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VOORWOORD
Simpele recepten
Als Werkgevers Drechtsteden besteden we veel tijd en aandacht aan innovatie
en inspiratie. Niet voor niets is de bekende Industriedag omgedoopt tot
Inspiratiedag. Met elkaar hebben we veel meer kennis en mogelijkheden dan
alleen. Dat zien we ook bij de innovatietafels, die inmiddels op veel fronten
echt vertrokken zijn.
Toen we startten met de innovatietafels was het

een initiatief groter en met meerdere partijen met

nog wel even zoeken en puzzelen naar de vorm. Het

hetzelfde doel te starten. Het is het meest krachtig

klinkt toch wel als iets met een hoog praatgehalte

als dat verschillende disciplines zijn: overheid, omge-

en alleen geschikt voor hele innovatieve personen

vingsdienst, ondernemers en onderwijs bijvoorbeeld.

en organisaties. Nu we een tijdje onderweg zijn en

Wel met respect voor ieders rol en (on)mogelijkhe-

ervaring hebben opgedaan, blijkt juist het tegenover-

den. Op die manier verandert “nee, dat kan niet” vaak

gestelde: de meest effectieve innovatietafels hebben

in een “ja, tenzij”. En op die manier maken we meters.

een heldere en begrijpelijke focus en richten zich op

3. Verzamel de ingrediënten: projecten en plannen

een duidelijk doel.

staan of vallen met de deelnemers. Dat is altijd wat
subjectief, want wie betrek je wel of niet bij een nieu-

Zoals zo vaak, blijkt de sleutel een simpel recept! In

we tafel? Daar is wat lef en selectie voor nodig. Daar-

de zomerperiode proberen we allemaal wat te re-

bij worden soms ook personen gepasseerd, maar

lativeren met vakantie. Een andere omgeving, een

die kunnen wellicht bij een volgende tafel aanhaken.

andere keuken, op die manier kunnen nieuwe ideeën

4. Kook alleen wat je zelf lekker vindt: Uiteindelijk

en plannen opborrelen. En als het recept eenvoudig

zijn we allemaal ondernemers en moet de business

genoeg is, is het leuk om dat mee naar huis te nemen

case kloppend zijn. Als een innovatietafel je niets of

en vaker te proberen. Daarom bij deze nog een keer

te weinig oplevert, dan klopt er iets niet. Een innova-

het eenvoudige recept van een WD innovatietafel:

tietafel is als de WD: het moet je meer opleveren dan
het je kost.

1. Men neme een kip-ei situatie: projecten of initiatieven die je alleen voor elkaar kunt krijgen, hebben

Heeft u ook een idee voor een innovatietafel of lukt

geen innovatietafel nodig. De innovatietafels zijn

het maar niet om een nieuwe markt of slimme sa-

bedoeld voor initiatieven waar je lastig een begin

menwerking van de grond te krijgen? Bespreek het

mee kan krijgen. Denk aan waterstof: geen waterstof

eens met een bestuurslid en wie weet kunnen we het

auto’s zonder tankstations en geen exploiteerbare

samen vertalen in een mooi recept voor de innovatie

tankstations zonder gebruikers. Of bij e-facturatie:

-tafel menu kaart!

digitaal versturen heeft geen nut als niet digitaal ontvangen kan worden en andersom.

Ik wens u een mooie zomerperiode en bovenal: eet

2. Een recept voor meerdere personen, denk groter

smakelijk!

dan jezelf: innovatietafels geven de mogelijkheid om

Wico van Helden
Vice-voorzitter WD
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TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN
De aftrap HR-tafel Werkgevers Drechtsteden
Op 12 februari 2019 vond de eerste HR-tafel plaats bij Ten Holter Noordam
Advocaten onder het genot van een heerlijk ontbijt.

Wendy Jordens-Beijers

HR-manager FourTop

De twintig HR-specialisten uit de regio kwamen bij-

specialisten bij elkaar te hebben om te kunnen spar-

een om meer informatie te ontvangen over de Wet Ar-

ren over HR-zaken. De volgende HR-tafel is alweer

beidsmarkt in Balans (WAB). Over dit onderwerp kan

geweest en had als onderwerp "De zieke werknemers,

Pieter van den Brink, arbeidsrecht advocaat bij Ten

risico of kans?" Lijkt het u interessant om de volgende

Holter Noordam, uren lang spreken. Deze ochtend

keer ook aan te sluiten bij de HR-tafel van Werkgevers

heeft hij de hoofdpunten gepresenteerd en was er ge-

Drechtsteden? Meld u zich dan aan via wd@werkgevers-

legenheid om vragen te stellen.

drechtsteden.nl.

De reacties op deze eerste HR-tafel waren zeer positief. De meesten vinden het fijn om een netwerk van

Werkgevers Drechtsteden op bezoek bij Quooker!
Op woensdag 13 maart 2019 waren alle leden van Werkgevers Drechtsteden uitgenodigd
bij het hoofdkantoor van Quooker in Ridderkerk. Met een mooie opkomst van zeker 40 à 50
leden, werden wij ontvangen met een drankje en een versnapering.
Na de opening door voorzitter Jacob Klink, begon om

ontwikkeld en hoe Quooker alle productie in eigen be-

half 6 de presentatie van COO Geertjan Woltjes. Hij be-

heer heeft. Na de presentatie liepen we via de ‘Wall of

gon bij de geschiedenis van Quooker vanaf 1970 en

Quooker’ naar de productieruimte, waar alle onderde-

hoe het bedrijf uiteindelijk tot stand is gekomen. Door

len 1 voor 1 in elkaar werden gezet, zelfs de machines

de jaren heen zijn de modellen van de kranen en boi-

worden door eigen personeel gebouwd. Vanuit de ma-

lers enorm veranderd. Niet alleen qua uiterlijk, maar

nier hoe Quooker te werk gaat, kon je goed zien wat

ook de kwaliteit en efficiëntie is enorm gestegen.

hun visie is, namelijk alles in eigen beheer hebben en
houden. Na de rondleiding, die door 3 verschillende

Olivier Claessen

Dataplace BV
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Inmiddels heeft Quooker verkooppunten door 10 ver-

werknemers van Quooker werd verzorgd, werden we

schillende landen en kan de productie van het bedrijf

weer ontvangen in de ontvangstzaal met een drankje.

gewoonweg de markt nog niet aan voor continenten

Na de afsluiting was er nog genoeg tijd om te borrelen

als bijvoorbeeld Amerika en Australië. Maar uiteinde-

en te netwerken. Kortom, het was een goed georga-

lijk staan deze ontwikkelingen van uitbereiding wel op

niseerde en gezellige namiddag bij Quooker. Namens

onze agenda, geeft Geertjan Woltjes aan. Het verhaal

Dataplace willen wij Werkgevers Drechtsteden én

van Geertjan werd ook getoond op ‘The Wall of Quo-

gastbedrijf Quooker bedanken voor deze inspirerende

oker’, die in de zaal getoond werd. Aan de muur was

middag!

te zien hoe de geschiedenis van Quooker zich heeft

TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN
Op de stoel van de rechter
Ze zeggen wel eens dat Nederland 17 miljoen voetbalcoaches heeft. Maar
zeker zo waar is dat er een gelijk aantal rechters is in dit landje. Immers, allemaal vinden we wel wat van de strafmaat in Nederland. Vaak hoor je in je kennissenkring mensen commentaar leveren op een rechterlijke uitspraak. “Hoe
bestaat het dat die er met zo’n flutstraf vanaf komt!” of “Nou ja zeg, een paar
uur borden wassen in een bejaardenhuis, da’s toch geen straf!”
Woensdag 18 april konden we op de stoel van de rech-

Na deze leerzame inleiding kregen de aanwezigen een

ter plaatsnemen tijdens de bijeenkomst “Zeventien

tweetal cases voorgelegd door rechter Sander Geerars

miljoen rechters”. Na ontvangst met koffie en thee

met een requisitoir door het OM en een pleidooi door

werden we naar de prachtige oude rechtszaal geleid.

de advocaat. Vervolgens mocht het publiek rechtspre-

Daar werden we hartelijk welkom geheten en nam

ken wat tot de nodige discussies leidde die, vanwege

Léon Peeters, gecertificeerd “Dordtoloog” ons mee in

tijdgebrek, werden voortgezet tijdens de borrel.

de historie van het gebouw en de rechtsspraak. Tot
1544 gebeurde dat gewoon in de open lucht voor het

Met recht een uiterst interessante bijeenkomst die

toenmalige stadhuis. In 1811 verhuisde de rechtbank

ons heeft geleerd dat iedere zaak twee kanten heeft.

naar de Steegoversloot. Het gebouw stamt uit 1446 en

Ik vrees alleen dat we het over de strafmaat nooit eens

was het verenigingsgebouw van de Sint Joris Doelen.

gaan worden.

Begin tachtiger jaren werd grootscheepse nieuwbouw
gepleegd, gevolgd door een aanbouw in 1994.

Remko Mol
Mol lifting
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TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN
Peter Heerschop als Minister van Enthousiasme
Op 21 maart was er een cabaretuitvoering van Peter Heerschop in Kunstmin Dordrecht

Maarten van der Knaap

Anders
Verzuimmanagement

De WD leden die zich hadden opgegeven, werden
keurig door Barbara en haar team opgevangen.
Vlak bij de ingang naar onze zitplaatsen was speciaal voor de WD een bar ingericht. Aldaar ontvingen wij een kopje koffie of een ander drankje.
Er waren voor ons perfecte plaatsen gereserveerd, wij zaten gezellig bij elkaar beneden halverwege in de zaal. Wij hadden goed zicht op het
podium. Natuurlijk is zo’n voorstelling altijd een
kwestie van smaak, maar Peter Heerschop was
humoristisch en zeker in de tweede helft kwam
hij goed los. Na de voorstelling was het mogelijk om aan dezelfde bar nog wat na te praten.
Veel leden bleven nog gezellig naborrelen. Ook
dit was weer prima verzorgd. Er waren lekkere
hapjes en drankjes en het personeel van Kunstmin was zeer gastvrij. Kortom een top avond! Ik
denk dat alle leden die aanwezig waren er ook zo
over denken. Barbara en team, bedankt!

Koud en warm onthaal bij Boon Food Group en Makro
Op donderdag 16 mei jl. bezochten de WD-leden Boon Food Group en de Makro
in Dordrecht.
Met een warme kop koffie gaf supply chain directeur

rondleiding voor en achter de schermen van de Makro

Maarten van Dijk de WD leden een presentatie over

kregen. De WD-leden stond wederom een koude ver-

de historie en ontwikkeling van Boon, waarna het ge-

rassing te wachten, namelijk een bezoek aan de grote

zelschap de enorme opslagloodsen van Boon mocht

vriesruimte met een temperatuur van 15 graden onder

bezichtigen, waaronder de koelruimten van 4 graden.

nul.

Vervolgens stond een wandeling op het programma

De WD-leden konden ten slotte ontdooien op een zeer

naar de Makro, waarbij het zonnetje meer dan welkom

gezellige wijnproeverij van de Makro, die door vele le-

was. Gerjan Roos, vestigingsdirecteur van de Makro,

den letterlijk als een “warm onthaal” werd ervaren.

vertelde na de algemene ledenvergadering over het
Alex Niesert
Drechtsteden Advocaten
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nieuwe Makro-concept, waarna de WD-leden een

TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN
Aandachtspunten uit Ledenvergadering
Naast de gebruikelijke formele punten die volgens de statuten behandeld moeten worden tijdens een ledenvergadering zijn er een paar punten die we u graag onder de aandacht brengen.
De voorzitter van de Stichting Drechtsteden Onderneemt heeft een overzicht gegeven van alle
(financiële) activiteiten die de Stichting in haar
eerste jaar heeft opgepakt en uitgevoerd. Vanuit
alle actieve innovatietafels is een toelichting gegeven en is de leden inzage verstrekt in doelstellingen en activiteiten.
André Boer en Martin Witt (penningmeester) zijn
voor een nieuwe bestuursperiode verkozen en
benoemd.

