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Een bank die met u
samen werkt

Als coöperatieve bank gelooft de Rabobank in de kracht van het collectief. Samen
bereik je immers meer dan alleen. Daarom kunt u niet alleen gebruik maken van onze
kennis, maar ook van de kennis van onze klanten. Zo komen we samen verder.

Een aandeel in elkaar
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Aanleveren kopij vóór week 35
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Druk: Drukkerij Dekkers van Gerwen

en haar kennis en
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De Rabobank biedt u de kracht van de coöperatie.
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Postbus 931
3300 AX Dordrecht
T: (078) 639 00 33
F: (078) 639 03 34
E: Info@werkgeversdrechtsteden.nl
www.werkgeversdrechtsteden.nl
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Koningsdag 2015 prachtige promotie
voor de Drechtsteden
Fantastisch zoals onze regio zich op de kaart heeft gezet
op Koningsdag. Heel Nederland heeft kunnen zien wat de
Drechtsteden in huis hebben. En dan bedoel ik
natuurlijk vooral wat ondernemingen in dit gebied
allemaal presteren. Meer dan 2,5 miljoen tv-kijkers
trok de live-uitzending. Zoveel ‘free publicity’ hebben
we nog nooit gehad. We zijn al enkele jaren bezig om
de Drechtsteden te promoten als maritiem cluster. Met
de Grande Parade van schepen die langs de op het
Groothoofd gezeten Koninklijke familie trok, kreeg dat
cluster ook een gezicht. En natuurlijk is dat nog maar
een deel van de werkelijkheid want er gebeurt in de
Drechtsteden nog veel meer. Maar ik ben ontzettend blij
met deze vlekkeloos verlopen promotie van onze regio.
Toen ik destijds hoorde dat koning Willem-Alexander
Dordrecht had uitgekozen om hier de eerste Koningsdagnieuwe-stijl te vieren heb ik direct contact gezocht met
burgemeester Arno Brok. Als WD bieden wij de steun
van het bedrijfsleven aan om deze dag tot een succes
te maken, beloofde ik hem. Dat heb ik geweten! Bij
de voorbereidingen van Koningsdag ben ik heel vaak
uitgenodigd om het programma concreet in te vullen.
Wat daarbij beslist hielp was dat ik heel veel enthousiasme waarnam bij bedrijven die om medewerking
werd gevraagd. En dat heeft op 27 april tot een prachtig
resultaat geleid. Voor mijzelf was die dag ook bijzonder
omdat ik als ‘gastcommentator’ voor de NOS-tv uitleg
mocht geven over wat er tijdens de vlootschouw op de
buis te zien was. Als WD-voorzitter geef ik een groot
compliment aan burgemeester Brok die zich steeds sterk
heeft gemaakt voor het inzoomen op onze maritieme
sector op Koningsdag. Dat is wat mij betreft voortreffelijk gelukt. De prachtige tv-beelden van de Drechtsteden
hebben de aantrekkelijkheid van dit gebied als

vestigingslocatie opnieuw geëtaleerd. Tegen onze leden
zeg ik dan ook: doe uw voordeel met deze promotie van
stad en streek. En help mee om de WD sterker te maken
door collega-ondernemers lid te maken van onze organisatie. Want samen staan we zoveel sterker.’’

INHOUDSOPGAVE
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koningsdag 2015
een geweldig succes!

Als u dit artikel leest, dan is Koningsdag 2015 al weer even geleden. Wat altijd al een gezellige, vrolijke en heerlijke dag
is, was dit jaar extra bijzonder omdat we de Koning en zijn familie mochten ontvangen in Dordrecht om Dordrecht en
de Drechtsteden te tonen.
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Koningsdag nieuwe stijl moest anders worden dan voorheen. De
Koning had er zelf goed over nagedacht en ons een aantal suggesties
meegegeven bij de aankondiging in oktober 2014. Maar vooral hebben
we zelf invulling mogen geven aan een fantastisch programma dat deze
regio toonde in al haar facetten. Van Maritieme Topregio tot historisch
Dordrecht.
Dat programma hebben we met vele vrijwilligers en bedrijven en
ondernemingen mogen vormgeven. Voor het eerst was een gemeente
leidend in de vormgeving van het programma en wij wilden voor geen
goud missen dat wij ook dé organisator van dit grote evenement
zouden worden. De Koning wilde graag de regio zien; dan moet de
regio daartoe ook met initiatieven komen.
Ik kan u vertellen dat we nog wel een paar Koningsdagen hadden
kunnen vullen met alle ideeën die naar voren werden gebracht. We
moesten dus keuzes maken en hebben dat samen met direct betrokkenen kunnen doen. Gemakkelijk was dat niet.
In de aanloop naar Koningsdag en nu, een aantal weken later, merk je
dat de belangstelling vanuit toeristen, dagjesmensen, ook vanuit de
media, enorm is. We hebben de regio mogen tonen en van vele kanten
hoorden we hele positieve geluiden op hetgeen dat werd getoond. We
hebben, met een enorme inzet van de bedrijven in de regio, goed over
het voetlicht kunnen brengen hoe we in deze regio een belangrijke

bijdrage leveren aan het Bruto Nationaal Product in Nederland. En
welke positie we hebben en claimen in de Europese markt, ook kijkend
richting de grote wereldhavens. Kijkend… en vol trots tonend dat
men echt niet zonder ons kan. En dat we de blik gericht hebben op de
toekomst!
Dordrecht mocht bovendien het nieuwe, gerenoveerde museum Het
Hof van Nederland openen in het bijzijn van de Koninklijke familie. Een
unicum! Een nieuw museum dat van groot belang is voor ons allen,
volwassenen en kinderen, omdat dit museum zo goed duidelijk maakt
wat vrijheid van geweten inhoudt. Enorm van belang in deze tijd van
herdenken en in een tijd waarin er aanslagen worden gepleegd omdat
men niet vrij is een mening te verkondigen.
Langs deze onpersoonlijke weg wil ik allen die hebben meegewerkt
aan de Koningsdag nieuwe stijl dank zeggen voor hun inzet. Hoe groot
en hoe klein die soms was. Namens allen is Koningsdag een geweldige
promotie voor deze regio geworden.
Ik ben een trots mens en tot mijn vreugde constateer ik dat er velen
om mijn heen zeker zo trots zijn op dit gebied. Laten we dat blijven
benutten en uitdragen.

Drs. A.A.M. Brok
Burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de regio Drechtsteden
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parade van de
Drechtsteden

De Grande Parade was een staaltje van Hollands Glorie ‘pur sang’. Zo’n
75 schepen of andersoortige vaartuigen trokken in ruim een half uur
voorbij en die hadden allemaal iets met deze stad of met deze regio
te maken… ze zijn hier gebouwd, ze worden hier om uiteenlopende
redenen ingezet, ze gaan de wijde wereld over voor allerlei werkzaamheden of reddingsacties of ze liggen gewoon aangemeerd in de historische havens van Dordrecht. Ook Zwijndrecht, Sliedrecht, Papendrecht,
Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam hebben zich in vol ornaat aan
het Koningspaar gepresenteerd.
De Parade was een Parade van de Drechtsteden… van de cultuur… van
de samenleving en ‘last but not least’ van ons trotse bedrijfsleven.
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De Koninklijke gasten kwamen aan met de Waterbus opgefleurd met
bloemdecoraties van Florensis. De Waterbus werd begeleid door vier
Fokker Fours, 9 stoomschepen als een verwijzing naar Dordt in Stoom
en de rainbowende sleephopperzuiger Strandway van Boskalis.
De echte Parade ging van start met een uitbeelding van het wiegje van
Alblasserdam en Kinderdijk. Gevolgd door de Ark van Noach: vroeger,
als het water hoog kwam, brachten boeren uit de omgeving hun vee in
Dordrecht in veiligheid en dus werd deze stad, die burgers, boeren én
dieren beschermde tegen het water, ook wel liefkozend ‘Ark van Noach’
genoemd.

Het thema ‘baggeren’ werd geïntroduceerd door de stoombaggermolen ‘Friesland’ van het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht. Want
baggeren en het Drechtstedengebied zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het is een vak waar veel kennis van zaken voor nodig is
en baggeraars in deze regio zijn dan ook graag geziene vakmensen
over de hele wereld. De sleephopperzuiger de ‘Amazone,’ eigendom
van Baggerbedrijf de Boer uit Sliedrecht en gebouwd door IHC uit
Kinderdijk liet de trots zien van de regio. Het Waterschap Hollandse
Delta toonde met de Kreeft van Boskalis waar Nederland goed in is,
namelijk bescherming bieden tegen hoog water.
De duwboot Rene Siegfried gebouwd bij scheepswerf De Biesbosch, in
gebruik als Museum voor de Binnenvaart, was het eerste schip in het
thema binnenvaart, ook héél belangrijk in onze regio. Gevolgd door
de innovatieve Eiger-Nordwand van de Danser Groep uit Sliedrecht.
Op het schip een banner van Oceanco, wereldwijd befaamd vanwege
de prestigieuze jachten. De Aquapolis van Contargo uit Zwijndrecht
was speciaal geladen met 500 oranje containers, met de tekst ‘Zoals
het water is voor Zwijndrecht, zo zijn de bijen voor het leven.’ van de
Zwijndrechtse auteur Mohammed Benzakour.
Heerema was de eerste presentatie in het thema ‘industrie. Een
zeeponton van sleepbedrijf Muller was beladen met een 800 tons
PAU (pre assembled compressor unit) van Heerema uit Zwijndrecht.
Het kraanschip Ahoy 50 van het Zeehavenbedrijf Dordrecht was één
van de aardigste inzendingen. Het schip draaide zelf om haar as
en ook de giek draaide rond met de tekst ‘Wij geven u een rondje’.
Mampaey Offshore Industries uit Dordrecht was één van de laatste
bedrijven toegelaten tot de Grande Parade. Op de Valburg, gebouwd in
Papendrecht, was het unieke aanmeersysteem Docklock van Mampaey

aangebracht, een systeem ontwikkeld om de veiligheid van het
aanmeren te vergroten. De inzending van Veth Propulsion was ronduit
spectaculair met de twee flyboarders die de aandrijfkracht van Veth
symboliseerden.
Zeven schepen representeerden de verenigde watersport in Dordrecht
en de regio. Aangevuld met het voormalige Koninklijk Jacht ‘Piet
Hein’. In de Grande Parade vaart ook het passagiersschip ‘Avalon
Expression’ mee. Het is één van de meest luxe riviercruise-schepen
die in Europa varen, gebouwd door Den Breejen Shipyard uit
Hardinxveld-Giessendam.
Onder het mom van’ de Koning gaat niet naar de Biesbosch, dus komt
de Biesbosch naar de Koning’ had het Nationaal Park De Biesbosch
speciaal een aaibare bever van 4 x 10 meter laten bouwen. De bever
is het icoon van de Biesbosch. Er deden meer instellingen mee, zoals
het Medisch Museum, Dordt Sport met een speciale app, de gemeente
H.I. Ambacht met popkoor Re-flax, turnvereniging O&O uit Zwijndrecht,
Duurzaamheidsfabriek/Da Vinci College. Onderwijsmuseum en
Werelderfgoed Kinderdijk. De veiligheidsdiensten, waaronder KNRM,
KRVE, Loodswezen en Veiligheidsregio sloten de Grande Parade
bijna af. De rij van het prachtspektakel werd gesloten door de ‘Seven
Sun,’ gebouwd door het Royal IHC. Een oud zeemansgebruik werd in
ere hersteld: een fles met een boodschap werd overboord gegooid
bestemd voor de jarige Koning.

Rick Naaktgeboren
Programmamanager
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industriedag 2015

Zet alvast in uw agenda Industriedag 2015, woensdag 28 oktober
Het is een lastige opgave om na het succes van de Industriedag van vorig jaar wederom een interessante dag neer te
zetten. Toch gaan we de uitdaging aan en ik denk te kunnen beloven dat het ons toch weer gaat lukken.
Werkgevers Drechtsteden bestaat dit jaar 70 jaar en wil dit graag
vieren met alle werkgevers in de Drechtsteden. Wij doen dit door de
jaarlijkse Industriedag van 28 oktober aanstaande open te stellen voor
een breed publiek van werkgevers in onze regio. Als centraal thema
voor deze dag is gekozen voor ‘VERBINDEND ONDERNEMEN’. Een
motto dat de WD al jaren uitdraagt en in de praktijk tot mooie resultaten en succesvolle lobby heeft geleid. Door samenwerking ontstaat
verbinding hetgeen bevorderlijk werkt op velerlei fronten zoals lobby,
effi ciency, innovatie, duurzaamheid, en dergelijke. We zouden het
ongelofelijk leuk vinden als er veel werkgevers in de regio gehoor
geven aan onze oproep om te komen zodat we het motto “verbindend
ondernemen” in alle opzichten tot uitdrukking kunnen laten komen.
Het belooft een feestelijke dag te worden. We gaan weer een heel
circus voor u optuigen zoals u dat in de afgelopen jaren van ons
gewend bent. De locatie blijft gewoontegetrouw geheim. U wordt met
bussen naar de locatie vervoerd en aan het eind van de middag weer
in Dordrecht afgeleverd. De hele dag zullen vooraanstaande sprekers
vanuit diverse invalshoeken het thema belichten en uiteraard zal er ook
voor het nodige entertainment worden gezorgd. De Industriedag 2015
levert u naast een inhoudelijke boodschap over het thema ook een
prachtig platform om uitgebreid te netwerken met werkgevers en
bestuurders in de regio. In voorgaande edities van de Industriedag
kregen we veel verzoeken van organisaties die graag wilden deelnemen
maar geen WD-lid zijn en WD-leden die graag relaties mee wilden
nemen. In dit jubileum jaar willen we daar allemaal graag gehoor aan
geven: deelnemers van bedrijven die geen lid zijn van de WD kunnen
eenmalig deelnemen voor €100,- p.p.

en diensten voor specifieke, regionale toepassingen. En ja, hoe kan
het ook anders, Drukkerij Dekkers Van Gerwen wil voor de WD weer
het programmaboekje drukken. Ieder jaar bij het verlaten van de
Industriedag wordt dit door Harjan Dekkers weer voor het volgende
jaar toegezegd. We realiseren ons dat dit ieder jaar weer een aanzienlijke sponsorgeste is, waarvoor dank. Na een aantal jaren heeft COOKS
CrossOver Communicatie het stokje overgepakt om ons dit jaar te
verrassen met de opmaak van het programma boekje en het ontwerp
van de voorkaft. De sponsorbrief is inmiddels bij u op de mat gevallen.
De eerste advertenties en verzoeken voor stands zijn alweer ingediend.
De Petit fours de prijsvraag zijn inmiddels al vergeven maar er zijn
nog tal van andere mogelijkheden om uw bedrijf onder de aandacht te
brengen. Vindt u het leuk om dit jaar uw bedrijf eens verbindend onder
de aandacht te brengen? Ik houd me warm aanbevolen om over de
mogelijkheden met u te brainstormen. Ook dit jaar hopen we er samen
met uw hulp weer een prachtige dag van te mogen maken.

