw, duurzaam 
distributiecentrum in Zwijndrecht wordt er vorm gegeven aan onze groeistrategie. 
Voor 2016 verwachten we een verdere, positieve ontwikkeling in het internationale 
wegvervoer. Deze ontwikkeling komt door de aantrekkende economie en 
de synergievoordelen binnen de Bring groep. Door verschillende logistieke 
productiesystemen binnen de Bring groep te integreren worden diverse 
goederenstromen gebundeld. Onze nieuwe logistieke dienst “Bring Pallet Service” 
ondersteunt marktontwikkelingen zoals e-commerce en het versturen van kleine 
zendingen van en naar Scandinavië. Eind 2015 is de expertise toegenomen 
binnen de algemene expeditie afdeling. Mede hierdoor is onze geografische 
dekking en het gebruik van verschillende transportmodaliteiten verruimd, zonder 
dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening. Om nog meer op 
specifieke klantwensen in te kunnen spelen is de customer service afdeling verder 
geprofessionaliseerd. Dit biedt ons ruimte voor opvolging en het kunnen doorvoeren 
van een continue verbetering voor onze klanten.

-	Michel	van	IJzendoorn	
Marketing	&	Sales	Directeur	Bring	Logistics
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Als wij terugkijken naar het afgelopen jaar heeft de Amega Groep het tegen de stroom 
in goed gedaan. Het is ons gelukt om een groei te realiseren, terwijl veel bedrijven in de 
autobranche nog te steeds maken hebben met een krimp. Dat komt mede omdat wij als 
veelzijdige mobiliteitsaanbieder geen nee hoeven te verkopen. Als we niet aan de vraag 
van een klant kunnen voldoen, zijn wij in staat een volwaardig alternatief  te bieden. Onze 
kracht ligt bij de samenwerking tussen de onderlinge bedrijven van de Amega Groep en 
de veelzijdige automerken die wij kunnen leveren. Wij zien 2016 dan ook met vertrouwen 
tegemoet. Toch verwacht ik geen toename van de verkoop. Door de wijzigingen van de 
CO2-grens en de toename van de bijtelling die in 2016 plaatsvindt, vermoed ik dat de 
verkoop van auto’s naar voren is getrokken zodat men nog vijf jaar lang kan profiteren van 
een lagere bijtelling. Daarom zullen 2015 en 2016 gezamenlijk twee bovengemiddelde 
jaren voor ons zijn.

-	Leen	de	Koning	
Directeur	Amega	Groep

Bolidt houdt zich al jaren bezig met duurzaamheid. Bolidt maakt, sinds de oprichting 
in 1964, maximaal gebruik van natuurlijke, niet zeldzame grondstoffen. Het bedrijf 
is al vanaf 2006 ISO 14001 milieu-gecertificeerd. Bolidt heeft door de jaren heen 
geïnvesteerd in nieuwe systemen met milieuvriendelijke oplossingen. Een belangrijk 
wapenfeit is de efficiënt ingerichte organisatie. Bolidt heeft de hele keten in eigen 
beheer. Van grondstof, ontwerp en productie tot en met de uitvoering. Daardoor 
kunnen alle afzonderlijke onderdelen optimaal op elkaar worden afgestemd. Ook in 
2016 wordt er zoveel mogelijk naar duurzame oplossingen gezocht. Het streven is 
om in 2017 het eerste prototype vloer- en deksysteem bestaande uit 100 % bio based 
materialen te hebben. Bolidt gelooft in een duurzame toekomst; één waar evenveel 
aandacht is voor mensen, milieu en resultaat. 

-	Rientz	Bol		
Directeur	Bolidt	Kunststoftoepassing	BV	

Bolidt zoekt ook in 2016 naar duurzame oplossingen

Amega ziet 2016 met vertrouwen tegemoet

Als ontwikkelende bouwer zien wij een positieve ontwikkeling in de woningmarkt. 
Steeds vaker worden projecten in co-creatie met de eindgebruiker ontwikkeld 
waardoor nieuwbouwwoningen veel beter aansluiten bij de wensen van de 
woonconsument. Mede daardoor zien we dat de belangstelling voor projecten in 
de verkoop is toegenomen. De gunstige financieringsvoorwaarden van nu dragen 
daar natuurlijk aan bij. Wij verwachten dat deze trend zich volgend jaar voort zal 
zetten. Ook op het gebied van bedrijfshuisvesting zien wij voor 2016 een positieve 
ontwikkeling. Veel bedrijven weten inmiddels te profiteren van de economische groei 
waardoor de beperkingen van de bestaande huisvesting in beeld komen. Ook hecht 
men weer meer waarde aan de kwaliteit, de duurzaamheid en uitstraling van  het 
bedrijfspand. Hierop anticiperend, focussen wij op zowel de woonconsument als 
ondernemers met een huisvestingsvraagstuk. Het kan hierbij gaan om nieuwbouw, 
bestaande bouw, huur of koop. Geheel vrijblijvend adviseren wij de klant, waarbij wij 
gebruik maken van onze brede ervaring. Graag zijn wij ook u van dienst in 2016!

-	Ad	van	Herk
Directeur	Bouwonderneming	Stout	B.V.	/	Herkon	B.V.

Stout ziet positieve ontwikkeling in de woningmarkt 
en op het gebied van bedrijfshuisvesting
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TITEL

Eerder informeerden wij u in Slagkracht over de veranderingen in 
de dienstverlening van de KvK als het gaat om ruimtelijke ordening 
en bedrijfshuisvesting. De KvK vervult sinds januari 2014 geen rol 
meer in het overleg tussen bedrijven en overheden, maar vervult 
wel een andere rol op het gebied van ruimtelijke ordening. Een 
goede overgang naar de nieuwe taakverdeling tussen KvK en 
ondernemersorganisaties is natuurlijk belangrijk. De KvK heeft daarom 
- op verzoek van landelijke ondernemersorganisaties - in projectvorm 
gewerkt aan de overdracht van haar kennis én aan nieuwe (digitale) 
informatieproducten om ondernemers(-verenigingen) te ondersteunen 
en meer ‘zelfredzaam’ te maken op het gebied van ruimtelijke 
ordeningsvragen.

