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Economic Board Drechtsteden
In december vorig jaar is het rapport Zichtbaar Samen 
Maritiem, een sociaaleconomisch analyse van de 
Drechtsteden, door de heer Mr. G.J. Jansen verschenen.
In november is het rapport aan de ondernemers 
gepresenteerd tijdens een ontbijtsessie in Sliedrecht. 
De algemene indruk was dat de ondernemers zich wel 
konden vinden in de conclusies van de heer Jansen.
De conclusies waren dan ook niet nieuw voor ons, als 
ik van mezelf uitga, ik heb een boekenkast vol met 
rapporten over de Drechtsteden en allemaal wijzen deze 
rapporten in de zelfde richting. Om te voorkomen dat 
dit rapport bij mij met een volgnummer ook weer in de 
boekenkast verdwijnt, doe ik een oproep aan u allen.  

laten we nu eens iets gaan doen met die adviezen!!!!
Eén van de adviezen is om te komen tot de oprichting 
van een Economic Board. Ook dat is niet nieuw, denk 
maar aan de commissie onder leiding van de heer 
Scheepbouwer. Maar wat hebben we met die adviezen 
gedaan, ik kan het niet zeggen! Ik kan geen tastbare 
resultaten aandragen.
Toch vind ik dat we het advies ter harte moeten nemen 
en weer een serieuze poging moeten doen. Maar laten we 
nu eens beginnen bij het begin, bij de economie, bij het 
bedrijfsleven en laten we vooral niet van te voren al het 
pad aangeven waarover we moeten gaan en waarover 
de adviezen gegeven moeten worden. Het rapport van 
de heer Jansen op zich geeft al genoeg aan. Laten we zelf 
vanuit het bedrijfsleven de agenda bepalen.
Het is natuurlijk prachtig als we spreken over meer 
banen en over werk vinden voor de moeilijk plaatsbare 
personen, maar een ieder uit het bedrijfsleven weet, 
dat je alleen meer banen creëert als je meer werk 
hebt. Er zullen weinig werkgevers zijn die personeel in 
dienst nemen puur uit sociaal oogpunt. Dus wat moet 
er gebeuren: Meer werk door nieuwe impulsen in de 
economie vanuit onze regio.

Ook een advies van de heer Jansen is om te komen 
tot een betere samenwerking tussen de verschillende 
ondernemersverenigingen, zodat vanuit die kant 
meer met één mond gesproken kan worden. Met 
dit advies is inmiddels een werkgroep uit deze 
ondernemersverenigingen bezig en mijn voorlopige 
conclusie is, dat een ieder de noodzaak hiervan inziet en 
dat er goede vorderingen worden gemaakt.
Vorig jaar met Koningsdag wist het bedrijfsleven elkaar 
goed te vinden in een prachtige Grande Parade, laten we 
nu de Grand Parade van samenwerking voortzetten en 
niet voor een korte periode maar voor de lange duur.
Vooruit met de Drechtsteden!

-	Teun	Muller
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Ieder detail bekeken!

“Bewust van alle gevaren?
Bel ons...”

Phishing
Ransomware

Data-verlies

Next Generation Firewall

Monitoring

(Online) backup

Fysieke beveiliging

E-mailfilter

Cloud

Token

Anti-Malware

Anti-Virus
Firewall

Informatiebeveiliging

“Het kan ook u overkomen! 
Moet uw informatie achter slot 

en grendel?”

Hackers

Virus

Hulsenboschstraat 3, 4251 LR Werkendam
Handelsstraat 4, 3371 XC Hardinxveld-Giessendam
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Toekomstvisie van DE WD 
naar verbinden, delen en  realiseren in de Drechtsteden 
Tijdens de ledenvergadering bij Scheepswerf Hoebee op 24 mei jl. informeerde het bestuur van de WD haar leden over 
haar verenigingsvisie voor de toekomst. In een aantal intensieve brainstormsessies heeft het bestuur van gedachten 
gewisseld over haar rol  in de toekomst. Onze conventionele rol is in de loop der jaren enigszins achterhaald. Een aantal 
trends hebben ten grondslag gelegen aan deze rol verandering. Denk daarbij aan:
• Het verdwijnen van de Kamer van Koophandel
• De regionale overheid zoekt vertegenwoordiger/aanspreekpunt van werkgeversbelangen
• Er is veel potentieel in de regio dat door meer samenwerking tot innovaties zal leiden (o.a. rapporten van Jansen, PWC)
• Er is behoefte aan een platform dat op Drechtsteden niveau kan verbinden, initiëren en acteren
• Veel thema’s zijn regionaal geworden en worden als zodanig behandeld

Visie Ontwikkeling WD
Gekozen is voor de doorontwikkeling van de WD van pure werkgevers- 
vereniging naar regionaal platform voor de belangen en ontwikkeling 
van de regionale werkgevers. WD blijft een werkgeversorganisatie die 
wil blijven groeien voor, door en met werkgevers.

Met stakeholders die als WD lid aan specifieke initiatieven deelnemen. 
Als stakeholders worden in deze gezien:
• Gemeenten    • ZZP netwerken
• Overheidsorganisaties  • Innovatie initiatieven
• Onderwijsinstellingen  • Etc.
Belangrijk is dat stakeholders zelfstandig blijven opereren.  De rol van 
de WD is de verbinding van de groeperingen met elkaar. Verbindend en 
initiërend maar beslist niet overkoepelend.

De WD zal gaan functioneren als platform voor regionale thema’s en 
initiatieven op het gebied van:
• Infrastructuur   • (Landelijke) lobby
• Onderwijs   • Profilering van de Drechtsteden
• Samenwerking en Innovatie

Meerwaarde WD
De meerwaarde van de WD als stakeholder platform laat zich vooral 
vertalen in:
• Regionaal /intern  • Landelijk/extern
• Samenwerking stimulerend • Uniforme, sterke lobby
• Kennis – en informatiedeling • Profilering van de regio
• Innovatieve projecten;   • Vanuit het
   sterkere regio        werkgeversperspectief

Evolutie, geen revolutie
Het is een ontwikkeling die wordt ingezet dus geen keiharde planning. 
Zeer gefaseerd zal de WD zich in die richting gaan ontwikkelen.
De WD zal meer leden krijgen als overheden, onderwijsinstellingen,…
om nieuwe activiteiten te kunnen ontplooien.
De WD zal nog meer actief betrokken worden bij regionale thema’s 
dan dat zij nu al doen. Zij zal initiëren en specifieke samenwerkings-
platforms/groepen stimuleren. Daarbij is de WD zichtbaar en dienend 
maar niet overkoepelend.
 

Bestuur	WD

TOEKOMSTVISIE VAN WD

Tijdens de ledenvergadering  kondigt Teun Muller per mei volgend 
jaar zijn afscheid als WD voorzitter aan. Ondanks dat het defini-
tieve afscheid nog een jaar verwijderd is, is er binnen het bestuur al 
nagedacht over mogelijke opvolging. In de afgelopen jaren heeft Teun 
ervaren dat het vervullen van de voorzitters rol enorm veel tijd vergt 
en moeilijk te combineren valt met het aansturen van een bedrijf. 
Mede in beschouwing nemend de voornoemde nieuwe plannen van 
de WD is het idee ontstaan om te komen tot een opsplitsing van de 
voorzitterstaken. 

Een tweehoofdig voorzitterschap om de tijdsdruk acceptabel te maken. 
In dat kader is tijdens de ledenvergadering het voorstel gedaan om 
volgend jaar Jacob Klink als voorzitter en Wico van Helden als vice 
voorzitter voor te dragen. Dit laat onverlet dat leden eveneens worden 
uitgenodigd tegenkandidaten voor te dragen. Dit kan met een gemoti-
veerd voorstel en cv.

Scheidend WD voorzitter draagt opvolgers voor
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  Over cybercrime en 
privacy in het Vredespaleis
De huidige schermutselingen in cyberspace tussen de landen gaan een reële bedreiging vormen voor de wereldvrede.  
De geopolitieke onrust is een nieuwe werkelijkheid aan het worden. Cybercrime, Big Data en Privacy zijn toonaangevende 
issues waar vaak de gevolgen onvoldoende van worden onderkend.  In hoeverre is de wereld en het (internationale) 
bedrijfsleven zich hiervan bewust en voorbereid op deze nieuwe werkelijkheid? Het is aanlokkelijk om systemen en 
grote datasets grensoverschrijdend aan elkaar te koppelen, maar vaak wordt gewerkt met privacygevoelige gegevens. 
In hoeverre kan het bedrijfsleven zich beroepen op internationale bescherming?

De effecten van Cybercrime, Big Data en Privacy op ons internationale 
recht, vrede en veiligheid zowel op macro als micro niveau heeft 
grote invloed op het bedrijfsleven. Dit inzicht, de bewustwording en 
de gevolgen daarvan voor het handelen van het bedrijfsleven willen 
we graag inzichtelijk maken tijdens de Industriedag van 2016. Waar 
kunnen we dit beter doen dan in het Vredespaleis in Den Haag dat in de 
afgelopen jaren is uitgegroeid tot een wereldwijd symbool van vrede en 
recht en waar dagelijks wordt gewerkt aan een betere wereld.