Barbara Keuzenkamp
secretaris Werkgevers Drechtsteden

De hoofdsponsor voor deze dag heeft zich al gemeld en dat is dit jaar
Vitrumnet. VitrumNet levert regionale glasvezel en ICT producten

Vitrumnet trotse hoofdsponsor industriedag
VitrumNet exploiteert het regionale Breedband Drechtsteden glasvezelnetwerk. Een uniek, hoogwaardig en 100% onafhankelijk glasvezel
netwerk in de regio Barendrecht - Drechtsteden - Gorinchem.
Uniek door het regionale karakter en de ongekende mogelijkheden
die dat biedt tot het maken van verbindingen. Warme verbindingen
waarin personen en (IT) dienstverleners tot slimme en toekomstvaste
regionale oplossingen komen en ook technische verbindingen als het
gaat om het glasvezelnetwerk zelf. Het wonderlijke van een glasvezelnetwerk is dat het - hoe mooi ook - uiteindelijk alleen maar
verbindingen maakt tussen locaties. Niets meer en niets minder.
De magie ontstaat door wat er mee gedaan wordt op en tussen die
twee locaties. Mooie en heel hoogwaardige oplossingen die
fantastische mogelijkheden bieden, met name voor regionaal georiënteerde vraagstukken.
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Dit jaar is een extra bijzonder jaar voor de Werkgevers Drechtsteden.
Een lustrum jaar waarbij de bedoeling is dat er nog meer aandacht gaat
naar een mooie en memorabele Industriedag. Het thema is VitrumNet
op het lijf geschreven. Eigenlijk is het thema VitrumNet: verbindend
ondernemen. VitrumNet kan niet bestaan zonder verbindingen.
Wij zijn daarom blij dat we in dit jubileumjaar hoofdsponsor van de
Industriedag mogen zijn. We ontmoeten u graag op de Industriedag!
Duurt dat te lang neem dan even kijkje op VitrumNet.nl.

terugblik op bijeenkomst drechtwerk

Bedrijfsbezoek Drechtwerk
nuttig en boeiend!
Samen met ongeveer 50 werkgevers ben ik donderdag 19 februari te gast geweest bij Drechtwerk in Dordrecht. De
grote belangstelling voor deze bijeenkomst bleek meer dan terecht. Het programma bood immers niet alleen heel
nuttige informatie over hoe om te gaan met de Participatiewet, maar ook een boeiend kijkje achter de schermen van
gastheer Drechtwerk. Theorie en praktijk vulden elkaar, in een goed gevulde zaal met presentaties en tijdens een
uitgebreide rondleiding langs twee afdelingen van het bedrijf, uitstekend aan.
Na de ontvangst in de zaal, bezochten we eerst de afdeling Food.
Voordat we daar naar binnen mochten, werd uitgelegd hoe
belangrijk omgaan met hygiëne is op een dergelijke afdeling. Dat geldt
niet alleen voor de medewerkers, maar natuurlijk voor alle bezoekers.
En dus kregen we allemaal een witte jas aan, een muts op het hoofd
en moesten ook eerst nog de handen gewassen worden om toegang te
krijgen.
In volledige outfit binnen aangekomen, kregen we van de direct
leidinggevende uitleg over de verschillende productielijnen van de
afdeling Food. Met een aantal grote ketens zijn contracten afgesloten
voor het in- en ompakken van hun producten. Leuk was het om te
ervaren, dat voor mij herkenbare producten die ik koop, hier worden
ingepakt. En nog leuker was het om te zien met hoeveel plezier
iedereen daar aan het werk is en gewoon onverstoorbaar doorgaat als
er vreemden op de werkvloer rondlopen.
Deel twee van de uitgebreide rondleiding vond plaats op de afdeling
Assembley Partner. Opvallend was hier om te zien, met hoeveel
machines er wordt gewerkt die speciaal voor de gebruikers van
Drechtwerk zijn ontworpen. Zoals bijvoorbeeld om printplaten te
fabriceren, maar ook een zonnebank voor in de douche. Op deze
afdeling werken voornamelijk mensen die interesse hebben in meer
technische producten. Sommige medewerkers vertelden vol trots over
hun werkzaamheden en de producten die zij op hun afdeling maken.

Terug in de zaal ging het programma verder met een uitgebreide
presentatie over de gevolgen van de Participatiewet. Daarbij werd
ook bijzondere aandacht geschonken aan de wijze waarop UWV en
Baanbrekend, werkgevers over dit onderwerp kunnen adviseren.
Bijvoorbeeld op welke manier een werkgever mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt een kans kan bieden. Met dat belangrijke
onderwerp ben ik zelf ook dagelijks bezig.
Marcel van Gogh, directeur van kringloopwarenhuis Opnieuw & Co,
deelde ook nog een mooi praktijkvoorbeeld met zijn mede-ondernemers. Hij nam ons mee in de wijze waarop hij binnen zijn organisatie
juist mensen met een grote afstand een mooie kans gegeven heeft om
weer actief deel te nemen aan de maatschappij, door het bieden van
verschillende functies op verschillend niveau. Soms als echte baan,
maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een leerwerkplek. Er wordt
vooral gekeken naar de mogelijkheden van iemand, en hoe deze zijn in
te passen binnen zijn organisatie.
Al met al een interessante en zeer leerzame bijeenkomst over een
belangrijk onderwerp voor ons als werkgevers.

An van Dam
Manager Werkgeversdienstverlening Drechtsteden
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Terugblik op WD CafÉ bij raaak

onstuimig begin
van de zomer
Op 2 juni jl. opende Raaak Personeel haar deuren tijdens het inmiddels
zo vertrouwde WD café. De meteorologische zomer mocht dan officieel
begonnen zijn, daar was vooralsnog weinig van te merken. Een straffe
wind liet de door Raaak buiten geplaatste banieren stevig klapperen.
Voor voldoende parkeerruimte was gezorgd en toen de gasten eenmaal
door de kleurrijke oranje deur binnen liepen brak de zon alsnog
figuurlijk door. Een accordeonist gestoken in maritieme outfit zorgde
voor een zomerse muzikale omlijsting. Genietend van een sprankelend
glaasje bubbels konden de gasten kennismaken met medewerkers
van Raaak en werd het karakteristieke bedrijfspand tot in elke hoek
verkend. Door de wat onstuimige weersomstandigheden was de
BBQ in allerlijl ingeruild voor heerlijke hapjes en versnaperingen van
huiscateraar Kookgemak. In een handomdraai werden gerechten in
de sfeervolle keuken bereid en de opgediende heerlijke hamburgers,
ambachtelijke saté en garnalenspiesjes verwenden de inwendige
mens. Het had wat drukker mogen zijn, het uitblijven van de zonnestralen temperde het bezoekersaantal enigszins. De gasten die er wel
waren hebben in ieder geval genoten en een goede indruk gekregen
van Raaak Personeel. De doelstelling van Raaak om met deze editie
van het WD café de zomer in te luiden is geslaagd. De dag erop begon
de zon te schijnen en liep de temperatuur als snel op tot subtropische
waarden. Dat kan geen toeval zijn!

Zet alvast in uw agenda!!
14 september 2015 DINNERDATE.
Genieten bij onze culinaire leden “thuis”.
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terugblik op masterclass

Middag vol
eyeopeners
Op 24 maart 2015 organiseerden Meeùs Rotterdam en Letselschade.com op het kantoor van de letselschade experts
in Papendrecht een masterclass werkgeversaansprakelijkheid en (het verhalen van) loonschade voor de leden van
WD.
Na het welkomstwoord van Stefan van der Leun van Letselschade.
com verzorgde specialist Bas van Houwelingen van Meeùs als eerste
een presentatie. Hij stond stil bij een aantal cijfers met betrekking
tot arbeidsongevallen. Hoe vaak komen dergelijke ongevallen voor
en in hoeveel gevallen leidt dit tot lichamelijk en/of geestelijk letsel.
In hoeveel gevallen gaat dit gepaard met (langdurig) verzuim en
hoeveel kost dit een werkgever per jaar? Vervolgens werd ingegaan
op wetgeving inzake werkgevers-aansprakelijkheid. Deze gevallen
kwamen tot leven door het behandelen van een aantal arresten,
waarbij werd aangegeven of de werkgever hiervoor al dan niet
aansprakelijk werd gehouden. Tot slot werd de aanwezige werkgevers
een handreiking gedaan hoe zich tegen deze aansprakelijkheid te
verzekeren.
De presentatie werd voortgezet door Iris Blaak en Sander de Groot,
letselschade experts bij Letselschade.com. In het verlengde van de
eerste presentatie legden zij uit op grond van welke aansprakelijkheidsgronden Letselschade.com schade van een persoon met letselschade kan verhalen. Vervolgens werd de overstap gemaakt naar het
onderwerp ‘vergeten geld’. Wanneer een medewerker (tijdelijk of

duurzaam) arbeidsongeschikt raakt, heeft ook de werkgever een
vorderingsrecht op de aansprakelijke partij. Kosten zoals netto
doorbetaald loon, vakantiegeld, bonussen en re-integratiekosten
kunnen verhaald worden op de aansprakelijke partij. Letselschade.com
beoordeelt of verhaal mogelijk is en verricht in het bevestigende geval
de noodzakelijke werkzaamheden, zodat u als werkgever hier geen
omkijken meer naar heeft.
De middag werd afgesloten met een gezellige borrel, waarbij er over de
besproken onderwerpen die middag nog lang werd nagepraat.

Meeùs Rotterdam
contactpersoon: Bas van Houwelingen
T 010 404 02 01
bas.van.houwelingen@meeus.com

Letselschade.com
contactpersoon: Stefan van der Leun
T 078 644 34 40
svanderleun@letselschade.com
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Terugblik op WD (directie-)secretaressenetwerk

Humor en leerzame
communicatie tips
aan de oevers
van de Oude Maas!
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Het WD (directie-)SecretaresseNetwerk is onderdeel
van Werkgevers Drechtsteden. Zelf ben ik nog niet zo
heel lang lid van dit netwerk, maar ik voelde me vanaf de
eerste bijeenkomst meteen geaccepteerd door de groep.
De sfeer is altijd heel gemoedelijk en open. Wat me het
meeste opvalt tijdens deze bijeenkomsten is dat het heel
waardevol is om te leren van elkaars expertises en meer
inzicht te krijgen in hoe iedereen werkt. De bijeenkomsten worden gecombineerd met actuele workshops die
inspirerend zijn. Daarnaast is het ook leuk om eens bij
een ander bedrijf te gast te zijn, om een nieuwsgierig
kijkje te nemen in een andere keuken. Vaak doe je dan
juist ideeën op die ook waardevol kunnen zijn voor je
eigen organisatie.

Op donderdag 16 april waren we te gast in het mooie Patriciërshuis
in Dordrecht. We werden hartelijk verwelkomt door de directeur
Laurens Gooshouwer. Tijdens de rondleiding vertelde Laurens op een
enthousiaste manier hoe er in een Dordts patriciërshuishouden aan
het einde van de 18e eeuw werd geleefd. Het mooiste vond ik de ronde
Maaskamer met het unieke uitzicht op het drukst bevaren drierivierenpunt van Nederland. Met mijn schippersachtergrond voelde ik me hier
als een vis in het water.

gezonde dosis humor. Hierdoor krijg je een vernieuwende kijk op je
eigen communicatie en die van anderen een aanrader!

Na de rondleiding stond er een mix van allerlei heerlijke hapjes van
Nannings klaar in de Maaskamer. De workshop “presenteren” werd
gegeven op de authentieke zolder van het patriciërshuis door Sven
Polak eigenaar van “De Workshopleider”. Sven weet op een enthousiaste manier duidelijk te maken hoe bewuste en onbewuste communicatie werkt door verrassende en leuke oefeningen vol met tips en een

Kortom: Een geslaagde bijeenkomst vol humor en leerzame
communicatie tips in een intiem huismuseum aan de oevers van de
Oude Maas!

Tijdens de afsluitende borrel staat natuurlijk het onderwerp
“Koningsdag in Dordrecht” centraal. Ik heb hier een leuk gesprek over
met Manja van Dordrecht Marketing. Onbegrijpelijk hoeveel zij hebben
moeten regelen om dit speciale evenement in goede banen te leiden.
Petje af voor haar en haar collega’s!

Wendy Beijers
Office Manager FourTop
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terugblik op broodje it

In de nieuwe economie
gaat het om delen
‘Ondernemen in de Nieuwe Economie’; onder deze slogan neemt Koos Leeuwenstein, Managing Director van Cofano,
ons mee in de IT-ontwikkelingen die gaande zijn en de betekenis daarvan die dit voor ons ondernemers heeft. We zijn
daarvoor te gast bij Platform4, de nieuwe omgeving waar Wididi samen met een aantal anderen kantoor houdt.

