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Geheel volgens traditie luidden wij het nieuwe jaar 
in met een nieuwjaarsborrel. De beste wensen voor 
2019 werden dit jaar op 14 januari overgebracht 
in het sfeervolle restaurant van Van Wijnen in Dor-
drecht.

In zijn speech geeft de voorzitter aan dat de focus 
van het bestuur ligt op het doorlopend werken aan 
ontwikkeling, het durven omgaan met verandering 
en daadwerkelijk met elkaar resultaten boeken die 
je afzonderlijk niet of alleen beperkt voor elkaar kan 
krijgen.

Klink: "Daaraan geeft de WD nu al invulling door 
middel van innovatietafels met onderwerpen zoals 
digitaal factureren, Digital Mainport en Waterstof 
tankstations. Deze innovatietafels zijn door en voor 
ondernemers gestart en worden mede gedragen 
door de Drechtstedelijke bestuurders. 
In dit jaar zijn wij van plan om nog meer innovatie- 
tafels te starten; zoals een innovatietafel 'Ruimtelijke 
Ontwikkeling', waarin wij willen onderzoeken hoe wij 
de lokale verkeersstromen kunnen begeleiden door 
afstemming van alle Drechtstedelijke verkeerslich-
ten. Maar ook door in de komende periode, wanneer 
er onmogelijke knelpunten gaan ontstaan als gevolg 
van de veranderingen aan de verkeersinfrastructuur, 
deze direct te signaleren en maatregelen voor te 
stellen bij de verantwoordelijke instanties. Daarnaast 
een innovatietafel die zich gaat richten op het verbin-
den van het VMBO-onderwijs met het bedrijfsleven, 
waarbij de behoeften van het onderwijs gekoppeld 
worden aan de mogelijkheden die het bedrijfsleven 
kan bieden voor de scholen. Hier denken we aan een 
digitale matchingsroom waar vraag en aanbod sa-
menkomen.

Of een innovatietafel waarbij er gekeken wordt naar 
de besteding van WMO gelden. Hoe kan men meer 
aan zorg besteden in combinatie met een verminde-
rende administratie druk?
Vanuit Pelican Rouge is het plan geopperd om een in-
novatietafel 'industrieel gebruik waterstof' te starten 
om de mogelijkheden te verkennen het productie- 
proces te verschuiven van aardgas naar waterstof. 
Met regelmaat wordt via de WD Matrix een peiling 
onder de leden gedaan. Dit jaar willen we daarbij spe-
cifiek inzoomen op de Energietransitie. Hier ligt een 
enorme opgave met dito economische kansen. Het 
zou zomaar kunnen dat ook hieruit een aantal inno-
vatietafels gaan ontstaan. Hierbij doe ik dan ook een 
beroep op iedereen in de zaal die bij genoemde ta-
fels een bijdrage wil leveren en/of zelf een idee heeft 
voor een innovatie tafel. Maak dit bij ons kenbaar.

Als ondernemersvereniging zien we vooral kansen 
en mogelijkheden. Het glas is half vol, niet half leeg. 
Tegelijkertijd zien we ook uitdagingen. We moeten 
constateren dat de Drechtstedelijke daadkracht op 
ambtelijk niveau terugloopt. Vanuit de politiek horen 
we met regelmaat geluiden waarbij het lokale belang 
voorop gezet wordt.
Begrijpelijk, maar voor de grote thema's zoals be-
reikbaarheid, energietransitie, werkgelegenheid en 
scholing kunnen we alleen effect sorteren als we als 
Drechtsteden samen optrekken.
In die vorm zijn we de vijfde 'stad' van Nederland en 
hebben we recht op een stem op provinciaal en lan-
delijk niveau. Daarbij blijft er volop ruimte om zaken 
lokaal op te pakken.

Bij deze willen we onze herhaaldelijke oproep onder-
strepen voor duidelijke Drechtstedelijke verantwoor-

Het gaat om samenspel, niet alleen binnen de 

Drechtsteden, de WD of de Federatie, maar 

breed maatschappelijk

NIEUWJAARSSPEECH

Voorzitter Jacob Klink doet een oproep aan alle ondernemers, maar zeker aan 
de Drechtstedelijke overheid:  "Laten we in de Drechtsteden, met al onze indivi-
duele verschillen, samen optrekken om onze Drechtstedenlijke regionale belan-
gen collectief te verdedigen."

Jacob Klink
Voorzitter
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delijkheden en aanspreekpunten per thema. Welke 
wethouder is onze gesprekspartner voor genoemde 
punten? De grote thema's zijn van essentieel belang 
en verdienen op Drechtstedelijk niveau een duidelijk 
aanspreekpunt!
Met het rapport van Deetman dat recentelijk is ver-
schenen, is hier al een voorschot op genomen. Het 
voorstel is dat de individuele Drechtsteden situatio-
neel de leiding neemt in specifieke onderwerpen. Dit is 
het resultaat van het onderzoek naar de bestendigheid 
van de Drechtsteden, dat onder leiding van de heer 
Deetman en de lokale wethouders is uitgevoerd. 
Het gaat hierbij dus om samenspel, niet alleen binnen 
de Drechtsteden, de WD of de Federatie, maar breed 

maatschappelijk. Dit is een oproep aan alle onderne-
mers, maar zeker aan de Drechtstedelijke overheid:   
Laten we in de Drechtsteden, met al onze individuele 
verschillen, samen optrekken om onze Drechtsteden-
lijke, regionale belangen collectief te verdedigen. Al-
leen hierdoor heb je lokaal ook bestaansrecht."

U leest de complete nieuwjaarspeech op: 
www.werkgeversdrechtsteden.nl

NIEUWJAARSSPEECH
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Industriedag wordt Inspiratiedag

De dag is veel breder ingestoken en branche onafhan-
kelijk. Past de naam ‘Industriedag’ nog bij ons jaarlijkse 
event en bij waar we voor staan? Alle leden is gevraagd 
mee te denken over een nieuwe naam voor de Indus-
triedag. Waar moet de naam aan voldoen? Deze moet:
• Toekomstbestendig zijn;
• Passen bij onze waarden: verbinding, kennis  
 delen, ondernemend en persoonlijk;
• In het Nederlands of Engels zijn;
• Maximaal uit vier woorden bestaan.

De jury bestaande uit Marloes Besemer, Jaap van 
Oord en Arjen Dekker hebben zich gebogen over de 
17 inzendingen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie is de 
winnende naam 'Inspiratiedag' bekend gemaakt. De 

winnaar is Remko Mol, directeur van Mol Lifting. Hij 
ontvangt een jaar lang gratis plaatsing van een adver-
tentie in Slagkracht en 1 keer een redactioneel artikel.  

De naam ‘Industriedag’ is ooit bedacht vanwege de link met de Industrie. Nu, 
jaren later, staat deze dag niet alleen meer in het teken van de industrie. 

Het was weer een sprankelend gezelschap van gedreven ondernemers en 
regionale overheid die elkaar succes en het beste wensen voor het nieuwe jaar, 
maar bovenal: veel gezondheid!

Na de aftrap van Cor Simons, regiodirecteur van Van 
Wijnen, die verschillende thema’s het voetlicht liet pas-
seren over onder andere de ontwikkelingen bij Van Wij-
nen en jongeren en onderwijs, gaf hij het woord aan 
de voorzitter: Jacob Klink. Die pakte gelijk uit met de 
kerndoelen waar de WD voor staat in het jaar 2019 en 
inmiddels actief mee is gestart.

Jacob: "Een van de speerpunten is het uitbreiden van 
de reeds bekende innovatietafels, met als doel: werken 
aan ontwikkelingen en  resultaat boeken met elkaar! 
Inmiddels is gestart met de innovatietafels: ruimtelij-
ke ontwikkeling, bedrijven & onderwijs, waterstof en 
e-facturatie. "Jacob deed een beroep op de aanwezi-
gen hier kennis van te nemen en zich in te schrijven 
voor deelname aan de innovatietafel met een thema 

naar keuze." Niet om te kijken naar de verschillen, 
maar juist om lokaal zaken te beoordelen."

De voorzitter meldt tevens dat er in het afgelopen jaar 
veel tijd is gestoken in de Federatie. Niet om elkaar iets 
af te vangen, maar om door middel van samenwer-
king  echt verder te komen door zaken op te pakken. 
Hij wenst dat het woord “Samenspel” echt inhoud en 
gestalte krijgt komend jaar, want alleen dan kom je ver-
der. De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid 
en sluit af met de woorden: "en nu lekker netwerken." 
En dat was het zeker ook weer deze keer.

Maandag 14 januari 2019 Nieuwjaarsbijeenkomst

WD bij Van Wijnen in Dordrecht

Jan Brand
Brand Duurzame  
Concept Ontwikkeling

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
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Een mens is niet zijn misdaad

Bezoek WD aan p.i. Dordrecht

Ik had me in eerste instantie voor het bezoek aan de p.i. Dordrecht aangemeld omdat ik 
nieuwsgierig was; ik was immers nog nooit in een gevangenis geweest.

De ochtend van het bezoek verzamelde ik wat 
zakenkaartjes, weggeef-blocnotes en pennen 
van het Deltametaal-initiatief Werkmaker dat 
een groot aantal vacatures in de Drechtsteden 
op haar website heeft staan. Want ik wist dat we, 
na de rondleiding door de bajes, een ‘speed-date’ 
zouden hebben met gedetineerden die binnen-
kort weer vrij man zouden zijn. Altijd leuk om ook 
iets weg te kunnen geven. 

Vrij man betekent weliswaar dat je kunt gaan en 
staan waar je wilt maar veelal is, met je vertrek 
uit de bajes, je basis weg. Zeker als je langere tijd 
‘binnen’ hebt gezeten en je geen gezin hebt waar 
je op terug kunt vallen: geen huis, geen baan, 
geen uitkering en dus geen inkomen. Met natuur-
lijk het risico dat je terugvalt in je oude gedrag. 

Een mooi initiatief van de WD dus om bedrijven 
met gedetineerden in contact te brengen om zo-
doende een tot een baan leidende match te or-
ganiseren. Een medewerker van het Sliedrechtse 
bedrijf Van Beest vertelde ons over hun goede 
ervaringen met het aannemen van ex-gedeti-
neerden. Eén van die nieuwe collega’s, die ook 
aanwezig was en zijn verhaal kon doen, vertelde 
wat het voor hem betekent dat Van Beest hem 
een baan en daarmee een kans op een nieuw 
en goed leven heeft gegeven. Je moest wel van 
steen zijn om daar onbewogen onder te blijven. 

Ikzelf heb met een aantal mannen vacatures bij 
relaties van Deltametaal besproken met de me-
dedeling dat zij contact op kunnen nemen met 
mijn collega’s wanneer zij op onze website een 

interessante vacature zien waar ze op willen 
solliciteren. Tijdens de speed-dates werden ook 
direct een aantal succesvolle matches tussen 
bedrijven en gedetineerden tot stand gebracht. 
Dat geeft de burger ongetwijfeld moed! 
Wat me vooral bij blijft is het enthousiasme 
waarmee de plaatsvervangend directeur van de 
gevangenis, Michael van Rijckevorsel, over de 
p.i. Dordrecht sprak. Ook de gepaste nuchterheid 
en genuanceerde positiviteit van de re-integratie-
medewerkers die de gevangenen helpen zich 
voor te bereiden op hun vrijlating vond ik mooi 
om te zien. Wat een gemotiveerde mensen! Zon-
der de intrinsieke motivatie die zij hebben kun je 
een dergelijke baan natuurlijk ook niet uitoefe-
nen.

Tijdens de rondleiding spraken we met een aan-
tal gedetineerden, bezochten we niet alleen een 
aantal cellen (waar we ‘opgesloten’ een magne-
tronmaaltijd aten die we zelf moesten opwar-
men) maar ook de werkplaatsen (o.a. houtbe-
werking) en het re-integratiecentrum. Hoewel 
mijn gesprekken met de mannen uiteraard niet 
eenduidig waren, bevestigde het voor mij wel dat 
‘een mens niet zijn misdaad is’ en mensen een 
tweede kans verdienen. 

Ik vond het een mooie ervaring om op deze ma-
nier kennis te nemen van het leven in een gevan-
genis en hoop dat ons bezoek er inderdaad toe 
leidt dat een aantal gedetineerden straks een 
baan heeft. 

Ada Jansen
directeur Deltametaal 

TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN
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Na deze korte presentatie was het de beurt aan Jan 
Meijer (Directeur Keuren). Hij heeft zeer uitgebreid en 
met veel enthousiasme het ontstaan van de huidige 
NVWA uitgelegd. Hij vertelde welke zaken de NVWA 
zoal keurt/onderzoekt. Dit was voor veel aanwezigen 
een 'eye-opener' en test/onderzoekt alles aan de hand 
van gestelde normen en/of regels. De NVWA keurt in 
principe niets goed. Zij zal, als iets niet voldoet aan 
de normen en/of regels, de fabrikant een boete of an-
dere sanctie opleggen. De producten welke de NVWA 
keurt/onderzoekt zijn divers, zoals bijvoorbeeld: van 
speeltoestellen, vogelgriep en schimmelkaas tot en 
met de tijgermug.

De NVWA heeft een website die voor iedereen toegan-
kelijk is en waarop je kunt zien of een lunchroom zich 
houdt aan de voedselveiligheid en wanneer de NVWA 
hier voor het laatst een onderzoek heeft gedaan.

Op dit moment zijn de zaken rondom de Brexit een 
'hot-topic'. Wanneer deze ingevoerd wordt, betekent 
dit dat het Verenigd Koninkrijk niet meer voldoet aan 
de EU richtlijnen en dat er veel extra voorzieningen en 
regels bij moeten komen.

In het tweede deel van deze middag stond een bezoek 
gepland aan het laboratorium. Deze rondleiding werd 
verzorgd door Ilan Herz, teamleider binnen het labo-
ratorium.
Tijdens de rondleiding hebben we veel geteste pro-
ducten gezien en gehoord waarop zij zijn getest. Denk 
aan: kinderspeelgoed, een Hoover board, een water-
koker en een ventilatorkachel. In het grote lab werden 
we meegenomen in de tests voor onder andere lad-
ders en kinderstoelen. Al met al een zeer boeiend en 
interessant bezoek aan een instituut waar je niet zo 
maar kan binnenlopen.