Deze overdrachtsperiode was bedoeld voor één jaar en is op verzoek 
van de landelijke organisaties verlengd met nog een jaar. Inmiddels 
is het einde van het tweede jaar in zicht. Een mooi moment om u een 
overzicht te geven van de inspanningen van de KvK in de afgelopen 
twee jaar en de dienstverlening op het gebied van ruimtelijke ordening 
en bedrijfshuisvesting waarvan u via de KvK en WD - gebruik kunt maken.

Beoordeling bestemmingsplannen:
De KvK heeft checklists ‘reageren op bestemmingsplannen’ en ‘locatie 
en omgeving’ opgesteld. Deze checklists en veel meer informatie 
over ruimtelijke ordening en bedrijfshuisvesting kunt u vinden op het 
Digitaal Ondernemersplein ( de website waar alle publieke organisaties 
hun informatie plaatsen, zie www.ondernemersplein.nl ).

Attendering over nieuwe bestemmingsplannen 
en vergunningsprocedures: 
Met de gratis app KvK Buurtupdate kunt u een alert krijgen als er 
binnen een straal van 5 kilometer rond uw bedrijf nieuwe ruimtelijke 
procedures starten. Er wordt gewerkt aan een app met een grotere 
ruimtelijke straal (Regio Update). Deze nieuwe regionale app komt 
begin 2016 beschikbaar. 

NIEUWS VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL

Op het gebied van ruimtelijke ordening: 
dienstverlening WD en KvK 

sluiten op elkaar aan
Voor informatie en advies en voor specifieke verwijzing op het gebied 
van ruimtelijke ordening/ bedrijfshuisvesting kunnen ondernemers 
(-verenigingen) telefonisch of per mail terecht bij de Kennis Informatie 
en Advieslijn (KIA) van de KvK via 088-5852222 of groei@kvk.nl. 

Nog in ontwikkeling is een  ‘cijfertool’ waarmee u eenvoudig  naar  
uw keuze KvK- data  over bedrijventerreinen en winkelgebieden kunt 
samenstellen. 

Alle taken op het gebied van lobby, overleg met overheden en 
formele inspraakprocedures namens het collectieve bedrijfsleven 
horen bij de ondernemersorganisaties. En deze taak is bij de WD 
zeker in goede handen! De KvK ondersteunt deze taak bij de WD en 
andere organisaties: in de afgelopen twee jaar heeft de KvK zo’n 250 
knelpuntenanalyses opgesteld als basis voor reacties op gemeentelijke 
plannen. Met deze analyses is het voor ondernemersverenigingen 
eenvoudiger om hun zienswijze op ruimtelijke plannen op te stellen. 
Op deze manier ondersteunt de KvK ook het RO loket Drechtsteden 
van de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden, waarvoor 
Barbara Keuzenkamp tot het einde van dit jaar de coördinatie 
verzorgt. Daarna  pakken de verenigingen zelf de plannen op.  De 
ondernemersverenigingen in de Drechtsteden blijken een snelle 
leerling: steeds vaker worden bestemmingsplannen zelf opgepakt en 
dat verdient beslist een compliment. 

 U ziet het: de dienstverlening van de WD en de KvK op het gebied van 
ruimtelijke ordening sluiten mooi op elkaar aan. Voor meer informatie 
kunt u gerust terecht bij Barbara Keuzenkamp of bij ondergetekende!

-	Alize	de	Snoo
Accountmanager	Drechtsteden

Kamer	van	Koophandel

FISCALE COLUMN

De nieuwe regeling geldt alleen voor de DGA van een B.V. 
of N.V., die ook statutair bestuurder is. Een DGA die niet als 
statutair bestuurder is benoemd, is in principe verzekerd voor de 
werknemersverzekeringen (dat zijn de Ziektewet, de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW).

Bij de DGA (statutair bestuurder) wordt er met ingang van het nieuwe 
jaar gekeken naar de omvang van  het gezamenlijke aandelenbezit van 
de DGA, zijn echtgenoot én de familie. Als de DGA zelf kan besluiten 
over zijn ontslag of hij ten minste tweederde (met zijn echtgenoot en/
of familie) van de zeggenschap heeft bij een besluit over het aanstellen 
of ontslaan van een bestuurder, dan is de DGA niet verzekerd voor de 
werknemersverzekeringen. 

Bij gezamenlijke  directeur-aandeelhouders (statutair bestuurders) 
die geen familie  zijn en samen alle aandelen van de vennootschap 
bezitten, werkt de regeling  per 1 januari 2016 als volgt. Nu zijn ze 
niet verzekerd als ze (nagenoeg) gelijk aantal stemmen kunnen 
uitbrengen in de algemene vergadering. Met ingang van het nieuwe 
jaar is het belang in de vennootschap bepalend, oftewel niet het aantal 
stemmen maar het aandeel in het kapitaal van de vennootschap is 
van doorslaggevend belang bij het bepalen van de positie in het kader 
van de werknemersverzekeringen. Hebben zij een gelijk of nagenoeg 
gelijk belang in de vennootschap, dan zijn zij niet verzekerd voor de 
werknemersverzekeringen.

De nieuwe regeling is ook van toepassing op de indirect bestuurder, 
dat wil zeggen de bestuurder die zeggenschap in de vennootschap 
heeft door tussenkomst van één of meer rechtspersonen waarvan hij 
aandeelhouder is.

De nieuwe regeling kent geen overgangsrecht. Check daarom tijdig 
of deze zaken uw aandacht vereisen. Laat u daarvoor bijstaan door 

uw adviseur om te zien of de concernstructuur van uw organisatie in 
het nieuwe jaar andere gevolgen heeft voor de DGA positie(s) voor de 
werknemersverzekeringen en een eventuele particuliere verzekering 
tegen arbeidsongeschiktheid opgezegd of juist afgesloten moet 
worden. 

-	Marco	van	Dijk
Belastingadviseur/Partner

ESJ	Accountants	&	Belastingadviseurs
Marco.van.dijk@esj.nl

www.esj.nl

Sinds het arrest van de Hoge Raad van 22 maart 2013 ligt de positie van de DGA als niet verzekerde binnen de 
werknemersverzekeringen onder een vergrootglas. In het verleden was met name de bepaling of de DGA zijn 
eigen ontslag kon tegenhouden van belang bij de beoordeling van zijn  positie voor de werknemersverzekeringen. 
Met ingang van 1 januari 2016 treedt de nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder in werking. 
Wordt iemand volgens deze aanwijzing bestempeld tot DGA, dan bestaat er geen verzekeringsplicht voor de 
werknemersverzekeringen. De nieuwe regeling is noodzakelijk in verband met de introductie van de Flex B.V. per 1 
oktober 2012. Daarnaast is een aantal ontwikkelingen in de jurisprudentie in de nieuwe regeling verwerkt.