De verandering van een tijdperk en daarin is Informatietechnologie niet
meer weg te denken; sterker nog het is de aanjager van de ontwikkelingen die gaande zijn en in een veelvoud op ons af komen. Je moet het
even zien voordat je het door hebt, maar niemand kan het ontgaan dat
ontwikkelingen zoals WhatsApp, Coolblue, AirBnB, Uber, 3D printen en
crowdfunding nog maar van heel recent zijn, maar nu al regelmatig het
nieuws vullen. Dat heeft ons wat te zeggen en Koos legt uit dat al die
ontwikkelingen passen in wat hij noemt de Deel Economie.
Wat zijn dan precies de kenmerken van de Deel Economie? Eigenlijk
zitten de kenmerken al in de terminologie besloten: in de nieuwe
economie gaat het om delen, d.w.z. samen werken in optima forma.
Informatie wordt transparant en als die met elkaar gedeeld wordt
ontstaan nieuwe, vaak onvoorspelbare vormen van samenwerking.
Niet een traditionele strakke benadering maar vooral flexibele, op
vertrouwen gebaseerde afspraken. Dat vraagt gewenning waar nog
niet iedereen klaar voor is, maar niet meedoen is geen optie.
Wat dat vraagt van ondernemers? Feitelijk eenzelfde flexibele, transparante en op vertrouwen gebaseerde houding naar medewerkers.
‘Mee werken’ betekent dan ook ‘mee denken’ en ‘mee delen’. Vanuit
die grondhouding ontstaan de mooiste ideeën en oplossingen, zeker
wanneer een klant daar volop in mee participeert. Want ook daarin
worden traditionele klant – leveranciersverhoudingen doorbroken en
ontstaan op partnership gebaseerde constructies. De interne organisatie moet daar dan wel klaar voor zijn en dat vraagt een behoorlijke
andere benadering vanuit het management. De kernwaarden die
Cofano daarvoor hanteert zijn “Samen slimmer werken, Inspireren
en waarderen en Waardecreatie van binnenuit”. Dit leidt tot mooie
IT-producten, want uiteindelijk is dat waar het de klant van Cofano om
gaat.
Eén van die producten is de Intermodale Route Planner die samen
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met het Havenbedrijf Rotterdam is ontwikkeld. Na de zomer wordt een
nieuw product op de markt gebracht waaraan vele jaren is gewerkt
en Koos verwacht dat dit een enorm succes wordt. Vernieuwende IT
mogelijk gemaakt door een vernieuwende kijk op organiseren.
Oftewel, Ondernemen in de Nieuwe Economie!

Over Broodje-IT
“De Broodje IT bijeenkomsten zijn een initiatief vanuit de WD en
worden sinds een aantal jaren één of twee keer per kwartaal gehouden.
De setting is elke keer gelijk: elkaar ontmoeten tussen 12:00 en 14:00u
voor een informatieve en vrijblijvende netwerkbijeenkomst onder het
genot van een broodje. Op deze manier wordt de lunchpauze dubbelop
benut. De onderwerpen zijn altijd IT gerelateerd, maar de bijeenkomsten zijn beslist niet alleen maar voor IT-ondernemers of IT-ers.
Iedereen en elke organisatie heeft tegenwoordig met IT te maken. IT is
ook veel meer dan alleen het technische gedeelte. Door ervaringen te
delen en van elkaar te leren wat wel en niet werkt zijn deze bijeenkomsten heel waardevol.
Nog niet eerder bij een Broodje IT bijeenkomst geweest? Kom gewoon
eens kijken. Zelf geen tijd? Iemand anders van uw onderneming of een
collega ondernemer mag ook altijd aanschuiven.

Peter de Graaf
I4-YOU Business Solutions BV

terugblik op Wdeals

handeldrijven
is niet vies
Onder dit motto eigende een aantal WD leden zich 26 maart een plekje
toe in het mooie, compleet vernieuwde pand van De Giessen Aspect/
ICT te Hardinxveld Giessendam. Directeur Jan Mudde keek met enige
zorg toe hoe er met tafels en stoelen geschoven werd voor de optimale
presentatie.
Ongeveer 15 bedrijven grepen daarnaast de kans om zichzelf kort op
het podium te presenteren. Regionaal zakendoen blijkt als heel prettig
te worden ervaren ook (of misschien wel juist )in dit digitale tijdperk.
Meermalen klonk de oproep om de regio verder te versterken door
elkaar de handel te gunnen!

WDeals biedt je de mogelijkheid om je eigen bedrijf te presenteren
maar geeft je ook gelijk de gelegenheid andere WD leden beter te leren
kennen. Ik hoop dat er volgend jaar nog meer leden van deze gelegenheid gebruik maken!
De leden die er niet waren kunnen gelukkig nog wel profiteren van de
speciale aanbiedingen die gepresenteerd staan op werkgeversdrechtsteden.nl. Ik nodig u graag uit om hier gebruik van te maken.

Tabitha Rozeboom Bos FFP
Hoek en Blok
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nieuws van de bestuurstafel

Geslaagd experiment
Sociale Innovatie Tafel
In de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht is de WD recent een experiment gestart met de Sociale
Innovatie Tafel. Wico van Helden en Bert de Winter, die in het WD-bestuur de portefeuille Economie en Innovatie beheren, organiseerden de lunchbijeenkomst waarvoor elf deelnemers op persoonlijke titel waren uitgenodigd. Wico van
Helden vertelt over de bijeenkomst.
Het idee ontstond enkele maanden terug toen we in het WD-bestuur
met Marcel van Bijnen, secretaris van het Drechtsteden bestuur, van
gedachten wisselden over nieuwe vormen van samenwerking tussen
bedrijven onderling alsmede met overheidsorganisaties en non-profitinstellingen. Als voorbeeld heeft dhr. van Bijnen het organiseren van
thuishulp in de Drechtsteden genoemd. De Drechtsteden hebben toen
niet voor een traditioneel proces van aanbesteden gekozen maar met
andere partners een samenwerking opgericht die deze zorg levert.
Dat is een voorbeeld van sociale innovatie die wellicht ook op andere
terreinen valt toe te passen.
Met die aanleiding is de bijeenkomst van 28 mei gepland. Als een
experiment om in te schatten of en in hoeverre dit soort vernieuwing te
organiseren is. Tijdens de bijeenkomst ontstond het idee om in kleine
groepen van vijf tot tien deelnemers om de paar weken bij elkaar te
komen. De deelnemers leggen een idee, een casus, een kans of een
probleem op tafel waar we met de groep over spreken. Niet omwille
van een intellectueel debat maar omdat we concrete slimme oplossingen zoeken voor reële problemen. Dat kan vervolgens opdrachten
opleveren voor onze leden en zo worden we er allemaal beter van.
De samenstelling van de sociale innovatie tafels kun je horizontaal of
verticaal toedelen. Horizontaal wil zeggen dat je deelnemers zoekt die
in verschillende branches actief zijn. Laat bijvoorbeeld een zorginstelling met vastgoedexperts en installatiebedrijven praten over nieuwe
manieren van zorgverlening.
Verticaal samenstellen betekent dat leden bij elkaar zitten die in
dezelfde branche werkzaam zijn. Dat vergt durf om te zien of je
anderen die normaal ‘concurrent’ of ‘concullega’ zijn ook als partners
kunt beschouwen waarmee in gezamenlijkheid meer te bereiken is dan
met een ‘ieder-voor-zich’ benadering. Uiteraard spreek je in dit soort
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ontmoetingen af dat wat op tafel komt vertrouwelijk wordt behandeld
zodat iedereen vrijuit kan spreken.
Het inspirerende aan de brainstormsessie was dat de aanwezigen na
de discussie over opzet en verloop van de bijeenkomst al snel aan de
slag wilden met concrete zaken. Zoals een overheidsinstantie die zei te
veel vastgoed te hebben en die graag van anderen wilde horen hoe zij
daarmee om zouden gaan. Andere aanwezigen herkenden dit en gaven
aan zelf ook op bepaalde momenten meer of minder ruimte nodig te
hebben voor een goede bedrijfsvoering. Dan blijkt weer hoe nuttig dit
soort bijeenkomsten zijn. De conclusie was dan ook dat deze aftrap
‘geslaagd’ mag worden genoemd. Een ondernemer die aanvankelijk
met enige scepsis aan de bijeenkomst was begonnen zei aan het slot
dat het hem ‘helemaal niet tegenviel’.
Vervolgactie is dat een ‘format’ wordt uitgewerkt voor de Sociale
innovatie Tafel. Dit past ook in het bredere plan van de WD om andere
vormen van kennisdelen en gezamenlijke waarde creatie in te vullen.
Als “WD 2.0” moeten we dit faciliteren. We zullen ook zeker kijken naar
ervaringen die in de WD al zijn opgedaan met vergelijkbare sessies
zoals de DGA-tafels. Bij het samenstellen van specifieke tafels moet
natuurlijk gelden dat het klikt tussen de deelnemers. Ook moeten
we bezien of er per tafel een moderator (al dan niet professioneel)
aanschuift.
Voor deze eerste bijeenkomst zijn mensen op persoonlijke titel
benaderd. Voor de toekomst geldt dat we alle leden die hiervoor
belangstelling hebben de kans willen bieden aan te haken bij dit soort
nieuwe manieren van werken. Kortom: Wordt vervolgd.’’

Cor van Santen
Freelance journalist en tekstschrijver

Op de bres voor bereikbaarheid
Jacob Klink en Gert Jongeneel zijn vanuit het bestuur van de Werkgevers Drechteden portefeuillehouders
Bereikbaarheid en Ruimtelijke Ordening.

Dordrecht: N3-A16
Onlangs spraken we met Rijkswaterstaat en de gemeente Dordrecht
over de geplande verbeteringen voor de verkeersafwikkeling op
de kruising N3-A16 ter hoogte van de Kiltunnel. Zoals bekend is
Rijkswaterstaat bezig met de uitwerking van de plannen om de
dagelijkse files op dit voor velen bekende knelpunt aan te pakken. De
noodzaak is groot, dat weten we allemaal. Zeker nu de aanleg van Kil
IV doorgaat en de eerste kavels op dit terrein naar verwachting medio
2018 worden uitgegeven.

Arie van den Herik
arbeidsmarkt en onderwijs

In dit overleg kregen wij inzicht in de berekeningen van de verkeersdrukte zoals Rijkswaterstaat die ziet. Wij willen natuurlijk weten wat
de verbeteringen concreet betekenen voor het verkeer van en naar
Dordtse Kil III. Lost de eigen aansluiting van Kil IV op de A16 ook een
deel van de verkeersdruk vanuit Kil III op? En hoe krijgen Dordtse Kil I
en II profijt van de investeringen? Want ook het verkeer op de Mijlweg
vanaf Kil I en II ter hoogte van McDonalds staat te vaak stil. Allemaal
vragen die wij aan de orde zullen stellen. We informeren u over de
uitkomsten.

passie voor verbinden
van arbeidsmarkt
en onderwijs
Projectontwikkeling en advies

Mobiel: 06 51508417
avandenherik@hotmail.com

Huidige opdrachtgevers o.a.
Da Vinci College, LeerWerkLoket
en diverse bedrijven
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nieuws uit de drechtsteden

Verbetering
doorstroming
A16-N3 ter hoogte Kiltunnel (Dordrecht) en A15-N3 (Papendrecht)
Verkeersknelpunten aangepakt
De twee grootste knelpunten die de doorstroming van het autoverkeer in de Drechtsteden belemmeren worden de komende vier
jaar aangepakt. Het gaat om de kruising A16-N3 in Dordrecht ter
hoogte van de Kiltunnel en om de verbinding tussen de A15 en de
N3 bij Papendrecht. Uitvoering van de plannen zal de doorstroming de komende 10 tot 15 jaar sterk verbeteren, blijkt uit studies
van Rijkswaterstaat. Dit goede nieuws voor ondernemers in de
Drechtsteden kreeg een delegatie van de Werkgevers Drechtsteden
recent te horen tijdens overleg op het Stadskantoor in Dordrecht met
vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de gemeente Dordrecht.
Jacob Klink en Gert Jongeneel die in het WD-bestuur de onderwerpen
Bereikbaarheid en Ruimtelijke Ordening in portefeuille hebben, werden
over de stand van zaken geïnformeerd door Jantien Heijdeman en
Lisenka Kuiper van Rijkswaterstaat en door Walter van Beers en Juul
Buitink van de gemeente Dordrecht.

A16-N3
De verkeersafwikkeling op het knooppunt A16-N3 ter hoogte van de
Kiltunnel wordt sterk verbeterd. Dat pakt positief uit voor de doorstroming in het algemeen maar ook voor de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II, III en het nog aan te leggen Dordtse Kil
IV. Vanuit Papendrecht richting de A16 naar het zuiden gaat het verkeer
op het kruispunt bij McDonalds straks in een halve lus onder de N3
door richting Moerdijkbrug. Via een lange oprit, een bufferstrook, voegt
het verkeer dan ter hoogte van het tankstation in op de snelweg. Het
‘vertraagd invoegen’ komt de doorstroming op de A16 ten goede.
Op Dordtse Kil III wordt de Aquamarijnweg (de hoofdverkeersweg)
doorgetrokken naar het achterliggende Kil IV-gebied. Daar komt een
grote rotonde die onder meer in verbinding staat met de genoemde
bufferstrook richting de A16. Vanuit het zuiden worden Kil IV en Kil
III ook bereikbaar door een afslag kort na de Moerdijkbrug via het
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bestaande viaduct bij de Zuidpunt richting de Rijksstraatweg. Voor
fietsverkeer komen hier vrij liggende fietspaden en een apart fietsviaduct omdat de bestaande overspanning te krap is voor zowel vrachtverkeer als fietsers.
Dordtse Kil III en IV worden bovendien beter bereikbaar door de verbreding van de Wieldrechtse Zeedijk die daarmee volledig is berekend op
vrachtverkeer. Ook Kil I en II profiteren hiervan en hierdoor ontstaat
een snelle alternatieve route tussen het Dordtse Zeehavengebied
en Kil III en IV. De gemeente Dordrecht gaat ervan uit dat Kil III en
Kil IV daardoor aantrekkelijker worden voor investeringen vanuit de
maritieme sector.
Verkeer komend van Kil I en II via de Mijlweg richting Papendrecht/N3
heeft ook in de toekomst met verkeerslichten te maken. Wel wordt het
kruispunt verbreed en zal de verkeerdruk door de nieuwe situatie sterk

afnemen. Positief is ook dat de verkeersafwikkeling van de Mijlweg
richting Dordrecht-centrum en de oprit met de A16 sterk is verbeterd
door de verbreding in 2014.
Verwacht wordt dat de plannen voor de herstructurering A16-N3 in
september vrijkomen voor inspraak. Uitvoering is voorzien vanaf medio
2017 en duurt twee jaar. Met de investeringen is een bedrag van enkele
tientallen miljoenen euro’s gemoeid.
De Wieldrechtse Zeedijk wordt nu al aangepakt en is in de loop van
2016 gereed.

naastliggende Betuwelijn beheert. De uitvoering is voorzien vanaf 2016
en zal naar verwachting 2 jaar duren.
Voor het aanpakken van de congestie op de A15 tussen Alblasserdam
en Sliedrecht heeft de regio in samenwerking met Rijkswaterstaat
concrete plannen uitgewerkt. Het verzoek om deze investeringen te
doen ligt ter goedkeuring bij de Minister van IenM (Infrastructuur en
Milieu).

De gemeente zal in samenwerking met Rijkswaterstaat uitvoerig
communiceren over deze plannen. Dat gebeurt onder meer via de
website Westelijke Dordtse Oevers (WDO) maar ook ondernemersorganisaties en omwonenden worden benaderd, bijvoorbeeld via de
jaarlijkse WDO-gebiedsinformatiemarkt.