Eye-openers bij de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit (NVWA)

Na een zeer hartelijke ontvangst in de kantine van de NVWA in Zwijndrecht
werden we naar de presentatie ruimte begeleid. Daar heette Martin Witt, be-
stuurslid WD, ons welkom en heeft Frans Leeuwenkuil (facilitair Manager) uitge-
legd hoe de organisatie in zijn huidige vorm in dit pand zit. 

René Nieuwenburg
Engie 

TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN
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Na 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het architec-
tenvak en het bureau Brand BBA Architecten op de 
kaart te hebben gezet, heb ik met het oog op alle ko-
mende veranderingen gemeend het roer om te gooi-
en naar een andere koers. Dit doe ik door mij vanaf 
nu te gaan focussen op het fenomeen ‘duurzaam-
heid’. Mijn ambitie is om dit tastbaar en zichtbaar 
te maken voor mijn opdrachtgevers. Via een nieuw 
bureau met de naam BDCO B.V. oftewel  Brand Duur-
zame Concept Ontwikkeling B.V. 

Het is mijn missie u te adviseren in alle facetten van 
het duurzaam ontwikkelen en bouwen van uw onroe-
rend goed. Mijn - in vele jaren opgebouwde experti-
se - zakelijke bevlogenheid en creativiteit wil ik graag 
inzetten om voor u het onderscheid te maken; een 
duurzaam resultaat, zowel economisch als creatief, 
met minder kosten.

Samen met u, zet ik mij in om te komen tot een wel-
overwogen programma van wensen voor de realisa-
tie van een uniek en duurzaam gebouw op de door u 
beoogde locatie. Uiteraard geheel in lijn met de mo-
gelijkheden ter plekke en passend binnen uw budget. 
We streven naar optimalisatie van uw plan waarbij 
tastbare duurzaamheid, welbevinden, beleving, wer-
komgeving en ruimtelijke werking  centraal staan. 

Tevens kan BDCO zorgdragen voor onafhankelijke 
bouwbegeleiding en als sparringpartner fungeren 
van uw architect tijdens de ontwerpfase van uw 
bouwplan. 

Jan Brand verder met BDCO

Contactpersoon 
Jan Brand
 
T 06 51360183
E jan@brand-dco.nl

NIEUWE LEDEN

Gecombineerd verbruik: 0,95 (Kg/100 km)/105,3 (Km/Kg). CO2-emissie: 0 (gr/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en verbruik gegevens zijn gebaseerd op tests 
die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007*2017/1347 (NEDC 2.0 of WLTP van toepassing. Afhankelijk per model en/of uitvoering). Genoemde bijtelling is op 
basis van belastingschijf 3 (40,85%). Hyundai biedt acht jaar / 200.000 km garantie op de batterij. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl

Ontdek meer op h-point.hyundai.nl 

H-Point B.V.
Mijlweg 31, Dordrecht, tel. 078 - 632 2200

Hyundai loopt al meer dan twee decennia voorop bij de ontwikkeling van waterstofvoertuigen. Ontdek nu de unieke Hyundai 
NEXO! De elektrisch aangedreven NEXO kan maar liefst 665 kilometer afleggen op een volle tank waterstof. En waterstof tanken 
kost slechts 5 minuten! Hij heeft dus géén uitstoot, alleen waterdamp. Daarbij heeft de NEXO een gestroomlijnd design, een 
snelle acceleratie én veel interieurruimte. Onweerstaanbaar. Kom snel langs of maak een afspraak voor een proefrit.

Hyundai NEXO.
De nieuwste generatie waterstofauto.

Onweerstaanbaar Elektrisch.

€ 69.995
Vanaf

€ 95 p.m.

Bijtelling vanaf
4% Bijtelling
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Onze kracht zit in creatief denken en 

gewoon hard werken

Met visie en daadkracht inzetten voor de 

kwetsbaren in onze samenleving

Met internetbureau AddVision gaan we tot het uiterste om de top te bereiken. 

Vivenz is een professionele organisatie, die zich met visie en daadkracht inzet 
voor de kwetsbaren in onze samenleving. Wij ondersteunen mensen bij zowel 
hun persoonlijk als maatschappelijk functioneren. Dit doen we voor jong en 
oud. 

Internet verandert veel, vaak en snel. Dat biedt prach-
tige kansen, maar je moet wel weten hoe je die kunt 
grijpen. Inmiddels heb ik daar bijna 20 jaar ervaring 
mee en heb ik al meer dan 300 bedrijven  mogen hel-
pen. Vanuit ons kantoor in Sliedrecht sta ik met een 
team van 10 enthousiaste specialisten voor u klaar. 
Met onze technische kennis en focus op marketing 
weten we wat er nodig is om maximaal resultaat te 
behalen met uw website of webshop. Daarnaast zit 
onze kracht in creatief denken en gewoon hard wer-

ken. Onze aanpak is persoonlijk en betrokken. Wij ge-
nieten er dan ook van om uw website of webshop te 
zien groeien.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw onderne-
ming? Neem dan eens een kijkje op www.addvision.
nl. U kunt me natuurlijk ook gelijk mailen (dvv@addvi-
sion.nl) of bellen (06-20436767). 

Wij stellen de mens, zijn naaste omgeving en zijn on-
dersteuningsvraag centraal. We werken onafhankelijk, 
zijn gemakkelijk te benaderen en praktisch ingesteld.

Onze missie is het op deskundige wijze ondersteunen 
van inwoners in een (tijdelijke) kwetsbare positie bij 
het volwaardig en zoveel mogelijk op eigen kracht 
deelnemen aan de samenleving. 

Onze jarenlange ervaring in een generalistische aan-
pak voor de brede doelgroep van 0 tot 100 jaar bewijst 
grote meerwaarde in de lokale opgaven in het sociaal 
domein. Wij zijn actief in de Drechtsteden, BAR-ge-
meenten, Ablasserwaard en Vijfheerenlanden.

NIEUWE LEDEN

Contactpersoon 
Dirk van Vuren
 
T 06 20436767
E dvv@addvision.nl  
W addvision.nl

Contactpersoon 
Anke Verkade-Bosma
 
T 088 1237009 
E anke.verkade@vivenz.nl
W vivenz.nl
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DESIGN MEETS  
BUSINESS SENSE

RANGE ROVER VELAR

Min./max. gecombineerd verbruik: 5,8-8,3 l/100 km, resp. 17,2-12,0 km/l, CO2-uitstoot resp. 152-189 g/km (NEDC). De vermelde NEDC-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-
uitstoot zijn terugbepaald naar de waarden overeenkomstig de oude NEDC-testmethodiek. Consumentenprijs vanaf € 77.360 incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. 

RAC B.V.
Mijlweg/Nijverheidstraat 10 (Autoboulevard A16) Dordrecht, 078 72 00 888, landrover-dordrecht.nl

/SAMEN VERDER DAN JE DENKT .

Rotterdam
Veerhaven 17
3016 CJ  Rotterdam

Dordrecht
Burg. de Raadtsingel 93b
3311 JG  Dordrecht

+31 (0)88 234 45 00
info@thna.nl
www.thna.nl
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Oudste Jaguar-dealer RAC slaat eerste paal voor  

nieuwbouw in Dordrecht

Veel potentie

“Jaguar en Land Rover hebben wereldwijd de strategie 
om beide merken onder één dak aan te bieden, daar-
om moesten wij toen even schakelen”, zegt Ton van 
Vugt, directeur van RAC. “Uiteindelijk waren we er vrij 
snel uit en kozen voor uitbreiding naar de Drechtste-
den regio. Omdat onze merken er fysiek nog ontbra-
ken zagen wij vanuit Dordrecht volop mogelijkheden. 
De klanten uit de wijde omtrek kunnen nu in Dordrecht 
terecht en hoeven niet meer naar Breda of Rotterdam."

Aanwezigheid

RAC investeert op de uitstekend bereikbare Dordtse 
autoboulevard pal langs de A16, de Mijlweg, in een 
gloednieuw pand. Vanaf 2016 is RAC reeds aanwe-
zig. Van Vugt: “We wilden toen zo snel mogelijk met 
Jaguar en Land Rover in het gebied aanwezig zijn. 
Gezien de steeds maar groeiende belangstelling voor 
onze merken en de service daaraan kunnen we stellen 

dat de beslissing van toen de juiste is geweest. Tot-
dat het nieuwbouwpand helemaal klaar is, opereert 
RAC nog vanuit de tijdelijke locaties direct naast de 
bouwkavel aan de Mijlweg (werkplaats) met op een 
steenworp afstand daarvan de showroom aan de Nij-
verheidstraat 10. 

Nieuwbouw 

Het nieuwe pand van RAC komt op een prominente 
zichtlocatie direct langs de A16 en valt op door haar 
strakke, moderne uitstraling. Van Vugt vervolgt: “Tot 
aan de opening zullen we de tijd nemen om RAC ver-
der in te burgeren in de Drechtsteden regio. Wij bieden 
de klant met Jaguar en Land Rover uiterst representa-
tieve, moderne auto’s die tot de top van de automer-
ken behoren en laten hen kennis maken met onze per-
soonlijke aandacht en service. Met onze nieuwbouw 
zullen we ons aanbod in auto’s en service naar een 
nog hoger niveau kunnen brengen.” 

RAC is de oudste Jaguar-dealer van Nederland sinds jaar en dag een begrip, ook 
ver buiten Zuid-Holland. Het van oorsprong Rotterdamse bedrijf vertegenwoor-
digt Jaguar al sinds 1955 en is daarnaast sinds 2016 ook dealer voor Land Rover. 
Op 10 januari 2019 is op de A-locatie aan de Mijlweg in Dordrecht de eerste paal 
geslagen voor de nieuwe Jaguar Land Rover vestiging. Een strategische plek in 
het Drechtsteden-gebied tussen Breda, Rotterdam en Gorinchem in. RAC blijft 
ook gevestigd op het vertrouwde adres aan de Autostrada in Rotterdam. 

NIEUWS VAN DE LEDEN
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De digitalisering van onze samenleving brengt helaas 
ook nieuwe en geavanceerde vormen van fraude met 
zich mee, ook in de Drechtsteden. Daarvoor is er het 
initiatief Drechtsteden on Chain gestart. Het idee achter 
Drechtsteden on Chain is een regionaal pilotprogramma 
voor ondernemers. Het hoofddoel is het wegnemen van 
de kans op fraude bij digitale bestanden en processen, 
zodat innovatie vrij baan heeft. Denk hierbij aan nep-fac-
turen, CEO-fraude, data-manipulatie en onrechtmatige 
toegang tot systemen.

Dit initiatief komt tot stand met behulp van de nieuwste 
technieken op het gebied van beveiliging, zoals block-
chain. Met Drechtsteden on Chain heeft de regio Drecht-
steden een unieke kans om met state of the art oplossin-
gen voorop te lopen. 

Er zijn inmiddels een aantal bedrijven aangesloten als on-
dersteunende partij. Het softwarebedrijf V-ID zorgt voor 
technische ontwikkeling en ondersteuning, Jongeneel 
Advocaten treed op als juridische partner en regionaal 
glasvezelnetwerk VitrumNet zorgt voor de infrastructuur. 
De Werkgevers Drechtsteden staan achter dit initiatief en 
IMC speelt een ondersteunende en enthousiasmerende 
rol. 

Meedoen 

De bedoeling is dat Drechtsteden on Chain lokale bedrij-
ven plaatsen biedt om zich bij Drechtsteden on Chain aan 
te sluiten en mee te werken aan het future-proof maken 

van onze, steeds meer digitale, bedrijfsprocessen. Het 
doel is het identificeren van use cases, waarbij Drechtste-
den on Chain een verbetering kan bewerkstelligen op het 
gebied van (cyber)veiligheid en efficiency van processen. 

Over de techniek 

Met V-ID kan elke ontvanger van een digitaal document 
binnen 5 seconden controleren of deze authentiek is. 
Organisaties kunnen hiermee documenten beveiligen 
tegen onrechtmatige manipulatie, denk hierbij aan cer-
tificaten, diploma's, facturen, rapporten en overeenkom-
sten. 
Waar de Blockchain Challenge, een initiatief van Drecht-
steden Economic Development Board en regionale 
scheepsbouwers zich richtte op het verbeteren van ef-
ficiency, richt Drechtsteden on Chain zich op het bevei-
ligen en toekomstbestendig maken van bestanden en 
bedrijfsprocessen. 

Meer informatie 
Dit initiatief is momenteel nog in de opstartfase. Bent u 
als Slagkrachtlezer nu al enthousiast over het idee en wilt 
u mee doen of iets anders bijdragen? 
Neem dan contact op via service@v-id.org.

NIEUWS VAN DE LEDEN

Laagdrempelige documentvalidatie door V-ID

Om de regio digitaal veilig en futureproof te maken, is het initiatief Drechtsteden 
en Chain gestart. V-ID helpt om eenvoudig documenten te valideren.  
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Al sinds haar ontstaan heeft Florys het verlangen om anderen te laten delen in 
haar resultaten. In het bijzonder mensen die het veel minder goed hebben. Dit 
verlangen is geïnspireerd door Bijbelse principes en is een logisch uitvloeisel 
van de Florysmissie: de ander tot bloei brengen. 

Florys biedt ondernemers integrale oplossingen die 
samenwerken, op het gebied van mens, werk en orga-
nisatie. Dat doet zij met de specialisten van Florys voor 
administratieve, financiële, juridische, fiscale, HR- en 
IT-ondersteuning en met de specialisten van Intro Perso-
neel voor het aantrekken van talentvolle medewerkers.

Concrete invulling

De wens om te delen heeft altijd een concrete vorm ge-
had. Een vast percentage van de resultaten wordt na-
melijk apart gezet. Vanuit deze reservering ondersteunt 
Florys projecten in binnen- en buitenland. Door de groei 
van de Hardinxveldse onderneming stijgt ook het deel 
dat zij aan anderen kan schenken. Mede om deze reden 
heeft Florys vorig jaar de Florys Foundation in het leven 
geroepen.

Projecten

De Florys Foundation is betrokken bij diverse projecten in 
eigen land. Maar landsgrenzen binden haar niet. Buiten 
Nederland probeert Florys ook anderen tot bloei te bren-
gen. Zij faciliteert een aantal projecten van de stichting 
ZOA. Een groot project in Oeganda betreft het helpen van 
jongeren aan een startkwalificatie, zoals naaister, lasser 
of kapper. Florys heeft zich gecommitteerd om 900 à 
1.000 jongeren hierbij te helpen. 