Directeur- grootaandeelhouder en   
werknemersverzekeringen
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JURIDISCHE COLUMN

Onder een woekerpolis wordt een beleggingsverzekering verstaan 
waar door de verzekeraar te hoge kosten op worden ingehouden. 
Een aantal (collectieve) procedures  lopen en in één daarvan t.w.:  
Woekerpolis.nl vs. Aegon is op 28 oktober jl. door de rechtbank Den 
Haag een tussenvonnis gewezen. 

Aegon
Woekerpolis.nl heeft inzake 115 beleggingsverzekeringen 
een procedure tegen Aegon ingesteld. De rechtbank heeft 
geoordeeld dat  Woekerpolis.nl voor 112 beleggingspolissen 
onvoldoende heeft aangetoond aan de in de wet neergelegde 
eisen voor het voeren van een collectieve actie te voldoen. Voor 
3 beleggingsverzekeringen namelijk FundPlan, VermogensPlan 
en KoersPlan is Woekerpolis.nl dus wel ontvankelijk. Het vonnis 
is een tussenvonnis en bevat ook de instructie aan Woekerpolis.
nl de volledige relevante contractdocumentatie met betrekking tot 
die 3 beleggingsverzekeringen in het geding te brengen en haar 
daarmee samenhangende  verwijten jegens Aegon te concretiseren. 
Woekerpolis.nl is verheugd dat zij met de 3 polissen die 70% van de 
door Aegon verkochte beleggingspolissen omvatten,  ontvankelijk is 
gebleken. 
 

NN
Dat een andere grote verzekeraar NN geen haast heeft de gewenste 
duidelijkheid omtrent woekerpolissen te geven, blijkt uit het verloop 

WOEKER VOORT, 
    HOE LANG NOG?
Na eind 2008 als bankier in de Drechtsteden te zijn gestopt, heb ik mijn belangstelling voor de financiële wereld 
nooit los kunnen laten.  Sinds 2009 ben ik advocaat. In die rol mag ik regelmatig cliënten bijstaan die - op een of 
andere manier - een probleempje met een bank hebben.  Soms omdat de bank vergeten was een dossier goed af 
te ronden.  Of omdat cliënten de kritische gevolgen van gewijzigde financieringsnormen of van een rentederivaat 
ervaren.  Maar ook “gewone” beleggingspolissen waarvan de waarde van de belegging tegenvalt.  Juist in de week 
dat onze bijdrage aan Slagkracht moet worden ingediend,  volgt een tussenvonnis van de rechtbank Den Haag 
in een collectieve  “woekerpolis” procedure. Én wordt bekend dat in een andere woekerpolis zaak de gerechtelijke 
procedure is gestaakt.

van een gerechtelijke procedure die toevallig (?) eveneens op 28 
oktober jl. door partijen is stopgezet. 

Dit dossier was op initiatief van NN voor beantwoording van een 
prejudiciële vraag bij het Europees Hof van Justitie beland naar 
aanleiding van een in 2012 gewezen vonnis van de rechtbank 
Rotterdam omtrent het verwijt dat NN onvoldoende informatie over de 
kostenstructuur van de polis aan de klant had verstrekt. De klant heeft 
zich beroepen op schending door NN van de zogenaamde open normen  
(algemene en/of bijzondere zorgplicht, de precontractuele goede trouw 
en/of eisen van redelijkheid en billijkheid) terwijl NN heeft gesteld dat 
naleving van de (Europese)Derde Levensrichtlijn voldoende was. De 
hoogste Europese rechter heeft de gedupeerde woekerpolishouder 
op 29 april 2015 in het gelijk gesteld en heeft terugverwezen naar de 
rechtbank Rotterdam om een eindvonnis te wijzen. Zo ver is het dus 
niet gekomen nu de procedure is stop gezet. Volgens de advocaat van 
de gedupeerde polishouder is een schikking getroffen. NN ontkent. 
Nadere toelichting ontbreekt.

De trend is dus wel te zien maar is helaas voorlopig nog wel wat 
overwoekerd (wordt vervolgd).

-	Jeroen	Sorbi
Advocaat

Niesert	&	Sorbi	Advocaten

Stevig in je 
schoenen staan

Beleggers moeten in 2015 over een sterke maag beschikken. Dat wordt zo zoetjes aan wel 
duidelijk in de eerste 3 kwartalen van dit jaar.

De beurzen jojoën dit jaar alle kanten op, sterke stijgingen worden 
gevolgd door heel stevige dalingen. Dit alles ingezet door een 
kwakkelend China die geen dubbele cijfers in groei meer laat zien, 
maar nog steeds een groei die in Europa onhaalbaar is en waar je 
alleen maar van kunt dromen. Nu weten we ook niet helemaal zeker 
of de cijfers wel helemaal kloppen. Het blijft toch een bijzonder 
fenomeen een open markteconomie aangestuurd door een 
totalitair regime.

China is natuurlijk belangrijk, stel je maar eens voor dat je met 
een nieuwe smartphone uitkomt die je aan 1.35 miljard Chinezen 
kunt verkopen, tja dat is lachen. Om nog enig rendement te maken 
worden wij eigenlijk allemaal gedwongen om te beleggen, er blijft 
namelijk niets over als je inflatie en rendementsheffing afhaalt van 
een krappe 1% rente die je nog op een spaarrekening krijgt. De 
nieuwe belastingplannen van Wiebes gaan ook niet helpen, dat is 
een sigaar uit eigen doos.

De spaartegoeden in 2014 liepen in Nederland op tot zo’n 335 
miljard euro, als een deel zijn weg nog moet vinden naar de beurs, 
dan kunnen we nog wat verwachten. Wel is en blijft het belangrijk 
om te beleggen met een uitgestippeld plan, het is belangrijker om 
je doelen te kunnen verwezenlijken dat alleen een hoog rendement 
te behalen. Zo’n route leg je niet in 1 jaar af , maar daar doe je 
soms 10 jaar of langer over, het is daarom zo belangrijk om stevig 
in je schoenen te blijven staan als beurzen dalen en vast te blijven 
houden aan de stip op de horizon die je over een aantal jaren 
wilt bereiken.