A15-N3
Het kruispunt A15-N3 bij Papendrecht zorgt nu met name in de
spitsuren voor vertraging door elkaar kruisende verkeersstromen. Met
de aanleg van nieuwe kunstwerken zal de doorstroming sterk verbeteren omdat de verkeersstromen elkaar niet meer kruisen. Verwacht
wordt dat dit in 2018 is gerealiseerd. Rijkswaterstaat heeft de plannen
voor de reconstructie al uitgewerkt en is bezig met de verwerving van
grond voor de uitvoering. Ook is overleg gaande met ProRail die de

VERDERGAANDE SAMENWERKING HAVENBEDRIJF
ROTTERDAM EN GEMEENTE DORDRECHT
Donderdag 26 februari ondertekenden wethouder Jasper Mos en Ronald Paul, directeur Infrastructuur en Maritieme
zaken van het Havenbedrijf Rotterdam, een overeenkomst om de samenwerking tussen de gemeente Dordrecht en
het Havenbedrijf Rotterdam in de Westelijke Dordtse Oever te versterken. In de overeenkomst staan afspraken over
de gezamenlijke ontwikkeling van een plan voor marketing, promotie en acquisitie van de Westelijke Dordtse Oever.
Het Havenbedrijf Rotterdam is sinds 2012 verantwoordelijk voor de
ontwikkeling, exploitatie en beheer van de Dordtse Zeehaven. Voor
de marketing en promotie wordt de samenwerking nu dus uitgebreid
tot de hele Westelijke Dordtse Oever, dat met 750 bedrijven en 14.000
arbeidsplaatsen het grootste bedrijventerrein van de regio is.
Dordrecht is de zuidelijke toegangspoort tot de Randstad met een
gunstige ligging tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen.
Om Dordrecht extra aantrekkelijk te maken als vestigingsplaats voor
bedrijven heeft de gemeente al in 2009 met het Rijk, de Provincie
Zuid Holland en het Havenbedrijf Rotterdam afspraken gemaakt over
investeringen in het gebied die zich uitstrekken van de Zeehaven tot
en met het toekomstige bedrijventerrein Dordtse Kil IV. Hiermee wordt
voorzien in de behoefte van haven gerelateerde bedrijventerreinen voor
de Rotterdamse regio en de versterking van de Mainport Rotterdam.

Versterken bedrijventerreinen
Het doel van deze investeringen is de zeehaven van Dordrecht en
de bestaande bedrijventerreinen Louterbloemen, Dordtse Kil I, II,
Amstelwijck West en Dordtse Kil III te versterken en het nieuwe bedrijventerrein Dordtse Kil IV versneld te ontwikkelen. De versterking en
verdere ontwikkeling van de bedrijventerreinen ten westen van de A16
tussen de zeehaven Dordrecht en de Moerdijkbrug, spelen een belangrijke rol voor de (regionale) arbeidsmarkt en economie. En hoewel
werkgelegenheid bij kantorenlocaties en winkelgebieden onder druk
staat, is op bedrijventerreinen nog voldoende potentie voor groei.

Afdeling Communicatie
Gemeente Dordrecht
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Nieuws uit de drechtsteden

Uitreiking
innovatie award

Koos Leeuwenstein van Cofano Software Solutions neemt de Innovatie Award 2015 in ontvangst uit handen van
Jan Peter Balkenende (foto: Henk van Veen)
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Cofano Software Solutions wint Innovatie Award 2015
Gisteren is voor de tweede maal de Innovatie Award uitgereikt. Winnaar
is Cofano Software Solutions uit Sliedrecht. Jan Peter Balkenende
reikte de Innovatie Award uit tijdens een feestelijk diner in het
Postillion Hotel Dordrecht. De genomineerden voor de Innovatie Award
2015 waren naast de winnaar: Danser Group (Sliedrecht) en Livable
(Rotterdam).

De Innovatie Award is een jaarlijks terugkerende innovatiewedstrijd
voor innovatieve regionale producten, diensten en samenwerkingsverbanden. Innovaties kunnen zowel technologisch als niet-technologisch
van aard zijn. De Innovatie Award wordt georganiseerd door Stichting
Ondernemersprijzen Nederland.
Zie ook: www.innovatieawarddrechtsteden.nl

Voorafgaand aan de uitreiking van de Innovatie Award 2015 presenteerden Jan Peter Balkenende, wethouder Richard Korteland van de
gemeente Papendrecht en moderator Wim de Leur de resultaten van
de workshops die zijn gehouden tijdens het congres Aerospace meets
Maritime op 28 mei jl. in Dordrecht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie van den Herik
van Stichting Ondernemersprijzen Nederland. Telefoon: 06-51 50 84 17.

NexTech Scholarship reikte vijf studiebeurzen uit aan talentvolle
leerlingen die voor techniek kiezen in hun vervolgopleiding. De studiebeurzen voor vier jaar gingen naar Matti Dreef, Ravi Ramautar, Dolf
Verheul, Erik Glijnis en Martijn van Essen. De Innovatie Award MBO
2015 van het da Vinci college was voor Nathalie Beljaars. Deze prijs
werd uitgereikt door burgemeester Brok van de gemeente Dordrecht.
Op initiatief van Deltametaal / Metalent werd tot slot Dieseko in het
zonnetje gezet vanwege een succesvolle stageplaats voor Rens de Jong
bij dit Sliedrechtse bedrijf.
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nieuws uit de drechtsteden

drechtsteden zetten stappen in ‘rode loper-benadering’

“Snellere en voorspelbare dienstverlening
voor bedrijven, achter één voordeur”
Bedrijven denken niet in gemeentegrenzen, maar eerder regionaal of nog breder. Vanuit die gedachte is DEAL! opgericht als gezamenlijke promotie & acquisitie unit voor de zes Drechtstedengemeenten. Tegelijk is er achter de schermen ook hard gewerkt aan de verdere professionalisering en uniformering van de dienstverlening aan bedrijven.
Regionaal portefeuillehouder Korteland: “Om het regionale bedrijfsleven te behouden en verder uit te breiden moeten
we als gemeenten de rode loper uitleggen. Ondernemers beter faciliteren en doorlooptijden verkorten. Daarin maken
we nu concrete stappen.”
Het accountmanagement binnen de zes Drechtsteden is belegd bij de
individuele gemeenten. Logisch, enerzijds, want zo blijven de lijnen
met het lokale bedrijfsleven kort. Bovendien zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van bijvoorbeeld vergunningen, bereikbaarheid
en bedrijventerreinen belegd bij de gemeente. “Aan de andere kant”,
legt Richard Korteland uit, “schiet die lokale benadering te kort.
Gezamenlijk kunnen we beter inspelen op de vraag van de markt: is
het op het ene bedrijventerrein bijvoorbeeld niet mogelijk om een
uitbreiding te faciliteren, dan lukt dat misschien op een ander wel.
Daarom hebben we DEAL! opgericht. Maar met een gemeenschappelijke ‘voordeur’ ben je er natuurlijk nog niet.”

Vast aanspreekpunt, snel duidelijkheid
Het succes van stichting DEAL!, het binnenhalen van leads, kan alleen
slagen met de medewerking van de aangesloten zes gemeenten. DEAL!
geeft als het ware de voorzet. Het is vervolgens aan de gemeenten om
ook daadwerkelijk te scoren. Als een bedrijf namelijk geïnteresseerd
is in vestiging in één of mogelijk zelfs meerdere gemeenten, wordt
er na de intake bij DEAL! bij de gemeente een verkenningstraject
gestart naar de planologische en milieutechnische haalbaarheid. En
bij een positief resultaat starten daarna de wettelijk voorgeschreven
vergunningentrajecten.
Richard Korteland: “Uit ervaring en gesprekken met het bedrijfsleven
wisten we dat zeker in die trajecten veel winst te behalen viel. Daarom
hebben we nu onderling afspraken gemaakt. Zo heeft een bedrijf altijd
slechts te maken met één vast aanspreekpunt en heeft is er in principe
binnen twee à drie weken resultaat van het verkennend onderzoek.
Daarin staat dan onder meer of de aanvraag wel of niet binnen het
bestemmingsplan valt en zo niet, welke alternatieven er dan zijn en/of
welke procedures er gevolgd kunnen worden. In de procedures krijgen
ondernemersaanvragen de hoogste urgentie.”

Samen bouwen aan sterke regio
Bovenstaande klinkt wellicht voor de hand liggend, maar Richard
Korteland legt uit dat een gezamenlijke aanpak in de praktijk nog
22

best wat voeten in de aarde kan hebben. “De samenwerking binnen
de Drechtsteden krijgt steeds duidelijker contouren. Daarbinnen blijft
de autonomie en eigenheid van de zes gemeenten een belangrijk
uitgangspunt. We hebben verschillende werkprocessen en er is ook
sprake van verschillend beleid op het gebied van bijvoorbeeld vergunningen. Waar we elkaar in vinden is de ambitie om onze klantgerichtheid naar bestaande en nieuwe bedrijven te verbeteren. En dat stopt
niet bij het verlenen van een vergunning. We kijken ook samen hoe we
werkgevers optimaal kunnen faciliteren in termen van bijvoorbeeld
infrastructuur en vermindering van administratieve lasten. Daarnaast
slagen we er ook steeds beter in de link te leggen naar de arbeidsmarkt en opleidingsinstituten, zodat we bedrijven ook steeds meer in
de breedte kunnen bedienen.”

Mila Geesink
Bureau Drechtsteden

Ook de Drechtsteden zetten in op ‘Samen doen’
Samen doen verbindt en leidt tot gezamenlijk succes. Deze woorden van Teun Muller sluiten perfect aan bij het streven
van de Drechtsteden om ‘Samen stad aan het water, Samen Maritieme Topregio’ te zijn.
“In de Drechtsteden weten we hoe belangrijk het is om ambities
te verbinden,” zegt Marcel van Bijnen, secretaris van het
Drechtstedenbestuur. “We beseffen dat we onze doelen alleen kunnen
bereiken samen met het maatschappelijk middenveld, met andere
overheden en alliantiepartners en natuurlijk het bedrijfsleven als motor
van de economie. Veel meer nog dan voorheen vormt die samenwerking de rode draad in onze aanpak.”

Regionaal Meerjarenprogramma 2014-2018
Het regionaal beleid voor de huidige bestuursperiode is begin dit
jaar vastgelegd in het regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden
2014-2018. Van Bijnen: “Wat dit programma onderscheidt van eerdere
beleidsprogramma’s, is dat het – op initiatief van de Drechtraad
- nadrukkelijk tot stand is gekomen in samenspraak met onze
maatschappelijke partners en ondernemers. Die benadering laat
heel goed de veranderende rol van de overheid zien: van bepalend
naar faciliterend en verbindend. Wat is er nodig om de kracht van de
regio duurzaam te versterken, de aantrekkelijkheid van het gebied te
vergroten en bij te dragen aan de zorg en zelfredzaamheid van onze
inwoners?”

Samen op weg
Daarmee benoemt Van Bijnen meteen de drie ambities van de
Drechtsteden voor de komende jaren. Binnen die drie ambities zijn
negen speerpunten geformuleerd (zie afbeelding). “Die staan niet
los van elkaar”, vervolgt Van Bijnen. “We kiezen nadrukkelijk voor
een integrale benadering. Bovendien ligt de richting van de inzet van
het Drechtstedenbestuur weliswaar duidelijk vast, maar is er ruimte
gecreëerd voor flexibiliteit. De wereld verandert in een razend tempo.
We moeten voortdurend de vinger aan de pols houden om het beste
resultaat te kunnen bereiken en in te kunnen spelen op kansen die zich
voordoen. Dat betekent ook dat we voortdurend behoefte hebben aan
input vanuit onze partners. We moeten als het ware niet alleen ‘samen
doen’ maar ook samen de route bepalen naar waar we over drie jaar
willen staan. Daarvoor zoeken we u op in initiatieven als Maritime Delta
en de Innovation Awards, maar we nodigen u ook actief uit om ons te
inspireren, te spiegelen en om mee te denken. Zo houden we speciale
‘thematafels’ over actuele onderwerpen op Drechtstedendinsdagen
en organiseren we bijvoorbeeld het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt. We
hopen u daar zeker tegen te komen!”

Marcel van Bijnen
Secretaris Drechtstedenbestuur

Richard Korteland, regionaal portefeuillehouder Economie:
Voor het realiseren van de ambities uit het regionaal Meerjarenprogramma hebben we de
werkgevers in de Drechtsteden hard nodig. We hopen natuurlijk in de eerste plaats dat ze
blijven doen waar ze goed in zijn: innoveren en het creëren van werkgelegenheid in deze
regio. Als overheid willen we hen daarin zo optimaal mogelijk faciliteren. Het helpt ons als
de bedrijven uit de regio hun vraag weten te bundelen en te concretiseren zodat we ook
afspraken kunnen maken. Werkgevers Drechtsteden speelt daarbij een belangrijke intermediaire rol.
23

nieuws uit de drechtsteden

Belangrijke rol werkgevers in
Drechtsteden Werkt!
Onder de naam Drechtsteden Werkt! zetten de Drechtsteden het arbeidsmarktbeleid voort dat de gemeente Dordrecht
in 2010 startte. Dit regionale programma richt zich vooral op het vergroten van de werkgelegenheid en het verbeteren
van de afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Regionaal portefeuillehouder Arbeidsmarktbeleid Bert
van de Burgt: “Werkgevers spelen een cruciale rol in het scheppen van nieuwe banen en bieden kansen aan mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zien het als onze taak het bedrijfsleven daarin te ‘ontzorgen’ en combinaties
van onderwijs en stimuleringsmaatregelen te faciliteren.”
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Volgens de evaluatie van het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft
het arbeidsmarktbeleid de afgelopen vier jaar onder meer gezorgd voor
betere samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Een
belangrijke basis om op verder te bouwen, zegt Van de Burgt: “In onze
regio is er een tekort aan mensen in techniek en zorg. Er zijn bovendien
zo’n 9000 MKB-bedrijven die graag hun personeel in de buurt vinden.
Tegelijkertijd staat er een grote groep werkzoekenden aan de kant.
Samen moeten we ervoor zorgen dat die ‘mismatch’ blijvend wordt
gereduceerd. Het onderwijs kan daarbij helpen door flexibele en
aantrekkelijke onderwijsprogramma’s te maken, meer maatwerk te
leveren waar het gaat om bij- of omscholing en te zorgen voor uitwisseling met bedrijven. Binnen de opleidingen zelf moet er meer aandacht
komen voor aanpassingsvermogen naast vakkennis. Werkgevers
pakken hun rol door te innoveren en te investeren in scholing.”

regio – één van de drie ambities uit het regionaal Meerjarenprogramma
2014-2018 van de Drechtsteden. Concreet zetten de Drechtsteden in op
400 nieuwe arbeidsplaatsen, 10% meer studenten techniek, 1000 extra
werk- en stageplaatsen voor jongeren, 800 participatieplaatsen per
jaar en minimaal 4 miljoen euro aan nieuwe investeringen in de periode
2015-2018. “Dat lukt alleen samen,” vervolgt Van de Burgt. “Daarom
zoeken we onze partners in deze periode actief op. Zo heeft er eind
mei een bijeenkomst plaatsgevonden met werkgevers uit de sectoren
Bouw en Infra om de regionale sectoraanpak te bespreken, vond in de
tweede week van juni de Techniekweek plaats en is er op 18 juni een
bijeenkomst van het Netwerkplatform in het kader van de realisatie van
garantiebanen en de participatiewet. Door die interactie krijgen wij ook
de input die we nodig hebben om onze faciliterende rol optimaal in te
vullen.”