Oscar

Een ander mooi voorbeeld voor het verschil dat de Florys 
Foundation kan maken, is Oscar. De Oegandese jonge-
man ging zonder benen door het leven. Inspanningen en 
een financiële bijdrage van de Florys Foundation brach-
ten hem, in samenwerking met Light for the World, let-
terlijk op de been. Hij gaat sinds dit jaar met twee nieuwe 
protheses door het leven.

Bewustwording

Florys maakt ook graag haar werknemers bewust van 
het belang van de Foundation. Om deze reden neemt zij 
jaarlijks een deel van haar werknemers mee naar de pro-
jecten die zij in Oeganda steunt. Op deze manier worden 
de ogen van werknemers (verder) geopend voor verschil-
len in deze wereld. 

Aantrekkelijke werkgever

Hoewel de Florys Foundation niet met dat oogpunt is 
opgezet, biedt Florys meer. Het maakt haar aantrekkelijk 
als werkgever. Werknemers hechten er namelijk waarde 
aan wanneer hun werkgever maatschappelijk betrokken 
is. Het geeft hen duidelijker het beeld dat hun werk verder 
gaat dan omzet genereren. Hun inzet brengt anderen tot 
bloei. 

Florys brengt anderen tot bloei

NIEUWS VAN DE LEDEN
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Voorkomen is beter dan genezen

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. En: een ongeluk zit in een klein hoekje! 
Maar dan wel liefst zodanig dat dit geen gevolgen heeft voor werknemer en werkge-
ver. Ongevallen op de werkplek komen met enige regelmaat voor en kunnen verstrek-
kende gevolgen hebben. In dit artikel zal ik aangeven wat de consequenties van een 
arbeidsongeval kunnen zijn en hoe deze in het kader van een zorgvuldig Arbobeleid 
tot het minimum beperkt kunnen worden. Indien bepaalde zaken niet goed voor 
mekaar zijn, kan dit leiden tot torenhoge bestuurlijke boetes die in de tienduizenden 
euro’s kunnen lopen. 

Praktijkvoorbeeld

Een werknemer van een steigerbouwbedrijf valt enke-
le meters naar beneden en breekt hierbij zijn been. Na 
de verplichte melding bij de Inspectie SZW is er een 
onderzoek ingesteld door de arbeidsinspecteur, die 
hiervan een boeterapport heeft opgemaakt. Op basis 
van dit rapport ontvangt het bedrijf een brief met het 
voornemen een bestuurlijke boete op te leggen. Het 
bedrijf krijgt veertien dagen de tijd om hierop een 
zienswijze toe te sturen.

Als hoogste boetenormbedrag geldt EUR 13.500,00, 
waarvan de hoogte lager kan uitvallen afhankelijk van 
het aantal werknemers. Daartegenover staat dat er 
ook een aantal boete verhogende factoren bestaan, 
waaronder een ziekenhuisopname. In dat geval kan de 
boete met factor 4 vermenigvuldigd worden.

Verwerven

Tegen het voornemen om een bestuurlijke boete op 
te leggen, kunnen een aantal argumenten worden 
ingebracht. In de kern komen deze argumenten erop 
neer of een werkgever voorafgaand aan het ongeval 
adequate maatregelen heeft genomen om een onge-
val tot het minimum te beperken. Deze argumenten 
zijn:

1. Risico-inventarisatie 

Het begin van het voorkomen van overtredingen is: 
dat de werkgever de risico’s van de werkzaamheden 
die door de werknemers worden uitgevoerd, inventa-
riseert. Naar aanleiding hiervan kan worden gekeken 
of er een Veiligheids- & Gezondheidsplan aanwezig is, 

waarin onder andere het risico op letsel aan personen 
bij de werkzaamheden staan beschreven en dat het-
geen beschreven is betrekking heeft op de wijze waar-
op het arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. 
Is een dergelijke specifieke omschrijving niet aantoon-
baar voorhanden, is niet voldaan aan de vereiste risi-
co-inventarisatie. Is hier wel aan voldaan, kan de boete 
met 25% verminderd worden. 

2. Noodzakelijk randvoorwaarden

In de tweede plaats moet een werkgever randvoor-
waarden creëren, zodat werknemers veilig de werk-
zaamheden kunnen uitvoeren. Er moet bijvoorbeeld 
aantoonbaar een deugdelijke gebruikshandleiding 
aanwezig zijn, moeten aantoonbaar maatregelen zijn 
getroffen om, uitgaande van de casus, te voorkomen 
dat iemand bij de opbouw van een steiger hier vanaf 
valt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat werkne-
mers gezekerd zijn of dat balken worden aangebracht 
die voorkomen dat iemand van de steiger kan vallen. 
Zijn aantoonbaar deze voorwaarden aanwezig, kan dit 
tot een reductie van 25% van de boete leiden. 

3. Adequate instructies 

In dit kader moet de werkgever kunnen aantonen dat 
werknemers instructies, voorlichting en onderricht 
hebben gekregen over de mogelijke gevaren en risi-
co’s met betrekking tot de werkzaamheden die tot 
het arbeidsongeval hebben geleid. Hierbij wordt groot 
belang gehecht aan verstrekte schriftelijke instructies 
en aantoonbare aanwezigheid bij bijvoorbeeld tool-
boxmeetings. Mondelinge instructies alleen zijn onvol-

Marcel Smit
Ten Holter Noordam 
advocaten
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doende, aangezien dan niet beoordeeld kan worden of 
deze instructies adequaat zijn geweest. Zijn adequate 
instructies gegeven, kan dit wederom leiden tot een 
reductie van 25% van het boetebedrag. 

4. Adequaat toezicht

In de vierde plaats dient de werkgever adequaat toe-
zicht te houden op de werkzaamheden waarbij de 
overtreding zich heeft voorgedaan. Vraag wanneer 
sprake is van voldoende feitelijk toezicht hangt af van 
de omstandigheden van het geval, zoals de aard van 
de werkzaamheden, de ervaring van de werknemer 
en zijn positie in het bedrijf. Van een werkgever kan 
in beginsel niet worden gevergd dat hij voortdurend 
een toezichthouder naast een – ervaren – werknemer 
plaatst. 

Wel dient het feitelijk toezicht zodanig te zijn dat 
werknemers worden gestimuleerd om zich aan de 
veiligheidseisen te houden. Een sanctiebeleid hierbij is 
onontbeerlijk. Ook deze laatste grond kan tot een re-
ductie van de boete met 25% leiden. 

Juist vanwege de hoogte van de bestuurlijke boetes 
zijn weleens geluiden hoorbaar als zou het lucratiever 
zijn om een arbeidsongeval niet te melden. Niets is 
echter minder waar: niet melden kan worden bestraft 
met een geldboete van EUR 50.000,00! 

Moraal van het verhaal: met een goed Arbobeleid en 
een juiste beschrijving van de werkzaamheden, ade-
quate instructies en adequaat toezicht kan veel finan-
cieel leed voor bedrijven worden voorkomen.

Bij I4-YOU gebeurt het nodige en dat betaalt zich di-
rect aan het begin van 2019 uit: de benoeming tot 
Valo premium partner. Als gevolg van de grote kennis, 
expertise en vele succesvolle implementaties van een 
modern intranet op basis van SharePoint. Zoals Jari 
Pullinen, Vice President van Valo Intranet, ook zegt:

"Since you are among the best-performing Valo part-
ners globally we are happy to raise I4-YOU to the 
highest level in our Partner Program. Valo Premium 
Partners have a proven commercial success, high 
customer satisfaction, extensive implementation 
experience, high product expertise and a large Valo 
customer base. In total we have now 19 Premium 
Partners worldwide."

Maar er is nog meer nieuws te melden. Easy2Meet®, 
de in eigen beheer ontwikkelde op Offie365 gebaseer-
de vergadersoftware die zich kenmerkt door eenvoud 
en efficiency, is verzelfstandigd. Vanuit de B.V. met 
dezelfde naam wordt Easy2Meet® wereldwijd op 
de markt gebracht. Daarbij is naast de vestiging in 
Zwijndrecht een kantoor in Harderwijk geopend.

Tot slot is I4-YOU op de valreep naar 2019 partner ge-
worden van Happit. Deze tool maakt het mogelijk om 
gebruikers optimaal te ondersteunen bij het in gebruik 
nemen van nieuwe software, zodat implementaties 
vele malen succesvoller verlopen. 

Al met al mooie ontwikkelingen!

Goed begin van 2019 voor I4-YOU

Goede voornemens, iedereen heeft ze. Maar vervolgens de vraag: belanden 
deze in de prullenbak of komt het tot een succesvolle uitvoering? 

Peter de Graaf
I4-YOU
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creators in printing

De WD is eind vorig jaar gestart met een nieuwe column. Het is 
niet makkelijk om in een vereniging van enige omvang iedereen 
te kennen en te weten wat hij of zij doet en hem bezighoudt. 
We denken daarin te kunnen voorzien door in de volgende edi-
ties van Slagkracht leden vragen te laten beantwoorden en zich 
binnen de club te introduceren. Daarmee wordt uw kennis van 
het WD netwerk steeds groter en de mogelijkheid om elkaar te 
benaderen, wint daarmee aan kracht. 

1. Wat houdt uw functie in? 

Als directeur/eigenaar van Drukkerij Dekkers van Gerwen (DVG) 
met een vestiging in Dordrecht en ‘s-Hertogenbosch en Dekkers 
Boek & Kantoor in het centrum van Dordrecht, houd ik me bezig 
met verkoop, controlling en duurzaamheid.

2. Waarom is het aantrekkelijk om bij uw bedrijf te werken? 

Wij zijn al 118 jaar een betrouwbaar en vooruitstrevend bedrijf 
dat in de moderne wereld graag met de tijd mee gaat en werkt 
met State of the Art apparatuur. Uitdagingen zijn er genoeg! 
Vooral om de ontwikkelingen voor te blijven en de technieken 
steeds meer te verfijnen. 

3. Wat is er uniek aan uw bedrijf?

We hebben een rijke historie in Dordrecht, aandacht voor zowel 
de klant als de techniek en zijn al jaren koploper in duurzaam-
heid. Zo hebben wij onze eigen Cradle to Cradle product lijn 
(Infinite Paper Products). Volgens het Cradle to Cradle gedach-
tegoed produceren betekent dat alle restproducten hergebruikt 
kunnen worden of milieuneutraal zijn. 

4. Waar bent u zakelijk gezien het meest trots op? 

Dat ik als 4e generatie het vertrouwen van mijn vader heb gekre-
gen ons familiebedrijf verder uit te bouwen.

5. Wat zou u achteraf anders hebben gedaan? 

Niets, ik kijk graag vooruit want daar liggen de kansen en mo-
gelijkheden. Ik probeer Lessons Learned mee te nemen in de 
beslissingen die ik neem.

6. Welke invloed hebben de economische crisis en economi-

sche groei op uw bedrijf (gehad)? 

Uiteindelijk hebben de meeste externe invloeden altijd invloed op 
je bedrijf. Door de crisis moest ik reorganiseren, maar de econo-
mische groei maakt dat ik duurzaam kan investeren in mensen, 
techniek en nevenactiviteiten die DVG kan verzorgen.

7. Wat hoopt u over vijf jaar (nog meer) gerealiseerd te hebben?

Een verdere verduurzaming van ons totale productieproces en 
verdere uitbreiding van onze Infinite Paper Products lijn. Naast 
drukwerk willen wij de klant ook graag ontzorgen en meedenken 
in de mogelijkheden van extra toegevoegde waarde rondom het 
grafisch product.

8. Wat zou u de burgemeester van de vestigingsplaats van uw 

bedrijf adviseren/ vragen in het kader van de plaatselijke eco-

nomie?

Zorgen voor de juiste infrastructuur om bereikbaarheid van de 
stad Dordrecht te optimaliseren.

9. Wat doet u graag in uw vrije tijd? 

Varen en genieten van de prachtige Dordtse Biesbosch.

10. Wie is uw grootste voorbeeld en waarom?

Mijn vader is mijn grootste inspiratiebron. Hij leerde mij onderne-
men en heeft mij de kans gegeven me te ontwikkelen tot waar 
ik nu sta.

11. Waarom bent u lid van de WD en heeft u suggesties voor 

de WD? 

De WD biedt ruimte voor kennisdeling en netwerken, is de ideale 
plek voor het onderhouden van relaties en het leggen van nieu-
we contacten.

12. Met welk WD-bedrijf zou u in contact willen komen en 

waarom? 

Met bedrijven die, net als wij, een vooruitstrevende blik hebben 
op duurzaamheid en die willen vergroten.

Leer uw mede WD leden kennen

Deze Slagkracht de beurt aan Harjan Dekkers

LEDEN COLUMN
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verbinden in ‘t 

Arie van den Herik

Platform 4
Stationsplein 4j

3331 LL  Zwijndrecht
M 06 51508417

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

Arbeidsmarktinnovator
Projectontwikkeling en Advies 

Arbeidsmarkt, Onderwijs en Zorg

KVK COLUMN

Het dienstverleningsconcept van het fysiek OnderNe-
merSplein in Rotterdam - waarbij ook de Drechtste-
den als partner zijn aangesloten - blijft vernieuwen! 
Op 12 december jl. vond een zeer succesvolle try-out 
plaats van de nieuwe bijeenkomst ‘Slim aan de Slag 
met de digitale toekomst van uw bedrijf’. De Slim aan 
de Slagbijeenkomsten op het OnderNemerSplein zijn 
altijd een co-productie van meerdere OnderNemerS-
plein-partners. 

Speciaal voor deze bijeenkomst zijn holografische 
opnamen gemaakt met belangrijke experts en topon-
dernemers die enthousiast vertellen over hun visie op 
belangrijke onderwerpen als het gaat om digitalisering 
in uw bedrijf. Met de holografische projectiemogelijk-
heden op het OnderNemerSplein lijken deze sprekers 
levensecht aanwezig. Steven van Belleghem vertelt 
zijn visie over de (digitale) klant van de toekomst: "Di-
gitaal verkopen, trends in online marketing, met data 
werken aan tevreden klanten, het veilig houden van 

digitalisering als ondernemer en de inzet van videom-
arketing zijn andere belangrijke onderwerpen die in de 
bijeenkomst aan bod komen."