-	René	Schoutens
Van	Lanschot	Bankiers

BANCAIRE COLUMN
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Een dag uit het leven van….

06.15 uur
Doordeweeks rinkelt de wekker vroeg en begint de dag met een 
gezamenlijk ontbijtje met mijn vrouw Liesbeth. Zij verzorgt binnen het 
bedrijf de crediteurenadministratie. Vandaag werkt zij vanuit huis en 
vertrek ik rond 7.00 uur naar de ’s-Gravendeelsedijk in Dordrecht. Sinds 
anderhalf jaar zijn we daar met ons merk Netwerk gevestigd. Alhoewel 
de inrichting nog niet tot in de puntjes is afgerond (de bekende 
plinten…), zijn we erg tevreden over zowel het pand als de locatie. 
Gelegen naast Van der Wees op de hoek van de Laan der Verenigde 
Naties. De binnenstad, de diverse industrieterreinen in Dordrecht, maar 
ook de op- en afritten van de A16 zijn snel bereikbaar. Belangrijk is ook 
dat door het personeel het pand als een prettige werkomgeving wordt 
ervaren. Kortom, de beslissing die we twee jaar geleden genomen 
hebben om ons hier te vestigen is een goede geweest.

07.45 uur
Na de eerste kop koffie en de afhandeling van het belangrijkste 
mailverkeer, begint de dag met een ‘GSM’-overleg.  GSM staat voor 
GrondStoffenMix. Een mengsel van schone en droge afvalstromen, 
zoals hout, metaal, papier en plastic. Met name vanuit MVO-bewuste 
klanten krijgen we in toenemende mate het verzoek om het afval te 
recyclen. Technisch is dit ook mogelijk. Bovendien is het goed voor 
het milieu. Door op de werkvloer bij de klant het natte materiaal 
gescheiden te houden van het droge afval, hoeft er minder naar de 
verbrandingsinstallatie gereden te worden. Opnieuw inzetten als 
grondstof is dan mogelijk.  Inmiddels zijn we een jaartje geleden 
begonnen met de eerste ophaal-routes voor GSM. Gezien de snelle 
groei kunnen we echt spreken van een succesvol nieuw product! 

11.00 uur
Iets meer dan een half uurtje rijden naar Groot Ammers in de 
Alblasserwaard. De thuisbasis van ons recyclingbedrijf KoreNet; een 
joint venture met HVC. HVC is geen onbekende in de Drechtsteden. 
Zo ongeveer al het huishoudelijke afval in Zuid-Holland Zuid wordt 
opgehaald en verwerkt door deze overheidspartij (aandeelhouders zijn 
46 gemeenten en 6 Waterschappen).

Bij KoreNet zijn we aan het herinvesteren in een nieuwe sorteerlijn. 
Een lijn die, uitgerust met de meest moderne technieken, bijvoorbeeld 
afval uit de bouw maar ook de eerder genoemde GSM-stroom gaat 
scheiden in de verschillende grondstofstromen.

Inmiddels al weer heel wat jaren geleden ben ik na mijn studie 
economie door toeval in de afvalwereld beland. In het dorp waar mijn 
ouders wonen, zat destijds een bedrijf dat flink aan het uitbreiden 
was. En via via kwam ik daar terecht op de marketing-afdeling. Zo zie 
je maar weer. Als klein jongetje wilde ik later graag dokter worden en 
uiteindelijk word je vuilnisman. Het kan verkeren….. Overigens zeg 
ik dat gekscherend, maar helaas is de praktijk nog steeds zo dat er 
regelmatig neerbuigend gekeken wordt naar het eerzame beroep van 
vuilnisman. Niet alleen hoor ik dat uit de verhalen van de chauffeurs, 
maar ik merk het zelf ook als ik meeloop als belader. Eens in de zoveel 
tijd doe ik dat. Je wordt met reflecterende kleding aan achterop een 

vuilniswagen toch anders behandeld dan keurig netjes in het kostuum. 
Jammer is dat!

Ik voel me erg thuis in deze dynamische wereld. Door de omvang van 
het bedrijf (in totaal  65 mensen) zijn we groot genoeg om de klanten 
een goede professionele oplossing te bieden. Tegelijkertijd zijn we niet 
zo groot dat het onpersoonlijk en star wordt. Klanten weten de juiste 
persoon rechtstreeks te benaderen. Groot voordeel is bovendien dat 
het makkelijker is om met de organisatie één team te vormen. Niet 
geheel toevallig ken ik de thuissituatie en gezinsleden van veel van 
onze medewerkers.

14.00 uur
Evaluatie nieuwe kraakperswagen. Bij het aanschaffen van een nieuwe 
kraakperswagen (lees: een vuilniswagen) hebben we bewust gekozen 
voor een groot voertuig. Groter dan normaal, maar wel met een goede 
handling (zodat er in de kleine straatjes in de binnenstad nog steeds 
gekeerd kan worden). Samen met onze leverancier Haller hebben we 
deze auto ontwikkeld. De ervaringen van de eerste maanden zijn goed.

15.30 uur
Een gesprek met het reclamebureau over de up-date van onze website 
die we deze zomer doorgevoerd hebben. Veel positieve reacties over 
ontvangen. Met name de koppeling met onze eigen app bevalt goed. 
Klanten die daar prijs op stellen hoeven niet langer te bellen of te 
mailen, maar kunnen via de app bijvoorbeeld de lediging van een 
container doorgeven.

17.00 uur
Op dit tijdstip is die A15 altijd druk. Ik ben onderweg naar een 
bijeenkomst van de ondernemersvereniging IKG in Gorinchem. We zijn 
bij zo’n 20 verschillende ondernemersverenigingen lid en bezoeken 
ze actief. Duidelijk merken we dat het op deze manier een ‘gezicht 
geven’ aan onze bedrijven zeer gewaardeerd wordt door onze klanten. 
Ze weten je daardoor makkelijker te vinden. Zelf ervaar ik heel sterk 
dat, met name in dit digitale tijdperk, je geen relatie opbouwt door het 
sturen van mailtjes en appjes. Mensen doen zaken met mensen. En om 
iemand iets te gunnen, moet je diegene ook kennen.