Na de nodige brieven over en weer kunnen wij met trots melden dat er 
toestemming is verleend om ons congres in het Vredespaleis te laten 

plaatsvinden. In de middag is er de mogelijkheid om het Vredespaleis 
te bezichtigen in ieder geval de monumentale hal en de zalen van het 
Internationaal Gerechtshof en het Permanente Hof van Arbitrage. 
Een ongelofelijk mooi gebouw dat door alle betrokken landen is 
aangekleed met bijzondere bouwmaterialen en kunstwerken. 
Zo konden zij uitdrukking geven aan hun steun en geloof in deze 
nieuwe weg om tot vrede te komen. Er kwamen vazen uit China 
en Hongarije, door Polen en de Verenigde Staten werd een beeld 
gestuurd, Turkije en Perzië droegen tapijten aan. Hout en steen 
kwamen uit Scandinavië en Brazilië, marmer uit Italië. Zo ontstond 
een gebouw van ongekende internationale allure met een verrassende 

Industriedag 2016
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  Drie bedrijven samen 
hoofdsponsor Industriedag 
Tijdens de Industrie dag 2015 stond verbindend ondernemen centraal. Dit jaar een trotse samenwerking van drie 
bedrijven als Hoofdsponsor, t.w. FourTOP ICT, ESET en VitrumNet samen hoofdsponsor van de Werkgevers Drechtsteden 
Industriedag 2016.

Strijd is van alle tijden, zo is het internet het strijdtoneel van de 
21`ste eeuw. Voor u als ondernemer zijn cybercrime en cyber security 
onderwerpen die niet langer onderaan de agenda mogen staan. 
Tijdens de Werkgevers Drechtsteden Industriedag 2016 gaan we u 
met inspirerende sprekers informeren, inspireren en wapenen.

Elke ondernemer is druk bezig met de groei van zijn bedrijf. Deze groei 
brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van ICT. Zo komen 
bedrijven bijvoorbeeld in aanraking met nieuwe technologieën om de 
groei te ondersteunen en bedrijfsprocessen efficiënter te maken. 
Maar ook komen ze steeds vaker in aanraking met Cyber criminaliteit. 
De mate waarin verschilt per bedrijf maar zeker is dat iedereen er mee 
te maken heeft. Of het nu een gerichte aanval is, een spam of Phishing 
mail om uw inlog gegevens te achterhalen, het is dagelijkse kost en de 
nieuwe realiteit!
Als ICT, Cyber Security en glasvezel leverancier is bedrijfsveiligheid 
een van onze kernwaarden. We zijn trots dat we hoofdsponsor van de 

Industrie dag 2016 zijn, maar ook blij dat de Werkgevers Drechtsteden 
het thema: “Waarom cybercrime ons allemaal raakt” heeft gekozen. 
Cybercrime is vaak niet zichtbaar maar brengt grote schade toe aan 
het bedrijfsleven. Doordat het niet altijd tastbaar is staat het bij veel 
ondernemers onderaan de agenda en daar willen wij graag verandering 
in brengen.

FourTOP	ICT,	ESET	en	VitrumNet

variëteit aan vormen en kleuren. Laat deze unieke kans om dit gebouw 
te bezichtigen niet aan u voorbij gaan. Ik kan me voorstellen dat het 
verwondering wekt dat we dit jaar de locatie prijsgeven. Het lag bij 
ons ook niet voor de hand dus we doen het maar éénmalig en wel om 
de volgende reden. Vanwege veiligheidsredenen is het niet mogelijk 
individueel toegang te krijgen tot het Vredespaleis. Als u niet met de 
bus mee gaat, kunt u niet mee naar binnen. Hiermee wordt eventuele 
teleurstelling en vragen vooraf voorkomen. Op 10 november gaan 
we het thema “Waarom cybercrime ons allemaal raakt” de revue 
laten passeren aan de hand van presentaties door vooraanstaande 
sprekers. Binnenkort kan ik u informeren wie deze sprekers zijn. 

De hoofdsponsor heeft zich al aangemeld en stelt zich hieronder graag 
aan u voor.  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.
Marketingadviseur Only the Brave - ideale & create- heeft dit jaar het 

stokje aangepakt om ons dit jaar te verrassenmet de opmaak van het 
programma boekje en het ontwerp van de voorkaft. De sponsoringbrief 
is inmiddels bij u op de mat gevallen. De eerste advertenties zijn 
alweer ingediend.
Vindt u het leuk om dit jaar uw bedrijf eens onder de aandacht te 
brengen of heeft u andere leuke suggesties of ideeën? Ik houd me 
warm aanbevolen. Ook dit jaar hoop ik er samen met uw hulp weer een
prachtige dag van te mogen maken.

Barbara	Keuzenkamp
Secretaris
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Noot van de secretaris: Verhinderd? Meld u af!
Voor de bijeenkomst bij Heerema konden wij maximaal 50 WD leden ontvangen. In totaal hebben wij 110 aanvragen ontvangen, waardoor 
wij een groot aantal leden moesten teleurstellen. Groot is dan onze teleurstelling als we tijdens de bijeenkomst 9 no shows hebben
zonder bericht van verhindering. Zonder bericht van verhindering niet komen is niet erg netjes maar betekent tevens dat we 9 WD leden 
niet alsnog de kans konden bieden om deze middag aan te schuiven. Wees hier alstublieft alert op door een berichtje onze kant op te 
sturen indien u verhinderd bent. Kleine moeite groot plezier en laat een betere indruk achter.

TERUGBLIK OP BIJEENKOMSTEN
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Bezoek Innovation Center Heerema Zwijndrecht 

Van engineering tot plaatsing: Safety First!
Wij hebben weer een zeer interessant bedrijfsbezoek achter de rug. Op 31 maart 2016 werden de gasten welkom 
geheten door de Heerema Fabrication Group te Zwijndrecht. Heerema is met de 2 onderdelen HFG (Fabrication Group) 
en HMC (Marine Contractors) jarenlang toonaangevend in de offshore – sector. Met deze 2 onderdelen produceert en 
plaatst Heerema al geruime tijd de meest uitdagende projecten op zee. 
Heerema heeft het volledig proces zelf in handen; van engineering tot aan plaatsing. 

Wat opviel bij het ontvangst was dat iedereen beneden aan de trap 
welkom werd geheten en vervolgens de trap op moest. Daarbij werd 
benadrukt dat je je goed aan de reling vast moest houden. Dit geeft al 
aan dat de safety bij Heerema uiterst belangrijk is en dit werd ook nog 
even bevestigt door Gert Jan van Noordt, de innovation manager van 
Heerema en tevens onze gastheer van vandaag. Na de opening door 
de heer Muller nam de heer van Noordt het woord over en is in eerste 
instantie in gegaan op het ongevallencijfer van Heerema en het streven 
om geen ongevallen op de yard te hebben. Gert Jan van Noordt ziet 
daarin ook parallellen met het nieuwe innovation center van Heerema. 
Heerema is erg goed in de engineering en de klant van de juiste 
adviezen te voorzien. Daarbij is een aandachtspunt dat er bij zulke 
grote projecten zoveel processen door elkaar heen lopen dat Heerema 
niet altijd even (kosten)efficiënt te werk gaat. Dat is de reden dat eind 
vorig jaar het Innovation Center is opgezet. Een manier om slimmer 
en tegen gereduceerde kosten te produceren, een onderdeel dat 
processen tevens een stuk veiliger kunnen maken. Grappig detail is dat 
het Innovation Center binnen 4 maanden is opgeleverd. “Als hier iets 
wordt bedacht, dan moet het ook snel en goed”. Gelukkig kon onze WD 
collega Brand BBA daarin de juiste ondersteuning bieden. 

Koos Jan van Brouwershaven, CEO van Heerema Fabrication Group 
zou aanvankelijk een uiteenzetting geven over de strategische 
ontwikkelingen binnen Heerema. Hij was echter verhinderd door een 
buitenlandse delegatie van een klant, waardoor Jan Krielaart, Yard 
Manager, zijn plaats heeft ingenomen. De heer Krielaart heeft uiteen 
gezet uit welke onderdelen Heerema bestaat en wat de projecten zijn 
die Heerema de laatste jaren heeft opgeleverd. De 3 basis productie 
locaties bevinden zich in Zwijndrecht (hoofdkantoor), Vlissingen en 
Hartlepool. Vanuit deze 3 locaties zijn de laatste jaren de meest 
innovatieve projecten geproduceerd zoals de Helwin Beta - 
opdrachtgever Tennet, Montrose BLP – opdrachtgever Talisman en de 
DolWin alpha – opdrachtgever ABB. Voor een inzicht in deze projecten: 
https://hfg.heerema.com/projects/

Aansluitend heeft Gert Jan van Noordt het woord weer overgenomen 
om ons mee te nemen naar het ontstaan van het Innovation Center. 
Heerema loopt op bepaalde gebieden, zoals de engineering, zeker 
voor op de markt. Dat is ook de reden dat Heerema zeer interessante 
oplossingen kan bieden en in combinatie met de grootste hallen 
die op de yard staan, kunnen de projecten voor het overgrote deel 

binnen geproduceerd worden. Er is alleen nooit zo nagedacht over 
hoe bepaalde zaken slimmer, makkelijker, efficiënter en dus over het 
algemeen goedkoper kunnen worden geproduceerd. Het Innovation 
Center bestaat uit een vast team van ontwikkelaars, engineers en 
productiekrachten die concreet bepaalde ideeën gaan testen. Vanuit 
het hele bedrijf zijn er ideeën  gekomen. Dit waren veel te veel ideeën 
die nooit allemaal getest konden worden dus zijn er keuzes gemaakt 
voor diegene die het snelste en het meeste rendement op zouden 
leveren. De projecten waar het Innovation Center op dit moment mee 
bezig is, zijn; introductie van een lasrobot, efficiënter en veiliger proces 
voor het afvoeren van afval met de gebruikmaking van de nieuwste 
3 – d en gaming technologie voor een ‘smart’ informatieverwerking.       
          