Wat maakt deze bijeenkomst interessant voor u? In 
korte tijd leert u via de visies van experts en toponder-
nemers over de digitale kansen voor uw bedrijf. U gaat 
met de nieuwe ideeën zelf aan de slag en krijgt daar-
over feedback van collega-ondernemers. Omgekeerd 
geeft u ook feedback aan andere ondernemers. Uit-
eindelijk gaat iedereen met een persoonlijk actieplan 
naar huis. 

De grote belangstelling en de hoge ondernemers-
waardering voor de try out op 12 december jl. is reden 
om de bijeenkomst ‘Slim aan de Slag met de digitale 
toekomst van uw bedrijf’ in 2019 verder uit te rollen. 
Houd u de agenda van het OnderNemerSplein (https://
ondernemerspleinrotterdam.kvk.nl/) in de gaten! We 
verwelkomen u graag!

Slim aan de slag met de digitale toekomst van uw bedrijf

Alize de Snoo
Relatiemanager 
Publiek KVK
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JURIDISCHE COLUMN

• bij beslag op een bankrekening van een natuurlijk 
persoon moet met een 'beslagvrij bedrag' rekening 
worden gehouden. Nu geldt alleen een beslagvrije 
voet als er beslag op loon of een uitkering wordt ge-
legd. Deze uitbreiding voorkomt dat op de bankreke-
ning nog langer een verkapt loonbeslag kan worden 
gelegd, waardoor de debiteur dus niet meer ineens 
zonder geld zit;

• het beslag op motorvoertuigen wordt ook makke-
lijker gemaakt. De deurwaarder legt dit beslag in het 
vervolg van achter zijn bureau op en hoeft het voertuig 
niet meer daadwerkelijk te zien om beslag te kunnen 
leggen. Het verstoppen van een voertuig voorkomt het 
beslag dus niet meer. Het beslag wordt ingeschreven 
in het RDW- register, zodat het voertuig niet meer op 
naam van een ander overgedragen kan worden zolang 
het beslag ligt;

• het veilen van roerende zaken kan bij aanname van 
het wetsvoorstel in het vervolg ook via het internet. 
Voordelen daarvan zijn dat het veilingproces transpa-
ranter en goedkoper wordt. Ook wordt zo een groter 
publiek bereikt dat tot een hogere opbrengst kan lei-
den;

• als voorzienbaar is dat de kosten van een beslag de 
baten overtreffen, dan mag het beslag niet worden 
gelegd om onnodige kosten voor de debiteur te ver-
mijden;

• tot slot is een belangrijke verbetering voor de beslag-
legger dat de termijn waarbinnen een werkgever of 
een bank aan de beslaglegger moet opgeven wat er 
door het beslag is getroffen, van 4 weken naar 2 we-
ken na beslaglegging wordt teruggebracht, waardoor 
de executie wordt versneld.

Uiteraard is nog ‘maar’ sprake van een wetsvoorstel. 
Dit zal eerst nog door de Tweede Kamer en daarna de 
Eerste Kamer moeten worden geloodst. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaand bericht vragen 
aan Alex Niesert hebben, belt u dan naar 0184-750510 of 
mailt u naar info@drechtstedenadvocaten.nl

Herziening beslag- en executierecht

Het kabinet heeft laten weten dat zij het beslag- en executierecht op onderde-
len wil gaan aanpassen. Daarvoor is een wetsvoorstel gemaakt. De belangrijk-
ste wijzigingsvoorstellen zijn:

Alex Niesert
Drechtsteden 
advocaten 
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FISCALE COLUMN

Het komt helaas nog regelmatig voor dat pas wordt 
stilgestaan bij de bedrijfsopvolging tijdens het ziekbed 
of bij het overlijden van de ondernemer. U zult begrij-
pen dat dit de nodige risico’s met zich meebrengt en 
zelfs kan leiden tot grote problemen. Bedrijfsopvolging 
is een lastig onderwerp, toch is het voor de continuïteit 
van uw onderneming belangrijk om de bedrijfsopvol-
ging goed en tijdig te regelen. In deze column bieden 
wij u enkele handvatten hierbij.

Inventarisatie

In het proces van de bedrijfsopvolging is het belangrijk 
om eerst uw eigen positie en voorkeuren te inventa-
riseren. Belangrijke vragen hierbij zijn: Hoe lang wil ik 
zelf nog actief zijn in de onderneming? Wat is de waar-
de van de onderneming? Ben ik zelf financieel voldoen-
de verzorgd als ik stop? Aan wie wil ik de onderneming 
overdragen? Vervolgens dient ook de positie van de 
beoogde opvolger te worden bezien. Is de beoogde 
opvolger voldoende capabel? Hoe gaat de beoogde 
opvolger de overname financieren? Dit is slechts een 
greep uit de relevante vragen die u zichzelf kunt stellen 

op het moment dat u gaat starten met bedrijfsopvol-
ging.

Fiscale aandachtspunten

Ook de fiscale consequenties dienen te worden meege-
wogen. U wilt uiteraard weten hoeveel belasting u ver-
schuldigd bent bij de overdracht van uw onderneming 
en of er mogelijkheden zijn om hierop te besparen. 
Door toepassing van de zogenoemde ‘bedrijfsopvol-
gingsregeling’ kan de belastingheffing bij een bedrijfs-
overdracht binnen de familiesfeer aanzienlijk worden 
gereduceerd. Enkele andere fiscale aandachtspunten 
zijn bijvoorbeeld de beoogde ondernemingsstructuur, 
de fiscale termijnen en de (levens-)testamenten.

Tenslotte

Wij adviseren u met klem om tijdig na te denken over 
uw bedrijfsopvolging en hierbij een goede adviseur in 
de arm te nemen. Heeft u vragen, of bent u geïnteres-
seerd? Neemt u dan gerust contact met ons op en 
kom eens praten onder het genot van een kopje koffie.

Bedrijfsopvolging: begin op tijd!

Iedere ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: de overdracht van de 
onderneming. 

Martin Witt
DRV Accountants & 
Adviseurs
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Gezondheidsbevordering door het suikergehalte in 
de samenstelling van voedsel en dranken terug te 
brengen: het blijft ook dit jaar aan de orde van de dag. 
Steeds gezondere granenontbijten, frisdranken met 
suikerwijzers, steeds minder suikerrijke dorstlessers: 
de dikmakende zoetigheid wordt steeds verder te-
ruggedreven. De groei van biologisch en vegetarisch 
voedsel sluit ook aan bij die trend. Steeds vaker kiest 
de consument ervoor om maaltijdcomponenten te ko-
pen, omdat hij of zij minder tijd kan en wil doorbrengen 
in de keuken maar wel gezond wil eten.
 
Als lokale ondernemer en winkeleigenaar van een 
Albert Heijn-supermarkt moet je mee in die duidelijk 
zichtbare trend. In productaanbod, maar ook in een 
breder perspectief: ik probeer op maatschappelijk 
gebied mijn steentje bij te dragen middels projecten 
 

 op basisscholen, bijvoorbeeld via JOGG (Jongeren Op 
Gezond Gewicht), of actiecombinaties met sport. Dat 
zijn mogelijkheden om mijn klanten een klein beetje 
een andere richting op te krijgen en iets meer op ge-
zonde voeding te laten letten.
 
Die consument zorgt ook weer voor een andere trend: 
boodschappen doen gebeurt steeds vaker online. Het 
speelveld is veranderd: bezorging van boodschappen 
gebeurt steeds vaker met onze eigen bezorgdienst 
voor het MKB, de scheepvaart én uiteraard voor par-
ticulieren. De online-wereld zorgt voor een enorme 
boost in de logistieke sector. Daarom geef ik graag de 
pen door aan Michel van IJzendoorn van Bring Logis-
tics.

Trends

Wie met het goede voornemen aan dit nieuwe jaar is begonnen om af te willen vallen, 
wordt ook 2019 op zijn of haar wenken bediend. De trend om zoveel mogelijk suiker in 
producten terug te brengen of er zelfs uit te verbannen, zet door.

Cees van der Poel
Albert Heijn Wielwijk

DOORGEEFCOLUMN
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Hardinxveld-Giessendam
Gemeente

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!

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

Jan-Peter Hoste
paj.hoste@papendrecht.nl
078 - 7706346
06 - 40580023

Zwijndrecht

Gerard Keuzenkamp
g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl
078 - 7703578
06 - 18301312

Caroline Oster
c.oster@zwijndrecht.nl
078 - 7703590
06 - 36098569  

Sliedrecht

Esther Smit
e.smit@sliedrecht.nl
06 - 12391568

Dordrecht

Bert ten Veen
ec.ten.veen@dordrecht.nl
078 - 7704943
06 - 20092893

Boukje van de Ven
b.vande.ven@dordrecht.nl
078 - 7704949
06 - 22409076

Reineke de Vries
reaj.de.vries@dordrecht.nl
078 - 7704888
06 - 42232313

Marijn Wegman
gjm.wegman@dordrecht.nl
078 - 7704945
06 - 53230966

Alblasserdam

Marianne Vogelenzang
ma.vogelenzang@alblasserdam.nl
078 - 7706124
06 - 40180496

Nicolette van Esdonk
n.van.esdonk@alblasserdam.nl
078 - 7706112
06 - 36082184

Hardinxveld-Giessendam

Xanthine Jut
xo.jut@hardinxveld-giessendam.nl
0184 - 674444
06 - 24367983
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Een bestuurder van een zorgorganisatie is breed ac-
tief. Uiteraard ben ik bezig met contracteren, zorg-
budgetten onderhandelen en beleid rond ons primai-
re proces; het mensenwerk dat komt kijken om onze 
cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen en bege-
leiden. Dat mensenwerk doen onze professionals; 
net als bij u zijn zij het meest belangrijke kapitaal.  
Maar het is ook fijn om dagelijks in contact te zijn 
met cliënten. Ik ga bij hen langs, en som eet ik mee 
op een locatie. Dan ervaar je de dagelijkse gang van 
zaken. En daar wil ik het in deze column graag met 
u over hebben. 

De zorg is de laatste jaren aan grote veranderingen 
onderhevig. Keuzes zijn nodig om zorgkosten te be-
heersen en de vergrijzing op te vangen. Zaken die we 

voorheen aanvullend op de zorg konden bieden, zijn 
niet langer vanzelfsprekend.  Leuke dingen doen, zo-
als samen een keer naar de film of ergens een hapje 
eten, is voor veel mensen met een (verstandelijke) 
beperking helaas niet zo gewoon. Daarom hebben 
we eind 2018 de vriendenstichting ‘Samen voor Syn-
dion’ opgericht. Hiermee maken we zaken mogelijk 
die niet vanuit het gewone budget kunnen worden 
gefinancierd. We zoeken aansluiting bij de samen-
leving, waarvan we vaak zeggen dat deze ‘inclusief’  
moet zijn. Mensen met een beperking horen er bij, 
ook al moet er soms iets voor gefaciliteerd worden.

 Als u er meer over wilt weten neem dan gerust con-
tact op via de mail (h.vogelaar@syndion.nl) of bel mij 
op 0183-791105. 

...Harry Vogelaar

Bestuurder Syndion

Syndion  biedt ondersteuning aan mensen met een (ernstige) lichamelijke of 
verstandelijke beperking.  Dat doen we bij hen thuis, in dagbesteding of in ap-
partementen die wij zo kleinschalig mogelijk van opzet houden. Mensen met 
een beperking horen erbij en het is belangrijk dat hun leven zo normaal moge-
lijk verloopt. Midden in de samenleving.

Harry Vogelaar
Bestuurder Syndion

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN...
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Rabobank

Stephan Lanser over Danpoort International Abrasives

Danpoort International Abrasives is gevestigd in 
Zwijndrecht. Een mooi bedrijf dat uniek is op het 
gebied van schuur-, slijp- en polijstmaterialen en de 
uiteenlopende mogelijkheden die deze materialen 
te bieden hebben. Het bedrijf is de afgelopen jaren 
sterk gegroeid en heeft hiermee een sterke positie 
verworven in de sector. Niet alleen in Nederland, 
maar zeker ook daarbuiten.  

Een familiebedrijf dat met passie gerund wordt door 
de broers Vincent en Robert Zehenpfenning. Naast 
ondernemerszin delen de broers ook de wil en het 
doorzettingsvermogen om iets uit te bouwen. Ze 
zien de potentie van wat ze in handen hebben en 
werken elke dag met de grootste passie aan de ver-
dere groei en professionalisering van hun bedrijf.

De ondernemers runnen Danpoort met een ‘Rotter-
damse’ no-nonsense mentaliteit, staan midden in 
het bedrijf en de lijnen zijn kort. Zij onderscheiden 
zich door snelheid, kwaliteit en de vergaande sa-

menwerking met haar klanten. Danpoort werkt met 
basis materialen van gerenommeerde fabrikanten. 
Die materialen converteren zij naar alle mogelijke 
eindproducten. Er zijn veel mogelijkheden. Een eigen 
private label, een breed assortiment of juist smal en 
diep. Met een eigen verpakking en eventueel ook be-
drukte schuurmaterialen met bedrijfs- en/of merk-
naam, eigenlijk is alles mogelijk.

Accountmanager Stephan Lanser van Rabobank 
Drechtsteden is onder de indruk van dit mooie be-
drijf. Net als de Rabobank heeft Danpoort innovatie 
hoog in het vaandel staan. De relatie met Rabobank 
kenmerkt zich door een open en transparante op-
stelling. De broers nemen de bank goed mee in hun 
ontwikkelingen. “Zo kunnen wij optimaal meedenken 
en deze ondernemers helpen grenzeloos te groeien,” 
aldus accountmanager Stephan Lanser.

Meer weten over Danpoort International Abrasives? 
Kijk op Danpoort.com.

De WD start met een nieuwe column in Slagkracht. We vragen iedere editie aan één of 
meerdere leden welk ander bedrijf hij/zij heeft gezien in de Drechtsteden, wat hij/zij niet 
kende en waar hij/zij van onder de indruk was. Een leuke manier om elkaar in het zonlicht 
te zetten en kennis over elkaars producten en diensten te delen.

Stephan Lanser
Rabobank

PARELTJE UIT DE DRECHTSTEDEN
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078 655 25 00  -  www.mollifting.nl

Omdat mensen, materialen 
en gereedschap niet uit 
zichzelf omhoog gaan

Verticaal transport waar u van op aan 
kunt. Met een standaard lift of maatwerk.
Veilig, betrouwbaar en bedrijfszeker.