19.00 uur
Direct nadat ik in de auto gestapt ben, bel ik Liesbeth om door te geven 
hoe laat ik thuis zal zijn. Dit is weer goed voor de nodige bonuspunten, 
aangezien het tijdstip nog al eens wisselt en bovendien voorkomt 
het dat de magnetron aangezet moet worden. Als het enigszins kan 
proberen we samen te eten; wel zo gezellig.

De rit naar huis gebruik ik voor het telefonisch afwerken van de 
laatste zaken en het onderhouden van de contacten. Gelukkig geen 
file vandaag, zodat we samen rond een uur of acht op de bank kunnen 
ploffen. Tijd voor het journaal en tijd voor Liesbeth!

Ramon 
 Grundel
Aangenaam kennis te maken! Inmiddels ben ik al weer 
ruim 20 jaar actief in de snel veranderende afvalwereld. 
‘Grondstoffen’ is een betere omschrijving, maar daar 
kom ik later op terug. Samen met Arie Korevaar vorm 
ik de directie van Netwerk. Arie is de operationeel 
verantwoordelijke en commercie is mijn tak van sport. 
Core-business van Netwerk, en ook van het zusterbedrijf 
RCK, is het inzamelen van afval. 

Een woensdag in september



Afgelopen zomer heeft het Da Vinci College een nieuw strategisch 

beleidskader uitgebracht, onder de naam ‘Goed vakmanschap, 

sterke regio’. Een belangrijk thema daarin is de aansluiting op de 

arbeidsmarkt van vandaag en morgen.  “De hele beroepswereld 

is in hoog tempo aan het veranderen: je ziet verschuivingen in 

beroepen, er ontstaan nieuwe beroepen en bestaande beroepen 

vragen om verdieping met nieuwe competenties. Daarnaast vraagt de 

arbeidsmarkt om nieuwe vormen van scholing en leven lang leren,” 

aldus Vrancken. 

Om dat te realiseren is nagedacht over de sturing in de organisatie. 

“Het vraagt een grotere wendbaarheid van ons als mbo-instelling 

in de samenwerking over organisatieonderdelen heen en in de 

samenwerking met het bedrijfsleven. Duurzame verbetering van de 

kwaliteit van ons onderwijs in aansluiting op de arbeidsmarkt om goed 

opgeleide beginnende beroepsbeoefenaren af te leveren, daar gaat 

het om. Om dit allemaal goed te kunnen faciliteren, hebben we onze 

organisatie-inrichting aangepast.” 

Bestaande domeinen zijn ondergebracht in vier sectoren die allemaal 

een eigen directeur hebben. Zij ontfermen zich over de sectoren 

‘economie en ondernemerschap’, ‘participatie’, ‘gezondheidszorg 

en welzijn’ en ‘techniek en media’.  Ook zijn ondersteunende ketens 

verkort en zijn de onderwijsteams versterkt. Deze verandering heeft 

niet alleen gevolgen voor het onderwijs, maar ook voor bedrijven. 

Vrancken: “Bedrijven krijgen een nieuw aanspreekpunt bij het Da Vinci 

College in de persoon van de sectordirecteuren. Bestaande contacten 

met domeinleiders blijven. Daarnaast kunnen we sneller inspelen op 

veranderingen op de arbeidsmarkt en - delen van - opleidingen sneller 

en beter sectoroverstijgend aanbieden.  Dat moet leiden tot breder 

inzetbare medewerkers in het belang van het bedrijfsleven.”

Peter Vrancken (voorzitter van het college van bestuur Da Vinci College)

‘Versterking van de samenwerking 
met bedrijfsleven’

Met de recente aanstelling van vier nieuwe sectordirecteuren investeert het Da Vinci College in de kwaliteit van het 
onderwijs en de verbinding met het bedrijfsleven. Hiermee kan het opleidingscentrum beter inspelen op de 
veranderingen op de arbeidsmarkt en in het beroepenveld, zo legt Peter Vrancken uit, voorzitter van het college 
van bestuur.

INTERVIEW
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Jan Lokker: 
“Binnen de sector techniek en media hebben we te maken met 

een breed pallet aan opleidingen op verschillende niveaus.  

De techniekbranche verandert en wij zullen als 

onderwijs mee moeten veranderen in de richting die het 

bedrijfsleven verwacht. Het is belangrijk dat we, naast een 

goede verbinding met de student, ook een goede verbinding 

hebben met het bedrijfsleven. We zien drie hoofdthema's 

die voor onze studenten van toepassing zijn: ‘dream-create-

produce’. Ofwel: we stimuleren studenten effectief te kunnen 

produceren en om innovatief te zijn. We doen dit in een hybride 

leeromgeving, waar we samen met het bedrijfsleven zoveel 

mogelijk de praktijk met realistische opdrachten nabootsen. Ik 

zou dan ook graag in contact komen met bedrijven die samen 

met  ons onze studenten willen ontwikkelen tot medewerkers 

waar het bedrijfsleven op zit  te wachten.” 

Contact via jlokker@davinci.nl 

Da Vinci College stelt haar nieuwe sectordirecteuren voor

Michel Molier: 
“Mijn naam is Michel Molier, ik ben 57 jaar en woon in 

Rotterdam. Ik ben sinds 1 november van dit jaar sectordirecteur 

economie en ondernemerschap op het Da Vinci College. In 

die functie geef ik leiding aan alle 55 opleidingen die binnen 

die sector vallen. Mijn ambitie is om voor kwalitatief goede 

opleidingen te zorgen. Die zijn er momenteel al, maar sommige 

opleidingen kunnen nog wat meer studenten gebruiken. Dat 

willen we met een efficiënte organisatie bereiken. Zoals goede 

ondersteuning bieden aan docenten zodat ze zich echt met 

onderwijs bezig kunnen houden. Ondernemers kunnen bij mij 

terecht als zij vacatures hebben en mensen zoeken. We zijn 

continu bezig met kijken of de opleidingen goed aansluiten 

op de arbeidsmarkt. Daarom is de dialoog met ondernemers 

uitermate belangrijk.” 