Marloes Besemer is benoemd als bestuurslid
voor de portefeuille communicatie, ledenwerving
en netwerken.
Aan de leden is medegedeeld dat de secretaris
Barbara Keuzenkamp heeft besloten haar activiteiten voor de WD per 1 januari 2020 te beëindigen. Dorien Ensink, thans communicatie medewerker bij de Drechtsteden zal haar opvolgen.
Ook Wieske Welbedacht zal haar activiteiten
voor de WD beëindigen.

Assembly Partner heet nu:

Mogelijkheden zien in
plaats van beperkingen.
Assemblage & montage
Consultancy
Montage
Sourcing
PCB assemblage
Testen

confed.eu

Bringing technology to life by innovating products and processes with great people
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TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN
Van “In the Cloud” tot “Into the natural Feeling”
Dinsdag 21 mei was er weer een goed bezochte bijeenkomst van het WD SecretaresseNetwerk.

Dit keer hebben wij de uitnodiging gekregen om een

zo niet? Waarom eigenlijk niet? Wat houd je tegen? Zo

bezoek te mogen brengen bij het goed beveiligde Da-

werd iedereen op een positieve manier aan het denken

taplace in Alblasserdam. Het thema van deze avond

gezet over wat je nu eigenlijk zou willen in het leven of

was digitale Privacy en digitale Competenties. We

in je baan. Het was weer een leuke en leerzame avond,

werden hartelijk ontvangen door manager Marketing

waarbij de onderlinge contacten onder het genot van

& Segment Sales, Paul Faas, die ons alle ins en outs

een hapje en een drankje, zoals het behoort, ook weer

over het datacenter vertelde en ons op de hoogte

werden aangesterkt.

bracht van wat het 'in the Cloud' nu eigenlijk daadwerkelijk inhoudt. In het datacenter wordt een veilige

Grote dank aan gastbedrijf Dataplace, Paul en colle-

omgeving gecreëerd voor vele ondernemingen, MKB

ga’s, FourTop/Ict, Jaap en Wendy voor wat jullie alle-

en beursgenoteerde bedrijven, maar ook overheidsin-

maal voor ons hebben gepresenteerd deze avond.

stellingen, die gebruik maken van de dienstverlening

Rest mij nog hartelijk te bedanken, Wieske Welbe-

van Dataplace.

dacht die zich de afgelopen jaren uitstekend heeft ingezet voor deze club en de goede organisatie van deze

Ondertussen zijn er 4 vestigingen door het land van

bijeenkomsten op zich heeft genomen en altijd voor-

Dataplace en de 5e in Hoofddorp is in aanbouw. Na

treffelijk heeft laten verlopen! Succes met je carrière

deze uitleg werden we door 2 collega’s van Paul, Olivier

bij House Of Lords. En natuurlijk Barbara Keuzenkamp

Claessen en Steve Ramdharie rondgeleid in het prach-

voor de mogelijkheid van het opzetten van dit WD Se-

tige en imposante bedrijf. Vervolgens kregen we een

cretaresseNetwerk zo’n 7 jaar geleden. Zonder jullie

informatieve presentatie van Jaap van Oord van Four-

had dit traject nooit zo’n succes geworden!

Top/Ict. Jaap vertelde uitgebreid over de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving (AVG) die, door de steeds
snellere en grotere ontwikkeling in de digitale wereld,
van toepassing is en hoe we als bedrijf en als persoon
onze gegevens zo goed mogelijk kunnen beschermen,
volgens de normen van de AVG.
Na deze presentatie had Wendy Beijers (HR en Office
Manager bij FourTop/Ict) haar debuut met haar workshop “Op zoek naar je innerlijke kracht”. Met vragen als:

Helene Kamp
TankTrailer Nederland
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over welke competenties beschik je? Heb je deze ook
ontwikkeld? En gebruik je deze ook daadwerkelijk? En

INSPIRATIEDAG
Inspiratiedag 3 oktober met als thema Toptalenten
Een thema dat we tijdens de Inspiratiedag door toptalenten uit diverse disciplines laten belichten,
die door hun inspanningen en activiteiten betiteld kunnen worden als toptalent.
Per branche en per bedrijfstak verschillen de criteria

gebied in huis hebben. En ja, hoe kan het ook anders,

voor toptalent. Toch zijn er een aantal universele eigen-

Drukkerij Dekkers Van Gerwen wil voor de WD weer het

schappen van toptalent te noemen. Het zijn mensen

programmaboekje drukken. Ieder jaar bij het verlaten

die in elke fase van hun carrière kunnen presteren en

van de Inspiratiedag wordt dit door Harjan Dekkers

onder elke omstandigheid. Zij hebben een passie, drive,

voor het volgende jaar toegezegd. We realiseren ons

doorzettingsvermogen en worden echt geholpen door

dat dit ieder jaar weer een aanzienlijke sponsorgeste is,

hun persoonlijkheid en drijfveren. In elke fase van je le-

waarvoor dank. De sponsorbrief is inmiddels bij u op de

ven kun je een toptalent zijn, maar per discipline zijn

mat gevallen. De eerste advertenties en sponsoracties

er verschillen. Je kan een toptalent zijn als voetballer

zijn alweer ingediend.

of als CEO. Leeftijd speelt bij de allerbesten vaak geen
rol. Natuurlijk is toptalent schaars, maar het gaat om
mensen die bevlogen zijn, goed kunnen focussen en
een aantal dingen heel goed kunnen. Tijdens de Inspiratiedag willen we de toptalenten vragen hun verhaal
te doen. Op wat voor manier hebben zij de top bereikt?
Wat hebben ze ervoor moeten doen, maar ook moeten laten? Wat heeft het hen gekost en waar streven ze
naar in de toekomst? Wat willen ze u daarin meegeven.

Vindt u het leuk om dit jaar uw bedrijf eens
onder de aandacht te brengen of heeft u
andere leuke suggesties of ideeën? Ik houd
me warm aanbevolen. Met enige weemoed
zeg ik dat het mijn laatste Inspiratiedag is
waarvan ik hoop dat ik er ook dit jaar, samen met uw hulp weer iets geweldigs van
mag maken.

Barbara Keuzenkamp
secretaris@werkgeversdrechtsteden.nl

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de sprekers en
ook de locatie door u te laten raden. De eerste spreker
die aan u is voorgelegd en op grote schaal is geraden,
is Bas van der Veldt, CEO AFAS software. De tweede
spreker was moeilijker maar is uiteindelijk ook geraden
en dat is twee Michelinsterren topkok, Martin Kruithof
van restaurant de Lindenhof uit Giethoorn. De winnaars
krijgen een mooi cadeau uitgereikt tijdens de Inspiratiedag. We blijven u uitnodigen om aan deze prijsvraag
deel te nemen want we hebben nog een paar sprekers
te gaan en ook de locatie is nog een vraagteken.
De locatie is dit jaar niet de boot. We zeggen niet waar
wel maar ik kan u garanderen dat u vanaf de vertrekplek binnen een half uur op de plaats van bestemming
bent. U bent gegarandeerd om 17.00 uur terug bij uw
auto.
De hoofdsponsor heeft zich dit jaar jammer genoeg
nog niet gemeld terwijl het toch een prachtig thema is
om uw collega-werkgevers ervan te overtuigen dat u
als bedrijf het toptalent bent op het gebied van specifieke diensten of producten. Only The Brave wil dit jaar
graag een heel bijzonder programmaboekje voor u ontwerpen, zodat u kunt zien wat een kwaliteiten zij op dit
9

NIEUWE LEDEN
MAAT is een allround logistiek dienstverlener
uit Zuid-Holland met zeven locaties
Wat in 1934 begon als een klein transportbedrijf is

Het wagenpark van MAAT is relatief jong en voldoet

nu uitgegroeid tot een bedrijf van formaat dat uw

aan de meest recente en/of in de toekomst gelden-

wereld in beweging brengt. Zij doen dit met excep-

de milieueisen. Bovendien investeren wij continu in

tioneel transport, contractvervoer, alle mogelijke

toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duur-

dienstverlening rondom interne transportmiddelen

zaamheid, zoals bijvoorbeeld de realisatie van een

en bedrijfsauto’s, warehousing en truckparking.

aardgasstankstation voor bestel- en vrachtauto’s.

MAAT4pl

Onze vestigingen

MAAT heeft als doelstelling om de volledige trans-

MAAT is actief vanuit zes locaties in Zuid-Holland

port- en logistieke activiteiten van de opdrachtgever
te ont zorgen (4PL). In dit logistieke model treedt
MAAT op als ketenregisseur en ont zorgt de opdrachtgever volledig op het gebied van transport- en

en één in Antwerpen. De hoofdvestiging staat sinds
eind jaren ‘80 aan de Edisonweg in Alblasserdam.
Hier zijn MAAT Transport en MAAT Techniek gevestigd. In 2008 is het pand op Nieuwland Parc in

logistieke processen.

Alblasserdam in gebruik genomen. MAAT Heftrucks

Duurzaamheid voorop

Naast deze vestigingen werken wij op verschillende

MAAT heeft duurzaamheid, in de ruimste betekenis

locaties in Hendrik Ido Ambacht, Alblasserdam, de

van het woord, zeer hoog in het vaandel staan. Alle
activiteiten van het bedrijf zijn gericht op continuïteit.

en MAAT Logistiek zijn hier gevestigd en Truckparq.

Botlek en Antwerpen. Hier opereren we in-house bij
één van onze opdrachtgevers.

Contactpersoon
Arjan Maat
T 78 6912800
E info@maat4pl.nl
W www.maat4pl.nl

NEW RANGE ROVER EVOQUE

GOED UITGERUST DE ZOMER IN

RAC B.V.
Mijlweg/Nijverheidstraat 10 (Autoboulevard A16) Dordrecht, 078 72 00 888, dordrecht.landrover.nl
Min./max. gecombineerd verbruik: 5,4-8,2 l/100 km, resp. 18,5-12,2 km/l, CO2-uitstoot resp. 142-188 g/km. Consumentenprijs vanaf € 56.700 incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage
en kosten rijklaar maken. Getoonde auto is uitgevoerd met opties tegen meerprijs.
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NIEUWE LEDEN
KIEN, samen ICT voor (toekomstig) onderwijs
Vanuit een krachtige onderlinge samenwerking, wil KIEN bijdragen aan goed
onderwijs in de regio Drechtsteden.
Het onderwijs is volop in beweging en is o.a. op zoek

10 schoolbesturen, vertaalt zich naar een regionaal

naar voorstellingen van het leren van de toekomst.

veilig, ondersteunend en beheerd onderwijsnetwerk.

Maar hoe ziet dat er uit? Het gaat niet zozeer meer

We kopen gezamenlijk ICT-middelen in en kunnen

over de vraag óf ICT het onderwijs gaat veranderen,

deze ICT-middelen leasen aan onze leden.

maar meer over hoe en met welke kwaliteit. Samen
met onze leden kijken wij naar de manier waarop

Daarnaast werken we samen rondom gegevensbe-

veranderende onderwijsvisies gecombineerd met de

scherming en aan de bevordering rondom ICT-gelet-

inzet van ICT, als basis kunnen dienen voor de toe-

terdheid van medewerkers bij de scholen. Wij bieden

komst. Dit geldt voor (speciaal)primair-, (speciaal)

onze leden ondersteuning via een eigen helpdesk en

voortgezet-, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs.

een support afdeling aan ruim 30.000 gebruikers. Wij

Schoolsectoren die allemaal binnen KIEN vertegen-

beheren een gecentraliseerd datacentrum waarop

woordigd zijn. Het is dan ook fijn om vanuit een geza-

ruim 100 schoollocaties in de regio Drechtsteden zijn

menlijke strategie met elkaar op te trekken en te kijken

aangesloten. De scholen krijgen hierdoor de beschik-

naar de brug waarmee ICT de besturen, de leidingge-

king over breedbandige en veilige internettoegang en

venden, de docenten, de ondersteuners, de leerlingen

–diensten en kunnen aangesloten worden op cloud-

en de ouders in een veranderende maatschappij, kan

diensten van Microsoft, Google of Apple.