Assemblage & montage 

Consultancy

Montage

Sourcing

PCB assemblage

Testen
confed.eu

Bringing technology to life by innovating products and processes with great people

Mogelijkheden zien in 
plaats van beperkingen.

Assembly Partner heet nu:

Ik zie de Drechtsteden als een fijnmazig netwerk van 
sterke kleine en grote bedrijven die zich allemaal 
onderscheiden op hun eigen manier! Zo zijn we als 
Drechtsteden zeker ook een 'Pareltje in Nederland.'

Een echte parel voor mij is absoluut Mampaey 
Offshore Industries. Hier komen we geregeld over de 
vloer als ICT partner. Wat ik heel leuk vind is de breed 
aanwezige passie om een innovatief topproduct te 

maken. Dit maakt samenwerken ook heel leuk om-
dat er de wil is om voorruit te gaan, te ontwikkelen 
en constant te verbeteren. Er wordt niets aan het 
toeval overgelaten, alles moet goed zijn, anders kun 
je immers geen topproduct maken! Een goed voor-
beeld hoe passie en techniek samen de innovatie 
dragen! Hier krijg ik energie van en daarom is Mam-
paey Offshore Industrie voor mij een 'Pareltje van de 
Drechtsteden.'

Fourtop ICT 

Jaap van Oord over “Pareltje” Mampaey Offshore Industries 
Onlangs werd ik gevraagd om de aftrap te doen van deze nieuwe column in  
Slagkracht “Pareltje uit de Drechtsteden”. Leuk en graag natuurlijk, maar er 
zijn heel wat pareltjes in de Drechtsteden! Ik wil niemand tekort doen, dus 
bied ik aan om ook de volgende column te schrijven. 

Jaap van Oord
FourTop ICT

PARELTJE UIT DE DRECHTSTEDEN
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Leen de Koning – Ames 

Bij Ames van onder andere ondernemer Leen de Ko-
ning komt ‘de auto’ in alle facetten en fases aan bod. 
Zijn antwoord is duidelijk: “WD moet gewoon door-
gaan zoals ze nu bezig zijn. Ze spelen in de regio een 
sterke rol bij ondernemers onderling en naar de over-
heid toe, zowel regionaal als nationaal. Wat mij zeer 
aanspreekt, zijn hun activiteiten op het gebied van 
duurzaamheid en waterstof. Denk dan aan de realisa-
tie van waterstoftankstation. Tijdens de laatste verga-
dering heb ik gezegd dat langetermijnstrategieën geen 
excuus mogen zijn om nu niet te scoren. De bouw van 
het eerste waterstoftankstation start, als iedereen 
meewerkt, op korte termijn. Dát bedoel ik dus. Behalve 
langetermijnplanning moet er meer gebeuren. Deze 
aanpak bevalt me.”

Een ander punt waarover De Koning een zeer positief 
oordeel heeft, is de advies- en informatierol van WD. 
“Als het nieuws je niet gebracht wordt, dan moet je het 
gaan halen. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn medewer-
kers. Als je iets niet weet, of denkt dat WD iets voor je 
kan betekenen, bel dan op! Niks gaat vanzelf. Heb je 

er niet van geproefd, dan kun je er niet over oordelen. 
Ik vind dat veel leden meer uit hun lidmaatschap van 
WD zouden kunnen halen. Kom je er bij de overheid 
niet doorheen? Of weet je niet bij welk loket je moet 
zijn? Werkgevers Drechtsteden weet het wél. Onder-
schat deze organisatie niet. WD wordt ook erkend 
door de overheid. Tijdens de jaarlijkse Industriedag 
was de overheid ruimschoots vertegenwoordigd. Dat 
zegt genoeg. In ieder geval betalen wij met plezier ons 
lidmaatschap van Werkgevers Drechtsteden.”

John van Belle - Agro Delta Groep

John van Belle staat aan het hoofd van Agro Delta 
Groep, gevestigd in Dordrecht en Zwijndrecht, gespe-
cialiseerd in de opslag en overslag van onder andere 
granen, zaden, rijst en veevoedergrondstoffen. Daar-
naast verhuurt men ook bedrijfsruimte. Van Belle vindt 
dat Werkgevers Drechtsteden zich moet richten op 
vernieuwende activiteiten, buiten de gebaande paden:
“WD moet zich krachtiger verweren tegen de gekte 
van de lokale overheden. Dan bedoel ik de gemeente-
besturen, de Drechtsteden en de Provincie Zuid-Hol-
land. Een goed voorbeeld is het Loveld terrein in Zwijn- 
drecht. Dat ligt al jaren braak. De gemeente Zwijn-
drecht speelt daar projectontwikkelaar, gesteund door 

Hoe blijft WD u binden en boeien in 2019?

Net als iedere organisatie wil Werkgevers Drechtsteden niet alleen meer aan-
hang, maar ook tevreden leden. Daarom werd aan verschillende leden de vol-
gende vragen gesteld: Wat kan WD doen om u in 2019 als lid te blijven binden 
en boeien? En hoe kan die uitdaging het beste worden ingevuld? 

INTERVIEWS
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INTERVIEWS

DEAL. De zittende ondernemers en de ondernemers 
die daar iets willen ontwikkelen worden gedwars-
boomd.”
Verder is Van Belle zeer content over WD. “Ze onderne-
men goede dingen, zoals de komst van waterstoftank-
stations. Maar de traditionele opstelling ten opzichte 
van de overheid heeft geen zin. Die moet echt beter.”

Johan Kooij - Bright Financials

Bright Financials is een bedrijf dat interim personeel 
detacheert op het gebied van financieel management 
en administratie. Er wordt ook advies gegeven over fi-
nanciële en fiscale zaken. Johan Kooij is een tevreden 
lid: “Waar de WD vooral mee door moet gaan zijn de 
jaarlijkse Industriedag en de ondernemerstafels. Die 
ervaar ik als zeer waardevol. Wat mij betreft mag iets 
van stal gehaald worden dat mij is bijgebleven als ‘hap-
je-stapje’. Het vond altijd plaats in september, net na 
de zomerperiode. Vanuit een gezamenlijk vertrekpunt 
gingen we in kleine groepjes naar diverse restaurants 
in Dordrecht. Een soort horecatour waarbij je op alle 
locaties een ander groepje ondernemers aantrof. Een 
jaar of drie, vier geleden is dit gestopt. Jammer, want 
je kon er veel contacten leggen. Het is belangrijk dat 
je je opdrachtgever als persoon en bedrijf goed leert 
kennen. Dat heb ik nodig om de juiste beslissingen te 
nemen. Op basis van één gesprek is dat niet mogelijk.”

Tot slot vindt Kooij dat er een uitdaging ligt voor Werk-
gevers Drechtsteden waarop hij zelf niet echt een ant-
woord heeft: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat on-
dernemers hun opdrachten binnen de Drechtsteden 
plaatsen en het beschikbare werk niet uitbesteden 
buiten de regio? Houd het lokaal. Ik heb wel één tip: 
ga niet een keertje roepen dat daaraan gewerkt moet 
worden, maar ga serieus met dat vraagstuk aan de 
slag.”

Sebastiaan Hageman - Hageman Dordrecht

Sebastiaan Hageman van Hageman Dordrecht stelt 
het op prijs dat er via Werkgevers Drechtsteden het 
nodige gebeurt om contact te leggen tussen onder-
wijs en bedrijfsleven. Toch zou hij hier graag een uit-
breiding van zien. Hageman Dordrecht is een elektro-
technisch installatiebureau met een breed aanbod, 
van stopcontact tot ingewikkelder zaken zoals (brand)
beveiliging. De roep om meer technisch personeel 
geldt ook voor Hageman: “Extra initiatief vanuit WD 
zou prettig zijn voor de aanwas van nieuwe leerlingen 
die deze richting techniek kiezen. Er is behoefte aan 
zowel de uitstroom van technische leerlingen als wer-
kende leerlingen. De techniek moet meer gepromoot 
worden. Voor mijn gevoel praten het bedrijfsleven en 
de scholen langs elkaar heen. Daarom zou ik best 
graag een ondernemerstafel wensen tussen onder-
wijs en bedrijfsleven, zodat er direct contact is tussen 
bedrijfsleven en onderwijs. Uiteraard weet ik dat WD 
hiermee bezig is en dat het lastig is om het onderwijs 
te benaderen. Het is wel hard nodig. Er is sprake van 
personeelstekort. Af en toe houd ik mijn hart vast voor 
de toekomst. Hoe meer techniek, hoe meer vraag van-
uit de arbeidsmarkt. Het zal nooit minder worden. De 
keuze voor een technisch beroep is toekomstbesten-
dig.”

Hageman Dordrecht is er ook voorstander van om op-
drachten binnen de Drechtsteden te houden. “Elkaar 
werk gunnen binnen de regio is zowel goed voor het 
financiële klimaat als voor het milieu in de regio, dit 
door onder andere minder files,” besluit Hageman.
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Wico van Helden
Voorzitter Werkgevers 

Drechtsteden

Werkgevers Drechtsteden
Postbus 931

3300 AX Dordrecht

T: (078) 639 00 33

E: info@werkgeversdrechtsteden.nl

I: werkgeversdrechtsteden.nl

Netwerken
moet leuk zijn

Onlangs sprak ik een ondernemer uit de Drechtsteden die mij een opmer-
kelijk verhaal vertelde. Hij is al ruim dertig jaar ondernemer en hier geboren 
en getogen zoals dat zo mooi heet. En uit eigen ervaring weet ik dat hij al 
heel lang en zeer frequent netwerkt in onze regio. Maar ondanks dat hij al 
jaren stug volhoudt was hij niet tevreden over het resultaat. Nog sterker, de 
laatste tijd was eigenlijk ronduit teleurstellend over wat het opleverde.

Wat hij vooral miste in deze regio was het openstaan voor elkaar. Het elkaar 
willen helpen maar vooral de vanzelfsprekendheid dat je eerst binnen je 
eigen netwerk op zoek gaat.

Toen hij hier met andere ondernemers over sprak kwam hij in gesprek met 
een ondernemer uit een andere regio. Die vertelde hem dat hij dit in zijn 
regio totaal niet herkende. Nog sterker, hij ervaart juist het tegenoverge-
stelde. Als hij twee ondernemers aan elkaar had gekoppeld, gewoon omdat 
hij wilde helpen, stonden zij meestal binnen een paar maanden bij hem op 
de stoep om ook hem te helpen. En dat is mooi, en eigenlijk heel logisch. 
Geïnspireerd door deze man is hij naar een paar netwerkbijeenkomsten in 
die regio gegaan. Tot zijn grote verbazing ervoer hij diezelfde positiviteit. 
Op een avond had hij 6 interessante gesprekken die zelfs direct tot afspra-
ken leidden. En toen was netwerken opeens leuk.

Dit verhaal heeft mij aan het denken gezet want laten we eerlijk zijn. Wij 
steken al jaren onze vinger op richting de gemeenten in onze regio dat zij 
zoveel mogelijk opdrachten aan de lokale ondernemers moeten verstrek-
ken. Nog sterker wij hebben er in ons laatste speerpuntenboekje een heel 
hoofdstuk aan gewijd. En ik ben het daar nog steeds mee eens. Maar is het 
dan niet zo dat wij als ondernemers ook veel meer voor elkaar open moeten 
staan? Elkaar veel meer moeten helpen. Nu is het zo dat wij hier in deze 
regio overduidelijk kinderen van Calvijn zijn, maar laten we meer uit onze 
schulp kruipen. Veel trotser zijn op onszelf en onze regio. Ik ben ervan over-
tuigd dat wat je ver haalt lang niet altijd lekkerder is. 

De uitkomsten werden gebruikt om de speerpun-
ten voor ons beleid te bepalen. Het is onder andere 
belangrijke input geweest voor de bepaling van ons 
speerpunten boekje. Ook gaf het ons de mogelijk-
heid om trends en verschuivingen in de responses 
door de jaren heen te ontdekken en analyseren.
Na een aantal edities werd duidelijk dat er weliswaar 
verschuivingen waren op details maar dat de hoofd-
punten gelijk bleven. Deze zijn vertaald in de priori-
teiten die zijn opgenomen in het speerpuntenboekje 
van de Werkgevers Drechtsteden.

Als vereniging willen we relevant zijn en sturen op 
resultaten en daadkracht. Om dat te doen willen we 
vanaf dit jaar verder in gaan zoomen op een van de 
genoemde thema’s en op basis van de door u ge-
geven antwoorden in de enquête en onze acties en 
activiteiten rondom dat thema verder inkleuren en 
vormgeven. 

Voor de editie 2019 is gekozen voor het thema duur-
zame energie. Hier ligt een enorme grote uitdaging 

met een groot aantal verschillende aspecten en im-
plicaties. Hoe maak je dat nu concreet en praktisch? 
In een gezamenlijke actie van de gemeente Dor-
drecht, Drechtsteden, omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid, Werkgevers Drechteden en de Federatie van 
Ondernemersverenigingen Drechtsteden is een 
enquête opgesteld. Wij nodigen u van harte uit om 
deze in te vullen. Invullen kan eenvoudig online, 
neemt rond de tien minuten tijd en is volledig ano-
niem. U vindt de enquête op https://bit.ly/2H8gDZl. 
U kunt deelnemen tot en met eind februari, maar het 
mooiste is als u de enquête direct of op korte termijn 
invult. Wij verzamelen dan alle reacties en koppelen 
de resultanten terug. Daarnaast proberen we er con-
crete acties uit af te leiden waar we daadwerkelijk 
met elkaar voordeel van kunnen hebben. 

Doet u mee? Ga direct naar https://bit.ly/2H8gDZl. U 
kunt deze link ook vinden op de homepagina van de 
WD, www.werkgeversdrechtsteden.nl.

De afgelopen jaren hebben we met regelmaat de Werkgevers Drechtsteden Matrix (de 
“WD Matrix”) gepubliceerd. De resultaten waren gebaseerd op een enquête onder de 
leden van de vereniging en gaven een indicatie hoe wij als ondernemers de regio Drecht-
steden ervaren op de thema’s uitgeefbare grond, bedrijfspanden, industrieterreinen, we-
gennet, energie en infrastructuur, milieu en handhaving, veiligheid, onderwijs, woon- en 
leefklimaat, recreatie, cultuur, zorg en arbeidsmarkt.