Contact via Mmolier@davinci.nl

Elone van Velthuijsen: 
“Ik ben Elone van Velthuijsen, kom uit Gorinchem en ben 

sectordirecteur participatie. Ik ga me bezighouden met de 

verbinding tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Met jongeren 

en volwassenen die extra begeleiding nodig hebben in de 

maatschappij en dus op de arbeidsmarkt. Ik ga me ook richten 

op de Gorcumse locatie van het Da Vinci College. Samen met 

ondernemers wil ik er alles aan doen om het onderwijs beter 

aan te laten sluiten op de regionale arbeidsmarkt. Werkgevers 

kunnen mij benaderen als zij iets willen bijdragen voor 

jongeren, zoals meedenken over welke opleidingen voor hen 

aantrekkelijk zijn met het oog op toekomstige werknemers.” 

Contact via Evanvelthuijsen@davinci.nl 

Celia Tuijnman: 
“Mijn naam is Celia Tuijnman en ik ben sinds 1 augustus 

sectordirecteur gezondheidszorg en welzijn bij het Da Vinci 

College. De functie is een samenkomst van mijn ambities 

en ervaring. Ik ben al 25 jaar werkzaam in het onderwijs als 

docent, opleidingsmanager en de laatste 10 jaar als directeur. 

De uitdagingen waarvoor onze studenten staan zijn enorm. In 

deze participatiemaatschappij verandert de vraag van ‘zorgen 

voor’ naar ‘zorgen dat’. We blijven met z’n allen steeds langer 

thuis wonen en worden geacht zo veel mogelijk zelfredzaam te 

zijn. Dat vraagt andere competenties en brede inzetbaarheid 

van beroepsbeoefenaars. Samen met het werkveld zullen we de 

studenten daarop moeten voorbereiden met aansprekend en 

kwalitatief goed onderwijs”. 

Contact via Ctuijnman@davinci.nl

Vlnr: Jan Lokker (sector techniek & 

media), Peter Vrancken (voorzitter 

CvB), Celia Tuijnman (sector 

gezondheidszorg & welzijn), 

Michel Molier (sector economie 

& ondernemerschap), Elone van 

Velthuijsen (sector participatie), 

Marloes de Vries (lid CvB).

Hoe denken zij de verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt binnen de Drechtsteden te gaan maken?
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Heerema Innovation Center 
biedt toegevoegde waarde

Innovatie is één van de drie speerpunten uit de strategie van HFG. 

“Alleen door de klant toegevoegde waarde te bieden kunnen 

we concurrerend en winstgevend blijven,” aldus Koos-Jan van 

Brouwershaven, CEO van HFG. Daarnaast vindt HFG het belangrijk 

om met innovatie jonge vakmensen aan het bedrijf te binden. 

“Hiermee stellen we onze toekomst veilig.” Het eerste project van het 

Innovation Center is de lasrobot die door Valk Welding samen met 

HFG is ontwikkeld. “Dit is geen vervanging van onze lassers, maar een 

aanvulling. Er komt ook een lasrobot op onze vakschool te staan waar 

onze lassers mee leren werken. Wij hebben nog steeds een tekort aan 

lassers. Met de komst van de lasrobot kunnen zij zich richten op de 

meer uitdagende opdrachten, terwijl met de lasrobot een deel van het 

andere werk kan worden uitgevoerd.” 

De eerste lasrobot heeft twee lasarmen en werkt uiterst precies. Het 

gevaarte weegt 50 ton, maar kan helaas nog niet klimmen. Daar ligt 

een volgende uitdaging voor het Innovation Center. Het is de bedoeling 

dat er meer lasrobotten worden ontwikkeld. Van Brouwershaven ziet 

nog veel meer kansen voor het Innovation Center. “Met de nieuwste 

3D- en gamingtechnologie, maar ook met smart informatieverwerking, 

is heel veel mogelijk.” 

De dagelijkse leiding van het Innovation Center is in handen van 

Gert-Jan van Noordt. Hij richt zich op de innovatie van productie. Zijn 

collega Cees Spaans, hoofd Research & Development en Engineering 

NIEUWS VAN DE LEDEN

lasrobot

Caroline Heerema opende het 

Heerema Innovation Center. 

v.l.n.r.: Koos-Jan van Brouwershaven, 

CEO van Heerema Fabrication Group, 

Caroline Heerema, Cees Spaans, 

Hoofd R&D en Engineering en Gert-Jan 

van Noordt, Manager Innovation.

bij HFG legt zich samen met zijn team toe op de innovatie van 

producten. Behalve het lassen, zullen ook het steigerwerk, gelijmde 

constructies en het gebruik van verf onder de loep worden genomen.

In het centrum is 1.000 m2 ingericht voor proefopstellingen en 

trainingen. Alles wat nieuw is, wordt in het Innovation Center 

ontwikkeld. Naast innovatie heeft het centrum ook een functie wat 

betreft kennisdeling. Zo is het de bedoeling verbindingen aan te gaan 

met hogescholen en universiteiten. Valk Welding B.V., gevestigd in 

Alblasserdam, is de partner waarmee Heerema Fabrication Group deze 

eerste lasrobot heeft ontwikkeld en waarmee verdere ontwikkelingen 

op het gebied van lasrobotica zullen worden gerealiseerd.

Dit is een mooi voorbeeld van twee bedrijven uit de Drechtsteden 

die door samen te werken innovaties realiseren. Samen leveren ze 

toegevoegde waarde en geeft Valk Welding invulling aan “The Strong 

Connection”: een sterke (las)verbinding in nauwe verbondenheid met 

klanten, collega’s en leveranciers.

Onder toeziend oog van veel genodigden heeft Caroline Heerema op 5 november jl. het officiële startschot gegeven 
voor het Heerema Innovation Center. Dit centrum dat vlak bij het hoofdkantoor van Heerema Fabrication Group (HFG) 
aan de Noordweg in Zwijndrecht is gevestigd, staat symbool voor de koers die HFG wil varen: nog sneller en efficiënter 
werken om op die manier nu en in de toekomst dé toonaangevende engineering en fabricage contractor te zijn en te 
blijven voor complexe staalconstructies. 



36 37

TITEL TITEL

Het keurmerk is vergelijkbaar met keurmerk OSB waar SIEV zich meer 
richt op MKB (Midden Klein Bedrijf ).  Ook voor onze groothandel in 
schoonmaakartikelen GRODO en de apart vermelde glazenwasserij is 
het keurmerk uitgereikt.

Wij vinden het belangrijk dat wat Ooyen bedrijfsdiensten al sinds 1971 
doet, nu ook eens op de officiële manier kenbaar te kunnen maken 
naar onze bestaande klanten, potentiële klanten en andere bedrijven 
om aan te tonen dat wij een betrouwbare partner zijn.