Contactpersoon
Ger Reijnders
T 088 6575000
E greijnders@kienict.nl
W www.kienict.nl

ondersteunen en verbinden. De samenwerking met

DYNNIQ
Dynniq, pionier op het gebied van mobiliteits- en energieoplossingen brengt
door middel van geavanceerde technologie mensen, goederen en data snel,
duurzaam en veilig op hun bestemming.
Dynniq is een dynamisch, high-tech en innovatief

managen. Zo realiseren wij een vitale en sterke infra-

bedrijf, dat wereldwijd geïntegreerde mobiliteits- en

structuur. Dynniq is met meer dan 1600 medewerkers

energieoplossingen biedt. Dynniq ontwerpt, ontwik-

actief in de Europese markt, maar ook in Zuid-Ameri-

kelt en onderhoudt technologisch hoogwaardige

ka, de Verenigde Staten en Canada.

oplossingen, zoals intelligente parkeeroplossingen,
energie oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van
energiemanagement in microgrids en verkeerssystemen gericht op doorstroming.
De missie van Dynniq is met geavanceerde technologie mensen en goederen ondersteunen bij het snel,
duurzaam en veilig bereiken van hun bestemming.
Onze kennis over het managen van mobiliteit, parkeren én energie gecombineerd met onze aanpak vanuit
systems engineering maken het mogelijk verschillende mobiliteits- en energiesystemen te koppelen en te

Contactpersoon
Haye Mensonides
T 033 454 17 77
E haye.mensonides@
dynniq.com
W www.dynniq.com
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Stroomlijn BV
Regelt de beste vervoersoplossingen
Stroomlijn is een publiek mobiliteitsplatform dat de

woning met een wachttijd van max. 30 minuten. Dit

vervoersstromen regelt voor publieke organisaties.

geldt ook voor aansluiting bij het openbaar vervoer.

Zij staat exact voor wat zij doet: het stroomlijnen

De voertuigen worden daarbij bestuurd door men-

van de reis van de klant. Stroomlijn werkt nauw sa-

sen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

men met partners in de mobiliteitsketen en bewaakt

Gestart in Papendrecht en Dordrecht en binnenkort

de kwaliteit van het vervoer binnen de gemaakte

in alle Drechtsteden.

afspraken.
Stroomlijn is daardoor niet alleen partner binnen het
Kwetsbare groepen, die niet zelfstandig kunnen

Energieakkoord Drechtsteden, maar ontving zij ook

reizen, vinden dankzij Stroomlijn en haar partners

de 2e prijs bij de Taxi Innovatieprijs 2018. En kort

weer aansluiting bij de samenleving door op maat

geleden werd een ‘speciale vermelding’ in ontvangst

gemaakte vervoersoplossingen.

genomen bij de uitreiking van de Innovation Award
ZHZ in Zwijndrecht voor de sociaal maatschappelij-

Prestaties worden gemonitord door klanttevreden-

ke rol die zij vervult binnen de Drechtsteden.

heidenquêtes te combineren met data-analyses uit
de boordcomputers van de voertuigen. Zo werd de

https://vimeo.com/countmedia/down-

nieuwe Wijkhopper ontwikkeld; een elektrisch voer-

load/333363895/2bf0a455f5

tuig zonder CO² uitstoot voor korte ritten in de wijk.
Klanten worden opgehaald bij de voordeur van hun

12

Contactpersoon
Lisette de Lijster de Raadt
T088 5058503
E l.delijsterderaadt@stroomlijn.nl

W www.stroomlijn.nl
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Berkman
Al sinds 1903 is Berkman een gevestigde naam in Ba-

Innovatie en duurzaamheid

rendrecht en omstreken. In 116 jaar tijd zijn we uitge-

Innovatie en duurzaamheid staan bij ons hoog in het

groeid van kolenhandel tot één van de grootste onaf-

vaandel. Zo heeft onze directeur Pieter Berkman begin

hankelijke spelers binnen de tankstation branche. Bij

dit jaar zijn handtekening gezet onder een overeen-

onze ruim 75 bemande en onbemande tankstations,

komst voor het ontwikkelen van een waterstoftank-

waarvan er 7 gevestigd zijn in de Drechtsteden, tankt

station in samenwerking met Werkgevers Drechtste-

u altijd voordelig, snel en schoon! Naast tanken kunt

den en een aantal andere organisaties. Er is veel vraag

u bij een aantal van onze locaties ook terecht voor di-

naar waterstof, alleen wordt het nog nergens aange-

verse artikelen in de shops, heerlijke verse broodjes,

boden. Wij dragen hier maar al te graag ons steentje

een ruim aanbod aan autowas-mogelijkheden en leu-

aan bij! Vindt u het interessant om meer te lezen over

ke winacties. Om tanken nog gemakkelijker te maken

onze overige innovatieve projecten? Neem dan gerust

bieden wij ook onze eigen Berkman tankpas aan. Met

eens een kijkje op onze website en socials!

deze tankpas heeft u de mogelijkheid om achteraf per
automatische incasso te betalen, krijgt u korting op

Contactpersoon
Ian van der Jagt
T 0618098555
E jagt@berkman.nl
W www.berkman.nl

uw wasbeurten en worden uw facturen voorzien van
een BTW specificatie.

Gezonde en gemotiveerde medewerkers met een hoge
productiviteit en laag verzuim. Dat wil toch iedereen?
Het kan echt. LENGG: met aandacht en energie voor de juiste zaken.
LENGG geeft bedrijven grip op gezondheid. Wij zien

Veel dienstverleners in de bedrijfszorg vertellen je de

preventie, arbo, revalidatie en re-integratie als één

regels, wij helpen je het probleem te voorkomen en

geheel. Investeren aan de voorkant voorkomt hoge

desnoods op te lossen. Dit doen we op onze manier,

kosten aan de achterkant. Met trots en een tikje eigen-

met 20 jaar ervaring in onze revalidatiecentra en in-

wijs vertellen wij over onze visie op bedrijfszorg. Niet

middels 80 professionals.

omdat anderen het fout doen, maar omdat we willen
laten zien hoe het ook kan. We geloven in het resultaat
van onze aanpak.
De Arbowet en privacywetgeving staan soms op gespannen voet. Dat maakt het lastig om je zieke medewerker goed te volgen. LENGG zoekt het verhaal áchter verzuimcijfers en helpt ze terug te brengen. LENGG
brengt gezondheidsrisico’s in kaart op organisatorisch
en persoonlijk niveau. Fysiek en mentaal. We hebben
een praktische en frisse kijk op ingewikkelde zaken.
We willen het waarom weten, dan pas het hoe en wat.

Contactpersoon
Gerrit van Asch
Accountmanager
T 06-18466175
E g.vanasch@lengg.nl
W www.lengg.nl
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Dordrecht Evenementenstad van het jaar 2019
Dordrecht is verkozen tot Evenementenstad van het Jaar 2019 en hield daarmee medegenomineerden Den Haag en Nijmegen en alle andere Nederlandse evenementensteden achter zich.
De prijs werd tijdens de uitreiking van de Nationale Eve-

toren en overige betrokkenen van harte feliciteren. Het is

nementenprijzen op het jaarlijkse Nationaal Congres

echt een prijs voor de hele stad!"

Evenementen in Deventer door wethouder Maarten
Burggraaf in ontvangst genomen.

Dordrecht heeft de afgelopen jaren vaak hoog gescoord
tijdens deze landelijke verkiezing. Dit toont aan dat de

Evenementen zijn al jaren belangrijk voor Dordrecht. De

stad geen eendagsvlieg is. De hoofdprijs werd eerder in

evenementen worden veelal door vrijwilligers en onder-

2003 en 2012 gewonnen. Burggraaf: "Big Rivers, Dordt

nemers georganiseerd en zijn geworteld in de stad. De

in Stoom, de Kerstmarkt, het Sinterklaashuis, muziekfes-

gemeente biedt ruimte voor experimenten en nieuwe

tivals en sportevenementen, The Passion, Ode aan de

evenementen waar ook jongeren en ondernemers bij

Synode en alle andere evenementen, ze dragen allemaal

betrokken worden. Dordrecht zet het evenementenbeleid

bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad en regio. Vele

krachtig voort en zet de ondersteuning van organisato-

Dordtenaren én mensen van buiten Dordrecht genieten

ren rondom veiligheidseisen verder in gang.

van al die evenementen in onze bijzondere stad met een
prachtige historisch centrum. Wie nog niet geweest is:

"Het is fantastisch dat Dordrecht opnieuw is verkozen

kom snel een keer op bezoek tijdens een van onze eve-

tot Evenementenstad van het Jaar", zegt Gerben Baaij,

nementen en ervaar het zelf!"

directeur van Dordrecht Marketing. "Uit de prijs spreekt
waardering voor Dordrecht op het gebied van organisa-

Dordrecht, Evenementenstad van het jaar:

tie, de diversiteit van de evenementen en natuurlijk ook

https://youtu.be/qvZ20VgHQmo

het gemeentelijk beleid. Ik wil alle vrijwilligers, organisa-
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Wat heeft The Passion Dordrecht opgeleverd?
Die op het eerste oog simpele vraag stelde het secretariaat van de WD mij. Nou
ja, de vraag is simpel; het antwoord is dat niet. Of beter: er zijn heel wat verschillende antwoorden. Laat ik proberen er een paar te geven.
Allereerst, complimenten van de EO en productiebe-

den van Dordrecht, die ook Dordtenaren die er niet

drijf Mediawater (onderdeel van Mojo) over de profes-

bij waren, laten zien hoe prachtig hun stad is en ze

sionele manier waarop wij evenementen begeleiden.

trotser maakt? Saamhorigheid en minder eenzaam-

Het is fijn om te horen dat je als stad vergunningver-

heid dankzij acties rond het thema #jebentnietalleen.

lening, faciliteiten, meedenken en ondersteuning biedt

Leidt the Passion tot meer bezoekers? Ongetwijfeld!

op een hoog niveau. Nog meer: een zeer indrukwek-

Overigens belangrijk om op te merken dat dit geen au-

kend evenement in de binnenstad, waar in prach-

tomatisme is. TV-evenementen leiden niet vanzelf tot

tig weer en zo mogelijk een nog mooiere sfeer zo'n

meer bezoek. Het evenement moet passen bij je DNA

12.000 mensen van genoten hebben. Zonder enige

en de gelegenheid bieden te tonen wat je bijzonder

wanklank.

maakt. En het is belangrijk dat er is geïnvesteerd in de
aantrekkelijkheid en de bekendheid van de stad. Zo-

Veel media-aandacht, ook voor en na the Passion in

dat er gezaaid kan worden in vruchtbare aarde. Maar

andere media dan kanalen van organiserende omroe-

dat hebben we de afgelopen periode met veel partijen

pen EO, KRO en NCRV: radio, TV, kranten. Soms op on-

samen volop gedaan.

verwachte plaatsen, zoals de gids van Omroep Max,
waar de lof van Dordrecht als slenter- en cultuurstad

Tot slot. Een tweede absoluut hoogtepunt in het 180

wordt bezongen.

dagen durende programma van Ode aan de Synode,
na de opening van de tentoonstelling 'Werk, bid en be-

Natuurlijk 2,5 miljoen kijkers die het muziekspektakel

wonder' door Koning Willem-Alexander.

live op TV zagen. Ietsje minder dan vorig jaar, maar is
dat erg? Nee, want dat kwam door het prachtige weer

Dan ben ik vast nog een paar mogelijke antwoorden

en het is echt een duizelingwekkend aantal. Als ik mag

vergeten. Trouwens, nu ik erover nadenk is er mis-

kiezen tussen 2,5 miljoen met mooi weer of 3 miljoen

schien toch een simpel antwoord mogelijk. Hoe je ook

met regen hoef ik er niet lang over na te denken. Plus:

naar The Passion in Dordrecht kijkt, één ding is zeker,

wat dacht u van de prachtige, overdonderende beel-

het heeft veel opgeleverd. Heel veel.