WD Matrix krijgt praktisch vervolg met 

Enquête Duurzame Energie

VAN DE BESTUURSTAFEL

Wico van Helden 

Vice-voorzitter
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Gebrek aan communicatie, bron van misère

Pieter van de Brink, al ruim een kwart eeuw vol toewijding werkzaam als arbeids-
rechtadvocaat, is bestuurslid van de Werkgevers Drechtsteden. Hij houdt zich 
bezig met de arbeidsmarkt en juridische vraagstukken. Momenteel richt hij zijn 
pijlen op de WAB, de Wet Arbeidsrecht in Balans. 

Van den Brink was betrokken bij de oprichting van de 
Vereniging van Arbeidsrecht advocaten Nederland 
(VAAN) en is voorzitter van de Vereniging van Rotter-
damse Arbeidsrecht advocaten (VRAA). Afgevaardig-
den van de VAAN hadden een gesprek met minister 
Asscher voordat de WWZ in 2015 werd ingevoerd. 
“Alleen zo jammer dat er niet veel is gedaan met onze 
waarschuwingen bij sommige onderdelen van de 
WWZ, de Wet, Werk en Zekerheid. De bedoeling was 
om een vaste aanstelling minder vast te maken en flex 
wat minder flex. Helaas kregen we gelijk en werkt de 
WWZ regelmatig averechts. Je zou de WAB, die op 1 
januari 2020 in werking treedt, als reparatiewet kun-
nen beschouwen van de WWZ. De exacte inhoud staat 
niet vast, want die moet nog besproken worden in de 
Tweede Kamer.”

Momenteel stuiten veel ondernemers die ‘afscheid’ 
van een werknemer willen nemen op juridische proble-
men. In het kort komt het op het volgende neer. Nu 
moet een werkgever zich focussen op één oorzaak 
voor ontslag. Krijg je de ‘aanvoering van bewijzen’ niet 
rond, dan gebeurt het veel vaker dan vroeger dat de 
rechter het verzoek voor ontslag afwijst. “De zaken 
kunnen wel buiten de rechter om worden geregeld, 
maar het hoge aantal afwijzingen door de rechter drijft 
de prijs voor de gouden handdruk op. Immers is men 
uit angst voor een afwijzing bereid om een hoger be-
drag te betalen dan de wettelijke transitievergoeding. 
De WWZ heeft het ontslag dus juist moeilijker en soms 
zelfs duurder gemaakt waardoor werkgevers het min-
der snel aandurven om iemand in vaste dienst te ne-
men.”

In de nieuwe wet, de WAB, mogen er combinaties van 
gronden worden aangevoerd. “Op dit moment is het 
probleem dat de rechter het ontslagverzoek vaak af-
wijst, waardoor niet eens wordt toegekomen aan de 
vergoedingsaanvraag. Het dienstverband blijft immers 
bestaan. Als de WAB in werking treedt, wordt het iets 
makkelijker om een werknemer te ontslaan. De bon-
den maken bezwaar tegen de WAB omdat de beoog-
de transitievergoeding een derde is van de vroegere 
kantonrechtsformule.” Met de WAB komt in de praktijk 
mogelijk hetzelfde terug als voor de invoering van de 
WWZ. Dus net zo makkelijk te ontslaan, maar met een 
gouden handdruk voor de helft van de prijs.
 
Stel, een werknemer drinkt bij zakenlunches te veel en 
functioneert daarna niet meer. Hij is al verschillende 
malen benaderd, maar ontkent een probleem te heb-
ben en neemt geen maatregelen. Op een moment is de 
maat vol. Hij wordt ontslagen. “Een praktijkvoorbeeld, 
waarbij ook aantoonbaar een verstoorde arbeidsrela-
tie is. Overigens hoeft de werkgevers geen transitie-
vergoeding te betalen als er sprake is van ernstig ver-
wijtbaar gedrag van de kant van de werknemer. Sinds 
enige tijd organiseer ik via Werkgevers Drechtsteden 
een HRM tafel. Bij dergelijke bijeenkomsten komen 
ook problemen aan de orde zoals net geschetst. De 
angst dat werknemers zich ziek melden zorgt er soms 
voor dat bepaalde zaken niet worden aangekaart. Hoe 
gaan we daarmee om? Mijn ervaring heeft geleerd dat 
veel misère binnen arbeidsrelaties ontstaat door mis-
communicatie of het ontbreken van communicatie. 
Maak een werknemer goed duidelijk wat je verwach-
tingen zijn. Dat voorkomt veel ellende!”

Pieter van den Brink
Partner Ten Holter 
Noordam advocaten 
en bestuurslid WD
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Er is een trend zichtbaar die leidt naar een grotere vari-
atie aan energiebronnen, zoals zonnecellen, windener-
gie en bijvoorbeeld geothermie. “Energie uit veel van 
die nieuwe energiebronnen, met name zonnecellen 
en windenergie, kun je helaas niet eenvoudig opslaan. 
Waterstof daarentegen heeft een heleboel voordelen. 
Het is over de hele wereld mogelijk om van water, H2O, 
waterstof, dus H2, te maken. Ook met windmolens 
en zonnecellen kun je dit doen. Bij het proces om van 
waterstof weer water te maken, ontstaat elektrische 
stroom. Het prettige hiervan is dat er geen schadelijke 
restproducten zoals CO2 (koolstofdioxide) ontstaan. 
Waterstof kan op veel plaatsen in de energieketen 
toegepast worden. Zo kan het aan ons aardgas toege-
voegd worden. Wel tot 10% waterstof kan er aan aard-
gas toegevoegd worden zonder dat dit enige gevolgen 
heeft. Zo kan waterstof nu al op eenvoudige wijze een 
bijdrage leveren aan verlaging van CO2 uitstoot. Na-
tuurlijk kunnen we waterstof ook in auto’s gebruiken 
op basis van een brandstofcel die waterstof en zuur-
stof uit de lucht laat reageren tot water en elektrische 
stroom. Uiteindelijk wordt de opgewekte elektriciteit 
gebruikt om de elektromotor van de auto aan te stu-
ren. Je rijdt met een waterstofauto dus elektrisch en 
het enige restproduct is schoon water uit de uitlaat!”

Een aantal autofabrikanten zet al in op deze trend. “Bij 
Hyundai kun je in Nederland een elektrische auto ko-
pen. Toyota levert ze ook. Zo is bijvoorbeeld bekend 
dat de directeur van Shell Nederland in een waterstof 
auto rijdt. Ook Mercedes en Honda hebben waterstof- 
auto’s in hun productportfolio. Inmiddels zijn er zelfs 
vrachtwagens en stadsbussen die op waterstof rijden 
en de mogelijkheid wordt onderzocht of waterstof ge-

bruikt kan worden voor schepen. Er is nog een voor-
deel als je als automobilist op waterstof rijdt: slechts 
4% bijtelling, ongeacht de aanschafprijs van de auto. 
Ook in 2019.”

Helaas is er een domper op de waterstoffeestvreug-
de. Op dit moment zijn er in Nederland slechts twéé 
waterstoftankstations, in Rhoon en in Helmond. “Het 
is een beetje een kip-ei verhaal. Zodra er meer water-
stofstankstations zijn, dan wordt het aantrekkelijker 
om een auto aan te schaffen die op waterstof rijdt. Als 
Werkgevers Drechtsteden hebben wij in ons ledenbe-
stand gekeken en een aantal partijen bijeen gebracht. 
Financiers, leveranciers van waterstof, potentiële ge-
bruikers, waaronder OV-bedrijven en vervoersbedrij-
ven, en natuurlijk de lokale overheid. Omgevingsdienst 
en lokale overheden spelen een belangrijke rol bij de 
vergunningsverlening voor de bouw van waterstof-
tankstations. De ambitie is om binnen één jaar een 
waterstoftankstation in de Drechtsteden te hebben en 
vijf binnen twee jaar.”

Vanuit het bedrijfsleven is er beslist animo om dit 
streven werkelijkheid te laten worden. “Het is een hele 
mooie manier van energie opwekken en omgaan met 
energie. Zelf rijd ik hybride. Heel prettig, krachtig, stil 
én comfortabel. Ik merk ook dat de houding ten aan-
zien van nieuwe brandstoffen verandert. Steeds meer 
mensen beginnen andere energievormen te omarmen. 
Het bewustzijn is écht op gang gekomen.” 

Waterstof heeft de toekomst! 

André Boer is bestuurslid van Werkgevers Drechtsteden en een overtuigd pleitbezorger van 
nieuwe brandstoffen. Het blijft niet bij woorden, want hij rijdt zelf hybride. Zijn volgende auto 
wordt hoogstwaarschijnlijk een auto die op waterstof rijdt. Met dit onderwerp houdt hij zich 
ook bezig binnen Werkgevers Drechtsteden. Zijn enthousiasme is aanstekelijk.

André Boer
Directeur Krohne en 
bestuurslid WD
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Gert Jongeneel
Voorzitter Stichting Drecht- 
steden Onderneemt

Eerste project succesvol van start

In het kader van het innovatieproject Smart City van 
de gemeente Dordrecht heeft de stichting een bedrag 
van € 15.000 in ontvangst mogen nemen om het E- 
facturatie project in de regio uit te rollen. De gemeente 
Dordrecht is met haar vele betalingen aan leveranciers 
een groot voorstander van het project. De bestuurs-
leden van de stichting kunnen niet achter blijven en 
nemen ook deel aan het proefproject. Opvallend is dat 
door het innovatieve karakter van de activiteiten van 
de stichting zich vanzelf ook weer nieuwe projecten 
melden. De deelnemers in het E- facturatie hebben 
hun samenwerking vastgelegd in een gewone onder-
handse overeenkomst. 

De overeenkomst is echter met behulp van een stuk-
je blockchain techniek gevalideerd en voor het nage-
slacht vastgelegd. De inhoud, tijd en plaats van de ge-
sloten samenwerkingsovereenkomst grenst hiermede 
aan de bewijskracht van een authentieke akte. De 
mogelijkheden van deze techniek zijn zo groot dat in 

het komende jaar zeker een nieuw project zal worden 
opgestart om de mogelijke toepassingen in Drecht-
steden verder te onderzoeken. De mogelijkheden tot 
samenwerking zullen hierdoor aanmerkelijk kunnen 
worden versterkt. Het waterstofproject is wel het 
meest aansprekende project van het laatste jaar en de 
realisatie vordert gestaag. Zoals het er nu uitziet zal 
het gestelde doel van vijf waterstof vulpunten zeker 
worden behaald. Inmiddels worden diverse subsidies 
aangevraagd om de transmissie te faciliteren. Ook 
hier constateert het bestuur dat het innovatieve karak-
ter van waterstoftoepassingen nieuwe mogelijkheden 
realiseerbaar maakt. In het begin van het nieuwe jaar 
zal de stichting een aansluitend project opstarten om 
mogelijke industriële toepassingen van waterstof te 
gaan onderzoeken. Het bestuur van de stichting kan 
terugzien op een enerverend en interessant jaar. Het 
komende jaar belooft met de nieuwe projecten ook 
weer een boeiend jaar te worden. 

DRECHTSTEDEN ONDERNEEMT

De stichting Drechtsteden Onderneemt heeft inmiddels haar eerste jaar afgesloten. 
Na de oprichting en het opstarten van de organisatie is als eerste het project E-fac-
turatie succesvol van start gegaan. 
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Onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar brengen

“Er is behoefte aan een dergelijke innovatietafel. Heel 
veel onderwijsinstellingen, met name het beroepson-
derwijs zoals het vmbo, zoeken verbinding met het 
bedrijfsleven. Hoe gaan we zorgen dat we aansluiting 
vinden bij het bedrijfsleven? Dat vinden scholen vaak 
lastig. We willen daarbij als Werkgevers Drechtsteden 
graag een rol spelen.”

Voor de innovatietafel worden álle scholen uit het 
voortgezet onderwijs van alle Drechtsteden bena-
derd. Niet alleen Dordrecht, maar echt alle middelbare 
scholen uit de regio. “Ik hoop echt dat de directeuren 
komen, of een plaatsvervanger. Ik denk ook aan bij-
voorbeeld een teamleider techniek. We willen graag 
dat het een open en oriënterend gesprek wordt. Wat 
willen scholen? Het wordt natuurlijk de uitdaging om 
te zorgen dat er achter ‘ieder laadje een mogelijkheid 
zit.” 

De tweede innovatietafel Onderwijs & Arbeidsmarkt 
zal gevuld zijn met mensen uit het bedrijfsleven. 
“Dan weten we wat beter waar de scholen behoefte 
aan hebben. Een gastdocent, funderingen maken of 
misschien juist een spreker over watermanagement. 
Een interessant bedrijfsbezoek. Ons ideaal, nu nog 
toekomstmuziek, is een digitale matchingroom. Dat 
is de voorlopige werktitel. Daarop staat precies wel-
ke bedrijven welk aanbod voor de scholen hebben. De 
school ziet precies wie of wat er wel of niet beschik-
baar is. Ik denk zelf aan maximaal drie gastbezoeken 

per bedrijf per jaar. Zo dragen ze hun steentje bij zon-
der dat het een te grote belasting is.”

Een veel gehoorde klacht is dat het onderwijs niet 
aansluit op de wensen van het bedrijfsleven. Daar kijkt 
Van Noordenne genuanceerd tegen aan. “Je wordt 
opgeleid voor een branche, niet voor een specifiek be-
drijf. Een klein bedrijf wil graag allround medewerkers, 
terwijl een groot bedrijf vaak specialistische medewer-
kers zoekt. Daarom alleen al is het zo belangrijk dat er 
contact is tussen onderwijs en bedrijfsleven.”
Er komt nog meer bij kijken. “Op het vmbo moeten kin-
deren van 14 jaar al kiezen wat ze willen gaan doen. 
Een deel van de kinderen weet dat ook, een ander deel 
niet. Vroeger stond de deur van veel bedrijven open en 
kon je spontaan een kijkje nemen. Nu zitten bedrijven 
letterlijk en figuurlijk potdicht. Een individueel bezoek 
zou voor sommige leerlingen ideaal zijn. Het bedrijfs-
leven staat beslist open voor verzoeken vanuit het on-
derwijs. Als je de goede vraag stelt, werken ze mee. 
Het is in ieders voordeel. Bedrijven kunnen zich profi-
leren, scholen hebben er belang bij dat hun leerlingen 
op de goede plek belanden.”