Innovatie is voor elk bedrijf belangrijk! Hiermee behouden we 
internationaal onze voorsprong en verschillende initiatieven worden 
vanuit de overheid gestimuleerd. Zo heeft Gerbert van der Wal van het 
Innovation Quarter een presentatie gehouden over het recent gestarte 
MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden.  Hij geeft aan dat we echt 
toonaangevend zijn in de maak- en maritieme industrie, life sciences & 
health, clean tech en safety & security. Hij wil het mogelijk maken om 
innovatie een extra boost te geven. Hij roept de aanwezigen op contact 
met hem op te nemen als zij innovatieve ideeën hebben. 

Als afsluiting kregen we een rondleiding over de yard. We zijn gestart 
in het Innovation Center zelf en zijn vervolgens richting de productie-
hallen gelopen. Vanaf het punt waarop wij stonden (tussenstuk van de 
2 hallen) kreeg je inzicht in een aantal kleinere projecten maar krijg je 
vooral een goed beeld van de projecten die er kunnen worden gemaakt 
in de immense hallen. Vervolgens zijn we naar het gedeelte buiten, 
achter de hallen gelopen waar de projecten worden opgeladen op de 
pontons. Vandaar uit moet er vooral rekening gehouden worden met de 
hoogte van de projecten omdat deze onder de Botlekbrug dienen 
te kunnen varen.   

Afsluitend uiteraard een hapje en een drankje. Het was een leuke en 
zeer inspirerende bijeenkomst om tot nieuwe, innovatieve, inzichten te 
komen. Bedankt!

François	Plaisier
Deltametaal
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Succesvolle en bijzondere bijeenkomst 
    secretaressenetwerk bij Rabobank
Dinsdag 19 april was de tweede bijeenkomst van dit jaar. Deze keer waren we uitgenodigd bij Rabobank Drechtsteden 
in Dordrecht, in een prachtig nieuw kantoor. De opkomst was geweldig; we waren met zo’n 35 collega’s bij elkaar. En 
na ruim 4 jaar is het echt gezellig om bekende gezichten weer te zien en even bij te praten. Er komen ook nog steeds 
nieuwe gezichten, en dat maakt dit secretaressenetwerk bijzonder; we hebben allemaal hetzelfde vak, maar de diver-
siteit in bedrijfsachtergrond is groot.

Na een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij heette de heer 
Piet Hoogendoorn ons welkom in wat hij noemde het mannenbolwerk 
van de bank en vertelde ons over het “nieuwe werken” bij Rabobank 
Drechtsteden.

De heer Hoogendoorn gaf aan dat het secretaressevak nieuw 
geworden is. Daar heeft een evolutie plaats gevonden van de rol van 
“moeder” binnen het bedrijf naar een moderne positie, waarbinnen 
het zich verplaatsen in degene voor wie gewerkt wordt het belangrijkst 
is. Dit gaat binnen de Rabobank zover dat als de directie er niet is, de 
secretaresses gezien worden als vervanger en kunnen antwoorden en 
handelen uit naam van hun directeur. 

Het nieuwe werken in de bankwereld komt in de relatie bank / klant 
tot uiting in het gebruik van apps en internetbankieren. Een positieve 
ontwikkeling waarmee efficiënter gewerkt kan worden en de klant 
sneller geholpen kan worden. Een zeer vervelende bijkomstigheid 
is dat o.a. door deze twee ontwikkelingen het aantal medewerkers 
binnen de Rabobank met 12.000 omlaag gaat voor eind 2018. 
De klant staat centraal bij de Rabobank. Streven is de 9+ klantbeleving. 
De bank doet er alles aan om zoveel mogelijk feedback van hun 
klanten te krijgen; klachten, tips en complimenten worden gescreend 
en besproken. 

De aanwezige secretaresses kregen een aantal quizvragen en de 
conclusie aan het einde van de quiz was dat het belangrijk is voor 
de bank dat er veel energie gestoken wordt in de omgang met de 
bestaande klanten en vooral ook het rekruteren van nieuwe klanten 
(dit laatste kost ongeveer 9 keer zoveel tijd als het behoud van een 
bestaande klant). 

Na een rondleiding door het nieuwe kantoor en een heerlijke break met 
broodjes stond Sanne van Zoest klaar om ons een workshop Lachen 
te geven. En dat werd het, lachen. Natuurlijk wel met een aarzelend 
begin waarbij iedereen dacht “moet dat nou, zo gemaakt gaan staan 
lachen”. We gingen namelijk lachen zonder aanleiding; heel bewust. 
Sanne vertelde dat lachen heel gezond is; het ontspant, zorgt voor 
de aanmaak van endorfine. We hebben verschillende oefeningen 
gedaan, van een bijzonder voorstelrondje tot het elkaar toespelen van 
een denkbeeldige lachbal. De boodschap was duidelijk; we moeten 
eigenlijk terug naar het lachen van kinderen. Die doen dat namelijk 300 
keer per dag en volwassenen maximaal nog maar 20 keer. 
En alles telt, van een luid schaterende lach tot een glimlach. 

Na een vrolijke workshop volgde de even zo vrolijke traditionele borrel. 
Derby, Marjolijn, Erna en Wieske; heel hartelijk dank voor de gastvrije 
ontvangst en het organiseren van deze geslaagde middag!

Désirée	van	Dijk-Groeneweg
Executive	Assistant	Florensis

TERUGBLIK OP BIJEENKOMSTEN
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Gezellig WD café in 
knusse nieuwe pand van Nestrx
Donderdag 7 april waren wij voor de WD-leden gastheer in ons nieuwe pand op de Johan de Wittstraat tussen Galerie 
Blom en Hotel Innercity. Het onderwerp was de toekomstige arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Niettemin stonden de 
borrel en elkaars gezelschap centraal. De meesten van ons kenden elkaar en nieuwe bezoekers voegden zich gemakkelijk 
in het gezelschap. Het weer hielp ook een beetje. De deuren naar de tuin konden open. Toch was het buiten nog wat 
fris. Net de graadmeter van de economie; de kou is nog niet helemaal uit de lucht, maar de stemming zit er weer in. 

Hoe gaan die arbeidsmarkt en sociale zekerheid er straks uitzien 
en wat betekent dit voor u als bedrijf? Om die vragen goed te 
beantwoorden en u op dit gebied optimaal te bedienen, hebben wij – 
naast NestrX Uitzendbureau - Back.to.Core opgericht. We waren het 
er die donderdag snel over eens dat wij als ondernemer ondernemen 
in een mondiale wereld met een sterk fluctuerende vraag. Van u 
wordt steeds meer flexibiliteit verwacht. Tegelijkertijd zien wij dat op 
het gebied van de sociale zekerheid steeds meer verantwoordelijk-
heden komen te liggen bij u als werkgever. Goed werkgeverschap en 
zekerheid zijn de uitgangspunten van de nieuwe wet en regelgeving. 
Wij zien het als onze taak u in staat te stellen om flexibel in te spelen 
op de vraag en te voldoen aan wetten en regels. Het is onze overtuiging 

dat u meer werkzekerheid kunt bieden als u in staat wordt gesteld om 
volledig te kunnen focussen op de business. Goed werkgeverschap is 
hiermee onlosmakelijk verbonden; zonder focus en groei sneuvelen 
alle goede intenties. Bundelen van onze krachten is het antwoord op 
de vraag hoe u als ondernemer flexibel kunt blijven in een wereld waar 
steeds meer van u verlangd wordt.

Heeft u ons WD-café gemist en heeft het onderwerp uw interesse, 
schroom dan niet ons te bellen of te mailen. Dat kan uiteraard op 
vrijblijvende wijze. Koffie, thee of fris staan klaar!

Remco	Valkman
NestrX	|	Back.to.core
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Fokker: Nederlands trots van de industrie
Fokker is al meer dan een eeuw een aansprekende naam in Nederland en ver daarbuiten. ‘Nederlands trots van de 
industrie’, volgens vele Drechtsteden-leden. Het enthousiasme was dus groot toen wij op 19 april jl. met 50 leden te 
gast waren bij Fokker Aerostructures in Papendrecht.

Sterke binding Papendrecht
Het nieuw te realiseren indrukwekkende hoofdkantoor van Fokker zal 
ook  gevestigd  blijven in Papendrecht. Dat Fokker met Papendrecht en 
de verschillende sectoren een sterke binding heeft, benadrukte Fokker 
Vice President Steven Soederhuizen vorig jaar al. Tijdens ‘Aerospace 
meets Maritme’ in mei 2015 zei hij: “het is van essentieel belang dat je 
kijkt wat er om je heen gebeurt, investeert in slimme productiemethoden 
en dat je van elkaar leert.”
 