Bedrijfsleven, onderwijs en gemeenten hebben elkaar dus hard nodig
voor het duurzaam versterken van de economische kracht van de

Bert van de Burgt
Regionaal Portefeuillehouder Arbeidsmarktbeleid

city swim dordrecht

samen maken we een
vuist tegen kanker

Stichting City Swim Dordrecht organiseert in samenwerking met Swim to Fight Cancer op 29 augustus 2015 City
Swim Dordrecht, een uniek zwemevenement. City Swim Dordrecht vindt plaats in de historische havens van
Dordrecht.
Tijdens het evenement zwemmen de deelnemers een parcours langs
monumentale panden en onder imposante bruggen door. Waar
de koninklijke familie op 27 april jl. nog over het water voer in de
Dordtevaar, kun jij nu ook zwemmen. Deelname aan City Sim Dordrecht
is alleen daarom al een echte belevenis!
Bij deze eerste editie van City Swim Dordrecht zwem je door de
prachtige historische havens van Dordrecht. En dat doe je niet
zomaar…. Je zwemt namelijk voor een goed doel.
Eén op de drie mensen krijgt kanker in zijn of haar leven. Samen
kunnen we ervoor zorgen dat kanker een ziekte wordt die niet meer
dodelijk is. Samen in actie voor meer kankeronderzoek. City Swim
Dordrecht biedt je de unieke mogelijkheid om ook een steentje bij te
dragen.
Het doel is om samen met honderden anderen zoveel mogelijk geld
bij elkaar te brengen voor de strijd tegen kanker. Maak het jouw strijd

tegen het water. Je kunt meedoen als een business team of als een
individueel deelnemer. Jong en oud kan meedoen aan onze parcoursen
met verschillende afstanden. Ook professionals mogen meedoen! We
willen er een echt feest van maken, zodat het voor het publiek op de
kade ook een onvergetelijke dag wordt.
Lees er alles over, schrijf je in en/of doneer!
Samen maken we een vuist tegen kanker.

Niet alleen in Dordrecht
Swim to Fight Cancer is vorig jaar ontstaan in ’s-Hertogenbosch. ‘s-Hertogenbosch is dit jaar niet langer de enige locatie in Nederland. Ook in
andere steden gaat een Swim to Fight Cancer georganiseerd worden.
Behalve in Dordrecht en ‘s-Hertogenbosch komen er ook edities in
Haarlem en Apeldoorn. Binnenkort kun je via
www.swimtofightcancer.nl dus niet alleen de Dordtse City Swim
bekijken maar ook de andere drie edities. Prachtig nieuws voor het
goede doel!!
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Welke maritieme bedrijven
gaan nog mee naar Varna?
De gemeente Dordrecht organiseert voor de Drechtsteden een maritiem economisch bezoek naar de Dordrechtse
partnerstad Varna in Bulgarije van 26 tot 29 augustus 2015. Burgemeester Brok van Dordrecht zal dit bezoek leiden.

De bedoeling van het bezoek is om inzicht te krijgen in de kansen
en belangen van de maritieme sector in Bulgarije/Varna voor de
maritieme sector van de Drechtsteden en vice versa. Daarnaast moet
het bezoek inzichten opleveren in de achtergronden van de Bulgaarse
werknemers/migranten.
Tijdens het bezoek worden onder andere contacten gelegd met
instanties voor de mogelijke (tijdelijke) inhuur van technisch en hoger
opgeleid Bulgaars personeel voor de Drechtsteden. Dit is noodzakelijk
omdat de maritieme sector van de Drechtsteden nu en in de toekomst
een personeelstekort laten zien.
Er is plaats voor acht bedrijven uit de maritieme sector van de
Drechtsteden om mee te gaan met dit bezoek. Daarnaast zal het
bestuur van de Drechtsteden verantwoordelijk voor Economie vertegenwoordigd zijn. De Nederlandse ambassadeur in Bulgarije, de heer
Van Oorschot, zal ook aanwezig zijn.
Het programma wordt gevormd naar de wensen en voorkeuren van de
uiteindelijk deelnemende bedrijven. Het zal een combinatie worden
van bedrijfsbezoeken met match-making sessies en een business
seminar. Voor het business seminar en de match making sessies in
Varna worden veel maritieme bedrijven uit de regio Varna en Burgaz
uitgenodigd. Tijdens het business seminar worden ervaringen gedeeld
over onder andere zaken doen met en in Bulgarije, vestigingsbeleid,
onderwijs en arbeidsmarktsituatie.
Het programma wordt samen met de gemeente Varna en de
Nederlandse Ambassade in Bulgarije georganiseerd. Natuurlijk zijn
daar ook de lokale kamers voor koophandel etc. bij betrokken.
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Op dit moment is er nog plaats voor 3 bedrijven. Enkele grote
maritieme bedrijven uit de Drechtsteden zijn al aangemeld.
Als uw bedrijf interesse heeft om mee te gaan met dit bezoek dan kunt
u dit melden bij Gea Davids van de gemeente Dordrecht. Zij maakt dan
graag een afspraak met u om verdere details te bespreken.
Haar contact gegevens zijn:
Internationale betrekkingen
Gemeente Dordrecht
078-7704125
G.Davids@dordrecht.nl

WD leden naar hun mening gevraagd

Hoort Hardinxveld
bij de Drechtsteden?
Moet Hardinxveld lid worden van de Drechtsteden? Of is het beter om voor samenwerking met Gorinchem te kiezen?
Met enquêtes en discussies is Hardinxveld volop met dit onderwerp bezig. Drie ondernemers die met hun bedrijf in
Hardinxveld zijn gevestigd, geven hun visie.
Johan Kooij, directeur van Bright Financials
,,Ik denk dat Hardinxveld het beste aansluiting bij de Drechtsteden kan zoeken. Hardinxveld kent veel
bedrijvigheid in de maritieme sector en dat geldt eveneens voor de Drechtsteden. Dan ligt nauwe samenwerking voor de hand, daar worden we allemaal beter van. Hetzelfde geldt voor de transportsector: ook op
dat gebied zijn de Drechtsteden en Hardinxveld op hetzelfde speelveld bezig.
Zelf zie ik Hardinxveld al als onderdeel van de Drechtsteden. Ik woon, net als mijn compagnon, in
Dordrecht en we hebben ons bedrijf in Hardinxveld. Daar zijn we uitstekend bereikbaar. Ik schat dat het
mij net zoveel tijd kost om van huis naar ons kantoor in Hardinxveld te rijden dan dat ik kwijt zou zijn aan
reistijd naar een kantoor op Dordtse Kil III.
Ik denk dat het goed is als de inwoners van Hardinxveld zich afvragen of het wel verstandig is om
zelfstandig te willen blijven. We hebben al zoveel bestuurslagen in Nederland en kan een kleine gemeente
dan wel genoeg bereiken voor haar burgers en de bedrijven op haar grondgebied? Ik betwijfel dat.’’

Ad van Herk, algemeen directeur Bouwonderneming Stout
,,Het is een erg levendige discussie die hierover in Hardinxveld wordt gevoerd. Zelf ben ik voorstander
van aansluiting bij de Drechtsteden. Wat mij betreft was dat al eerder gebeurd. Hardinxveld heeft
maatschappelijk en economisch gezien heel veel affiniteit met de gemeenten in de Drechtsteden.
Dus ga die samenwerking maar aan. De tijd dat een kleine gemeente als Hardinxveld allerlei zaken
zelfstandig kan regelen is voorbij. Schaalvergroting is niet tegen te houden en dan ligt het veel meer
voor de hand om de Drechtsteden te benaderen dan Gorinchem.’’

Jan Mudde, directeur van de Giessen Kantoorefficiency in Hardinxveld
,,Wat het in economisch opzicht betekent als Hardinxveld zich aansluit bij de Drechtsteden weet ik
niet precies. Ik hou me voornamelijk bezig met oplossingen voor onze klanten en niet zo met politiek.
Maar ik denk wel dat het voor een kleine gemeente als Hardinxveld moeilijk is om helemaal zelfstandig
te blijven. Dus dat je dan samenwerking zoekt met andere gemeenten in de Drechtsteden is niet zo
gek. Het kan synergievoordelen opleveren, al is dat geen automatisme. De vrees die in Hardinxveld
leeft dat je door samenwerking je eigen identiteit kwijtraakt, deel ik niet. Zelf woon ik in Sliedrecht en
volgens mij slaagt die gemeente erin om ook binnen de Drechtsteden voldoende haar eigen identiteit te
behouden.”
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onderzoek naar hoger onderwijs

hoger onderwijs stimuleert innovatie,
economische en maatschappelijke ontwikkeling
Het programma Arbeidsmarktbeleid van de gemeente Dordrecht heeft in 2014 onderzoek laten doen naar de
ontwikkelkansen hoger onderwijs in Dordrecht/Drechtsteden.
De onderzoeksgroep Lectoraat Digital World van Hogeschool InHolland
heeft inzichtelijke gemaakt wat Dordrecht/Drechtsteden aantrekkelijk
maakt en in hoeverre de regio onderscheidend kan zijn voor (internationale) studenten, wetenschappers, onderwijs, burgers en bedrijven.
Bij het onderzoek is vraaggericht te werk gegaan. Wat is de vraag naar
hoger onderwijs op verschillende werkgebieden, welke contexten zijn
waardevol en welke trends en ontwikkelingen spelen hierin een rol.
Onderwijs, kennis en innovatie krijgen zo meer betekenis voor de regio
en aanwezige partijen: bedrijven, onderwijs en onderzoek.

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:
1. Groei van hoger onderwijs en de regio is geworteld in vier kracht- en
groeidomeinen: Maritiem, Techniek, Educatie en Gezondheid. Maak
gebruik van deze krachtige basis en bouw dit verder uit.
2. Slimmer en sneller leren, innoveren en samenwerken.
Technologische, bestuurlijke, economische en maatschappelijke
ontwikkelingen vergroten noodzaak om slimmer samen te werken.

Het verdienvermogen wordt steeds meer bepaald door het lerend
vermogen.
3. Versnel waarde- en onderwijsontwikkeling. Een platform in
Drechtsteden dat samenwerking bevordert, versnelt de ontwikkeling
van onderwijs en verbindende elementen als (o.a.) kenniscentra,
bedrijfsscholen, communities of practice en subsidies: circulaire
educatie
4. Aantrekkelijk met aantrekkingskracht. Drechtsteden heeft al een
groot aantal elementen om als aantrekkelijke kennisstad bekend te
staan. Laat gerealiseerde en ontplooide activiteiten zien!
Op de website van Dordwerkt.nl ziet u in een filmpje interviews met
bedrijven uit de vier kracht- en groeidomeinen. Hoor wat zij ervan
vinden.
Het volledige onderzoeksrapport is beschikbaar op de website van
Dordwerkt.

Cursus Explosieveiligheid uitermate nuttig
Explosies op het werk moeten ten zeerste worden vermeden. Daarom
beveel ik van harte de cursussen Explosieveiligheid aan die dit najaar
worden gegeven door HBO Drechtsteden in de Duurzaamheidsfabriek
op het Da Vinci College in Dordrecht.
HBO Drechtsteden biedt drie op maat gemaakte cursussen
Explosieveiligheid aan voor mensen die werkzaam zijn in de maritieme
sector, de procesindustrie en voor technici die hun leidinggevende en
commerciële vaardigheden willen verbeteren.
De cursussen worden in het najaar van 2015 gegeven gedurende drie
avonden.
Preventie begint met het weten wat de risico’s zijn op explosies in
uw bedrijf of bedrijfstak. En veilig werken start al in de fase van het
ontwerpen van installaties (engineering) en komt natuurlijk terug in
de dagelijkse praktijk waarin met de installaties wordt gewerkt en
onderhoud of aanpassingen worden verricht.

voorschriften voor veilig werken en explosieveiligheid in het bijzonder.
Maar daarnaast heeft elke bedrijfstak weer met specifieke omstandigheden en procedures te maken. In de cursus komen diverse praktijkvoorbeelden aan bod die te maken hebben met explosieveilig werken.
Denk aan de verdeling van het werkgebied in zones die direct duidelijk
maken wat de risico’s zijn in een bepaalde ruimte. Of denk aan de
toelaatbaarheid van bepaalde gereedschappen of apparatuur op specifieke werkplekken.
Explosieveiligheid is een onderwerp dat serieuze aandacht verdient.
Toezichthouders scherpen normen aan naar aanleiding van incidenten
en voortschrijdend inzicht. Ondernemingen moeten hierop inspelen.
Daarom zijn deze cursussen explosieveiligheid uitermate nuttig.
Meer informatie over en opgave voor deelname? Stelt u zich in verbinding met Peter Baldé, telefoon 06 83673457 of via pbalde@davinci.nl.