Gerben Baaij
Directeur Dordrecht
Marketing
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In Perspectief – de mooiste tekeningen uit de collectie
In de tentoonstelling in Perspectief – de mooiste teke-

atieve workshops. Deze zomer worden zij bijvoorbeeld

ningen uit de collectie in het Onderwijsmuseum maak je

uitgedaagd om een echte Tekenrobot te maken.

kennis met de ontwikkeling van het tekenonderwijs sinds
het midden van de 19e eeuw tot nu. Van vastomlijnd na-

Meer informatie zie www.onderwijsmuseum.nl

tekenen tot onbeperkte ruimte voor fantasie en creativiteit. Beide leiden tot verbluffend mooie resultaten. Bekijk
het werk van leerlingen uit het lager en voortgezet onderwijs en het kunst- en beroepsonderwijs.

Zomervakantie-activiteiten
Gedurende de looptijd van de tentoonstelling In Perspectief - de mooiste tekeningen uit de collectie organiseert
het Onderwijsmuseum diverse workshops voor volwassenen, gegeven door professionele tekendocenten. In
de workshops wordt aandacht besteed aan specifieke
technieken en vormen: zoals botanisch tekenen door
Jenny Post of sneltekenen door Larisa Sjoerds. Tijdens
de schoolvakanties kunnen kinderen deelnemen aan cre-

Van Leeuwen viert 40 jaar in Azië en versterkt regionaal
hoofdkantoor in Singapore als Project Management Hub
Van Leeuwen Pipe and Tube (Singapore) Pte Ltd vierde haar 40-jarig bestaan en kondigde de verdere versterking aan van haar regionale hoofdkantoor in Singapore als Project Management Hub
voor de regio Azië-Pacific. De vooruitzichten voor projectactiviteiten in de regio zijn positief.
Van een tweemanskantoor in 1979 is Van Leeuwen Sin-

Van Leeuwen en droegen in belangrijke mate bij aan de

gapore uitgegroeid tot het grootste distributiecentrum

positieve resultaten van de Van Leeuwen-groep in 2018.

van Van Leeuwen in de regio Azië-Pacific. Het regionale

Van Leeuwen is positief over de vooruitzichten voor de

hoofdkantoor van Van Leeuwen in Singapore maakt deel

komende jaren, nu de marktomstandigheden in het olie-

uit van een wereldwijde projectorganisatie waarmee Van

en gassegment, met name in Zuidoost-Azië verbeteren.

Leeuwen de kennis en expertise van de wereldwijde projectteams in Azië-Pacific, Noord-Amerika en Europa bundelt. Als projectmanagement hub voor de regio is Van
Leeuwen Singapore in staat grote internationale engineering bedrijven te bedienen voor complexe CAPEX-projecten. Gezien de verwachte toename van projectactiviteit,
wil Van Leeuwen haar lokale projectenteam in Singapore
verder versterken.
De Van Leeuwen-bedrijven in de regio Azië-Pacific maken
een belangrijk deel uit van het wereldwijde netwerk van
16

INTERVIEW
Gemeente Zwijndrecht betrokken bij verkoop
werf Heerema aan Oceanco
De heren Tycho Jansen (wethouder) en Gerard Keuzenkamp (accountmanager bedrijven) komen
elkaar regelmatig tegen in de wandelgangen van het gemeentehuis. De afgelopen periode ging het geregeld over het offshorebedrijf Heerema en jachtenbouwer Oceanco. Vanaf het moment dat Heerema
bekendmaakte dat ze de iconische werf wilde verkopen, is de gemeente nauw betrokken geweest.
We vragen de heren hoe de verkoop tot stand
kwam en welke rol de gemeente daarbij heeft
gespeeld?
Jansen steekt als eerste van wal: “Vanaf het allereerste begin zijn we al betrokken geweest bij de
plannen van Heerema. De werf moest in de verkoop
omdat Heerema een aanzienlijk deel van haar activiteiten op het gebeid van ontwerp en fabricage van
complexe staalconstructies wilde afstoten. Ze zocht
een geschikte koper voor de werf en wilde dit traject
goed aanpakken. Om die reden heeft Heerema ons,
de gemeente, hierbij betrokken. Wij hebben van deze
casus een individueel project gemaakt zodat we snel
konden schakelen met Heerema, de eventuele nieuwe
koper en met onze interne collega’s.”

Koper uit de maritieme sector
Keuzenkamp vervolgt: “Terwijl we in gesprek waren
met Heerema kwam naar voren dat zij op zoek was
naar een koper die zou passen bij de bestemming van
de werf. Als gemeente deelden wij de voorkeur voor
een koper uit de maritieme sector. Dat de keuze op
jachtenbouwer Oceanco is gevallen doet ons deugd.”
Uniek aan de rol van de gemeente Zwijndrecht is dat
zij tijdens het traject snel konden schakelen. Jansen
licht dit toe: “Doordat Gerard als accountmanager de
rollen van de drie partijen duidelijk in beeld had, konden we de vergunningen en randvoorwaarden van de
verkoop snel inzichtelijk maken. Hierdoor wisten alle
partijen waar ze aan toe waren. Voor Oceanco was
dit extra van belang omdat zij zo meer inzicht kregen

Heerema zit in het hart van Zwijndrecht

in de mogelijkheden van de werf. Wat is er qua ver-

Dat Heerema een bedrijf is dat in het hart van Zwijnd-

gunningen mogelijk, kan Oceanco nog uitbreiden en

recht zit, bleek nadat het nieuws van de verkoop

hoe zit het met de switch van een offshorebedrijf naar

bekend werd gemaakt. Keuzenkamp: “Iedereen in

een jachtenbouwerbedrijf? Wat heeft dit voor gevol-

Zwijndrecht kent de werf van Heerema. Genera-

gen? Die antwoorden wilden wij ze graag snel geven.”

ties zijn ermee opgegroeid. Het was gebruikelijk om

Keuzenkamp vertelt hier meer over: “Om de verkoop

als jonge jongen met je vader mee te gaan naar de

te realiseren heb ik nauw contact gehad met de Om-

werf. Zo rolde je vanzelf in het vak en vond je je plek

gevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Rijkswaterstaat,

in het bedrijf. Gemiddeld werkte een personeelslid

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Havenbedrijf

27 jaar bij Heerema. Dat zegt veel over het bedrijf,

Rotterdam. De snelheid van dit project hebben wij te

daarom kwam de klap van de verkoop ook hard aan.

danken aan alle partijen die vertrouwen hadden in ons

Met het vertrek van Heerema, vertrekt ook een stuk

en wij andersom in hen. Er was openheid van zaken

geschiedenis uit Zwijndrecht.” Een ander aspect dat

waardoor de samenwerking soepel is verlopen. Dat is

bij het project kwam kijken is; waar plaatsen we het

uniek in gemeenteland.”

personeel van Heerema? Jansen is van mening dat
het bedrijf dit zeer goed heeft aangepakt. “Alle personeelsleden hebben opnieuw een plek gevonden in de
arbeidsmarkt. Ook hier waren wij nauw bij betrokken.
De gemeente kon op dit vlak verschillende onderdelen
faciliteren. Mede dankzij de ondersteuning van de Sociale Dienst Drechtsteden.”

Vervolgtraject met Oceanco
En nog steeds is de gemeente Zwijndrecht nauw betrokken, de partijen weten elkaar makkelijk te vinden.
Samen kijken ze bijvoorbeeld uit naar de nieuwe kansen die Oceanco de inwoners van gemeente Zwijndrecht kan bieden.
Lees verder op pagina 18.
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Keuzenkamp: “Binnenkort gaan we weer met Oce-

is daar bijvoorbeeld een vergunning voor nodig? Kom

anco om tafel om de invulling van nieuwe arbeids-

dan eerst naar ons toe. Als we met elkaar kijken naar

plaatsen te bespreken. Het werk vraagt om nieuwe

uw wensen en die naast onze mogelijkheden leggen,

arbeidskrachten en wij willen graag mensen uit onze

kunnen we hierin ook sneller schakelen. Het is een

eigen gemeente hier plaatsen. Doordat we veel met

stukje efficiëntie dat we graag in de praktijk brengen.

elkaar om de tafel hebben gezeten, zijn de lijntjes kort.

Hiermee voorkomen we het kastje naar de muur

De samenwerking verloopt soepel en dat is puur te

scenario.”

danken aan het feit dat we met elkaar een relatie hebben opgebouwd.”

Nieuwe werkwijze
De gemeente verwacht dat de aanpak van dit project
in de toekomst vaker gehanteerd kan worden. Jansen: “We merken dat deze werkwijze ons wel past. De
persoonlijke benadering is de sleutel om met mensen
in gesprek te gaan. Deze aanpak was bij dit project
effectief. We willen dit graag toepassen bij meerdere
vraagstukken.”
De heren doen in dit kader dan ook een oproep. “Zijn
er zaken rondom uw bedrijf die u wilt veranderen en

De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie
In 2050 willen de Drechtsteden energieneutraal zijn. Wat betekent dit voor ondernemers in
de regio? Waar liggen kansen, zijn er mogelijkheden om hierin samen te werken én waar
hebben ondernemers behoefte aan?
Om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften

Ook op het gebied van waterstof zijn er veel ontwik-

van de ondernemers heeft Werkgevers Drechtsteden

kelingen. Waterstof heeft verschillende toepassingen:

samen met de regio Drechtsteden en de Omgevings-

in het vervoer, verwarming en het bedrijfsproces. De

dienst Zuid-Holland Zuid een enquête opgesteld. Uit-

meesten zien hierbij kansen met betrekking tot vervoer.

eenlopende ondernemers, variërend van éénmansbe-

Uit de enquête blijkt dat ondernemers in de regio

drijven tot bedrijven met meer dan 1000 medewerkers,

Drechtsteden open staan voor samenwerking op het

hebben de enquête ingevuld.

gebied van energie. Projecten rond Zon op dak zijn hier

Over één onderwerp waren de respondenten het met

een voorbeeld van. 36% van de bedrijven heeft reeds

elkaar eens: energie is een zeer actueel vraagstuk. Bij

zonnepanelen op eigen dak en de interesse van bedrij-

78% van de ondernemers speelt het thema energie dan

ven die nog geen eigen panelen hebben is groot.

ook een rol in het bedrijfsbeleid.