Niet alleen voor klanten, maar ook voor onze medewerkers vinden 
wij het belangrijk om op deze manier te laten zien dat ze verzekerd 
zijn dat al hun belangen goed geregeld zijn en conform de CAO 
schoonmaak wordt gewerkt. 

DuPont heeft een fabriek geopend voor cellulose biobrandstof in 
Nevada, Iowa Deze bioraffinaderij is de groorste cellulose ethanol plant 
ter wereld, met de capaciteit om jaarlijks 30 miljoen gallon (meer dan 
113,5 miljoen liter) schone brandstof te produceren die de uitstoot van 
broeikasgassen met zo’n 90% vermindert ten opzichte van benzine.

De grondstof voor de productie van ethanol is maïs stro – de stengels, 
bladeren en kolven die achterblijven na de oogst. De plant laat op 
commerciële schaal zien dat grondstoffen uit de landbouw die niet 
voor voedsel bestemd zijn de hernieuwbare grondstoffen kunnen 
zijn om aan de toekomstige energievraag van de maatschappij te 
voldoen. Cellulose ethanol zal de brandstofmix voor transportmiddelen 
verder diversifiëren zoals wind- en zonne-energie de hernieuwbare 
mogelijkheden vergroten voor energieopwekking.

DuPont brengt in Iowa een ongeëvenaarde combinatie van 
wetenschappelijke kennis en bijna 90 jaar landbouwkundige expertise 
bij elkaar om een baanbrekende supply chain te ontwikkelen voor 
schone brandstof en biomassa. Van vitaal belang voor de supply 
chain en de productie van de bioraffinaderij in Nevada zijn de bijna 

Met trots het keurmerk “Schoonmaken is een vak” 
van Keurmerk Nederland (SIEV) ontvangen

DuPont opent grootste cellulose 
ethanol plant ter wereld

500 boeren in een straal van 30 mijl rond de plant die jaarlijks de 
375.000 ton droge maïs stro leveren die nodig is om de cellulose 
ethanol te produceren. Niet alleen levert de plant een geheel nieuwe 
inkomstenbron voor deze boeren, maar de plant schept ook 85 nieuwe 
fulltime banen en nog een 150 seizoensgebonden banen in Iowa.

De opening van de bioraffinaderij van DuPont is een mooi voorbeeld van 
innovatie die mogelijk is als landbouwgemeenschappen, hun overheden 
en de industrie samenwerken aan een gemeenschappelijk doel.

DuPont (NYSE: DD) voorziet de wereldmarkt sinds 1802 van 
hoogkwalitatieve wetenschap en techniek in de vorm van innovatieve 
producten, materialen en diensten. Het bedrijf gelooft erin dat we, 
door samenwerking met klanten, regeringen, ngo’s en thought leaders, 
oplossingen kunnen vinden voor mondiale uitdagingen als de zorg 
voor voldoende gezonde voeding voor iedereen, het verminderen van 
de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het beschermen van 
mensenlevens en het milieu. Ga voor meer informatie over DuPont en 
zijn streven naar inclusive innovation naar www.dupont.com.

Ooyen bedrijfsdiensten is met trots op 14 oktober 2015 in 
bezit gekomen van het SIEV keurmerk specifiek gericht 
op de schoonmaakbranche, uitgereikt door de heer 
Marcel de Jong van Keurmerk Nederland (SIEV).

DuPont’s cellulose technologie levert energie voor transportsector met 90 procent schonere brandstof uit biomassa. 
Verwachting is dat deze technologie wereldwijd economische kansen voor het platteland biedt.

De bioraffinaderij van DuPont produceert biobrandstof uit maïs 

stro van landbouwgrond die 30 mijl rond de plant is gelegen.

NIEUWS VAN DE LEDEN
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De Jong DUKE te Sliedrecht is een innovatief familiebedrijf. Al 
sinds 1957 is het bedrijf succesvol in het ontwerpen, ontwikkelen, 
produceren en verkopen van koffie-espressomachines voor de OCS- & 
vendingmarkt. Met vestigingen in Nederland en de Verenigde Staten 
en klanten in diverse werelddelen heeft de Jong DUKE een reputatie 
opgebouwd als loyale, betrouwbare fabrikant van hoogwaardige 
designproducten met een goede performance. De Nio koffiemachine 
is zelfs bekroond met 2 design awards, RedDot design award en een iF 
award. 

Vorig jaar zomer heeft Heeros Nederland zich gevestigd in Barendrecht. Wij zijn 
een dochteronderneming van Heeros Systems Oy, opgericht in 2000 in Helsinki. 
Internationaal hebben we ruim 4000 gebruikersorganisaties. In Finland, Noorwegen, 
Zweden, en nu dus ook Nederland. Heeros heeft cloud applicaties om de overgang 
van papieren naar elektronische factuurverwerking mogelijk te maken. Vanuit ons 
kantoor in Barendrecht werken we geheel zelfstandig. Ons service center digitaliseert 
de facturen voor onze klanten en is verantwoordelijk voor de dagelijkse support. 
De implementatie en training gebeurt op locatie bij de klant. Door onze jarenlange 
ervaring met het implementeren van elektronisch factureren kunnen we bedrijven 
helpen met de overgang naar een papierloos kantoor. Het komende jaar richten 
we ons op bedrijven in de regio, vandaar dat we lid zijn geworden van Werkgevers 
Drechtsteden.

Contactpersoon: Edwin Diele
T 0184 750504

E edwin.diele@heeros.com

Ons bedrijf is al ruim 40 jaar een toonaangevende onderneming op het gebied van import 
en distributie van roestvaststaal sanitair. Vanuit het bedrijfspand in Alblasserdam, op 
industrieterrein Hoogendijk, worden de goederen verstuurd naar afnemers in Nederland 
en Europa. Al ruim 20 jaar zijn Sonja Nugteren en Winanda Spruijt de trotse eigenaars. 

INTERNORM levert een breed scala van roestvaststalen producten die hun toepassing 
vinden op vele gebieden zoals recreatie, horeca, grootkeuken en vandaalbestendige 
omgevingen. Daarnaast krijgt ook roestvaststaal sanitair steeds meer aandacht in de 
particuliere keuken en badkamer. Het leveringsprogramma van INTERNORM is breed 
genoeg om aan alle wensen tegemoet te komen. Naast het standaardprogramma levert 
INTERNORM ook maatwerk. Op de website www.internorm.nl zijn daar voorbeelden van te 
vinden.