André Boer  
In de cursussen wordt uiteraard aandacht besteed aan de wettelijke
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ONDERWIJSMUSEUM WORDT
LEEROMGEVING STUDENTEN
SAMENWERKING ONDERWIJSmuseum en da vinci college
Op dinsdag 3 maart ondertekenden directeur Han van Gorkom van het Da Vinci College en directeur Tijs van Ruiten van
het Nationaal Onderwijsmuseum officieel een convenant over een bijzondere samenwerking. Het Onderwijsmuseum
wordt daarmee een permanente leeromgeving voor studenten van het Da Vinci College in Dordrecht. Deze samenwerking maakt een nog sterkere verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt zichtbaar.
Innovatief beroepsonderwijs
De belangrijkste reden voor de inspirerende samenwerking is
studenten nog beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het Da Vinci
College probeert de kans op werk op verschillende manieren te
vergroten, onder meer door de praktijk centraal te stellen in de
opleidingen die ze aanbieden. Naast theorie en basisvaardigheden,
ontwikkelen studenten de ‘21st century skills’ om goed te kunnen
functioneren in de steeds veranderende maatschappij. Zij krijgen
les in dynamische leeromgevingen zoals op het Leerpark en in de
Duurzaamheidsfabriek waar bedrijfsleven en onderwijs gecombineerd
zijn. Daarnaast kunnen leerlingen praktijkervaring opdoen bij bedrijven
en instellingen, waaronder in het Nationaal Onderwijsmuseum.

Onderwijsbenadering in het museum
De praktijkgerichte aanpak van het Da Vinci College sluit naadloos
aan bij de plannen van het Nationaal Onderwijsmuseum. Het museum
wil graag zichtbaar maken wat studenten allemaal kunnen. In de
vernieuwde presentaties laat het museum zien wat er in het heden
gebeurt, neemt bezoekers mee naar het verleden en biedt een blik op
de toekomst. Hiermee is er aandacht voor cultuurhistorie maar komen
ook actuele onderwerpen die huidige generaties aanspreken aan bod.
De leertrajecten die de instellingen samen opzetten zijn straks ook
voor bezoekers goed zichtbaar.

Projecten
De samenwerking van het Da Vinci College en het Onderwijsmuseum
vertaalt zich in de praktijk naar een vast onderdeel in het curriculum
en diverse studieprojecten. Al tijdens de opening van het museum in
juni 2015 zullen studenten op verschillende afdelingen meedraaien in
de organisatie om praktijkervaring op te doen. Op dit moment zijn er
al studenten van de opleiding Facilitair medewerker werkzaam in het
museum om te helpen bij de verhuizing en inrichting.
Diverse groepen studenten zullen onder leiding van Bierman Henket
architecten en docenten werken aan het ontwerp van de bekroning
van de schoorsteen die oorspronkelijk op gebouw De Holland stond.
Het ontwerp, materiaalonderzoek en de uitvoering worden in de
Duurzaamheidsfabriek van het Leerpark gerealiseerd. De schoorsteen
is een kenmerkend onderdeel van het museumgebouw. De terugplaatsing van de schoorsteen is mede mogelijk gemaakt door de vele
donaties van Dordtenaren en sponsors.
Gebouw De Holland wordt hiermee opnieuw een plek waar veel
Dordtenaren van kunnen zeggen dat ze er werken of hebben gewerkt,
zoals voor de Verzekeringsmaatschappij De Holland van 1859 ook al
gold.
Het Da Vinci College en het Nationaal Onderwijsmuseum kijken beiden
uit naar een succesvolle samenwerking.
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Onderwijsmuseum

bijna open

Nog even en het is zo ver. Dan opent het vernieuwde
Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht zijn deuren. Op
zaterdag 11 juli is de publieksopening van het museum in
gebouw De Holland, het nieuwe onderkomen aan de
Burgemeester de Raadtsingel. Vanaf dan zijn dagelijks
drie prachtige tentoonstellingen te bewonderen: twee
vaste en één tijdelijke.
Onderwijs – over vroeger, voor later, van nu
Veel veranderde in de loop der tijd in het onderwijs, maar veel bleef
ook hetzelfde. De vragen over wat belangrijk is om te leren en hoe je
dat het beste kunt doen, blijven altijd actueel. De antwoorden, die
verschillen van generatie tot generatie. Iedere tijd en iedere generatie
kent zijn eigen onderwijs. Het Onderwijsmuseum laat in deze tentoonstelling, onderdeel van de vaste opstelling, het heden en het verleden
zien. Want dat de schooltijd een onuitwisbare indruk maakt in ieders
jeugd, dat was vroeger, is nu zo en zal zo blijven.

MOOI – voor het onderwijs gemaakt
De collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum zit vol bijzondere
voorwerpen. Leermiddelen, die opvallen door hun schoonheid of
hun uitzonderlijkheid. Van authentieke schoolplaten, tot prachtige
kristallen modellen die gebruikt werden voor meetkundige doeleinden,
en nog veel meer. Voorwerpen, die we ons in het huidige onderwijs
nauwelijks meer kunnen voorstellen. Omdat ze te mooi en te bijzonder
zijn om te vergeten, laat het Onderwijsmuseum ze zien in een
open-depot opstelling.

Grow Up!
Plaatjes van pop- en filmsterren, gesprekken met klasgenoten,
tekeningen, spreuken, hartjes. Maar ook: huiswerk, lesroosters en
cijferlijsten. De schoolagenda vertelt ons wat er in het hoofd van de
scholier omgaat. De tentoonstelling Grow Up! schetst aan de hand van
schoolagenda’s een beeld van de opgroeiende jeugd van de jaren vijftig
tot nu. Deze tijdelijke tentoonstelling is een jaar lang te bewonderen,
tot juli 2016.
Het Museumcafé De Holland is ook toegankelijk zonder een bezoek aan
het museum. Kijk voor meer informatie over de opening op
www.onderwijsmuseum.nl.

Tijs van Ruiten
Directeur Onderwijsmuseum
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OnderwijsRoutes in de Drechtsteden
Op 19 maart waren er in het Drechtstedengebied tegelijkertijd 2 OnderwijsRoutes voor leerlingen van het VMBO. In
aantallen van 328 in Zwijndrecht/Heerjansdam/H.I. Ambacht en 269 in Alblasserdam /Papendrecht gingen leerlingen
van het 2e jaar VMBO op bezoek bij ieder 2 bedrijven.
Het op een ochtend in groepjes van rond de 10 leerlingen +
een begeleider op bezoek gaan bij bedrijven is de kern van een
OnderwijsRoute. Leerlingen maken kort kennis met de praktijk binnen
de lokale bedrijven van hun keuze. Deelnemende bedrijven bieden
aan de leerlingen informatie over het eigen bedrijf en over de (baan)
mogelijkheden in de betreffende branche. Leerlingen krijgen een
rondleiding in het bedrijf en mogen, waar mogelijk, ook iets doen van
de activiteiten van een bedrijf.
Veel leerlingen hebben op 19 maart werkzaamheden “geroken,
gevoeld en geproefd” waarmee zij anders niet in aanraking komen. Zo
waren die dag verschillende activiteiten bedacht: van een speurtocht
in het magazijn aan de hand van een orderpickbon en het maken van
een slavink bij een vleesbedrijf of bonbons bij een chocolaterie tot het
uitproberen van veiligheids-harnassen bij het actief zijn op een hoge
stellage.

Het initiatief van de OnderwijsRoute is in 2012 ontstaan in Zwijndrecht
na een actie in 2011 waarbij een groot aantal bedrijven haar deuren op
een zaterdag had geopend voor de omgeving.
De bezoekersaantallen vielen toen erg tegen. Een verbetering leek
het om aan het onderwijs te vragen deze activiteit in de lesroosters
op te nemen. LOKET en de VMBO-afdelingen van DevelsteinCollege
en Walburg College hebben dit gedaan en zodoende kende de
Zwijndrechtse Waard dit jaar alweer haar 3e OnderwijsRoute. In de
Alblasserwaard was dit jaar de 2e editie.
De conclusie van betrokkenen is dat een OnderwijsRoute leuk is
om mee te maken, prima te organiseren en echt nuttig voor de
leerlingen die hun profielkeuze moeten maken. Volgend jaar meer
OnderwijsRoutes? Neem contact via 06 17389338 of frans@konekto.nl.

Frans van Weert
Konekto

Behoefte aan geschoold technisch personeel
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Niet alleen van de startersubsidies, maar ook van de beurzen die ter
beschikking worden gesteld voor opleidingen wordt door
organisaties dankbaar gebruik gemaakt. Veel bedrijven in de regio
hebben een voortdurende behoefte aan hoger opgeleid technisch
personeel. NextecH helpt deze bedrijven om met hun eigen
medewerkers in deze behoefte te voorzien. Door eigen mensen
gespecialiseerde opleidingen te laten volgen, blijft de kennis binnen
het bedrijf en dus binnen de regio. NexTecH stelt per bedrijf, per
kalenderjaar € 10.000,00 ter beschikking.
NexTecH hoopt dat meer bedrijven een beroep op hen zullen doen.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel en de toepassingsmogelijkheden voor uw bedrijf, neem dan contact op met Barbara
Keuzenkamp, telefooon: 078- 6390020

NexTecH
info@bkcs.nl
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LeerWerkLoket
investeert in
Adviseur Bedrijven
Het Leerwerkloket is de regionale servicedesk op het gebied van Leren en Werken.
Het LeerWerkLoket heeft het afgelopen jaar flinke stappen gezet in het verder ontwikkelen van haar positie als
centraal punt voor het informatie verschaffen en het verbinden m.b.t. het werken en leren. In 2014 zijn er zo’n 300
nieuwe opleidings- en werkzoekenden geadviseerd.

Bedrijven weten het LeerWerkLoket nog niet makkelijk te vinden. De
contacten met de bedrijven en/of haar organisaties zullen daarom
geïntensiveerd worden. Komend halfjaar zal Arie van den Herik hiervoor
vanuit het LeerWerkLoket als Adviseur Bedrijven voor 1 dag per week
worden ingezet. Voornaamste doelstelling van zijn inzet is bij bedrijven
openingen te creëren zodanig dat er een relatie aangegaan wordt met
het LeerWerkLoket, zodat het LeerWerkLoket dus ook bij de bedrijven
meer bekendheid krijgt! Dat moet er toe leiden dat de bedrijven en
organisaties substantieel meer leerwerkplekken beschikbaar gaan
stellen of het aantal plekken uitbreiden! We komen dus graag naar u
toe!

Opleiden is maatwerk
Veel bedrijven (veelal de wat grotere) hebben een jaarlijks scholingsprogramma om hun medewerkers bij te scholen en hun ontwikkeling
te bevorderen. Maar ook voor kleinere (MKB)bedrijven zijn er mogelijkheden om (nieuwe) medewerkers bij te scholen (ondermeer middels
BBL). Door niet automatisch te grijpen naar een cursus, kan tijd en
geld bespaard worden. Werken en leren zijn in veel gevallen prima te
combineren. Er is meer mogelijk dan men denkt! Maatwerkopleidingen
op de werkplek. Bedrijven kunnen juist met dit soort vragen bij het
leerwerkloket Drechtsteden terecht.
Het LeerWerkLoket is te bereiken via drechtsteden.lerenenwerken.nl
Arie van den Herik: 06 51508417
Loud Mommersteeg: 06 27890238
Ricardo Choenni: 06 11764943
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Investeren in scholing loont
• Scholing tilt een bedrijf naar een hoger niveau. Beter
geschoold personeel leidt tot betere kwaliteit en
dienstverlening.
• Scholing houdt u scherp. Stilstand is achteruitgang in de
huidige wereld waar (technologische) ontwikkelingen elkaar
in rap tempo opvolgen. Door te investeren in kennis blijft men
de concurrentie een stap voor.
• Scholing verhoogt de productiviteit. Werknemers zijn beter
gemotiveerd en het ziekteverzuim daalt.
• Scholing motiveert en bindt werknemers aan bedrijven.
Goed geschoold personeel is soms moeilijk te vinden. Door
werknemers op te leiden, ontstaat er doorstroming van
personeel en wordt toch de ervaring en kennis binnen het
bedrijf behouden.
• Scholing is goed voor de reputatie van een bedrijf. Het
laat zien dat een bedrijf Maatschappelijk Verantwoord
Onderneemt.

VOORUIT KUNNEN DOOR
FINANCIERINGSVORMEN
TE KOPPELEN
Een nieuwe kijk op ﬁnancieren.
Bedrijven willen weer groeien maar het vinden van voldoende krediet is lastig. Daarom
ﬁnancieren wij bijvoorbeeld een nieuw wagenpark door een garantie te koppelen aan een groeien innovatielening. Of een productiehal door krediet en lease te combineren. Zo koppelen we
verschillende ﬁnancieringsvormen om u te helpen uw groei te realiseren. Neem contact op met
uw relatiemanager of ga naar abnamro.nl/ﬁnancieren voor een nieuwe kijk op ﬁnancieren.

nieuws van de kamer van koophandel

Smart Industry als richtsnoer

Vernieuwing
belangrijk thema
KvK activiteiten
Innovatie is belangrijk, als thema voor de KvK én voor de WD. De KvK gebruikt de brede term ‘vernieuwing’.
Vernieuwing is – naast start, financiering, Internationaal- het vierde thema waar de KvK dienstverlening zich op richt.

Binnen Vernieuwing is ‘Smart Industry’ een belangrijk richtsnoer voor
de KvK activiteiten. Smart Industry staat voor slimme inzet van ICT voor
optimalisering van productie en diensten. In Nederland en aangrenzende landen wordt dit gezien als dé aanjager voor industriële groei.
En daarom is Smart Industry zeker belangrijk voor een regio met zoveel
( maritieme) industrie als de Drechtsteden.
Onder de noemer Smart Industry verscheen in het voorjaar 2014 het
Smart Industry rapport, in november gevolgd door de Smart Industry
Aktie agenda. Dit zijn samenwerkingsproducten van EZ, TNO, KvK, FME
en VNO-NCW. Een Aktie-agenda betekent dat er nu ook gewerkt moet
worden!
Is Smart Industry iets voor uw bedrijf? En wat kan de KvK daarbij
betekenen?
Voor deze vragen presenteerde de KvK in april jl. twee nieuwe
producten: de GO Smart Industry Publicatie en het Smart Industry
Kansen Kompas . De GO Smart Industry Publicatie bevat informatie
en vooral ook verhalen van ondernemers over het hoe en waarom van
Smart Industry. Via de publicatie kunt u ook direct doorklikken naar
filmpjes van ondernemers.
Het Smart Industry Kansen Kompas is een complete wegwijzer voor
toepassing van Smart Industry in uw bedrijf. Natuurlijk zijn er dan ook
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vragen. Daarvoor nodigt de KvK u graag uit om deel te nemen aan het
KvK Smart Industry Webinar dat live plaatsvindt op 10 juni a.s. Als u
zich aanmeldt kunt u het (gratis) webinar volgen en uw vragen stellen.
Uw vragen worden tijdens de webinar of via de back office van het
webinar beantwoord. De publicatie, het kompas en het webinar zijn
te vinden via http://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innoveren/
smart-industry/go-smart-industry-publicatie/
Digitale ontmoetingen worden steeds populairder maar natuurlijk
blijft een gewone bijeenkomst ook heel waardevol. De KvK werkt aan
de voorbereiding van de ‘Week van Vernieuwing’ in de week van 26
september tot 1 oktober a.s. Een landelijk event gelijktijdig in alle
regio’s (zoals de formule KvK Startersdag). Een event dat de KvK samen
met (regionale) partners wil organiseren. En daarover gaat de KvK
natuurlijk graag in overleg met de WD. U hoort later meer!
Is Vernieuwing/ Smart Industry echt belangrijk voor de Drechtsteden?
Een beetje prikkelend: Rotterdam is bezig met een groots traject om
zich als Maakstad/ Smart Industry City te profileren. Dan kunnen de
Drechtsteden met zoveel industrie zich zéker presenteren als (First)
Smart Industry Regio!