Klaar voor de toekomst
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Er zijn genoeg kansen

Het is belangrijk voor ondernemers om klaar te staan

Er zijn veel innovaties en kansen met betrekking tot

voor de toekomst, tijdig de juiste keuzes te maken én

energie besparen en energie opwekken. Denk aan

op de hoogte te blijven van alle veranderende wetge-

zonnepanelen die steeds meer het straatbeeld gaan

ving en ontwikkelingen. Vanuit de regio lopen er diver-

bepalen, maar ook aan het gebruik van restwarmte en

se projecten. Op www.drechtstedenenergie.nl vindt u

biomassa dat steeds meer in opkomst is.

meer informatie over hoe u zelf aan de slag kunt.
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Werkgevers Drechtsteden en lokale overheid
presenteren initiatief Waterstof-vulstations bij Ministerie
Nederland staat volgens de akkoorden van Parijs voor de opgave om in 2050 de CO2 uitstoot
met 80 tot 95% te verminderen. Uiteindelijk moeten we naar een klimaatneutraal energie- en
grondstoffensysteem. Alle mogelijke opties zullen uit de kast moeten worden gehaald om de
gestelde doelen in alle sectoren te bereiken. Daarbij biedt waterstof belangrijke oplossingen.
Werkgevers in de Drechtsteden hebben het voortouw

garage en Van der Wees, bij Van Twist aan de Laan der

genomen om binnen een tijdsbestek van drie jaar, vijf á

Verenigde Naties in Dordrecht. De doelstelling is dat

à zes waterstof-vulstations te realiseren in de Dordtse

deze in de loop van volgend jaar operationeel is.

regio. Dit initiatief is ontstaan aan één van de innovatietafels van Werkgevers Drechtsteden. Leden van de
WD zijn samen aan de slag gegaan en hebben ook andere partijen, zoals onder meer lokale overheden, weten te enthousiasmeren om aan te haken. Het motto
bij Werkgevers Drechtsteden was, de richting die we
op moeten is onontkoombaar maar biedt ook kansen.
Aan de andere kant heb je het al snel over een investering van 1,3 tot 1,5 miljoen euro voor een enkelvoudig
waterstof-vulstation voor personenauto’s. Dat hoest
je niet zomaar even op. Volgens een van de initiatiefnemers van de WD is het project dan ook groter dan
jezelf, dat kun je niet in je eentje doen. WD-voorzitter
Jacob Klink vertelde desgevraagd dat ze met dit initiatief willen doorpakken. We hebben dan ook tegen
elkaar gezegd dat als een bedrijf, organisatie of gemeente niet meteen wilde aanhaken we dan door gingen naar de volgende.

Presentatie initiatief bij Ministerie Infrastructuur en Milieu
Maandag 27 mei presenteerde een afvaardiging van
Werkgevers Drechtsteden, de Economic Development
Board Drechtsteden en wethouders Jacqueline van
Dongen (Zwijndrecht) en André Flach (Hendrik-Ido-Ambacht) het plan op het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu. Hier werd het plan positief en enthousiast ontvangen. De vertegenwoordiger namens het Ministerie
complimenteerde de initiatiefnemers en zegde toe om
langs te komen in de Drechtsteden en om met elkaar
in contact te blijven.

Ook andere vervoersmodaliteiten
Dit initiatief moet wat de WD betreft niet beperkt blijven tot tankstations voor personen auto’s, maar ook
andere vervoersmodaliteiten moeten hiervoor benut
gaan worden.

Start realisatie eerste Waterstof-vulstation
eind dit jaar in Dordrecht

Na afloop van de bijeenkomst op het Ministerie gingen

Het heeft ertoe geleid dat er een convenant is afge-

de aanwezige leden, wethouders en afgevaardigde na-

sloten met diverse partijen in de regio en eind van dit
jaar de aanvang zal plaatsvinden voor de realisatie van
het eerste waterstof-vulstation in de regio. Het is de

mens de Economic Development Board, samen met
de vertegenwoordigers van het Ministerie, bij een op
waterstof rijdende auto van Amega, op de foto.

bedoeling dat deze komt ter hoogte van de Peugeot
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Hein van der Loo geïnstalleerd als burgemeester van
Zwijndrecht
5 juni 2019 is tijdens de buitengewone raadsvergadering Hein van der Loo (48) geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van de gemeente Zwijndrecht. In een overvolle zaal van
Spektakel Zwijndrecht legde Van der Loo de eed af aan de commissaris van de Koning van
Zuid-Holland, Jaap Smit.
Samen en dichtbij

Zij-instromer

In zijn toespraak bedankte Van der Loo voor het vertrou-

Van der Loo is een zogenoemde zij-instromer in het

wen dat de gemeenteraad in hem heeft. Zwijndrecht

openbaar bestuur. Hij heeft 22 jaar in het bedrijfsleven

gaat hem leren kennen als een bestuurder van 'samen'

(voornamelijk de internationale bankwereld) gewerkt.

en 'dichtbij' in het algemeen belang van Zwijndrecht.

De geboren Brabander heeft tussen 1995 en 2017 di-

Van der Loo: "Samen staat voor sterk, anders, mens-

verse leidinggevende functies gehad bij Rabobank en

gericht, eerlijk en nodig. Anno nu is samen de enige

ABN AMRO. Daarna was hij zelfstandig adviseur en in-

manier om problemen aan te pakken en plannen waar

terim manager. Van der Loo is getrouwd en heeft vier

te maken. Samen als college en raad, met inwoners, be-

kinderen

drijven, woningcorporaties, verenigingen, samen met u.
Eén plus één is drie. Dáár geloof ik in. Dichtbij is wat u
ziet, wat u hoort, wat u voelt. De buitenruimte, de leefbaarheid, de kwaliteit van zorg en voorzieningen."
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Piet Vat: "Aan bereikbaarheid Drechtsteden werken,
doe je samen."
"Onze regio scoort hoog in de nationale file top
10. Het is mijn ambitie om daar gezamenlijk zo
snel mogelijk een einde aan te maken.

vervoer op orde is en mensen stimuleren om de fiets

Het belang van goede bereikbaarheid van de Drecht-

adem en een goede samenwerking met het bedrijfsle-

steden is nauwelijks te onderschatten. Zowel voor

ven, de provincie en RWS nodig. Door die samenwer-

bedrijven als voor de inwoners. Om aantrekkelijk

king houden we ook de verbreding van de A15 op de

te blijven zijn extra banen en meer woningen nodig.

agenda.

te pakken als dat kan. Om succesvol gedrag te veranderen en files te voorkomen hebben we een lange

Zonder goede bereikbaarheid komen die er niet. Mijn
voorganger heeft de verbreding van de A15 al op de

Korte lijnen

agenda gezet, het is nu tijd om met onze partners

Wat ik belangrijk vind is dat er korte lijnen zijn tus-

de uitvoering van de maatregelen te hand te nemen.

sen overheid en bedrijfsleven. Ik zie dat er nog veel

Mijn motto hierbij is samen, samen, samen." Aan het

moet gebeuren. Knelpunten zoals renovaties van de

woord is Piet Vat, portefeuillehouder bereikbaarheid

Brienenoordbrug, de Heijnenoordtunnel en de renova-

van Drechtsteden.

tie van de N3 worden binnenkort aangepakt. Op den
duur verbetert daarmee de bereikbaarheid aanzienlijk,

Met de inzet van prestatie gerichte bergers is de eerste

maar op de korte termijn geven deze werkzaamheden

actie al in gang gezet. Auto's met pech worden nu eer-

vooral overlast. Ondertussen blijft de winkel gewoon

der van de snelweg gehaald. De files kunnen daardoor

open. Bedrijven maken zich zorgen, en die zorgen deel

eerder oplossen. En dat is nog maar de eerste van vele

ik. We hebben een grote opgave te vervullen. Ik zou

maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren.

het bedrijfsleven graag meer positie geven in deze trajecten. De eerste afspraak is al geweest met de drie

Werkzaamheden

werkgeversorganisaties om te zien hoe we dit alles

De geplande werkzaamheden van Rijkswaterstaat

samen kunnen oppakken."

brengen extra oponthoud met zich mee. Daarom moe-

Piet Vat
Wethouder Sliedrecht

ten de Drechtsteden er voor zorgen dat het openbaar

WD cafe weer nieuw leven inblazen?
Tot enige jaren geleden organiseerde de WD

We zijn nu enige jaren verder, de economie zit

met enige regelmaat een WD café bij één van de

weer in de lift en de vraag is opgeplopt of we

leden of een horecagelegenheid. Het WD café

het WD café weer nieuw leven in zullen blazen.

was een laagdrempelige netwerkgelegenheid

We leggen de vraag graag bij u neer. Uw enthou-

zonder formele spreker en vooral gericht op el-

siasme is daarin voor ons bepalend. Door een

kaar ontmoeten, kennis delen en netwerken. Op

simpele druk op de knop op onze website (www.

een gegeven moment liep het enthousiasme en

werkgeversdrechtsteden.nl) kunt u aangeven of

de bezoekersgraad terug en hebben we beslo-

u een WD café weer een goed initiatief zou vin-

ten hiermee te stoppen.

den. Graag ontvangen wij uw reactie.
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Het aanspreekpunt voor
ondernemers binnen
de 7 Drechtsteden gemeenten.
Het
aanspreekpunt
voor
Wilt u als
ondernemer meer weten op het
gebied van vergunningen, huisvesting,
beleid, projecten, bestemmingsplannen en bedrijventerreinen? Neem dan
ondernemers
binnen Zij helpen u graag verder, kennen
contact op met één van de accountmanagers.
de procedures, weten de juiste contactpersonen te bereiken en hebben toegang
de
7 Drechtsteden gemeenten.
tot de benodigde informatie. Zo krijgt u als ondernemer advies op maat!
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
Alblasserdam
Dordrecht
de procedures, weten de juiste contactpersonen te bereiken en hebben toegang
Marianne
Vogelenzang
Bert ten Veenadvies op maat!
tot
de benodigde
informatie. Zo krijgt u als ondernemer
ma.vogelenzang@alblasserdam.nl
+31 (0)78 - 7706124
+31 (0)6 - 40180496

ec.ten.veen@dordrecht.nl
+31 (0)78 - 7704943
+31 (0)6 - 20092893

Alblasserdam

Nicolette van Esdonk
Marianne
Vogelenzang
n.van.esdonk@alblasserdam.nl
ma.vogelenzang@alblasserdam.nl
+31 (0)78 - 7706112
+31 (0)78 - 7706124
+31 (0)6 - 36082184

Papendrecht

+31 (0)6 - 20092893

Ninetta Lorenc paj.hoste@papendrecht.nl
n.lorenc@papendrecht.nl
+31 (0)6 - 40580023
+31 (0)78 - 7706315
+31 (0)6 - 40629472

Reineke
Boukje van
de Ven de Vries
reaj.de.vries@dordrecht.nl
b.vande.ven@dordrecht.nl
+31 (0)78 -+31
7704949
(0)78 - 7704888
+31 (0)6 - 22409076
+31 (0)6 - 42232313

Nicolette van Esdonk
Sliedrecht
n.van.esdonk@alblasserdam.nl
+31 (0)78 - 7706112
+31
(0)6 - 36082184
Esther
Smit

e.smit@sliedrecht.nl
+31 (0)6 - 12391568
Sliedrecht

Reineke de Vries
Roos van der Werf
reaj.de.vries@dordrecht.nl
+31 (0)78 -rnw.vander.werf@dordrecht.nl
7704888
+31 (0)78 - 7704855
+31 (0)6 - 42232313

Esther Smit
e.smit@sliedrecht.nl
Zwijndrecht
+31 (0)6 - 12391568

+31 (0)6 - 36094146

Roos van der Werf
rnw.vander.werf@dordrecht.nl
Marijn Wegman
+31 (0)78 - 7704855
gjm.wegman@dordrecht.nl
+31 (0)6 - 36094146

Gerard Keuzenkamp
g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl
Zwijndrecht
+31 (0)78 - 7703578
+31 (0)6
- 18301312
Gerard
Keuzenkamp

+31 (0)78 - 7704945

+31 (0)6 - 53230966
Marijn Wegman
gjm.wegman@dordrecht.nl
+31 (0)78 - 7704945
+31 (0)6 - 53230966

g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl
+31
(0)78 - 7703578
Caroline
Oster
+31 (0)6 - 18301312

c.oster@zwijndrecht.nl
+31 (0)78 - 7703590
Caroline Oster
+31 (0)6 - 36098569
c.oster@zwijndrecht.nl