Trotse medewerkers
Innovatie en trots: twee eigenschappen die Fokker al vanaf het begin 
in het DNA heeft zitten. Daar konden we tijdens het evenement op 
19 april niet omheen. De groei van Fokker is vooral te danken aan de 
innovatieve kracht van het bedrijf. Er is altijd sterk ingezet op materi-
aalontwikkeling en dat betaalt zich nu uit. Maar onderschat de kracht 
van trots niet. “Wat me tijdens de presentatie en rondleiding in het 
bijzonder opviel, was de grote betrokkenheid onder de werknemers. 
Medewerkers zijn écht trots op hun bedrijf”, aldus Drechtsteden-lid 
Jan de Witte. Genoeg stof tot nadenken dus! Geïnspireerd en vol 
bewondering sloten we de dag gezamenlijk af tijdens een informele 
netwerkborrel.

Jan	de	Witte
Account	manager	Meeùs

Fokker Aerostructures
Fokker bouwt geen complete vliegtuigen, maar werkt samen 
met andere vliegtuigenbouwers, waaronder Lockheed Martin, 
Airbus en Boeing. Fokker Aerostructures is een Business Unit 
van Fokker Technologies en eersteklas specialist in ontwerp, 
ontwikkeling en fabricage. De gigant produceert lichtgewicht 
constructies, modules en landingsgestel voor de lucht- en 
ruimtevaart en defensie-industrie. 
Met een team van professionals speelt Fokker Aerostructures 
in de voorhoede van de technologie van vandaag. De hoogop-
geleide beroepsbevolking heeft roots in Nederland, Roemenië, 
Mexico en de Verenigde Staten. Sinds kort is Fokker onderdeel 
van GKN Aerospace.



13

Kennis en imago basis voor wereldwijd succes
Boeiend bezoek bij Fokker 

Op dinsdag 19 april brachten ongeveer 50 leden van Werkgevers Drechtsteden een bezoek aan het hoofdkantoor van 
Fokker in Papendrecht. Hier werd een inkijk gegeven in de luchtvaartsector en de uitdagingen hierbinnen voor Fokker. 

Groeiende vraag
Door een combinatie van materiaalkennis, ontwerpkennis en een goed 
imago lukt het Fokker vandaag de dag om onderdelen te leveren voor 
meer dan 75 verschillende vliegtuigtypes van alle grote en middelgrote 
vliegtuigbouwers in de wereld. Dat varieert van romponderdelen tot 
complete staartvleugels en delen van landingsgestellen tot bekabe-
lingsbomen en gespecialiseerd onderhoud. Omdat de luchtvaart flink 
groeit en blijft groeien, is er meer dan genoeg vraag. Deze groei hangt 
samen met uitdagingen, waaronder druk op de kostprijs, groeiende 
productieaantallen en de voorinvesteringen die nodig zijn voor de 
ontwikkeling van complexe automatiseringsprojecten. Dit om bijvoor-
beeld een specialiteit van Fokker, Fiber Metal Laminate (voorheen 
bekend als Glare®), daadwerkelijk toegepast te krijgen. 

Slim produceren
Onlangs tekenden Airbus en Fokker, een divisie van GKN Aerospace, 
een Memorandum of Understanding voor een strategisch partnerschap 
in onderzoek, ontwikkeling en automatisering van FML productie, in 
aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid koning Willem-Alexander 
en Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Maxima, de Nederlandse 
minister van Buitenlandse handel Lilianne Ploumen en de Franse 
staatssecretaris voor Buitenlandse zaken Harlem Désir.

Geavanceerd materiaal
FML is de tweede generatie van een revolutionaire lichtgewicht 
materiaal, dat bestaat uit afwisselende lagen gebonden aluminium 
en glasvezel. De eerste generatie (ook bekend als Glare®) is zeer 
succesvol toegepast op de bovenkant van de romp en verticale  

staartvleugel van de Airbus A380 sinds 2005. Dit door Fokker en 
TU Delft ontwikkeld materiaal bespaart maar liefst 15% gewicht ten 
opzichte van traditionele materiaal soorten. ‘Smart’ geautomatiseerde 
productietechnologie en de volgende generatie van vezels zijn de 
belangrijkste kenmerken van de huidige ontwikkeling door Fokker en 
Airbus. Dankzij deze automatisering wordt verhoging van de produc-
tievolumes mogelijk gemaakt tegen een betaalbare prijs. Nu Fokker 
onderdeel is van GKN heeft het voldoende body om dat aan te kunnen. 
“We zoeken partners dichtbij huis om de productie van FML verder te 
optimaliseren, zodat we nieuwe werkgelegenheid in de regio kunnen 
creëren”, aldus Vergouw. 

Leidende positie in de wereld
De Nederlandse luchtvaartindustrie heeft een leidende positie 
wereldwijd in de toepassing van lichtgewicht materiaal. Deze positie is 
deels te danken aan de uitstekende regionale en nationale kennisin-
frastructuur in de luchtvaartindustrie op het gebied van onder andere 
materialen en processen. Een gestructureerde aanpak van samenwer-
king met klanten, leveranciers, universiteiten en kennisinstellingen, 
ondersteund door actief overheidsbeleid, is de sleutel tot het succes 
van Fokker bij nieuwe technologische ontwikkelingen!

Na een rondleiding en een stevige wandeling over het Fokker terrein 
bleken  er tijdens de afsluitende borrel diverse werkgevers uit de 
Drechtsteden geïnspireerd door het innovatieve karakter van Fokker en 
werd er nog doorgepraat over raakvlakken tussen alle werkgevers.
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Winnaar Innovatie Award 2016 bekend

BFT transport uit Zwijndrecht 
wint Innovatie Award 2016
Woensdag 1 juni vond tijdens een sfeervolle en feestelijke bijeenkomst in het Postillion Hotel Dordrecht de uitreiking 
plaats van de Innovatie Award 2016. De winnaar van deze prestigieuze prijs is BFT transport uit Zwijndrecht gewor-
den. Het bedrijf ontwikkelde de Vaporsol Vaitec Gaswasinstallatie (Vaitec) om de emissie van gevaarlijke stoffen van 
ontgassende schepen te reduceren tot aanvaardbare milieu- en gezondheidsnormen. Met de Vaitec kan ruim 98% van 
de kwalijke dampen worden gerecycled op schepen. Michiel van Eijck van BFT transport ontving de prijs uit handen 
van de commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit.   

Ruim 300 gasten genoten van een heerlijk diner, waar tussen de 
gangen door diverse prijsuitreikingen plaatsvonden onder regie van 
presentator Jan Dirk Stouten. Bert Bult en André Boer van NexTech 
Scholarship reikten studiebeurzen uit aan talentvolle leerlingen die 
voor techniek op hbo- of wo-niveau kiezen in hun vervolgopleiding. 
De studiebeurzen voor vier jaar (€ 2.100 per jaar) gingen naar Liscia 
Beenhakker, Julia Bartels, Lisanne de Koning, Bart van der Hee, Edwin 
van der Kooij en Mirthe Mampaey. 

Naast de uitreiking van de Innovatie Award zijn er in samenwerking 
met het Da Vinci College en Amega prijzen aan MBO-studenten uitge-
reikt. Als talentvolle leerling kreeg Sylvia Goud een superstage plaats 
aangeboden bij Amega. Daarnaast ontving Da Vinci College leerling 
Gertjan Janse een geldprijs vanwege een uitmuntende prestatie op zijn 
leerbedrijf Nedstaal. Na de uitreikingen werd het dessert van het diner 
geserveerd in de ontvangsthal van het hotel. Dit bood de gasten de 
gelegenheid om nog na te praten over het geslaagde evenement en om 
te netwerken.

De Innovatie Award wordt georganiseerd door Stichting 
Ondernemersprijzen Nederland. De Innovatie Award is een jaarlijks 
terugkerende innovatiewedstrijd. Uitgangspunt is dat de innovatie een 
product, dienst of samenwerkingsverband kan zijn, zowel technolo-
gisch als niet-technologisch van aard. 
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E-Health bijeenkomst 
31 mei 2016   Yulius   
Om 12.30 uur gastvrij ontvangen door de gastheer Jean-Luc 
Klompenhouwer met heerlijke broodjes.
Na de opening door Gert Jongeneel is de vraag door hem gesteld of 
de setting voor deze bijeenkomsten nog wel voldoet aan de verwach-
tingen van de deelnemers. 

Doelstelling van de e-health bijeenkomsten is kennis-uitwisseling 
tussen bedrijven en (geestelijke) gezondheidszorg- instellingen in de 
Drechtsteden. We staan aan de vooravond van enorme veranderingen 
door de toepassing van ICT en e-health toepassingen in de gezond-
heidszorg. Deze veranderingen kunnen leiden tot een wezenlijke 
verandering in de wijze waarop de gezondheidszorg nu functioneert en 
is  georganiseerd.