Contactpersoon: Sonja Nugteren
T 078 6918783

E info@internorm.nl

Heeros Nederland

Internorm Roestvaststaal BV

NIEUWE LEDEN

De Jong Duke

De Jong DUKE  kenmerkt zich door kwaliteit, innovatie, gedrevenheid 
en servicegerichtheid, met als motto: reliable and responsive, we care 
about coffee & customer.

Contactpersoon: Rob Bastinck
T 0184-496767

www.dejongduke.nl
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Schilten Schoonmaak
Als nieuw lid van Werkgevers Drechtsteden wil ik ons bedrijf graag 
voorstellen. Schilten Schoonmaak is al sinds 1959 actief in de 
Drechtsteden en biedt een breed pakket aan schoonmaakdiensten 
zoals schoonmaak van kantoren, glasbewassing, sanitaire 
voorzieningen en vloeronderhoud. Schilten kenmerkt zich door 
de sterke regionale focus, korte communicatielijnen, innovatief 
en het doen wat we beloven. Zo registreren we via een mobiel 
tijdregistratiesysteem de gewerkte uren van onze medewerkers en 
worden de kwaliteitsmetingen via een online tool verwerkt en per mail 
aan de klant gerapporteerd.

Naast schoonmaakonderhoud bieden wij ook bedrijfscatering en 
kantinediensten aan op locatie. Schilten Schoonmaak is in bezit van 
het SIEV-keurmerk en in het bezit van het VCA certificaat. 

In de schoonmaak worden de prestaties op de werkvloer geleverd en 
daarom investeren wij veel in onze medewerkers. Dit doen we door het 
verzorgen van opleidingen op het gebied van schoonmaakonderhoud, 
taaltrajecten en sociale hygiëne.

Wij bieden u een schone samenwerking, uitstekende service met korte 
communicatie lijnen waardoor u zich volledig kunt richten op uw eigen 
kernactiviteiten. Graag maken wij met u een vrijblijvende afspraak. 

Contactpersoon: Antoine Verhoef 
T. 078-6212302

averhoef@schilten.nl

‘Uw schoonmaak in 
vertrouwde handen”.

Een efficiënt bouwmanagementbureau dat opdrachtgevers optimaal 
van dienst is door totaaladvies en begeleiding van het gehele 
bouwproces.

Door vanaf het ontwerp op budgetdoelstelling en kwaliteit te sturen 
wordt  tijd en kosten bespaard.

Door deze werkwijze kunnen wij opdrachtgevers van het MKB tot 
professionele beleggers, zoals Klepierre Vastgoedontwikkeling, tot 
onze opdrachtgevers benoemen.

Contactpersoon: André van der Graaf
T 06 13076510

E andre@vandergraafbouwmanagement.nl

Vandergraaf 
Bouwmanagement B.V.

Fijne Feestdagen en 
een succesvol 2016

Het secretariaat is gesloten van 24 december t/m 1 januari.
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Portefeuille
                                Dagelijks bestuur

Externe communicatie Teun Muller  

   Barbara Keuzenkamp  

Interne communicatie  Barbara Keuzenkamp

     

Financiën   Jacob Klink   

   Teun Muller / Barbara Keuzenkamp 

     

  

Arbeidsmarkt en Scholing Arie van den Herik

   André Boer  

Economie en Innovatie Bert de Winter

   Wico van Helden  

Bereikbaarheid en RO Gert Jongeneel

   Jacob Klink   

Netwerken en Ledenwerving Nog in te vullen  

Hans Gerritsen
hgerritsen@werkgeversdrechtsteden.nl

Teun Muller, voorzitter
tmuller@werkgeversdrechtsteden.nl

André Boer, bestuurslid
aboer@werkgeversdrechtsteden.nlaboer@

Gert Jongeneel, bestuurslid
gjongeneel@werkgeversdrechtsteden.nlgjongen

Barbara Keuzenkamp, secretaris
bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl  

erritsen
teden.nl

echtsteden.nl

aris
tsteden.nl  

Arie van den Herik, bestuurslid
avandenherik@werkgeversdrechtsteden.nl

den.nl

lid
htsteden.nl

Wico van Helden, bestuurslid
wvanhelden@werkgeversdrechtsteden.nl 

den.nl

lid

n.nl 

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl 

Jacob Klink, Penningmeester 
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl 
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 Je bankzaken regelen op momenten wanneer het jou uitkomt. Waar je je ook bevindt. Met
ABN AMRO Internet Bankieren is het allemaal zo geregeld. ’s Avonds nog even een bedrag 
overmaken. Je beleggingsorders voordelig opgeven met ABN AMRO Internet Online. Meer 
weten? Kom langs op een ABN AMRO kantoor.   Of ga naar abnamro.nl/internetbankieren en 
maak gebruik van de vele mogelijkheden. 

 ABN AMRO Dordrecht, Stationsweg 2 
  

ALTIJD EN OVERAL 
INTERNET BANKIEREN



Bruggenbouwers in
commerciële communicatie

Integratie 
Marketing en Sales

Professionaliseren
klantgesprekken

Thuis in 
Trademarketing en Sales

Of het nu gaat om marketing, trademarketing, sales, groothandel of retail, in een succesvol commercieel proces spelen ze allemaal een 
onmisbare rol. Daarom ondersteunen we bij COOKS onze klanten niet alleen op het gebied van marketingcommunicatie. We helpen 
bijvoorbeeld ook verkoopmensen met het professionaliseren van hun klantgesprekken. Of voorzien wederverkopers van tools waarmee 
ze hún klanten kunnen overtuigen te kiezen voor uw product of dienst. De mensen van COOKS verbinden de kennis en expertise van alle 
betrokkenen in het commerciële veld. Waardoor uiteindelijk het beste resultaat wordt gerealiseerd. Daarom noemen we onszelf ook wel 
bruggenbouwers in commerciële communicatie. Geïnteresseerd? Bel 078-6133000. Of kijk op cookscrossover.com.

COOKS werkt o.a. voor a.s.r., Bioderij, Hans Anders, Ferrero Benelux, Hero Benelux, Menarini, Philips Lighting, Stedin, Syngenta, Ter Beke en Van Oordt.