Jan-Peter Hoste

Jan-Peter Hoste Hardinxveld-Giessen
paj.hoste@papendrecht.nl
+31 (0)6 - 40580023
Xanthine Jut

xo.jut@hardinxveld-giessend
+31 (0)184 - 674444
Hardinxveld-Giessendam
+31 (0)6 - 24367983

Xanthine Jut
xo.jut@hardinxveld-giessendam.nl
+31 (0)184 - 674444
Hendrik-Ido-Ambac
+31 (0)6 - 24367983

Anouk van den Heuvel
a.vandenheuvel@h-i-ambac
Hendrik-Ido-Ambacht
+31 (0)78 - 7702634
+31 (0)6 - 57559238
Anouk van den Heuvel
a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl
+31 (0)78 - 7702634
+31 (0)6 - 57559238

www.drechtsteden.nl/ondernemen

+31 (0)78 - 7703590
+31 (0)6 - 36098569

www.drechtsteden.nl/ondernemen

Gemeente

Hardinxveld-Giessendam
Gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Ninetta Lorenc
n.lorenc@papendrecht.nl
+31 (0)78 - 7706315
+31 (0)6 - 40629472

Dordrecht

Boukje van de Ven
Bert ten b.vande.ven@dordrecht.nl
Veen
ec.ten.veen@dordrecht.nl
+31 (0)78 - 7704949
+31 (0)78 - 7704943
+31 (0)6 - 22409076

+31 (0)6 - 40180496

Papendrecht
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Kennismaking Boon Food Group &
Werkgevers Drechtsteden
Op 16 mei jongstleden heeft een groep leden van de Werkgevers Drechtsteden een bedrijfsbezoek gebracht aan ons nieuwe pand aan de Saffier op de Dordtse Kil 3 te Dordrecht. Enerzijds
om de deur open te zetten voor de collega’s uit de regio om te vertellen wat we de Boon Food
Group doen, anderzijds om toe lichten over de binding die Boon heeft met de regio.
Voor aantal mensen was Boon een begrip in de om-

ben we eigentijdse foodretailconcepten om zodoende

geving en voor anderen was het een eerste kennisma-

iedere dag weer aan te sluiten bij de behoefte van de

king. De Boon Food Group is een bedrijf wat al vele

consument.

decennia bestaat. Gestart in 1888 door Elisabeth
Boon en dus al jaren actief in de handel en distribu-

Met 131 jaar ervaring en een flinke dosis ondernemer-

tie van levensmiddelen. Aanvankelijk startte zij met

schap willen we ook de komende jaren weer stappen

een winkeltje aan de Kinderdijk wat later uitgroeide

zetten om met elkaar nieuwe ideeën te laten ontplooi-

tot (zelfbedienings-)groothandel in Alblasserdam. Via

en. We zien dan ook speciaal in onze mooie regio kan-

Zwijndrecht, Ridderkerk en Sliedrecht hebben we in

sen om dit met ondernemers te vertalen naar concep-

2018 een nieuwe plek ingenomen in ons fraaie nieu-

ten waar gemak, verse producten en kwaliteit voorop

we hoofdkantoor en tevens distributiecentrum aan

staan. We doen dan ook een hartelijke uitnodiging aan

de Saffier in Dordrecht. We zijn als Boon bijzonder

de ondernemers in de Drechtsteden om dit zo mogelijk

verheugd dat we binnen de regio van de Drechtsteden

met elkaar in te vullen. Namens de directie van Boon

een nieuwe fase in kunnen gaan met het bedrijf, teza-

Food Group B.V. : goede zaken en een plezierige sa-

men met een groot deel van de medewerkers die mee

menwerking toegewenst!

zijn gegaan naar hun nieuwe werkplek in Dordrecht.
We staan als familiebedrijf vol passie voor hetgeen we
doen. Naast de groothandelsfunctie van weleer, bedienen we fullservice supermarkten onder de formulenamen MCD en Boon’s Markt en tevens vele zelfstandige
winkelformules en food retailondernemers door heel
Nederland. Ook zijn we bijzonder trots op de jongste
tak van het bedrijf: zorgboodschap.nl die dagelijks vele
tientallen zorginstellingen in geheel Nederland van ver-

In het kader van de doorgeef column zou ik
graag de volgende vraag aan Remco Valkman van NestrX willen voorleggen: "Op welke manier kan een bedrijf interessant zijn
voor nieuwe talenten in een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt?"

se maaltijden en boodschappen voorziet. Verder heb-

Maarten van Dijk
Boon Food Group
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BANCAIRE COLUMN
Een kijkje in de Rabo-keuken
Onlangs is het boek: 'De bank van de goede bedoelingen' uitgegeven.
Graag neem ik u even mee.
Waar ik namens de Rabobank een kijkje in de keuken

door druk van buitenaf: technologische veranderingen,

van (wellicht) uw bedrijf mag nemen, mocht antropo-

aangescherpt toezicht en de publieke opinie. De regel-

loog econoom Marcel Canoy op zijn beurt in de keuken

druk is verhoogd en de interne en externe regels op de

van de Rabobank kijken. Zonder voorwaarden. Zonder

werkvloer worden te vaak als knellend ervaren. Vooral

restricties. Zonder contracten. Best ongebruikelijk en

het afwijken van regels – ook als dat in het belang is

natuurlijk vanuit ons gezien, best spannend.

van bank en klant – is soms nodeloos ingewikkeld. In
ons werk zou de menselijke maat de standaard moe-

Ronald Moerings
Accountmanager
Bedrijven
Rabobank
IJsselmondeDrechtsteden

De eigenzinnige Canoy ging (twee jaar lang) bij mede-

ten zijn, maar al die regeltjes, hoe noodzakelijk ook,

werkers en klanten in binnen- en buitenland op zoek

zorgen er soms voor dat dit niet altijd lukt. Als lokale

naar een antwoord op de vraag: wat speelt daar nou

medewerker herken ik de worsteling en wellicht u als

écht en wat is er veranderd sinds de crisis bij de bank?

ondernemer ook.

Zo heeft de Rabobank het vaste voornemen om terug

Natuurlijk is er nog veel meer door Canoy beschreven.

te gaan naar zijn roots: een bank die wel winst moet

Wilt u hierover meer weten? Dan kom ik graag bij u

maken, maar zich tevens inzet voor maatschappelijke

langs en neem ik zijn boek 'De bank van goede bedoe-

belangen. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want

lingen' voor u mee.

na de crisis is er veel veranderd en aangescherpt. Vaak

verbinden in ‘t

Wij zijn een snelgroeiende startup met slechts één
doel: organisaties verder helpen met data analytics, op zo’n manier dat u de oplossing krijgt die u
helpt om een meer datagedreven en succesvolle
organisatie te worden. Wij helpen u verder in de
wereld van slimme apparaten en sensoren samen
met de Digital Mainport
Drechtsteden. Neem
contact met ons op voor
een kennismaking.
Colin Nugteren
info@notilyze.com
010-798 62 95
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Arbeidsmarktinnovator
Projectontwikkeling en Advies
Arbeidsmarkt, Onderwijs en Zorg

Arie van den Herik
Platform 4
Stationsplein 4j
3331 LL Zwijndrecht
M 06 51508417
E arie@quadraet.nl
I www.quadraet.nl

JURIDISCHE COLUMN
Compensatieregeling transitievergoeding
Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie ontvangen voor betaalde transitievergoedingen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiermee worden
drempels weggenomen voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden.

Als na 2 jaar ziekte het dienstverband wordt beëindigd,

• dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst;

heeft de zieke werknemer recht op een transitievergoe-

• wat de duur van de arbeidsovereenkomst is;

ding. Voor veel werkgevers, met name in het MKB, is

• dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;

dit financieel niet of nauwelijks haalbaar, ook al omdat

• dat er een transitievergoeding is betaald;

zij tijdens de ziekte 2 jaar lang het loon hebben moeten

• hoe de transitievergoeding is berekend, en;

doorbetalen. Door niet tot ontslag over te gaan, staat

• hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens

de zieke werknemer met lege handen.

ziekte waren.

Om dit onvoorziene effect weg te nemen, is het vanaf
1 april 2020 mogelijk de betaalde transitievergoeding
gecompenseerd te krijgen. De compensatie geldt niet
alleen voor ontslagen via het UWV of na verkregen toestemming van de rechter, maar ook als werkgever en
werknemer met wederzijds goedvinden uit elkaar zijn
gegaan. Het recht op compensatie bestaat met terug-

Wat krijg u vergoed?
Voor compensatie komt de betaalde transitievergoeding of – als dit bedrag lager is dan de transitievergoeding – het betaalde brutoloon in de eerste twee
ziektejaren in aanmerking. De compensatie is gemaximeerd tot het bedrag van de wettelijke transitievergoe-

werkende kracht tot en met 1 juli 2015.

ding waar een werknemer recht op zou hebben bij een

Hoe aan te vragen?

eindigt met een werknemer, die al langer een slapend

Om in aanmerking te komen voor compensatie moet

dienstverband heeft, vergoedt het UWV alleen de tran-

de werkgever tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020

sitievergoeding, berekend op het moment dat de werk-

bij het UWV een aanvraag indienen. Dit geldt dan voor

nemer twee jaar ziek was. Ook als een vergoeding is

transitievergoedingen, die zijn betaald in de periode

betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van

van 1 juli 2015 tot en met 31 maart 2020. Voor be-

de arbeidsovereenkomst kan compensatie worden

taalde transitievergoedingen na 1 april 2020 geldt dat

verstrekt.

de compensatie ten hoogste 6 maanden na betaling
van de volledige transitievergoeding aangevraagd kan
worden.
Om in aanmerking te komen voor compensatie moet

ontslag na twee jaar ziekte. Dus als het dienstverband

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Belt u dan
naar 078-200 13 14 of mailt u naar info@newbaze.nl.

de werkgever kunnen aantonen:

Sandra Verberk-Elich
Newbaze
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INTERVIEWS
WD leden over de ambitie en ontwikkelingen in het
kader van de energietransitie
Gedreven door onder andere het Klimaatakkoord van Parijs richten de Drechtsteden zich
op een CO2 neutrale energievoorziening. Vele partijen werken gezamenlijk om vooruitgang en resultaten te boeken. Kansen worden benut en oplossingen worden bedacht. We
spraken enkele leden van Werkgevers Drechtsteden over de ambitie en ontwikkelingen in
het kader van de energietransitie.

Pon Power
Henk Slettenhaar, HR-directeur bij Pon Power onderschrijft de gestelde doelstellingen vanuit de energietransitie. Het vraagt veranderingen van iedereen. Slettenhaar:
“Wij hebben het productenpakket van Pon Power uitgebreid. Tevens investeren we in het energieneutraal maken
van ons pand. Er zijn zoveel partijen die zich bezighouden
met de energietransitie en verschillende toepassingen en
oplossingen bieden. Het is belangrijk om te investeren in
passende en benodigde toepassingen. Wij hebben dan
ook het digitale concept Thunderbolt ontwikkeld dat ondernemers helpt bij het ondergaan van de energietransitie.
Het begint bij het in kaart brengen van de energiebehoefte,
welke middelen er beschikbaar zijn en vervolgens welke
aanbieders daar dan het beste bijpassen. Thunderbolt

Stout Bouwonderneming

biedt objectieve mogelijkheden en aanbieders.”