Jean-Luc heeft een korte inleiding gegeven over Yulius en de rol die 
Yulius speelt in de Drechtsteden. Yulius is een brede GGZ-instelling 
voor de Drechtsteden en Rijnmond, van kinder/jeugdpsychiatrie tot 
volwassenenzorg. Daarnaast biedt Yulius speciaal onderwijs.  Ook bij 
Yulius is- en wordt  er veel bezuinigd. Het budget in 2015 was € 135 
miljoen, in 2017 is dit teruggebracht tot € 118 miljoen. Dit heeft geleid 
tot 400 ontslagen en het totaal personeelsbestand is teruggebracht 
tot 1500 FTE’s.  In het verleden was de financiering heel simpel en 
werd bijna in het geheel vergoed door de AWBZ.  Financiering verloopt 
inmiddels via drie verschillende kanalen: de Zorgverzekeringswet voor 
de Volwassenenzorg (premieheffing door de verzekeraars), voor de 
kinder- en jeugdpsychiatrie verloopt de financiering via de samenwer-
kene gemeenten in Drechtsteden en Rijnmond en voor de langdurende 
zorg verloopt de financiering via  de individuele gemeenten.
Naast zijn werkzaamheden bij Yulius is Jean-Luc bij  GGZ-Nederland 
voorzitter van de Commissie Informatiebeleid. De EPD-problematiek 
en facturatie leiden bij alle GGZ-instellingen tot hoge kosten om hun 
interne ICT-systemen op orde te houden. Met name de toenemende 
bureaucratie zorgt ervoor dat er meer geld wordt uitgegeven aan ICT. In 
de regio Drechtsteden gaat voor de zorg in het kader van de Jeugdwet 
inmiddels 38% van het budget op aan bureaucratie.
 
ICT binnen de GGZ wordt steeds belangrijker en met name de toepas-
sing van e-health. Ook Yulius heeft de afgelopen jaren veel geld 
geïnvesteerd in de nieuwe technologieën, maar vooral ook in de 
ontwikkeling van de inhoud (context) van de e-health-programma’s.

Arianne Kooijmans , Programmamanager e-health bij Yulius, gaf een 
presentatie over de toekomst van geïntegreerde zorg en de rol die 
Yulius op dit moment al speelt. Yulius heeft een duidelijke strategie 
over de toepassing van e-health binnen de GGZ.

De doelstellingen voor 2016 zijn:
•  40% van de patiënten bij divisie Kinder- en Jeugdpsychiatrie & 
Autisme en 20% bij divisie Volwassenenzorg wordt online behandeld/ 
begeleid (blended behandeling inbegrepen) 
•  75% van de behandelaren werkt met e- health 
•  e-health is voor 75% in de gerealiseerde zorgpaden geïntegreerd 
•  de tevredenheid van cliënten over de behandeling/ begeleiding 
m.b.v. e-health ligt gemiddeld op een 7.0 of hoger 
•  er ligt een concreet uitgewerkt plan hoe de kansarme groep cliënten 
te bereiken en met welk aanbod o.g.v. e-health 
Yulius gaat ervan uit die doelstellingen te halen.
Voor het zorgbellen wordt er gebruik gemaakt van Microsoft Skype 
for Business. Ondanks toezeggingen van KPN/Microsoft blijkt de 
introductie langer te duren dan is aangeven door de leverancier. Nu 
beeldbellen wel operationeel is worden er direct kostenbesparingen 
gerealiseerd op de reiskosten, ook voor cliënten, maar ook op perso-
neelskosten zoals slaapwachten. De verwachting is dat door een 
betere integratie er in de toekomt meer kostenbesparingen worden 
behaald.
Knelpunten bij de introductie van e-health zijn: moeizame opschaling 
en implementatie, ICT-issues en grote transities bij Yulius.
Breedband Drechtsteden glasvezel: Wico van Helden heeft aange-
geven dat het glasvezelnetwerk is gecertificeerd en daarmee uitermate 
geschikt is om beveiligd  client informatie door te geven.
Afgesproken is om voor dit jaar nog 2 bijeenkomsten te organiseren. 
Het voorstel voor de agenda is om ICT-leveranciers uit de Drechtsteden 
de gelegenheid te geven om hun visie te geven op de stand van de 
techniek en dan met name de diverse cloud toepassingen.

Hans	Gerritsen
Projectgroep	e-health



16

NIEUWS UIT DE DRECHTSTEDEN

Bestuursakkoord provincie Zuid-Holland en Drechtsteden:

Provincie en Drechtsteden bundelen krachten
voor maritieme topregio

De provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden gaan intensiever samenwerken om samen de Drechtsteden als mari-
tieme topregio te versterken. Ze bundelen hun krachten om samen economie, bereikbaarheid, wonen en onderwijs 
verbeteren. De afspraken zijn vastgelegd in een bestuursakkoord dat dinsdag 24 mei is ondertekend.

Om hun ambities waar te maken, hebben de Drechtsteden en de 
provincie elkaar hard nodig. In het bestuursakkoord staan concrete 
afspraken en acties om het wonen, leven en werken in de Drechtsteden 
te verbeteren en te versterken. Het is vernieuwend dat de provincie 
Zuid-Holland en de Drechtsteden elkaar op wezenlijke dossiers weten 
te vinden en samen aan de slag gaan om extra kracht te zetten op 
concrete uitvoering. Provincie had tot op heden vooral een toetsende 
rol maar werkt nu samen met de Drechtsteden om krachten beter 
te benutten. Namens de provincie tekenden de gedeputeerden 
Bom-Lemstra en Vermeulen, en namens de Drechtsteden portefeuille-
houders Korteland en Tanis.

Provincie en Drechtsteden willen banengroei en minder files
Het bestuursakkoord vormt de basis voor intensieve samenwerking 
tussen de Drechtsteden en de provincie tot 2020. De afspraken gaan 
over kennis en innovatie voor een nieuwe economie, arbeidsmarkt 
energietransitie, woonkwaliteit, bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit 
en samenwerking in een interregionaal netwerk. Projecten zijn bijvoor-
beeld een concreet actieplan voor de A15 en A16, openbaar vervoer 
tussen de Drechtsteden en Rotterdam en het lijnennet en de haltes van 
de Waterbus.

Gedeputeerden Bom-Lemstra (economie en ruimte) en Vermeulen 
(verkeer en vervoer) vinden het belangrijk – net als de Drechtsteden – 
dat de samenwerking wordt geïntensiveerd: “De Drechtsteden zijn voor 
de provincie Zuid-Holland een heel belangrijke regio. De maritieme 
sector is er van oudsher sterk, maar om die positie te behouden en 
te versterken willen we samen inzetten op bereikbaarheid, innovatie, 
‘nieuwe economie’ en verduurzaming.”

Ook het Drechtstedenbestuur is enthousiast. Regiobestuurders 
Korteland en Tanis: “Met deze verregaande samenwerking kunnen we 
de kracht van onze maritieme topregio nog beter benutten. We willen 
bedrijven, maatschappelijke organisaties én inwoners beter in staat 
stellen om kansen te pakken, samen kunnen we de Drechtsteden 
vitaler en sterker maken.”

Kracht beter benutten
De regio Drechtsteden is een maritieme topregio en blinkt uit in de 
maritieme maakindustrie. Met 288.000 inwoners is de regio de vijfde 
‘stad’ van Nederland. In de zuidelijke Randstad zijn de Drechtsteden 
de derde grootste conglomeratie. De intensieve samenwerking met 
de provincie helpt de gezamenlijke kracht in de zuidelijke Randstad 
nog beter te benutten. Dat maakt de positie van de gehele provincie 
nationaal en internationaal sterker.
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MVO Drechtsteden helpt om je blik te verbreden
  Vijf maal per jaar komen de leden van het bedrijvennetwerk MVO Drechtsteden bij elkaar om te spreken over allerlei 
aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Iedereen weet inmiddels wat MVO inhoudt, maar het is nog 
niet zo makkelijk om dat als bedrijf op eigen houtje ook goed te doen.

Sipke Horsten van drukkerij Dekkers van Gerwen vertelt waarom zij 
aangesloten zijn bij MVO Drechtsteden. “Tijdens de bijeenkomsten doe 
je brede kennis op van de andere leden en de gastsprekers. 
Iedereen ondervindt bijvoorbeeld dezelfde ballast als je bezig bent met 
certificeren. Andere bedrijven hebben echter weer andere oplossingen 
gevonden om het net even slimmer te doen. Samen weet je meer. MVO 
Drechtsteden sluit precies aan op de missie van ons bedrijf. Wij gaan 
echt voor duurzame productie, zo is Cradle to Cradle drukwerk een vast 
onderdeel van ons product aanbod.” Door een bedrijfsbezoek in het 
kader van MVO Drechtsteden kwam Sipke er bijvoorbeeld achter dat 
een bedrijf uit de Drechtsteden, dat in een heel ander segment werkt, 
toch met eenzelfde probleem zat. “We zijn nu samen bezig om ons 
probleem op te lossen.”
 
MVO Drechtsteden heeft met Werkgevers Drechtsteden een convenant 
afgesloten hoe beide netwerken elkaar kunnen versterken. 
Zo kunnen alle leden van Werkgevers Drechtsteden nu éénmaal per 
jaar deelnemen aan een bijeenkomst van MVO Drechtsteden. 
De laatste bijeenkomst was donderdagmiddag 16 juni. Gastspreker 
was Julie Huibregtsen. Zij verzorgde een lezing over 

gedragsverandering binnen je bedrijf. Goede voornemens op het 
gebied van MVO zijn immers makkelijk te maken. Om dat te realiseren 
is wel een verandering in het gedrag van alle medewerkers nodig en 
dat bereik je veel minder makkelijk. 
 