Alize de Snoo
KvK Accountmanager Drechtsteden

jurdische column

Over de houdbaarheid van de Nederlandse wetgeving
De Haagse wetgevingsmachine draait op volle toeren. Opgejaagd door Brusselse bovenbazen en gedreven door een
schier maniakale dadendrang braakt het Binnenhof wet na wet uit. Dat is toch hun taak, hoor ik u zeggen, regeren
moeten ze daar in Den Haag! Ja, maar regeren is vooruitzien, en dat lijkt nu juist het zwakke punt te zijn bij deze
legislatieve diarree. Amper is de inkt van een nieuw wetsproduct opgedroogd, of een herziening wordt al weer
aangekondigd.
Neem nu de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in
werking getreden op 1 oktober 2010. Deze wet zou het vergunningenstelsel voor de gebouwde omgeving aanzienlijk vereenvoudigen, zo
werd ons beloofd. Ruim twintig vergunningen werden vervangen door
één nieuwe: de omgevingsvergunning. Minder administratieve lasten,
minder red tape, heerlijk.
Maar was er wel voldoende nagedacht over deze vereenvoudigingsoperatie? Nog geen vijf jaar later wordt een nieuwe wet aangekondigd
die het allemaal nóg simpeler en gemakkelijker moet maken, de
Omgevingswet. Deze wet zal vervangen:
•
Belemmeringenwet Privaatrecht;
•
Crisis- en herstelwet;
•
Interimwet stad-en-milieubenadering;
•
Ontgrondingenwet;
•
Planwet verkeer en vervoer;
•
Spoedwet wegverbreding;
•
Tracéwet;
•
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
•
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;
•
Wet inzake de luchtverontreiniging;
•
Wet ruimtelijke ordening.
Grotendeels gaan de volgende wetten op in de Omgevingswet:
Waterwet;
•
Wet beheer rijkswaterstaatswerken;
•
Wet herverdeling wegenbeheer;
•
Wet milieubeheer.
Van ongeveer 8 andere wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht naar de Omgevingswet.
•
Woningwet;
•
Monumentenwet 1988;
•
Wet natuurbescherming;
•
Wet luchtvaart;
•
Mijnbouwwet;
•
Spoorwegwet;
•
Wet lokaal spoor;
•
Wet bereikbaarheid en mobiliteit.

niet terug van de vorige bijscholingscursus?
In een vorig bestaan heb ik geleerd dat wetgeving een hoeksteen van
de samenleving is; iets waar de burger op kan vertrouwen, iets onwrikbaars, het fundament van de economie en de basis voor duurzame
betrekkingen. En als er iets mis gaat, kun je altijd terugvallen op de
rechterlijke macht die jarenlange ervaring heeft met de interpretatie
van de vaste, bestendige regels en daarom de enig juiste beslissing
geeft. Dus waarom worden de tegenwoordige wetten dan gemaakt als
waren het wegwerpartikelen, als toiletpapier dat na het vervullen van
een kortstondige taak genadeloos wordt doorgespoeld? Natuurlijk,
de maatschappij verandert snel, maar betekent dat ook dat de regels
steeds opnieuw uitgevonden moeten worden? Is het niet mogelijk
een stramien te ontwerpen dat wat langer meegaat? Fouten moeten
hersteld worden, dat spreekt, maar een stelselwijziging al na een paar
jaar is geen herstel van fouten, maar een impliciete erkenning dat de
vorige wet niet deugde.
Hoor ik daar iemand mompelen dat ik een narrige, oude man ben die
klaagt dat vroeger alles beter was? Vergis u niet, ik ga wel degelijk
met mijn tijd mee; ik rijd op een duurzame elektrische fiets, ik vul mijn
belastingbiljet in via internet, ik draag allang geen das meer, kortom, ik
ben heel erg 2015.
Juist daarom vind ik het noodzakelijk dat nieuwe regelgeving bij
haar inwerkingtreding deugdelijk is, consistent en hanteerbaar voor
burger en overheid, kortom dat er over is nagedacht voordat het werd
ingevoerd, zodat niet slechts enkele jaren later alweer de noodzaak
wordt gevoeld om met een nieuwe wet te komen en een nieuw
systeem. Het moet toch mogelijk zijn om een wet te maken die meteen
goed is. Ligt het aan de wetgevingsjuristen van de verschillende
ministeries, die zich geen tijd gunnen, of geen tijd toegemeten krijgen,
om een waterdicht product af te leveren, of ligt het aan de politiek,
waar ieder zich zelf respecterend kamerlid het stempel van zijn eigen
partij op een wetsontwerp probeert te drukken? Hoe het ook zij, ons
land verdient beter; wij verdienen met z’n allen wetten met een lange
houdbaarheidsdatum. De maatschappij is geen proeftuin voor experimentgeile ambtenaren of parlementariërs met ministeriele ambities.
Het is te hopen dat de nieuwe Omgevingswet de houdbaarheidstoets
zal doorstaan. Voorlopig ben ik sceptisch, eerst zien, dan geloven. En
als dat mij tot een narrige, oude man maakt, dan moet dat maar.

U begrijpt, het verkrijgen van een vergunning voor een nieuw bouwproject wordt straks een fluitje van een cent, één aanvraag, één loket, één
aanspreekpunt en binnen twee weken is het allemaal geregeld. Oh ja,
de leges, die gaan wel omhoog, maar dat is te rechtvaardigen bij zo’n
enorme sprong voorwaarts. En alle ambtenaren moeten natuurlijk op

Jochum Visser

bijscholing, maar dat is goed voor de economie, toch? Oh, zijn ze nog

Advocaat en schrijver
Visser & Silfhout advocaten
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Bent u al ondernemer
in Zwijndrecht?
Op zoek naar een
nieuwe vestiging?
Bezig met het starten
van een bedrijf?
Of wilt u contact
met de gemeente?
Het bedrijvenloket maakt het verschil!
Als Accountmanager Bedrijven ben ik uw aanspreekpunt binnen de
gemeente. Ik behartig uw belangen, adviseer u en ben de spil tussen
ondernemers en gemeente.
Ik ontmoet u graag,
Gerard Keuzenkamp

Gerard Keuzenkamp
Tel 078-770 3578

Mob 06-18301312

G.Keuzenkamp@zwijndrecht.nl

www.zwijndrecht.nl
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Heerema Zwijndrecht
start Innovatie Centrum
Heerema Zwijndrecht is van oudsher sterk in het bouwen van grote
offshore platforms. Om ook voor de toekomst sterk te blijven staan,
zal Heerema moeten innoveren. In Azië zijn de laatste jaren concurrerende faciliteiten ontwikkeld en door innovatie in eigen huis ter hand te
nemen en de klant toegevoegde waarde te bieden, hoopt Heerema zijn
voorsprong op de concurrentie te behouden of te vergroten.

studenten van hogescholen en universiteiten, zullen specialisten
worden aangetrokken om gezamenlijk met ervaren collega’s nieuwe
ontwikkelingen te realiseren en te testen voor de fabricage bij
Heerema. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen.

Bart Pluijmers
Heerema Zwijndrecht

Het eerste project dat in het innovatie centrum verder zal worden
ontwikkeld, is een lasrobot-systeem. Tot nu toe zijn lasrobots nog
weinig succesvol geweest in de offshore industrie. Het zelfsturende
systeem dat in het innovatie centrum verder ontwikkeld zal worden
heeft al hoopgevende testresultaten laten zien. De verwachting is dat
de lasrobot in oktober volledig operationeel is en later dat najaar zal
worden ingezet op één van de werven van Heerema Fabrication Group.
Met zo’n 1200 man werkzaam op de werf in Zwijndrecht, is lassen
niet het enige gebied waarop geïnnoveerd zal worden. In het nieuwe
centrum zullen ook andere werkzaamheden worden bekeken op
mogelijke verbetering. Hierbij zal ook juist naar andere industrieën
worden gekeken. De auto-industrie is bijvoorbeeld veel verder met
lijmen en coaten dan de offshore industrie waarin Heerema werkt.
Een eerste student is al gestart met een innovatieopdracht. Naast

The Blue Roadmap wijst schipper de juiste waterweg
Online routes plannen is tegenwoordig gemeengoed voor de meeste
mensen. Voer je vertrekpunt in, geef een bestemming op, en na een
druk op de knop is de optimale route berekend. Een vrij beschikbaar
alternatief voor goederenvervoer bestond echter nog niet. Bureau
Voorlichting Binnenvaart heeft nu The Blue Roadmap gelanceerd
om hier verandering in te brengen, ontwikkeld door het Sliedrechtse
Cofano Software Solutions.
De binnenvaart is een aanzienlijke sector in Nederland, ook in de
Drechtsteden. Toch kon het lastig zijn voor aanbieders en ontvangers
om goede informatie te vinden over verladingsmogelijkheden over het
water. De antwoorden op relatief simpele vragen als ‘Kan ik van A naar
B over water?’ en ‘Wat is de dichtstbijzijnde terminal of haven?’ waren
tot voor kort moeizaam op internet te achterhalen. Dit soort vragen zijn
nu makkelijker te beantwoorden, dankzij The Blue Roadmap. In de stijl
van 9292OV.nl kan worden gezocht op een willekeurige plaatsnaam of
adres, maar ook op haven voor de herkomst of bestemming van een
lading.

Wanneer een route wordt aangevraagd wordt men gepresenteerd met
de optimale reisdetails en mogelijkheden voor de gegeven lading,
herkomst en bestemming. Onder de reismogelijkheden worden de
vaarafstand, het aantal sluizen en scheepsdetails weergegeven. Dit
wordt gebruikt om de weergegeven vaartijd te berekenen. Tevens is
een kaart te zien met de route die de vracht gaat afleggen indien voor
deze route gekozen wordt. Tot slot kan vanuit de planner gelijk contact
worden opgenomen met het Bureau Voorlichting Binnenvaart om meer
gedetailleerd advies te ontvangen.
Het toegankelijker maken van de binnenvaart zal in de loop der tijd
grote voordelen met zich mee brengen. Zo brengt bulkvervoer de transportprijzen omlaag, en zijn er minder vrachtwagenbewegingen nodig
op de weg. Dit ontlast de wegen en vermindert de CO2 uitstoot. In de
toekomst zal de routeplanner in fasen verder worden uitgebreid op
het gebied van infrastructuur en functionaliteiten, zodat de mogelijke
drempels tot de binnenvaart steeds verder kunnen worden verlaagd –
met de positieve gevolgen van dien.
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Geïnspireerd door het
verleden, klaar voor de toekomst!
Maandag 23 februari 2015 heeft de koffiebranderij van Pelican Rouge haar volledig gerestylede ontvangstruimte
geopend met een feestelijk tintje. In deze ruimte staan koffie en beleving centraal. De opening stond in het teken van
Oorsprong. Oorsprong welke verwijst naar de rijke geschiedenis van Pelican Rouge met ruim 150 jaar vakmanschap
en passie voor koffie, als ook de Oorsprongslanden van koffie.

Koffie is “Hot” in Nederland. Koffie drinken is altijd al onderdeel
geweest in de Hollandse cultuur. Tegenwoordig is er zelfs een ware
koffie cultuur ontstaan. Dit betekent tevens dat de huidige consument
steeds hogere eisen stelt aan zijn of haar kopje koffie. Koffie wordt
steeds persoonlijker en de consument steeds kritischer over de
kwaliteit van de koffie. Een simpele kop koffie voldoet niet meer,
de koffiedrinker van nu wil maar al te graag de smaak van de hele
wereld proeven. Ook in 2015 zet Pelican Rouge haar zoektocht voort
in alle uithoeken van de wereld. De koffiereis begint in de landen van
herkomst, waar toegewijde koffieboeren veel aandacht besteden
aan hun gewassen. Met als doel kwaliteitskoffie toegankelijk te
maken voor iedereen die geniet van het goede leven en van goede
koffie. Goede koffie met prachtige verhalen om zo het mooiste uit de
oorsprong en het beste aan de klant te kunnen bieden.
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In het kader van deze focus naar Oorsprong is deze gelegenheid aangegrepen om de stichting Dordrecht – Bamenda onder de aandacht te
brengen. Sinds 1993 heeft de gemeente Dordrecht een bijzondere band
met de stad Bamenda in het West-Afrikaanse Kameroen. Hoofddoel van
deze stichting is om contact te stimuleren tussen mensen in Dordrecht
en Bamenda. Een prachtig initiatief waarbij het delen van kennis en
cultuur centraal staat. Kameroen is een van de Oorsprongslanden van
het mooie product koffie. Vanuit dit oogpunt is er door Alain Beyens,
CEO Pelican Rouge een cheque van EUR 10.000,- aangeboden aan
Burgemeester Brok. Hiermee wordt in samenwerking met stichting
Dordrecht – Bamenda een lokaal project ondersteund. Dit project
draagt bij aan het op peil brengen van de juiste watervoorzieningen in
en rondom de koffieplantages in Bamenda.

VERKERK SERVICE
SYSTEMen EN EUROCOM
GROUp SLAan HANDEN INÉÉN

De opening van de Zorg & ICT beurs 2015 is voor Verkerk Service
Systemen en Eurocom Group feestelijk begonnen met het tekenen van
een strategische samenwerkingsovereenkomst. Samen goed voor ruim
50 jaar ervaring in de zorgmarkt, slaan zij nu de handen ineen om de
veranderende zorgmarkt in Nederland de mogelijkheid te bieden om
te innoveren met behoud van de bestaande infrastructuur.’schoenmaker blijf bij je leest’, is een veel gehoord gezegde en dat is ook het
uitgangspunt bij deze samenwerking. “samen werken is samen delen

en dat brengt innovatie met visie”, aldus Peter Schneiders, directeur
Verkerk Service Systemen.
Met onze innovaties willen we klanten de mogelijkheid bieden om hun
bestaande zorgsystemen te migreren naar de laatste stand van technologie en alle zorgorganisaties in Nederland een open platform bieden,
waarbij bestaande infrastructuren gehandhaafd kunnen blijven.
“Merkonafhankelijke samenwerking waardoor er meer functionaliteit
wordt gecreëerd tegen minder kosten”, voegt Peter Schneiders toe.
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Heeft u het
stuur in handen?