Veel bedrijven zullen al nadenken over het energievraagstuk binnen hun eigen bedrijfsvoering. Stout Bouwonderneming is actief in ontwikkeling en realisatie van woningbouw en utiliteitsbouw. Jan Korevaar, commercieel
manager van Stout Bouwonderneming vertelt: “Ons bedrijf
is sinds enkele jaren gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. Dit heeft ons geholpen inzicht te krijgen in onze
CO2-Footprint en het energieverbruik van de organisatie.
Alleen met dit inzicht is het mogelijk om effectieve doelen
te stellen. Mijn advies aan collega leden is daarom ook te
beginnen met het creëren van inzicht en bewustwording
binnen de organisatie. Verder hebben we met de komst
van de energietransitie veel nieuwe kennis en ervaring opgedaan en ook de ketensamenwerking met onze partners
is versterkt. Overigens is de energietransitie slechts één
van de veranderingen in onze sector. Andere ontwikkelingen zijn het circulair en klimaat adaptief bouwen.”
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Ooms Drechtsteden
De Drechtsteden hebben het doel gesteld om voor het
jaar 2050 energieneutraal te zijn. Volgens Ted Rommelse,
directeur van Ooms Drechtsteden is dit een hele ambitieuze doelstelling. Rommelse: “Het is goed om ambitieuze
doelen te hebben. Wanneer tijdens het proces blijkt dat
deze doelen niet haalbaar zijn, dan is bijstellen altijd nog
mogelijk. Het vraagt namelijk ingrijpende veranderingen.”
Als makelaar is hij dagelijks betrokken bij de verhuur en
verkoop van bedrijfsgebouwen. Een ingrijpende ontwikkeling is dat voor 1 januari 2023 de kantoren groter dan 100
m2 minimaal het energielabel C moeten hebben. Voldoet

INTERVIEWS
het pand dan niet aan de eisen, dan mag het per 1 ja-

eveneens bijdragen aan deze energietransitie. Gerard

nuari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt. “De

Mampaey, directeur van Mampaey Offshore Indus-

impact hiervan raakt onze business en die van onze

tries: “Wij maken bijvoorbeeld het aanmeren aan de

klanten. De energieconsumptie is dan ook een cruciaal

wal zonder meertrossen mogelijk door hiervoor mag-

onderdeel bij zowel bestaande als nieuwbouw. Er zijn

neten te gebruiken. In tegenstelling tot het verleden

verschillende duurzaamheidsmaatregelingen. Belang-

kunnen de motoren van een schip dan uitgeschakeld

rijk is om verandering aan te brengen daar waar het

worden. Deze transitie van aanmeren met meertros-

kan en waar het ook nodig is,” besluit Rommelse.

sen naar magnetisch aankoppelen vraagt echter meer
techniek in de organisatie. Daar hebben wij flink in geïnvesteerd. Wij zijn verder ISO 14001 gecertificeerd,
de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Wat ik echter heel belangrijk vind,
is dat de gestelde doelen en ingezette veranderingen
worden gedragen door de organisatie en de medewerkers.”

Mampaey Offshore Industries
De energietransitie raakt zowel particulieren als bedrijven. Mampaey Offshore Industries zorgt voor veiligheid en efficiëntie van de haven- maritieme en offshoreindustrie. Zij biedt oplossingen en producten die

27

VAN DE BESTUURSTAFEL
Afscheid
"Al weer ruim tien jaar geleden ben ik als management assistente gestart bij Barbara Keuzenkamp.
Daarbij was Werkgevers Drechtsteden een van de grootste organisaties waarvoor ik mocht werken. Van het brainstormen over nieuwe bijeenkomsten tot het werken als
eventmanager tijdens bijvoorbeeld de Industriedag en van
het redigeren van de Slagkracht tot het zoeken naar een
locatie voor de bestuursvergaderingen. Zeer gevarieerd
en allemaal even leuk!
De dinnerdate en de bijeenkomsten van en voor het WD
SecretaresseNetwerk zijn mijn trots. Van het bedenken
van het thema en de locaties tot het uitvoeren, daar had
ik mogelijk nóg meer plezier in. Het werken voor de WD
met haar betrokken bestuur is een feestje. Nog maar voor
even. Want mijn echte passie is HR en daar ga ik vanaf
september graag verder mee. Voor mijn andere werkgever
House of Lords doe ik het HR gedeelte al heel wat jaartjes:
van A tot Z alle personele aangelegenheden van dit prachtige bedrijf. Daar zal ik mijn werkzaamheden uitbreiden.
Daarom, met een kleine traan, wil ik jullie allen gedag zeggen en bedanken voor de super fijne samenwerking de
laatste tien jaar. Wie weet tot ziens!"
https://nl.linkedin.com/in/wieske-welbedacht-1415611b
Met zonnige groet, Wieske Welbedacht

VAN DE BESTUURSTAFEL
De slagkracht van Stichting Drechtsteden Onderneemt
Inmiddels bestaat de stichting Drechtsteden Onderneemt al weer een jaar en heeft de
stichting de eerste jaarvergadering met Werkgevers Drechtsteden erop zitten. Het is letterlijk en figuurlijk tijd om de balans over het gedeeltelijke boekjaar (oprichtingsdatum 26
april 2018) op te maken. Er is veel tijd en geld geïnvesteerd in het opstarten van projecten.
En wat het belangrijkste is, gelukkig niet zonder succes.
E-facturatie is opgestart en de stichting heeft vrijwel

innovatie begint bij praktische zaken, die niet zover

onmiddellijk subsidie verworven van het innova-

van je af hoeven te liggen. Ik verwacht dat de digitale

tiefonds Smart City. Dit is een goed begin en geeft

transformatie best nog heel wat verrassingen in zich

de burger ook de nodige moed. In Nederland zijn er

zal hebben. Ik vergeet blockchain nog te noemen dat

best een aantal aanbieders van software voor elek-

reeds nu veel aardige toepassingen kent, die we nu

tronisch factureren, maar de aanbieders werken met

al gaan gebruiken in de vorm van het valideren van

verschillende talen. De stichting heeft nu het initiatief

documenten, diploma’s, etc.

genomen om kleine en grote organisaties in de regio
te informeren, te stimuleren en hulp te bieden bij het

Het meest aansprekende project is momenteel de

oppakken van dit elektronisch factureren met als be-

waterstof vulpunten. De eerst subsidies zijn momen-

langrijk onderdeel de bouw van een ICT platform dat

teel toegekend in de vorm van Smart City en Benefic

fungeert als een regionale “super” hub. Dit platform

subsidie. We maken verder een goede kans op DKTI

moet organisaties gaan faciliteren bij de omzetting

subsidie. Het is heel belangrijk dat de betrokken on-

van alle soorten facturen (papier, PDF en verschillen-

dernemers bij hun initiatieven worden gefaciliteerd

de in gebruik zijnde UBL versies) naar één digitale

om de periode te overbruggen tot er voldoende wa-

UBL-versie facturen in de regio. Na de zomervakan-

terstofvoertuigen zijn om de vulpunten te laten ren-

tie zult u een uitnodiging ontvangen voor een semi-

deren. De investeringen liegen er immers niet om.

nar waar u nadere informatie zult ontvangen.

Ook bij dit project ziet men dat er uit het project weer
nieuwe ontwikkelingen voortvloeien. Ik denk dan aan

Feitelijk ligt het E-facturatie project dicht tegen een

de productie van waterstof en onderdelen voor de

ander project aan namelijk Digital Mainport Drecht-

waterstof vulpunten zoals flowmeters, etc. Ook an-

steden. Dit is een veilig regionaal platform voor heel

dere toepassingen van waterstof hebben onze aan-

veel ICT diensten. Cybersecurity is essentieel voor

dacht. Het laatste woord over waterstof is dan ook

samenwerking tussen overheid, bedrijven en instel-

nog niet gezegd.

lingen in de Drechtsteden. Als je minder wilt mailen,

Wij hebben bij de uitvoering van dit project ook zelf

vergaderen, formulieren invullen en databestanden

het nodige geleerd. Een belangrijke les is dat het

wilt bijhouden, zal men niet ontkomen aan een on-

project zo concreet mogelijk gemaakt moet worden

gekende digitale transformatie. Een ontwikkeling die

en er goede afspraken over tijd en kosten moeten

de manier waarop we leven en werken ingrijpend

worden gemaakt. De vrijblijvendheid wordt hierdoor

gaat veranderen. Werkgevers Drechtsteden en de

weggenomen en de kansen op succes nemen hier-

stichting Drechtsteden Onderneemt willen zich goed

door toe. Dit is ook de reden dat - nadat aan de in-

op deze nabije toekomst voorbereiden door met be-

novatietafels vrijblijvend is gefilosofeerd over een

hulp van innovatietafels kansrijke mogelijkheden te

kansrijke ontwikkelingen en er een globale visie is

ontwikkelen. Concrete projecten zullen daarna daad-

ontwikkeld - de visie moet worden vertaald naar con-

werkelijk worden aangepakt en gerealiseerd. Dit pro-

crete doelen met een realistisch tijdpad. In feite is

ject richt zich niet alleen op de ICT branche, maar

er sprake van een plan van aanpak dat wordt vast-

ook op gebruikers, die mogelijkheden zien voor hun

gelegd in een ontwikkelingsovereenkomst tussen de

onderneming en zelf iets willen ontwikkelen. Echte

stichting en de deelnemers. De onderhandelingen

Gert Jongeneel
Voorzitter Stichting
Drechtsteden Onderneemt
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over de ontwikkelingsovereenkomst zelf dragen op

inbreng van diverse partijen samen. Dit hoeft geen

deze wijze bij aan de concretisering en realisatie van

super specialistische kennis te zijn. Juist het samen-

het project.

brengen van verschillende disciplines leidt soms tot
verrassende resultaten. De stichting kan met behulp

Het bestuur van de stichting staat er voor open om

van kennis al dan niet van derden, mankracht, sub-

met u van gedachten te wisselen over mogelijkhe-

sidies en cofinanciering helpen om het project te

den die u ziet en met behulp van de stichting zouden

realiseren.

kunnen worden uitgevoerd. De stichting brengt de

Innovatietafel Digital Mainport
De innovatietafel Digital Mainport Drechtsteden (www.digitalmainport.nl) richt
zich op slim(mer) gebruik maken van digitale infrastructuur
Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de digitale

Energy) netwerk in ontwikkeling waarbij door middel

infrastructuur zoals glasvezel, internetdiensten, ga-

van sensoren veilig sensor data kan worden getrans-

ming, data centers, sensor techniek, etc. bij uitstek

porteerd. De eerste pilots met het meten van lucht-

een economische driver met grote waarde voor de BV

kwaliteit en grondwaterhoogte door middel van peil-

Nederland is. Dat geldt helemaal voor de regio Drecht-

buizen zijn inmiddels gestart. Dit is een heel universeel

steden doordat er in onze regio een onafhankelijk

toepasbaar stuk techniek: voor het meten van bloed-

glasvezelnetwerk beschikbaar is en een groot aantal

druk op afstand of het uitlezen of een vuilcontainer vol

dienstverleners op ICT vlak actief zijn. Ook het onder-

is, is een vergelijkbare digitale infrastructuur randvoor-

wijs (o.a. HBO) richt zich steeds breder op deze sector.

waardelijk. Door dit regiobreed te doen is er een groot
schaalvoordeel te halen waardoor pilots eenvoudiger

De afgelopen periode zijn een aantal bijeenkomsten
in groter verband georganiseerd om ideeën en deelnemers te inventariseren. Daaruit zijn een hele reeks
overleggen in kleiner comité gerold. Een mooi voorbeeld is het initiatief voor een 'Digital Trust Center' om
meer besef van de gevaren en risico’s van cybercri-

gestart en opgeschaald kunnen worden.

Na de bijeenkomst van het Drechtsteden on
Chain initiatief is de WD nu ook begonnen met
het futureproof en veilig maken van de digitale
communicatie.

me onder de aandacht te brengen. Binnen dit project

Wat is Drechtsteden on Chain?

werken bedrijven en HBO Drechtsteden actief samen.