Sipke Horsten: “Wij willen ons blijven verbeteren natuurlijk. Na afloop 
van de lezingen leer je andere mensen kennen. Je hoort hoe zij met alle 
uitdagingen omgaan. Je kan op een luchtige wijze met elkaar daarover 
in gesprek. Het zijn dan ook gewoon heel gezellige bijeenkomsten!”

Sipke	Horsten
Drukkerij	Dekkers	van	Gerwen

Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden InnovationQuarter wil 
concurrentiepositie van Zuid-Holland verbeteren 

Vrijdag 18 maart ondertekenden portefeuillehouder Economie Richard Korteland namens de Drechtsteden en directeur 
Rinke Zonneveld namens InnovationQuarter een samenwerkingsovereenkomst voor drie jaar.

In de overeenkomst staan de afspraken over de financiële bijdrage van 
de Drechtsteden aan InnovationQuarter en de werkzaamheden die 
InnovationQuarter voor de Drechtsteden zal verrichten.

InnovationQuarter wil de concurrentiepositie van Zuid-Holland verbeteren 
met nationale en internationale promotie en acquisitie. Ook organiseert 
InnovationQuarter deelname door het regionale bedrijfsleven en 
kennisinstellingen aan ontwikkel- en innovatieprogramma’s. 

Portefeuillehouder economie Richard Korteland: “Naast promotie en 
acquisitie investeert InnovationQuarter met risicodragend vermogen in 
veelbelovende jonge technologische bedrijven met groeipotentieel 
en in het innovatieve midden- en kleinbedrijf (MKB) nu ook in de 
Drechtsteden. Innovatieve bedrijven uit de Drechtsteden kunnen 

een beroep doen op een investeringsfonds.  Ook ondersteunt 
InnovationQuarter het MKB-Katalisatorfonds voor de Drechtsteden.”
InnovationQuarter bestaat sinds 1 januari 2014 en is de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) voor Zuid-Holland. Deelnemers 
zijn het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland, 
de steden Delft, Den Haag, Leiden en Rotterdam, de Drechtsteden, de 
Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, het Erasmus Medisch 
Centrum en het Leids Universitair Medisch Centrum.

InnovationQuarter werkt nauw samen met de acquisitieorganisatie van 
de Drechtsteden: Stichting Deal! 
De Drechtsteden zullen van 2016 t/m 2018 per jaar € 100.000,- 
bijdragen aan de exploitatie van InnovationQuarter. Dit is zo besloten 
in de Drechtraad van 1 december 2015.
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De Drechtsteden: digitale topregio
Eind 2013 presenteerden de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), Deloitte, de Dutch Hosting Provider Association 
(DPHA), ECP en de Rabobank de resultaten van een breed sector onderzoek van de Nederlandse digitale infrastructuur 
sector.  Belangrijke conclusie is dat na de luchthaven Schiphol op de eerste plaats en de Rotterdamse haven op de 
tweede plaats, de derde haven (ofwel ‘3e mainport’) daarmee essentieel is voor de Nederlandse economie. Op de 
derde plaats van economische aanjagers.

Destijds werd al verwacht dat het wereldwijde dataverkeer tot aan 
2017 zou verdubbelen. Voor datacenters in West Europa werd zelfs een 
groei van 60% voorzien. Wereldwijd is Nederland een van de  meest 
verglaasde en vooruitstrevende landen op dit gebied.  Michel Steltman, 
directeur van de DHPA zei destijds bij de presentatie “dit onderzoek 
toont ondubbelzinnig het enorme belang van de Nederlandse digitale 
infrastructuur aan”.  
Het volledige rapport is te vinden op https://ecp.nl/item/3937.
In de Drechtsteden hebben we een extra goede basis met onder andere 
het eigen, onafhankelijke en hard groeiende Breedband Drechtsteden 
glasvezel netwerk en een zeer modern regionaal datacenter. 

De techniek
Voor niet-techneuten is digitale techniek lastig te begrijpen. 
Veel verder dan “hoe snel is internet via glasvezel” komen we meestal 
niet. Toch is het goed om te begrijpen hoe de onderliggende techniek 
in elkaar zit. Dat is goed te vergelijken met het elektriciteitsnet: er zijn 
wijkpunten en leidingen naar huizen en bedrijven. In de huizen worden 
de kabels aangesloten op apparatuur in de meterkast die vervolgens 
naar de diverse ruimten in huis gaat. Tenslotte levert een van de vele 
energie aanbieders energie over deze infrastructuur. Als u zonnepanelen 
heeft kunt u zelf energie terug leveren via de infrastructuur.
Met glasvezel werkt het hetzelfde: de glasvezels zijn vergelijkbaar met de 
elektriciteitskabels, switches met de meterkast en diensten aanbieders 
(internet, telefonie, backup, werkplekken, datacenter services, …) met 
energie leveranciers. 

Het terugleveren van energie is vergelijkbaar met het zelf aanbieden 
van digitale diensten. Daarbij is er volop keuze. Er kan gekozen worden 
voor alleen de vezels of vezels + apparatuur of vezels + apparatuur 
+ diensten. Zo kan bijvoorbeeld een glasvezelverbinding worden 
gelegd van uw bedrijfspand naar het regionale datacenter. Zonder 
internet dienst en dus nagenoeg zonder veiligheidsrisico’s, onbeperkte 
bandbreedte en volledige onafhankelijkheid van het internet.

Economische kansen
Elke partij die is aangesloten op de digitale glasvezel infrastructuur 
kan deze inzetten voor alleen eigen gebruik, als leverancier van 
diensten, als afnemer van diensten of een combinatie van alle drie. 
Dat biedt heel veel mogelijkheden voor onderlinge (digitale) dienstver-
lening. ICT bedrijven in de Drechtsteden herkennen deze mogelijkheden 
en maken hier meer en meer gebruik van. Datzelfde is ook mogelijk 
voor andere toepassingen: administratieve verwerkingen, gebouw 
beheer op afstand, beveiliging, gegevensuitwisseling tussen uw 
kantoor en magazijn of regionale zakenpartner. 
De regio Drechtsteden profileert zich terecht als maritieme topregio 
(1e mainport). In combinatie met de digitale infrastructuur hebben 
we ook prachtkansen als digitale topregio (3e mainport). Dat vraagt 
pioneren, innoveren en samenwerken. De eerste voorbeelden zijn er en 
veel bedrijven en ondernemers zijn bezig met plannen makerij. 
Mis de (digitale) boot niet!

Wico	van	Helden
Directeur	VitrumNet
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Urban Deltas ontvangt als eerste    
een bijdrage uit het 

MKB-katalysatorfonds Drechtsteden
Aan interesse voor hun ‘Modulair Drijvend Groen’ is geen gebrek, verzekeren Leo van Dijk en Tieme Haddeman van 
Urban Deltas. Alleen krijg je als innovatieve ondernemer geen enkele garantie dat je die interesse op termijn ook 
daadwerkelijk kunt verzilveren. 

Van Dijk: “We willen een volledig nieuw waterbouwproduct in de markt 
zetten dat een antwoord biedt op een aantal maatschappelijke vraag-
stukken. Maar het concretiseren daarvan vergt enorm veel uitzoek-, 
reken- en ontwikkelwerk. Met die voorinvestering nemen we een aanzien-
lijk risico. Doordat de Drechtsteden ons hierbij ondersteunen - via het 
MKB-katalysatorfonds – kunnen we die volgende stap ook echt maken.”

De cofinanciering voor ‘modulair drijvend groen’ is de eerste 
cofinanciering uit het in maart gelanceerde MKB-katalysatorfonds 
Drechtsteden, dat is ingesteld om te investeren in de innovatiekracht 
van de regio en zo de ambities van ‘Samen Stad aan het Water, Samen 
Maritieme Topregio’ kracht bij te zetten. De cofinanciering van 
€ 25.000,- is toegekend aan het Papendrechts bedrijf Gebr. De Koning 
en de Rotterdamse partner Urban Green. Vanuit hun joint venture 
‘Urban Deltas’ steken de twee bedrijven dit bedrag in verder onderzoek 
naar de haalbaarheid van hun concept ‘Modulair Drijvend Groen’. 

Economische en maatschappelijke waarde
Met ‘Modulair Drijvend groen’ kunnen stedelijke havengebieden 
worden voorzien van drijvende eilanden die de ruimtelijke ordening 
verbeteren en tegelijk ook de waterkwaliteit. Haddeman: “We zien een 
groot potentieel. Voor Rijkswaterstaat is het bijvoorbeeld een veelbe-
lovend concept om te kunnen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn 
Water, waarin een strengere norm voor de kwaliteit en zuiverheid van 
water is vastgelegd. Gemeenten kunnen gebieden die nu niet interes-
sant zijn voor bewoning met Modulair Drijvend Groen ‘vergroenen’ 

en aantrekkelijk maken, zonder de bestaande omgeving – met vaak 
historische waarde en een waterbergingsfunctie – aan te tasten. Ook 
havengebieden buiten Nederland kennen deze uitdagingen.” De 
Adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds onderschreef deze 
visie in zijn beoordeling van de aanvraag: “Het is een nieuw product 
in de waterbouw, waarvoor niet alleen in eigen land veel interesse is, 
maar dat ook uitstekend valt te exporteren. Daarmee vergroot het de 
potentie voor economische groei in de regio en versterkt het het econo-
mische ecosysteem in de Drechtsteden.”