Tot slot vindt Van Noordenne, écht begaan met het 
bedrijfsleven én leerlingen, het ook belangrijk dat met 
een initiatief zoals de innovatietafel Onderwijs & Be-
drijfsleven het collectief wordt benadrukt. 

Sinds een klein jaar is Erik van Noordenne bestuurslid van Werkgevers Drechtsteden en hij 
houdt zich bezig met Onderwijs. Hij heeft zich vol enthousiasme gestort op het organise-
ren van de eerste innovatietafel Onderwijs & Arbeidsmarkt. 

Erik van Noordenne
Directeur Bouw-
mensen Zuid-Holland 
Zuid en bestuurslid 
WD
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Smart City Dordrecht - Platform voor elektronisch 
factureren
Sinds augustus 2018 wordt er in de regio hard gewerkt 
aan het opzetten van een uniek platform voor elektro-
nisch factureren. Met financiële ondersteuning van 
Smart City Dordrecht is elektronisch factureren voor 
iedere organisatie snel en voordelig te regelen.
Op 19 december ondertekenden de samenwerkende 
partijen een overeenkomst ter uitwerking en concreti-
sering van het project.

Blockchain Validatie
De samenwerkingsovereenkomst wordt geheel in stijl 
vastgelegd in de blockchain met behulp van de vali-
datie software van het bedrijf V-ID. V-ID heeft tevens 
tools ontwikkeld om e-facturen te valideren, waarmee 
de strijd wordt aangegaan met het fenomeen spook-
facturen. Advocatenkantoor Jongeneel is een van de 
enthousiaste gebruikers.

Gert Jongeneel: "Wij waren al tijden op zoek naar een 
blockchain oplossing voor laagdrempelige notarisatie. 
Een met V-ID gevalideerd document kan door iedere 
ontvanger binnen 5 seconden op echtheid worden 
gecontroleerd. Zo weet je dat een document, bijvoor-
beeld een factuur, echt is, en kan je met een gerust 
hart betalen."

E-facturatie is efficiënter en minder kostbaar
De komende jaren zal elektronisch facturen steeds 
meer worden toegepast. E-facturatie is een vorm van 
factureren die ervoor zorgt dat een rekening, volledig 
digitaal, op een efficiënte, papierloze, manier terecht 
komt bij de ontvanger.

Kosten van papier, porto en handmatige verwerking, 
behoren tot het verleden. Alhoewel er geen onafhan-
kelijk onderzoek is verricht naar de daadwerkelijke 
kostenbesparingen is men het wel eens dat de bespa-
ring ergens rond de 60% tot 80% is. In totaal raamt het 

ministerie van economische zaken de besparingsmo-
gelijkheden in Nederland jaarlijks op 600 miljoen euro.

E-facturatie wordt verplicht
De Rijksoverheid hanteert sinds januari 2017 als voor-
waarde dat nieuwe leveranciers hen een e-factuur 
sturen in een standaard formaat, welke door diverse 
marktpartijen is opgesteld. Naar de toekomst zal de 
overheid dit steeds meer gaan handhaven (EU richtlijn 
EU/55/2014). Veiligheid is voor de overheid, naast kos-
tenbesparing, de grootste reden om over te stappen.

Innovatietafel Werkgevers Drechtsteden
De innovatietafel E-facturatie van Werkgevers Drecht-
steden heeft het initiatief genomen om kleine én grote-
re organisaties in de regio te informeren, te stimuleren 
en hulp te bieden bij het oppakken van elektronisch 
factureren. Vóór en dóór organisaties dus! Waarom 
zou iedereen voor zich het wiel moeten uitvinden?

Cybersecurity
De beveiliging van gegevens is een belangrijk aan-
dachtstpunt! Het ICT platform fungeert als een regio-
nale “super” hub die organisaties helpt bij de omzetting 
van alle soorten facturen (papier, PDF en de verschil-
lende in gebruik zijnde UBL versies) naar één digitale 
UBL-versie. De internationaal afgesproken standaard 
is UBL 2.1 (peppol). Dit is de beveilings- en inscryptie-
wijze die Europees is afgesproken voor de beveiliging 
van E-Facturen. Binnen dit initiatief gaat met deze 
standaard gewerkt worden zodat het platform klaar is 
voor de toekomst.

Who is who?
Het platform wordt gerealiseerd door de WD leden Vi-
trumnet, Heeros, DRV en IMC. Stichting Drechtsteden 
Onderneemt heeft bij Smart City Dordrecht een subsi-
die van € 15.000 aangevraagd en ontvangen voor de 
ontwikkeling van het project.

E-facturatie initiatief legt samenwerking vast middels 

blockchain techniek

Drechtsteden stimuleert bedrijfsleven om te innoveren en geeft zelf het goede voorbeeld.

INNOVATIETAFELS
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Arie van den Herik
Quadraet

De Normaalste Zaak Netwerk Drechtsteden

Inmiddels hebben ruim 30 werkgevers zich aangeslo-
ten bij het Netwerk van inclusief werkgeven: het werk-
gelegenheid bieden aan werkzoekenden met een gro-
te afstand tot de arbeidsmarkt. Deze werkgever kan 
omgaan met verschillen tussen mensen en benut de 
meerwaarde van diversiteit in zijn bedrijf. Afgelopen 
jaar heb ik heel veel werkgevers gesproken die met 
overtuiging aandacht hebben voor bijvoorbeeld men-
sen met een arbeidsbeperking. 

Kenmerkend voor onze regio is dat veel werkgevers 
dat niet altijd aan de grote klok hangen. Dus buiten 
deze ruim 30 werkgevers die zich kenbaar gemaakt 
hebben, wordt er volop gewerkt aan het inclusief werk-
geven. Inmiddels is voor werkgevers de noodzaak om 
heel kritisch te kijken naar het productieproces. Kan 
ik het zodanig anders organiseren dat er ruimte komt 
voor werknemers met meer afstand tot de arbeids-
markt? Daar waar personeel schaars is, is dit zeker 
een mogelijkheid om aan vraag naar personeel te kun-
nen voldoen!

Het komend jaar zal daarom ook vooral in het teken 
staan van bedrijven elkaar laten ontmoeten en kennis 
hierover te delen. Hiertoe gaan we samen met diverse 
partners meerdere activiteiten organiseren! We stem-
men dit af met o.a. Werkgevers Drechtsteden, Port of 
BUSINESS, Baanbrekend Drechtsteden en het regio-
naal Arbeidsmarktbeleid. Waar mogelijk organiseren 
we het gemeenschappelijk. Op de rol staat o.a. een 
vervolg op de thema-bijeenkomst Reshoring en op 14 
maart ‘De Dag van de 1.000 voorbeelden”! Hier zal het 
kennisdelen omtrent hetgeen hierboven beschreven 
staat centraal staan. 

Komend jaar zal ook verder gewerkt worden aan im-
plementatie van het inclusief werkgeven en hiertoe 
zullen we verder initiatieven nemen in overleg met 
de aan Werkgevers Drechtsteden gelieerde Stichting 
Drechtsteden Onderneemt. 

Aan het begin van het nieuwe jaar breng ik u graag op de hoogte van de activiteiten 
van De Normaalste Zaak Netwerk Drechtsteden. Inmiddels is het Netwerk ruim een 
jaar actief. Tot kort geleden onder de naam “99vandrechtsteden”. 
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Rondetafelgesprek 'Moeilijk vervulbare arbeidsplaatsen'

Investeren in de organisatie en de medewerker

Aan tafel zitten Irene Florisson, HR manager bij AENC, 
Ada Jansen, directeur bij Deltametaal en Suzanne Kui-
per, HR directeur bij Amega Groep. We starten met de 
vraag of de deelnemers bekend zijn met lastig te ver-
vullen arbeidsplaatsen en zo ja, welke zijn dit dan? Kui-
per geeft aan dat er binnen Amega Groep, door groei, 
veel vacatures zijn en dat met name de technische 
functies lastig in te vullen zijn. Ook Jansen is bekend 
met de problematiek. Vooral bij de klanten van Delta-
metaal en hoofdzakelijk als het gaat om technische 
functies. Florisson zegt hierover: ‘’Binnen AENC staan 
supportfuncties lang open. Dit zijn functies waarbij 
kennis en vaardigheden op IT-gebied van belang zijn 
alsook goed ontwikkelde sociale vaardigheden. Te-
vens zijn bepaalde functies zo specialistisch dat vak-
mensen, bijvoorbeeld audiovisuele monteurs, niet snel 
te vinden zijn. Er is ook geen specifieke opleiding voor.’’

Impact 
Welke negatieve gevolgen zijn er voor het bedrijf wan-
neer functies lastig in te vullen zijn? Jansen: ‘’Wij zien 
de negatieve gevolgen bij veel klanten in de scheeps-
bouw en constructie, zij kampen daardoor met het tij-
dig realiseren van projecten. In de bouw blijkt het pro-
bleem nog veel groter: daar kunnen projecten soms 
zelfs niet starten.’’ Florisson geeft aan dat de werkdruk 
toeneemt. Kuiper knikt instemmend en geeft ook aan 
dat het bedrijf omzet mist en dat de wachttijden oplo-
pen. De impact op bedrijven en medewerkers is dus 
groot en vraagt voortdurend om aandacht en actie. 
Waar liggen kansen en wat vraagt dit van de organi-
saties vragen wij deelnemers? Kuiper: “Binnen Amega 
Groep wordt er voortdurend geïnvesteerd in het ont-
wikkelen van medewerkers, bijvoorbeeld door het op-

leiden van leerlingen tot monteurs. Dit was ook het ge-
val ten tijde van de crisis. Waar je voor moet waken is 
een disbalans tussen leerlingen en vakvolwassen me-
dewerkers.’’ Intern opleiden is ook een bekend feno-
meen bij Deltametaal en AENC. Jansen: “Wij zochten 
voor ons uitzendbureau twee intercedenten en inter-
cedenten/recruiters zijn op dit moment heel moeilijk 
te vinden. Wat eigenlijk in deze markt ook heel logisch 
is. Uiteindelijk hebben we bij Deltametaal besloten om 
twee onervaren medewerkers aan te nemen en ze zelf 
op te leiden. Daarbij hebben we gekeken naar een pas-
sende persoonlijkheid en potentie tot ontwikkeling.’’ 
Florisson vult aan: “Stagiairs en BBL-ers die bij AENC 
op de technische dienst starten, kunnen vervolgens 
doorgroeien naar de servicedesk en van daaruit naar 
de functie van ICT-consultant. Je kunt bij ons tot na je 
30e blijven leren en doorgroeien.’’

Oudere kandidaat
En liggen er dan alleen kansen voor jonge medewer-
kers? Er wordt direct aangegeven dat dit geenszins 
het geval is. Florisson: “Onlangs heb ik een ijzersterk 
CV ontvangen van een oudere kandidaat met absoluut 
toegevoegde waarde voor ons bedrijf. Dit is kostbaar-
der dan de aanname van een jongere kandidaat maar 
daar staat tegenover dat de oudere kandidaat meer 
kennis en ervaring met zich meebrengt.” In dit kader 
geeft Jansen aan: “Het is zo belangrijk dat mensen 
zich kunnen ontwikkelen. Werkgevers denken nog 
weleens, ja maar wat als ik in ze investeer en ze gaan 
daarna weg. Opleiden is ontzettend belangrijk, des-
noods ontwikkel ik ze de deur uit en dat laatste bedoel 
ik natuurlijk positief. Deze medewerkers zijn immers 
de beste visitekaartjes en reclame voor je bedrijf.” 

Het aantal vacatures is in 2018 met ruim 13% gestegen ten opzichte van 2017 en heeft 
hiermee een recordhoogte bereikt. Er is grote behoefte aan nieuw personeel en organisaties 
voelen de druk om vacatures snel te vervullen. Voor sommige arbeidsplaatsen is dat echter 
makkelijker gezegd dan gedaan en is er sprake van moeilijk vervulbare vacatures. Welke 
gevolgen heeft dit voor bedrijven? En op welke creatieve wijze gaan bedrijven hiermee om? 
Deze vragen kwamen aan de orde tijdens het laatste rondetafelgesprek van 2018.
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Eisen
De volgende vraag die wordt gesteld is of we ten aan-
zien van de moeilijk vervulbare functies dan wellicht 
te veel vragen? Wanneer je bepaalde vacatureteksten 
leest vallen direct de vele eisen op. Florisson reageert: 
“Als AENC staan wij voor een bepaalde kwaliteit en 
dit komt tot uitdrukking in de eisen. Ik weiger daar op 
voorhand al van af te wijken, dan zou ik de kwaliteit 
waar wij voor staan te kort doen. Dat wil overigens niet 
zeggen dat wij nooit in gesprek gaan met kandidaten 
die niet aan alle eisen voldoen.” Kuiper geeft aan dat 
steeds kritisch wordt gekeken naar hetgeen er wordt 
gevraagd. Belangrijk is ook dat er wordt gezocht naar 
een ‘Amega type’. Kuiper: ‘’Wie je bent kunnen we niet 
veranderen en wat je niet weet kunnen we je leren’’. 
Florisson haakt hierop in: ‘‘Wanneer de kandidaat over 
de juiste mentaliteit beschikt dan is afwijken zeker mo-
gelijk. Die beslissingsvrijheid is er altijd.” Het gesprek 
gaat verder over leerlingen en studenten, de toekom-
stige medewerkers. Er is zoveel potentie aanwezig, 
maar de jongeren missen soms de begeleiding of zijn 
zich niet bewust van de mogelijkheden. Kuiper: “Veel 
valt te leren, wij vinden de juiste attitude bij jongeren 
zo belangrijk. Wij gaan dan ook niet voor de beste van 
de slechtsten omdat we anders niemand hebben.” Flo-
risson knikt: “Wanneer je constant het gevoel hebt dat 
je aan het kiezen bent uit kandidaten die eigenlijk niet 
voldoen, moet je het niet doen. Het levert alleen maar 
irritatie op en het is verspilde energie.”