We zitten in een tijd van verandering. De economie verandert en het
thema van de Industriedag 2015 “Verbindend Ondernemen” spreekt
ons zeer aan. Het nieuwe ondernemen vraagt om het vinden van
nieuwe oplossingen en inzichten en om het verlaten van gebaande
paden.

Ook, of misschien juist wel, in tijd van verandering heeft u behoefte
aan professionele ondersteuning op het gebied van de bedrijfsvoering,
zodat u zich op uw veranderende, core business kunt focussen.
Met dit in het achterhoofd heeft De Deeltijd CFO van Bright Financials
samen met Qubical Westland een nieuw product ontwikkeld: “het stuur
in handen”.
Uitstippelen van nieuwe bedrijfsroutes en het monitoren daarvan
(dashboard met bedrijfsmeters) zijn immers aan de orde van de dag.
Meten = Weten. Maar het gaat niet om zo veel mogelijk vastleggen en
zo veel mogelijk meten, maar specifiek om uw doelstellingen voor 2015
c.q. de verdere toekomst. En de meest relevante zaken die daar een
bijdrage aan leveren.
Wij weten zeker dat het voor u interessant is. Hebben wij uw interesse
gewekt en wilt u meer weten? Stuur een mail met uw contactgegevens
naar Johan Kooij - jkooij@brightfinancials.nl of Erdal Polat epolat@brightfinancials.nl en wij nemen geheel vrijblijvend contact
met u op.
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60 jaar KROHNE in Nederland
Ter gelegenheid van deze mijlpaal organiseerde KROHNE Nederland op
17 april 2015 de conferentie “Joint Innovation Technology”.
In Rotterdam, aan boord van een schitterend vlaggenschip kon men
naast een indrukwekkende rondvaart over de Maas, ook nieuwe ideeën
opdoen d.m.v. inspirerende presentaties. De dag stond geheel in het
teken van innovatie en samenwerking met klanten.
Met onderwerpen zoals “doseren en reinigen in de voedsel- en farmaceutische industrie” met in de hoofdrol een, in samenwerking met
de klant in Nederland ontwikkelde, bijzondere elektromagnetische
flowmeter, maar ook de “onzichtbare revolutie van optische inline
analyse”. Deze technologie creëert vernieuwende analysemogelijkheden die bijdragen tot meer duurzame productieprocessen. Daarnaast
uiteraard “Resultaten met Multiphase flow” de eerste toepassingen
en ervaringen van een uniek meetprincipe, met name voor de olie- en
gasindustrie werd zeer enthousiast ontvangen. Het geheel werd door

Prof. Guido op een ludieke manier, met een serieuze ondertoon met
elkaar verbonden.
Samenwerken met klanten betekent voor KROHNE kennis en oplossingen delen, met als resultaat: ontwikkeling van applicatiegerichte
innovatieve producten.
(KROHNE) Persenaire, in de vijftiger jaren opgericht door Martin
Persenaire in Haarlem, begint met de vertegenwoordiging van KROHNE
Variable Area doorstroommeters. Het bedrijf blijft doorgroeien en krijgt
een steeds groter productenpakket en in de jaren negentig de naam
KROHNE Nederland.
Inmiddels is KROHNE Nederland uitgegroeid tot leverancier van flow-,
druk-, temperatuur-, analyse- en niveaumeetinstrumentatie. Gevestigd
in Dordrecht, op dezelfde locatie als ‘s werelds grootse productiefabriek voor magnetisch inductieve en ultrasone flowmeters: KROHNE
Altometer. Hier bevinden zich ook KROHNE’s eigen ijkcircuits.

Nominatie Easy2Meet
I4-YOU ontwikkelt op SharePoint gebaseerd oplossingen en begin dit
jaar werd tijdens ons secretaressenetwerk Easy2Meet, hun oplossing
om papierloos te kunnen vergaderen, gelanceerd. Zowel secretariaat
als vergaderdeelnemers worden volledig digitaal ondersteund. Wat
opviel was de zeer gebruiksvriendelijke user-interface en de grote
efficiency in de afhandeling.

Mede op basis van onze input zijn de ontwikkelingen doorgegaan
en inmiddels staat Easy2Meet met haar app in de app-stores van
Windows en SharePoint. Dat de ontwikkeling niet onopgemerkt is
gebleven blijkt nu Easy2Meet bij Microsoft genomineerd is voor de
beste OfficeAppAward van 2015! Tijdens een conferentie in juli wordt
de uitslag bekend gemaakt en wellicht kan I4-YOU de prijs in ontvangst
nemen.
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Parktrust, uw partner op het
gebied van parkmanagement
ParkTrust is een in Dordrecht gevestigde Parkmanagement organisatie dat zich richt op alle facetten van veiligheid en
dienstverlening ten behoeve van ondernemers op bedrijventerreinen.
De doelstelling is om voor overheden, eigenaren, stichtingen en/
of voor individuele gebruikers een meerwaarde te creëren. Deze
meerwaarde laat zich meten aan het verbeteren van het vestigingsklimaat voor individuele ondernemers en om leegloop en verpaupering
op het terrein tegen te gaan.

Contactpersoon: Ad van den Berg
T 06-51156211
E ad@parktrust.nl

ParkTrust kent het gebied en zijn gebruikers en weet wat de ondernemers willen. Zonder kostbaar (voor)onderzoek waarin gebruikers/
bedrijven worden benaderd weten wij dat de pijnpunten veiligheid,
parkeergedrag/overlast en de algehele staat van de werkomgeving
zijn.
Onze werkwijze is een pragmatische en wij zijn gericht op direct
resultaat. Vanuit de behoefte van de betrokkenen zullen wij onze
dienstenpakket uitbreiden.

raaak personeel, uw partner in flex-vraagstukken
In 2009 is Raaak Personeel door Marjan de Groot en Mark
van Oosterhout opgericht vanuit het huidige hoofdkantoor in
Alblasserdam. Momenteel zijn er ruim dertig bevlogen medewerkers
werkzaam en heeft Raaak Personeel vestigingen in Alblasserdam,
Papendrecht, Gorinchem, Oosterhout en Waalwijk.
Wij geloven in een lange termijn relatie met onze klant, wij willen als
volwaardig gesprekspartner een verlengstuk van uw HR afdeling zijn.
Sinds september 2014 is binnen Raaak een gespecialiseerde business
unit Payrolling opgezet, met vakkundige adviseurs die u met raad en
daad terzijde staan. Contactpersonen van Raaak Personeel en Raaak
Payrolling binnen Werkgevers Drechtsteden zijn Marjan de Groot en
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Erick Verlee. Wij zien er naar uit u persoonlijk te ontmoeten!
www.raaakpersoneel.nl
www.raaakpayrolling.nl
T 06 43240959
E erick@raaakpayrolling.nl

Van Halen, een spetterend
begrip in de Drechtsteden

Van Halen Events & Supplies geeft met een full-service concept graag
een creatieve en inspirerende invulling aan uw evenement.
Informatief, feestelijk, motiverend of als onderdeel van uw marketing
strategie hebben wij als event partner reeds vele recepties, openingen,
1e paal slaan, kick-off meetings, productpresentaties en open dagen
voor gerenommeerde opdrachtgevers mogen verzorgen. Onze eventmanagers werken daarbij immer op intense en persoonlijke basis met u
samen. Eveneens laten zij zich kenmerken door hun onuitputtelijke
gedrevenheid om uw evenement succesvol te laten verlopen.

Van partyverhuur, evenementen organisatie tot aan partycatering…...
bij Van Halen Events & Supplies bent u aan het juiste adres!
Contactpersoon: Ron van Halen
T 078 6174537
E ron@vanhalenevents.nl

Tevens bezit Van Halen ruim 2000 m2 aan opslag met de meest
uiteenlopende partymaterialen. Van horeca benodigdheden, glaswerk,
servies, meubilair, tenten tot aan attracties, licht, geluid en podia
enzovoorts.
Door onze omvangrijke eigen voorraad maar ook kennis en ervaring
zijn wij in staat om elk event te voorzien van passende, verrassende
en exclusieve elementen. Uw gasten staan bij ons immer centraal en
derhalve fêteren wij hen graag op een spraakmakende beleving.
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dordt onderneemt
De gemeente Dordrecht is trots op de ondernemers in de stad. Daarom hecht de gemeente groot belang aan het ondersteunen van ondernemers door het scheppen van een gezond ondernemersklimaat, hen te wijzen op kansen in de
stad en het opzetten en onderhouden van zakelijke netwerken.

Het team Dordt onderneemt staat klaar voor alle ondernemers. U kunt
bij ons met al uw vragen terecht. Bijvoorbeeld als u een geschikte
locatie zoekt om zich te vestigen of informatie nodig heeft over bestemmingsplannen, beleid of vergunningen. De medewerkers van Dordt
onderneemt kunnen u verder helpen en mogelijk aan de hand van een
persoonlijk gesprek adviseren over verdere stappen.
Werkgevers Drechtsteden is voor ons een belangrijke partner om mee
samen te werken. Bij een gezond ondernemersklimaat is iedereen
gebaat. Samen met onze partners uit het bedrijfsleven proberen we
van Dordrecht een stad te maken waar iedereen met plezier en succes
onderneemt.

Reineke de Vries: ‘Samen met ondernemers werken wij aan aantrekkelijke winkelgebieden waarin u
ruimte krijgt om te ondernemen. Zowel de gevestigde horeca en detailhandel als nieuwe ondernemers kunnen zich tot ons wenden met vragen over bestemmingsplannen, vergunningen, beleid en
netwerken.’

Bert ten Veen: ‘Bent u op zoek naar een nieuwe bedrijfslocatie of wilt u de mogelijkheden voor
uitbreiding weten op uw huidige locatie? Binnen de gemeente wijs ik u graag de weg op het gebied
van bouwplanbegeleiding, vergunningen en milieuwetgeving op de kantorenlocaties en bedrijventerreinen in Dordrecht.’

Esther van der Kaag: ‘Mensen die van plan zijn om een bedrijf in Dordrecht te starten kunnen zich bij
ons melden. Wij geven hen informatie en advies over belangrijke zaken die bij het starten van een
bedrijf komen kijken en, indien nodig, verwijzen wij hen door naar een mentor. Een goed begin is het
halve werk.’
www.dordrecht.nl/dordtonderneemt
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Bedrijfsovername
vereist betrouwbaar advies
en solide bemiddeling

Gecertificeerd overname adviseur BOBB
 P APENDRECHT 

o
o
o
o
o
o
o

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

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

Onze nieuwe cateringlokaties:

“Het Dordts Patriciërshuis”
Een Patriciérshuis aan de Wolvevershaven in Dordrecht.

“Het Oude Koetshuys”
Een boerderij in Oud-Alblas

“Galerie de Compagnie/West-Indië huis”
aan de haven van Dordrecht gelegen

www.nanningscatering.nl

078 - 613 35 29 / 06 - 510 884 90
info@nanningscatering/nl

BESTUUR

Teun Muller, voorzitter
tmuller@werkgeversdrechtsteden.nl
echtsteden.nl

Barbara Keuzenkamp, secretaris
aris

bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl
tsteden.nl

Hans Gerritsen
erritsen
hgerritsen@werkgeversdrechtsteden.nl
teden.nl
den.nl

Portefeuille

Arie van den Herik, bestuurslid
lid
avandenherik@werkgeversdrechtsteden.nl
htsteden.nl

Dagelijks bestuur
Externe communicatie

Teun Muller
Barbara Keuzenkamp

Interne communicatie
Financiën

Barbara Keuzenkamp

André Boer, bestuurslid
aboer@
aboer@werkgeversdrechtsteden.nl
den.nl

Jacob Klink
Teun Muller / Barbara Keuzenkamp

Arbeidsmarkt en Scholing

Arie van den Herik
André Boer

Economie en Innovatie

Wico van Helden, bestuurslid
wvanhelden@werkgeversdrechtsteden.nl
n.nl

Bert de Winter
Wico van Helden

Bereikbaarheid en RO

Gert Jongeneel
Jacob Klink

Netwerken en Ledenwerving

Hans Gerritsen

Gert Jongeneel, bestuurslid
lid
gjongen
gjongeneel@werkgeversdrechtsteden.nl

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl

Jacob Klink, Penningmeester
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl

MET 35 ADVOCATEN
SNEL EN PERSOONLIJK VAN PROBLEEM TOT OPLOSSING
RECHTSGEBIEDEN

MARKTGEBIEDEN

Arbeidsrecht
Vennootschapsrecht
Transport en Logistiek
Bouw, Vastgoed en Aanbesteding
Handelsrecht en Contracten
Faillissementen en Herstructurering
(Economisch) Strafrecht
Familierecht en Mediation
Pensioenrecht
Bestuursrecht en Omgevingsrecht

Bouw
Haven en Logistiek
Zorg
Cleantech

www.tenholternoordam.nl
/thnadvocaten
/tenholternoordamadvocaten

Think different 2.0

Voor het beste resultaat kiest u een
communicatiespecialist in marketing én sales!
Hoe belangrijk marketing ook is, de verkoopdeal wordt gemaakt door de salesmensen van een bedrijf. Als marketingcommunicatie bureau
heeft COOKS zich daarom gespecialiseerd haar klanten te helpen ook hun salescommunicatie te verbeteren. Door het ontwikkelen van
impactvolle tradestories en conceptual selling. Door tools te maken waarmee kennis van de salesmensen en de consistentie in hun verhaal
worden geborgd. En door de totale commerciële communicatie, zowel van marketing als sales, volledig op elkaar af te stemmen. Waardoor
uiteindelijk het beste commerciële resultaat wordt gerealiseerd. Voor meer informatie kijkt u op cookscrossover.com.

COOKS werkt o.a. voor Faber Vlaggen, Ferrero Nederland, Grafisch Lyceum, Hero Benelux, Philips Lighting, Hans Anders, UNETO-VNI, UNIT4 en Unilever Food Solutions.