Persoonlijk en betrokken
De bijdrage voor ‘Modulair Drijvend groen’ is de eerste cofinanciering 
uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het fonds levert niet 
alleen een bijdrage aan innovaties van regionale  MKB-bedrijven 
door cofinanciering, maar helpt ook door het ontsluiten van relevante 
netwerken en draagt bij aan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen 
(MKB-)bedrijven onderling. Daarvoor is het fonds gehuisvest in de 
Duurzaamheidsfabriek en bestaat de adviescommissie van het fonds 
uit ervaren ondernemers uit de regio. Haddeman: “We vonden het een 
grote meerwaarde dat we onze aanvraag persoonlijk konden pitchen 
bij de Adviescommissie. Met hun goede, gerichte vragen toonden de 
leden ook betrokkenheid en zetten ze ons op scherp. We zijn in alle 
opzichten blij met de ondersteuning die het MKB-katalysatorfonds 
biedt. We zijn alleen nog op zoek naar een pilotlocatie in het stedelijk 
gebied van de Drechtsteden.” 

Kijk voor meer informatie op:
mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl
gebrdekoning.nl 
urban-green.nl

Regionaal portefeuillehouder Economie Richard 
“We hebben er als Drechtstedenbestuur voor gekozen deze 
cofinanciering te verstrekken omdat het initiatief concreet bijdraagt 
aan de hoofddoelstelling van ons regionaal meerjarenprogramma 
‘Samen Stad aan het Water, Samen Maritieme Topregio!’: het op 
duurzame wijze versterken van onze economische kracht.”

Korteland:
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Werk aan de winkel om 
Drechtsteden bereikbaar te houden!
De Drechtsteden is een maritieme topregio. Met ondernemende topbedrijven die producten maken die wereldwijd 
gevraagd worden. Door onze gunstige ligging aan water, weg en spoor zijn wij tegelijk een belangrijke schakel 
tussen Rotterdam mainport en het achterland. Dat leidt tot veel verkeer in onze mooie regio, wat we in goede banen 
proberen te leiden. 

Goede bereikbaarheid is echt nodig
Maar dat gaat niet vanzelf. Als we die aantrekkelijke regio willen zijn 
waarin het goed ondernemen is, dan moeten de bereikbaarheid goed 
zijn. Alleen zo blijven we die belangrijke schakel. Nu staan er op de 
A15 bijvoorbeeld dagelijks files. Voor de korte termijn lossen we dat 
op door in- en uitvoegstroken en spitsstroken te verlengen. Maar voor 
de langere termijn vinden we dat een verbreding van de A15 een echt 
structurele oplossing is. Hiervoor vragen we samen met de Provincie 
aandacht bij het Rijk. En met Rijkswaterstaat gaan we volgend jaar de 
doorstroming van de N3 naar de A16 verbeteren. Ook de verbinding 
met het zuiden over de A16 is een onderwerp dat de Drechtsteden nu 
al aan de orde stelt.

Schoner en duurzamer
We investeren veel in onze wegen, maar met alleen meer asfalt zijn 
we er niet. Er wordt hier niet alleen hard gewerkt, maar we willen hier 
ook prettig wonen, in een gezonde omgeving. Daarvoor moeten we 
echt schoner en duurzamer gaan rijden. We hebben dus met zijn allen, 
ondernemers en overheid, wat te doen in de Drechtsteden!

Kom naar bijeenkomst Bereikbare Drechtsteden op 30 juni
Op de bijeenkomst komt aan de orde wat we te doen hebben. Wat gaat 
er de komende tijd gebeuren op de wegen in en rond de Drechtsteden? 
Hoe zit het dan met de bereikbaarheid van uw onderneming of instelling? 
En wat kunt u zelf doen? 

Professor Tavasszy, bijzonder hoogleraar Goederenvervoer en Logistiek 
TU Delft en adviseur mobiliteit en logistiek bij TNO, vertelt u de 
mogelijkheden van nieuwe mobiliteitsvormen en de technologische 
ontwikkelingen in logistiek en goederenvervoer. En hoe kunnen 
mensen verleid worden tot ander reisgedrag? De heer Van der Bend, 
directeur van De Verkeersonderneming, brengt de ervaringen met 
mobiliteitsmanagement in Rotterdam mee. Gedeputeerde Vermeulen 
van de Provincie kijkt samen met u naar de toekomst, wat is er nodig 
om ook op termijn de bereikbaarheid goed te houden? 
En op een kleine informatiemarkt geven de gemeenten en 
Rijkswaterstaat u meer informatie over de werkzaamheden.

Bent u ondernemer in de Drechtsteden en wilt u ook meewerken aan 
bereikbare Drechtsteden? Dan zien wij u graag op donderdag 30 juni 
van 17.00 tot 21.00 uur in het kantoor van Unit 4 in Sliedrecht. Als u 
zich aanmeldt bij bureau@drechtsteden.nl dan houden we rekening 
met uw komst.

Hans	Tanis
Portefeuillehouder	Bereikbaarheid	en	

ondernemerschap	Drechtsteden	
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SMART CITY DRECHTSTEDEN

Een slimme en aantrekkelijke stad en regio
Woensdag 23 maart jl. organiseerden de gemeente Dordrecht samen met de Dordrechtse Ondernemersvereniging 
DOV en Werkgevers Drechtsteden de bijeenkomst “Smart City: Technologische en sociale innovaties in de Drechtste-
den” voor regionale ondernemers. De gemeente zet zich sinds ruim een jaar in voor een “slimme” stad en regio. Meer 
ruimte voor innovaties, bredere kennisdeling en een sterkere samenwerking met partners in de stad en regio, is het 
uitgangspunt. 

Tijdens de bijeenkomst stonden de vragen centraal: Waar ziet u 
als ondernemer kansen voor de ontwikkeling van Smart City in de 
Drechtsteden? Wat heeft u nodig om hieraan bij te dragen? En welke 
rol is er hierin weggelegd voor de overheid? Dagvoorzitter Jeroen Put 
heette iedereen welkom in het Onderwijsmuseum, waarna wethouder 
Bert van de Burgt zijn enthousiasme deelde over innovaties en de 
verbinding met onderwijs en arbeidsmarkt. Er waren ondernemers, 
studenten van het Da Vinci College en vertegenwoordigers van grotere 
organisaties aanwezig.

Smart City Drechtsteden: Innovaties in de regio
De bijeenkomst werd geopend vanuit de gemeente Dordrecht. 
Cunera Smit vertelde over het streven om zowel de economie als de 
leefkwaliteit van de stad te stimuleren door de inzet van Smart City. 
Hierdoor kan de effectiviteit van het gebruik van de stad worden 
vergroot. Een onderdeel hiervan het aanbieden van Dordrecht als 
proeftuin voor ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners.

Vanuit de Delftse startup Peeek gaf David Beijer een korte pitch over 
hoe zij een kostenbesparing op de energierekening voor hun klanten 
verzorgen en tegelijkertijd een duurzamer energienet bewerkstelligen. 
Marcel Wilschut van het Albert Schweitzer Ziekenhuis vertelde over 
innovaties in de zorg. Ze laten diverse studenten interdisciplinair 
samenwerken om innovatieve oplossingen te vinden voor problemen 
in het ziekenhuis. 

Lieke Hamers van Microsoft kwam met voorbeelden van welke 
mogelijkheden slimmere steden te bieden hebben. Veel systemen werken 
nu bijvoorbeeld nog geïsoleerd: Hoe pak je dit integraal aan en wat kan 
dat voor businesscases opleveren? Tenslotte vertelde Irene Bruines van 
Ziut over het toevoegen van slimme elementen aan lichtmasten. 
Vaak gebeurt er nu nog weinig met opgehaalde data, maar met slimme 
combinaties is er veel mogelijk.

Er ontstond een mooie discussie over kansen voor de ontwikkeling, 
rolneming overheid en het bedrijfsleven. We zien als gemeente deze 
bijeenkomst als een eerste stap in het betrekken van (regionale) onder-
nemers in de ontwikkeling tot slimme en aantrekkelijke stad en regio. 

Cunera		Smit
Opgavemanager	Smart	City	Dordrecht
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Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht opgericht
Sinds 18 april jl. is de Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht een feit. Het stichtingsbestuur, dat namens de 
ondernemers het fonds gaat beheren, is door een gang naar de notaris officieel opgericht. Het bestuur bestaat uit 
Hinrich Slobbe (voorzitter), Eggo van Leusden (secretaris), Johan Kooij (penningmeester), Herman Jonker (algemeen 
bestuurslid) en Teun Muller (algemeen bestuurslid).