Buiten de gebaande paden
De conclusie is wel dat het steeds meer inspanningen 
vraagt om de juiste kandidaat te vinden. Welke inspan-
ningen zijn dit? Kuiper: “Belangrijk is om buiten de ge-
baande paden te treden. Zo hadden we een Amega 
Banendag georganiseerd, waarbij zowel vacatures als 
opleidingsmogelijkheden binnen de automotive bran-
che centraal stonden. Het was een succes maar had 
weinig opbrengst met betrekking tot de technische 
vacatures. In vervolg hierop is besloten om de week 
van de techniek te organiseren. Leerlingen van aller-
lei scholen uit de regio zijn uitgenodigd om te kijken 
hoe boeiend de techniek is.’’ Ook Deltametaal doet er 
van alles aan om jongeren te bereiken. Jansen: ‘‘Wij 
hebben een scholingspool van 120 MBO studenten 
die worden gedetacheerd bij bedrijven, onze klanten. 
Daarvoor staan wij op 50 Opendagen en scholings-
beurzen per jaar. Tevens hebben wij een virtuele bril 
ontwikkeld en zijn er films gemaakt bij de bedrijven 
waar de opleidingen plaatsvinden. Tijdens gastlessen 
kunnen de studenten op school met zo’n bril op voelen 
en zien wat er gebeurt bij zo’n bedrijf. En dat voor ver-
schillende beroepen.”   

Werkgeluk en goed werkgeverschap
Florisson geeft aan: “Voor ons is vooral belangrijk dat 
de relatie met de externe recruitment partners opti-
maal is. Deze recruiters zijn immers een verlengstuk 
van ons bedrijf.” Ook heeft AENC deelgenomen aan 
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een aantal bijeenkomsten bij HBO Drechtsteden. Dit 
leverde niet direct iets op maar heeft wel bijgedra-
gen aan de bekendheid van het bedrijf. Naast alle in-
spanningen die vooral extern gericht zijn, is het ook 
belangrijk om medewerkers aan je te binden en de 
focus intern goed te hebben. In dit kader vertelt Flo-
risson: “AENC wil nog meer gaan sturen op werkgeluk 
en goed werkgeverschap. Een voorbeeld hiervan is de 
sollicitatieprocedure. Deze bestaat uit 2 gesprekken 
waarbij in het eerste gesprek vooral wordt gekeken of 
de kandidaat voldoet aan hetgeen er wordt gevraagd. 
In het tweede gesprek wordt er gekeken naar hetgeen 
de kandidaat nodig heeft om te groeien en om zich 
prettig te voelen.” Kuiper vult aan dat de mens achter 
de functionaris belangrijk is: ‘‘Mensen willen gezien en 
gehoord worden.’’ Jansen ziet dat bij oudere mede-
werkers zingeving ook steeds belangrijker wordt; het 
verschil kunnen maken.

Podium geven
Welke tip kunnen de deelnemers van het rondetafel-
gesprek nog meegeven aan andere bedrijven? Kuiper 
geeft aan dat het belangrijk is om naar talent te blijven 
kijken, niet alleen bij het aannemen van nieuwe me-

dewerkers maar ook in de toekomst. “Blijf tevens in 
gesprek met je medewerkers door oprechte interes-
se te tonen.” Florisson kan dit beamen en vult aan: 
“Betrek medewerkers ook bij de ontwikkeling van je 
bedrijf, vraag naar de mening van medewerkers. En 
blijf voor kwaliteit gaan, heb geduld.” Jansen zegt dat 
het belangrijk is dat medewerkers voelen dat zij ertoe 
doen en dat ze zich blijven ontwikkelen. “Bedrijven zijn 
vooral bij praktisch opgeleide medewerkers geneigd 
hen ervan te weerhouden zich verder te ontwikkelen 
vanwege de productiviteit en continuïteit. Niet ontwik-
kelen is echter de dood in de pot. Bovendien geeft het 
stretchen naar de bovenkant een aanzuigende wer-
king aan de onderkant. Je moet iemand het vertrou-
wen en het podium geven.’’

Aan het einde van het gesprek is de conclusie dat met 
name de technische en specialistische functies moei-
lijk te vervullen zijn. En dat de bedrijven die aan tafel 
vertegenwoordigd zijn ontzettend veel externe en in-
terne inspanningen verrichten, waarbij niet alleen naar 
het belang van de organisatie wordt gekeken maar ze-
ker ook naar het belang van de medewerker. 

V.l.n.r. Suzanne Kuiper, Irene Florisson en Ada Jansen
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Interview Hans Tanis

Bereikbaarheid Drechtsteden als gezamenlijke inspanning

“Als je kijkt naar bereikbaarheid dan staat er de komen-
de jaren heel veel op de agenda. Op dit moment is Rijks-
waterstaat bezig met de oprit N3 naar de A16. Daarna 
volgt de oprit N3 naar de A15, die wordt grondig aange-
pakt waardoor verkeerslichten grotendeels verdwijnen, 
wat weer leidt tot een betere doorstroming. De N3 zelf 
gaat ook grondig op de schop. We spreken dan niet 
over alleen een laagje asfalt erop, want de bodem gaat 
er helemaal uit,” begint Tanis. Desgevraagd geeft hij aan 
dat er op de N3 geen extra rijbaan komt, echter dat on-
derhoud daar wel hard nodig is. “Het is een belangrijke 
ader die niet alleen functioneert als verbinding tussen 
Dordtse wijken, maar ook veelvuldig wordt gebruikt 
wanneer de A16 vol staat en men de A15 als alternatief 
gebruikt. Deze werkzaamheden staan gepland tussen 
2019 en 2021.”
De A15 bestaat uit fases. Tanis licht toe: “Voor 2019 en 
2020 staat het verbreden van de weg tussen Papend-
recht en Sliedrecht-Oost gepland. In beide richtingen 
is dat nu een tweebaansweg en dat wordt dus een 
driebaansweg, doordat de vluchtstroken permanent 
in gebruik worden genomen. De vergunningaanvraag 
daarvoor loopt al en de werkzaamheden staan al in 
de planning.” Het tweede grote traject ligt tussen Slie-
drecht-Oost en Gorinchem, waar eveneens de wens be-
staat om van twee naar drie banen op te schalen. “Sa-
men met gedeputeerde Floor Vermeulen kregen we het 
in de afgelopen collegeperiode voor elkaar dat die plan-
nen zijn opgenomen in het zogenaamde MIRT overleg. 
Daarmee neemt de Rijksoverheid het op in haar lange 
termijn plannen.” 

De wethouder legt geduldig de procedure uit en bena-
drukt dat daarmee bij lange na nog geen startschot is 
gegeven. Tanis: “Het zou zo maar eens tot 2025 kun-
nen duren voordat er op dit tweede traject ook maar 
één spa in de grond staat. Door een motie in de Tweede 

Kamer is er voor dat traject alvast 300 miljoen geallo-
ceerd, al moeten we nog zien of dat het bedrag daar-
voor toereikend zal zijn. Na het bezoek van de minister 
aan de regio in voorjaar 2018 en het ondertekenen van 
de uitvoeringsovereenkomst, is het onderzoekstraject 
voor deze verbreding gestart. Er wordt gekeken of het 
haalbaar is, of er alternatieven zijn en wat de kosten 
zijn. Op basis daarvan wordt een afweging gemaakt. 
De uitkomsten worden eind 2019 voorzien. De Kamer 
moet dan nogmaals naar het beschikbare of mogelijk 
te verhogen budget kijken. Daarna kan er pas gestart 
worden met het formele traject van bestemmings-
planprocedure en inspraakprocedures.” De bestuurder 
vertrouwt toe dat er vanuit de regio overleg plaatsvond 
met de gedeputeerde om deze procedures te versnel-
len. Die toezegging is inmiddels gedaan. “Dat is goed, 
want het behoeft weinig betoog welke verkeershinder 
er dagelijks bestaat. Van zes jaar wachten krijgt menig 
automobilist de spreekwoordelijke neiging zijn stuur op 
te eten.”

Acht miljoen extra beschikbaar voor creatieve maatre-

gelen 

Hans Tanis wordt enthousiast wanneer hij vertelt over 
het geld dat minister Cora van Nieuwenhuizen beschik-
baar stelde als er voor het lopende traject creatieve 
oplossingen gevonden worden om de filedruk in de 
tussentijd te verlichten. “Samen met Rijkswaterstaat, 
de Provincie en het Waterschap Rivierenland legden 
wij bij het bedrijfsleven de uitnodiging neer om mee te 
denken over hoe bij het lopende traject van werkzaam-
heden de overlast beperkt kan worden. Die eventuele 
maatregelen moeten deels na de realisatie ook nog hun 
effect hebben, het zij hier in de regio, hetzij om van te 
leren buiten de regio bij soortgelijke grote verbetertra-
jecten. Het was bijzonder positief dat daar een set van 
aanbevelingen uit voortkwam dat via de Provincie aan 

Hans Tanis is wethouder in Sliedrecht, maar ook regionaal portefeuillehouder 
Bereikbaarheid van de Drechtsteden. In die laatste hoedanigheid spreekt hij 
over de op handen zijnde wegwerkzaamheden in de regio. 

Hans Tanis
Wethouder Sliedrecht
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de Rijksoverheid is voorgelegd en beloond is met acht 
miljoen euro voor de uitvoering.” Het is dus een voor-
beeld van samenwerking van de regio en bedrijfsleven 
om problemen gezamenlijk op te lossen. Dat deze aan-
vraag voor extra budget binnen negen maanden werd 
gerealiseerd, is waar de portefeuillehouder trots op is.

Tanis vertelt wat die aanbevelingen en maatregelen 
vanuit het bedrijfsleven zijn. “De bedrijven hebben ge-
keken hoe je het wegvak rustiger kunt maken. Nu zit er 
een aantal bochten in het wegvak, waardoor automobi-
listen geneigd zijn snelheid in te houden of te remmen. 
Door het verleggen van de belijning kan dat gedrag ver-
anderen en dat bevordert de doorstroming. Een andere 
aanbeveling is om permanent een hulpdienst stand-
bye te hebben om snel ter plekke te zijn als er zich een 
ongeluk voordoet. Dat kan lange files voorkomen. Van 
een andere orde, maar ook belangrijk, is het verbeteren 
van de fietsverbindingen in de regio. De Provincie heeft 
geld beschikbaar voor zogenaamde snelfietsroutes. 
We hopen dat geld boven op de acht miljoen binnen te 
halen. Als laatste hopen we de samenwerking met het 
platform Samen Bereikbaar te intensiveren en zo werk-

gevers te verleiden de medewerkers buiten de spits te 
laten werken en reizen, dan wel thuis te laten werken. 
Er is een alliantie opgericht waarin 40 bedrijven samen-
werken om met elkaar te kijken hoe ze deze problema-
tieken bij de wegwerkzaamheden kunnen aanpakken. 
We hopen dat het aantal bedrijven dat aan deze alliantie 
zal deelnemen gaat exploderen en bedrijven ook hun 
verantwoordelijkheid nemen.” Als laatste noemt de 
wet- en portefeuillehouder het bedrijf Dynnic dat straks 
actief is om data te verzamelen op het traject van Rid-
derkerk naar Gorinchem. “Door gegevens te analyseren 
komen we makkelijker tot gedragsvoorspelling. De les-
sen kunnen dan ook in andere regio’s gebruikt worden.”

Tot slot zegt Tanis: “In januari is minister Cora van Nieu-
wenhuizen deze kant opgekomen om de genoemde 
overeenkomst en alle plannen nog eens vast te stellen. 
Er is voor bedrijven en automobilisten dus licht aan het 
einde van de tunnel, al is er wel sprake van een lange 
tunnel. Er wordt niet voor niets door Rijkswaterstaat 
gesproken over de grootste onderhoudsopgave ooit.”  

Noot:
Per 22 januari 2019 is Hans Tanis vertrokken als wethouder in Sliedrecht om wethouder 

namens de SGP te worden in de nieuwe gemeente Altena in Noord-Brabant. De WD is 

Hans Tanis zeer erkentelijk voor zijn inzet en doortastendheid met name in het dossier 

bereikbaarheid.
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Netwerken
moet leuk zijn

Onlangs sprak ik een ondernemer uit de Drechtsteden die mij een opmer-
kelijk verhaal vertelde. Hij is al ruim dertig jaar ondernemer en hier geboren 
en getogen zoals dat zo mooi heet. En uit eigen ervaring weet ik dat hij al 
heel lang en zeer frequent netwerkt in onze regio. Maar ondanks dat hij al 
jaren stug volhoudt was hij niet tevreden over het resultaat. Nog sterker, de 
laatste tijd was eigenlijk ronduit teleurstellend over wat het opleverde.

Wat hij vooral miste in deze regio was het openstaan voor elkaar. Het elkaar 
willen helpen maar vooral de vanzelfsprekendheid dat je eerst binnen je 
eigen netwerk op zoek gaat.

Toen hij hier met andere ondernemers over sprak kwam hij in gesprek met 
een ondernemer uit een andere regio. Die vertelde hem dat hij dit in zijn 
regio totaal niet herkende. Nog sterker, hij ervaart juist het tegenoverge-
stelde. Als hij twee ondernemers aan elkaar had gekoppeld, gewoon omdat 
hij wilde helpen, stonden zij meestal binnen een paar maanden bij hem op 
de stoep om ook hem te helpen. En dat is mooi, en eigenlijk heel logisch. 
Geïnspireerd door deze man is hij naar een paar netwerkbijeenkomsten in 
die regio gegaan. Tot zijn grote verbazing ervoer hij diezelfde positiviteit. 
Op een avond had hij 6 interessante gesprekken die zelfs direct tot afspra-
ken leidden. En toen was netwerken opeens leuk.

Dit verhaal heeft mij aan het denken gezet want laten we eerlijk zijn. Wij 
steken al jaren onze vinger op richting de gemeenten in onze regio dat zij 
zoveel mogelijk opdrachten aan de lokale ondernemers moeten verstrek-
ken. Nog sterker wij hebben er in ons laatste speerpuntenboekje een heel 
hoofdstuk aan gewijd. En ik ben het daar nog steeds mee eens. Maar is het 
dan niet zo dat wij als ondernemers ook veel meer voor elkaar open moeten 
staan? Elkaar veel meer moeten helpen. Nu is het zo dat wij hier in deze 
regio overduidelijk kinderen van Calvijn zijn, maar laten we meer uit onze 
schulp kruipen. Veel trotser zijn op onszelf en onze regio. Ik ben ervan over-
tuigd dat wat je ver haalt lang niet altijd lekkerder is. 
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