De digitalisering van onze samenleving brengt he-

Hier is ook een gezamenlijke subsidie aanvraag voor

laas ook nieuwe en geavanceerde vormen van fraude

gedaan.

met zich mee, ook in de Drechtsteden. Dagelijks worden we geconfronteerd met zaken als nep-facturen,

In mei en juni zijn er Digital Mainport Lunches georga-

CEO-fraude, data-manipulatie en onrechtmatige toe-

niseerd met een mooie mix van een presentatie van

gang tot systemen.

een concreet project, update van de stand van zaken
en ruime netwerk mogelijkheden.

Om deze bedreigingen te bestrijden is het initiatief Drechtsteden on Chain gestart. Het idee achter

Ook is een regio dekkend LoRa (Long Range, Low
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Drechtsteden on Chain is een regionaal programma
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voor ondernemers. Het hoofddoel is het wegnemen

bekendere spelers als CMS Law, IBM, LTO network,

van de kans op fraude bij digitale bestanden en pro-

Axveco, ING, Rabobank en KPN.

cessen, zodat innovatie vrij baan heeft.

Ook mee doen?

Weg met de spookfacturen

– de Drechtsteden voorop laten lopen op innovatiegebied?

Vanaf heden zijn de contributiefacturen voor het lid-

– een oplossing tegen spookfacturen, data-manipu-

maatschap van Werkgevers Drechtsteden nu ook

latie en digitale fraude?

beveiligd tegen frauduleuze handelingen. Hiervoor

– uw naam verbinden aan een positief project met

wordt de V-ID validatie service gebruikt. Heeft u ook

goede zichtbaarheid en directe meerwaarde?

zo’n factuur van de WD ontvangen? Dan kunt u de
echtheid nu controleren door de factuur aan te bie-

Neem dan contact op met Marnix van den Berg via

den op https://www.v-id.org/ .

service@v-id.org of via https://about.v-id.org voor

V-ID en AVG

meer informatie.

De Europese Commissie is onlangs gestart met een

Dit initiatief komt tot stand met behulp van de nieuw-

eerste verkenning richting specifieke wetgeving voor

ste technieken op het gebied van beveiliging, zoals

AVG/GDPR compliant blockchain toepassingen. Te-

blockchain en document hashing. Het software-

gelijkertijd is vorige week op 28 maart in Amsterdam

bedrijf V-ID zorgt voor technische ontwikkeling en

een programma gestart met het doel om een best

ondersteuning. Jongeneel Advocaten treedt op als

practice framework te ontwerpen voor GDPR com-

juridische partner en regionaal glasvezelnetwerk Vit-

pliancy in blockchain toepassingen.

rumNet zorgt voor de infrastructuur.

Dit programma, genaamd Deepdive GDPR, werd ge-

De Werkgevers Drechtsteden staan achter dit initia-

host door CMS Law en LTO Network en bestond uit

tief en IMC speelt hierin een ondersteunende en en-

een brainstormsessie met zo'n 40 experts. De deel-

thousiasmerende rol. V-ID is sinds kort ook partner

nemers waren juristen, techneuten, consultants en

van Digital Mainport, meer hierover op

use case experts afkomstig van V-ID, maar ook van

https://www.digitalmainport.nl.
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Let’s make
a deal today

Invest in the
Drecht Cities
www.dealdrechtcities.nl
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EEN DAG UIT HET LEVEN VAN...
...Esmeralda Brand
Eigenaresse van The Flying Dutchman @Work
Bemiddelingsspecialist in beveiligingspersoneel
Elke dag gaat mijn wekker om 06.45 uur. Soms ben ik

is hierbij betrokken en denkt mee in het on boarding

al eerder gewekt door de wekker van mijn man rond

programma. Ik hou me vooral bezig met de aanstu-

05.30 uur en als ik de slaap niet meer kan vatten, dan

ring en dat mijn mening daadwerkelijk door het team

ga ik er ook uit, spring ik onder de douche of ga ik

gedeeld wordt draagt bij aan ons succes. Ik ben trots

eerst sporten. Rond 08.00 uur fiets ik naar kantoor als

op wat we tot nu toe hebben neergezet en bereikt. We

ik geen afspraken buiten de deur heb, ik woon en werk

hebben nog veel verdere stappen te maken maar we

namelijk in Sliedrecht. Op de fiets even een geniet mo-

zijn op de goede weg. Ik zeg dan ook altijd “Onderne-

mentje, een frisse neus halen aangezien ik best lange

men is continue het gaspedaal intrappen”.

dagen maak achter mijn computerscherm. We beginnen de ochtend met een gezond theetje. Vorig jaar zijn
we verhuisd en mijn man heeft het huiselijk ingericht,
de werkplek is heel prettig.
Als iedereen aanwezig is, nemen we even de dag door,
de prioriteiten worden gesteld. Welke klanten gaan we
benaderen, hoeveel sollicitatiegesprekken staan er
gepland en hoe gaan we dit onderling verdelen. We
spreken iedere sollicitant persoonlijk, hier investeren
we in en hebben korte communicatielijnen. Voor het
plaatsen van een beveiliger zijn we soms 4 tot 6 weken verder in verband met de screening.
Tussen de middag lunchen we met elkaar, iedereen
denkt hier aan zijn of haar gezondheid en sla staat
bijna elke dag op het menu. We zitten inmiddels met
7 medewerkers op kantoor. The Flying Dutchman @
Work is in december 2017 opgericht en in een korte
tijd zijn we gegroeid naar 100 man beveiligingspersoneel. Elke dag zijn we bezig met een professionaliseringsslag, onze processen zijn volledig geautomatiseerd, we werken met een clean desk principe, op
kantoor zijn ook maar 2 kasten aanwezig. Momenteel
zijn we bezig met een marketing plan om ons bedrijf
landelijk op de kaart te zetten, zowel beveiligers als beveiligingsbedrijven moeten van ons bestaan afweten
en dat wij de bemiddelingsspecialist zijn in beveiliging.
We werken met het team de sales funnels uit, iedereen
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Hoe blijft de WD u binden en boeien?
Net als iedere organisatie wil Werkgevers Drechtsteden niet alleen meer aanhang, maar
ook tevreden leden. Daarom vroegen wij aan verschillende leden: ‘Wat kan WD doen om u
als lid te blijven binden en boeien? En hoe kan die uitdaging het beste worden ingevuld?’
lijkt me ook fijn om inspiratie op te doen over een
bepaald onderwerp binnen de WD. Bijvoorbeeld hoe
een ander type onderneming in dezelfde branche de
zaken aanpakt en kansen benut. Het kost tijd, maar
ik verwacht dat het wel zijn vruchten afwerpt. Omdat
de prioriteit toch bij je eigen onderneming ligt, kom ik
zelf niet zo snel in actie. Ik vermoed dat als ik gebeld
zou worden met de vraag; ‘zou je mee willen doen?’
de kans groot is dat ik wel aan zou schuiven. Ik denk
dat ik het bekende duwtje in de rug nodig heb en ik
zou het prettig vinden als dat vanuit de WD komt.”

David van Wijngaarden – Bibelot
“De bijeenkomsten van de WD die ik heb bijgewoond,
bijvoorbeeld in het Postillion Hotel, zijn van een hoog
niveau en goed georganiseerd. Ook de manier van
communiceren spreekt mij aan, zo vind ik het magazine Slagkracht erg prettig om te lezen. Er zijn
leuke rubrieken en interviews die mij bevallen. Ik
moet bekennen dat ik meer uit mijn lidmaatschap
kan halen en vaker bij bijeenkomsten aanwezig zou
moeten zijn. De innovatietafels vind ik een goed initiatief, echter zou ik zelf niet zo snel een onderwerp
agenderen. Als ik een persoonlijke uitnodiging zou
ontvangen is de kans groter dat ik hier waarschijnlijk
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wel aan meedoe. Binnen onze eigen branche hebben

Peter Deege - Drechtsteden Accountants

we vergelijkbare bijeenkomsten en die vind ik erg

“Als ik kijk naar de bijeenkomsten die WD organi-

waardevol. Als ik bij zo’n bijeenkomst ben geweest

seert, heb ik daar echt respect voor. Het is in deze

denk ik steevast; dat zou ik vaker moeten doen. Het

tijd niet makkelijk om mensen aan je te binden en te

INTERVIEWS
activeren. Ik ben zelf betrokken bij een lokale Onder-

te verjongen. Van oudsher zijn er voornamelijk bedrij-

nemers Vereniging en vandaaruit weet ik hoe uitda-

ven aangesloten die langer bestaan en beschikken

gend het is om leden bij de activiteiten te betrekken.

de leden over veel ervaring, zeg maar de gevestigde orde. Er zouden initiatieven ontplooid kunnen

Zelf zou ik graag vaker aanwezig willen zijn bij de

worden en activiteiten worden georganiseerd die

evenementen van de WD, het zijn interessante bij-

ook startups en jongere ondernemers aanspreken.

eenkomsten. Het lukt mij helaas niet altijd omdat

Ik kom uit de regio Amsterdam. Daar zie je meer

ik dan andere prioriteiten moet stellen. Mijn laatste

initiatieven met een kortere looptijd en dat spreekt

bezoek aan een bijeenkomst van de WD was aan de

jongere ondernemers toch meer aan. Als je het blijft

Voedsel en Warenautoriteit en dat viel zeker in de

organiseren zoals we dat altijd al gedaan hebben,

smaak. Tijdens het evenement was er veel ruimte

creëer je een achterstand.

om te netwerken en om kennis op te doen. Dat vind
ik heel prettig. Zo vind ik de Inspiratiedag ook interessant. Doordat dit een hele dag in beslag neemt, is
het voor mij lastig om er het gehele programma bij te
zijn. Vanuit het WD begrijp ik waarom ze er een hele
dag voor uittrekken, juist dan heb je de tijd om je te
verdiepen in nieuwe onderwerpen en initiatieven en
is er meer ruimte om te netwerken. Eigenlijk zou ik
er gewoon tijd voor moeten maken. Datzelfde geldt
voor de innovatietafels, ondanks dat ik verwacht dat
ik bij deze gesprekken minder aansluiting zal vinden
omdat de initiatieven weinig raakvlakken hebben
met mijn eigen branche. Voor de doelgroep van het
WD zijn ze echter wel heel geschikt. Ik heb eigenlijk
geen tips voor de WD, ik vind dat ze het hartstikke
goed doen!”

Het zou misschien helpen een enquête uit te zetten
bij bestaande leden hoe zij denken nieuwe en jongere ondernemers te benaderen en bij de WD te betrekken. Ook voor de inhoud van de enquête zou hulp
gezocht kunnen worden bij de leden. Daarnaast kan
de WD onderzoeken welke bedrijven er nu lid zijn,
welke bedrijven er zijn gevestigd in de regio, en hoe
oud ze zijn.
Door terug te halen hoe de WD is ontstaan en wat
het doel was, zal er weer veel duidelijk worden. Zo
zou de WD meer kunnen fungeren als spreekbuis
van de regio. Bijvoorbeeld voor innovatieve projecten
en scholen. Moedig ondernemers hiervoor aan en
laat ze een kennisbron voor andere leden zijn.”

Derk de Haas - Auto Indumij
“De WD is een actieve werkgeversclub die voldoende
activiteiten ontplooit voor haar leden. Ook weten zij
mensen goed voor hun activiteiten te interesseren.
De WD heeft voor mij toch wel een aparte status. De
manier waarop zij werkgevers weten te betrekken bij
hun netwerk is knap. Dat is namelijk in deze tijd echt
uitzonderlijk geworden. Helaas heb ik zelf niet altijd
voldoende tijd om aan alle activiteiten mee te doen
en bijeenkomsten te bezoeken. Maar na elk bezoek
ben ik alleen maar tevreden. Ga vooral zo door!”

Arjan Dekker - Scheepswerf Slob
“Ik heb bewust gekozen voor de WD. Bij andere clubs
is er soms teveel ‘geneuzel’ en dat is niet zo bij de
WD. Het is een prima platform dat zich naar mijn mening nog verder kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld door
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