Het ondernemersfonds Zwijndrecht biedt de financiële mogelijkheid 
voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve taken 
te financieren. Het fonds wordt gevoed door een opslag op de 
OZB-belasting voor niet-woningen en is voor ondernemers, door 
ondernemers. De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld besteed 
worden aan parkmanagement, beveiliging, promotie van winkel-
gebieden, citymarketing en de bevordering van de aansluiting onder-
wijs-arbeidsmarkt. De Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht 
alloceert deze opbrengsten aan de gebieden of sectoren evenredig 
met wat deze opgebracht hebben, via een systeem van zogeheten 
trekkingsrechten. Dit betekent dat samenwerkende ondernemers 
aanspraak kunnen maken op financiering uit het fonds. De bestedingen 
zijn geheel vrij, zolang het een algemeen nut dient en de besluitvorming 
transparant verloopt. Het fonds draait als een pilot van 3 jaar.

Het ondernemersfonds bestaat formeel al sinds 1 januari 2016, maar 
de organisatie is nog volop in ontwikkeling. Met de oprichting van de 
Stichting Ondernemersfonds wordt een grote stap gezet. 
In de komende periode werkt het bestuur aan het opzetten van de 
organisatie, zodat georganiseerde ondernemers in trekkingsgebieden 
bestedingsvoorstellen kunnen indienen. Hierover worden alle 
ondernemersorganisaties te zijner tijd geïnformeerd.Voor meer infor-

matie over het ondernemersfonds kijkt u op de 
ondernemerspagina van de gemeentelijke website: 
www.zwijndrecht.nl/ondernemers. Ook kunt u contact opnemen met 
Floor Dil (078-7703673, f.dil@zwijndrecht.nl) of 
Gerard Keuzenkamp (078-7703578, g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl). 
Voor vragen over uw specifieke bedrijfsomgeving kunt u zich wenden 
tot uw ondernemers- of winkeliersvereniging.

Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds, met van links 

naar rechts: Herman Jonker, Eggo van Leusden, Hinrich Slobbe, 

Johan Kooij en Teun Muller.
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sterke punten en bruisende evenementen meer 
promoten bij inwoners en bezoekers van Papendrecht
Om Papendrecht meer te promoten als centrumgemeente van de West-Alblasserwaard, bestaande initiatieven in de 
gemeente te helpen aan meer publiciteit en te zorgen voor inspiratie en verbinding van (nieuwe) evenementen, is 
Promotie Papendrecht opgericht.  Op een drukbezochte bijeenkomst in het Apollo Hotel begin april 2016 presenteerde 
het platform aan inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties zijn plannen.

‘Papendrecht is een dynamische plaats, waar veel gebeurt, vooral 
op het gebied van sport en evenementen. Daarnaast beschikt onze 
gemeente over goed onderwijs en sterke bedrijven’, zegt Robert 
Snel namens het team achter Promotie Papendrecht. In het Apollo 
Hotel legde het Platform Promotie Papendrecht woensdag 6 april 
2016 de eerste ideeën voor aan zeventig vertegenwoordigers van de 
Papendrechtse samenleving. Na een flitsende promotiefilm met sterke 
punten van Papendrecht werden plannen gepresenteerd om bestaande 
en nieuwe communicatiemiddelen slim te combineren om zodoende 
Papendrecht meer bekendheid te geven, onder meer via internet, social 
media, Papendrecht Magazine, banieren en LED-schermen. 

Meer informatie over Promotie Papendrecht is verkrijgbaar via 
info@promotiepapendrecht.nl. De website www.promotiepapendrecht.nl 
is binnenkort online.

Platform	Promotie	Papendrecht
Postbus	11	-	3350	AA		Papendrecht

www.promotiepapendrecht.nl	
info@promotiepapendrecht.nl
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NexTecH stimuleert technische en innovatieve 
ontwikkeling in de Drechtsteden door het 
verstrekken van subsidies
NexTecH, voorheen Industriefonds maatschappij, in 1918 opgericht door de familie Stoop van de Dordtse Petroleum 
maatschappij, wil een actieve bijdrage leveren aan de technische en innovatieve ontwikkeling van de regio Drechtsteden. 
Jaarlijks stelt NexTecH beurzen ter beschikking voor technische opleidingen op hbo- en wo-niveau, stages, projecten 
ten behoeve van kennisuitwisseling en regiobijeenkomsten. Daarnaast wordt jaarlijks ook een aantal subsidies 
aangeboden voor startende ondernemers in de techniek, bouw, ict en industrie. 

Inmiddels is NexTecH voor veel bedrijven van groot belang geweest. 
Bijvoorbeeld in het geval van subsidies die beschikbaar worden gesteld 
aan startende ondernemers of aan studenten in hun afstudeerfase. 
Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie is 
dat het product van de nieuwe onderneming gebaseerd is op technisch 
innovatieve ideeën. NexTecH helpt het jonge bedrijf het eerste, vaak 
moeilijke jaar te overbruggen. Dikwijls bevindt het nieuwe product zich 
dan nog in een ontwikkelfase en zijn inkomsten moeilijk te genereren. 
Met behulp van NexTecH kan dan naast de technische ontwikkeling ook 
worden gewerkt aan de opbouw van de bedrijfsorganisatie. 
Na het eerste jaar moet het bedrijf op eigen benen kunnen staan. 

Technologische kennis toepassen in de praktijk
Het blijkt effectief te zijn om studenten de opgedane kennis vanuit de 
opleiding mee te laten nemen naar een eigen bedrijf om daarmee de 
regionale technische en innovatieve ontwikkeling te stimuleren. 
Daarnaast neemt de marktgerichtheid binnen de opleidingen toe en 
ontstaan nieuwe innovatieve bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid. 
De regio profiteert dus optimaal van hoogwaardige technologische 
kennis die via een opleiding is verkregen, als deze direct wordt 
toegepast in een nieuw bedrijf. 

Scholarships
Ook aan studenten stelt NextecH financiële middelen beschikbaar. 
In juni, tijdens de uitreiking van de Innovatie Award 2015, reikte 
NexTecH voor vier studiebeurzen van € 2100,- per jaar voor de duur 
van vier jaar uit aan talentvolle leerlingen die overtuigden met hun 
profielwerkstuk met technische inhoud. Dit scholarship-programma is 
om verschillende redenen in het leven geroepen. Ten eerste omdat 
de basisbeurs voor nieuwe bachelor- en masterstudenten is komen 
te vervallen en vervangen door een leenstelsel. Dat zou kunnen 
betekenen dat talentvolle jongeren vanwege het financiële plaatje 
niet gaan studeren. NexTecH wil juist zo veel mogelijk jonge mensen 
interesseren voor techniek en aantrekkelijke randvoorwaarden  

scheppen, zodat een technische opleiding op HBO- en WO-niveau tot 
een logisch vervolg behoort. Een andere reden is dat het enthousias-
meren van kinderen voor techniek op nog jongere leeftijd belangrijker 
is geworden.

Behoefte aan geschoold technisch personeel
Niet alleen van de starterssubsidies, 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,- ter beschikking. 
Op jaarbasis heeft NexTecH € 100.000,- te vergeven. 

NexTecH hoopt dat meer bedrijven een beroep zullen doen. 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel en de toepassings-
mogelijkheden voor uw bedrijf, neem dan contact op met Barbara 
Keuzenkamp, 078 639 0020.

Barbara	Keuzenkamp
NexTecH
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OnderwijsRoutes en 
 betekenisvol leren in de regio
In februari en maart vonden alweer voor de 4e keer in Zwijndrecht/Hendrik-Ido-Ambacht, voor de 3e keer in 
Alblasserdam/Papendrecht en voor de 1e keer in Barendrecht  OnderwijsRoutes plaats in de regio. Dit jaar namen in 
totaal ruim 1100 leerlingen van leerjaar 1 en 2 van het VMBO deel aan de OnderwijsRoutes.  

In groepjes van ongeveer 10 leerlingen bezochten ze op een ochtend 
ieder twee verschillende bedrijven en/of instellingen in de verschillende 
plaatsen. In totaal hebben bijna 100 organisaties 1 tot wel 4 groepen 
leerlingen ontvangen. Directeur Chretien Geertzen van VMBO-school 
LOKET in Zwijndrecht vertelt waarom het belangrijk is dat de leerlingen 
van het VMBO hieraan mee doen.

Belangrijke taak
Chretien Geertzen: ‘Aan het einde van de tweede klas moeten de 
leerlingen hun sector kiezen. Als je 14 jaar bent, is dat erg moeilijk. 
Waar haal je de informatie vandaan om tot een onderbouwde keuze te 
komen. De beroepswereld verandert snel, veel leerlingen weten niet 
wat er bij bepaalde bedrijven gebeurt, en wat de werkzaamheden van 
medewerkers zijn. Voor heel veel leerlingen zijn bedrijven alleen van 
buiten bekend en in veel gevallen alleen als “grote grijze dozen”.
Wat bedrijven doen of produceren is nauwelijks meer zichtbaar in het 
straatbeeld.Tijdens een OnderwijsRoute komen leerlingen achter de 
voordeur en kunnen binnen kijken bij bedrijven. Rondkijken, vragen 
stellen en ervaren waar een beroep om draait, is waar het om gaat.
Wanneer leerlingen een beroep gezien hebben dat ze graag uit zouden 
willen oefenen, zijn ze veelal gemotiveerder om hun VMBO-diploma 
te halen’. ‘Een OnderwijsRoute past precies binnen het concept van 
betekenisvol leren. Voor en na het bezoek wordt er in school aandacht 
aan de ervaringen besteed’. 

Doelstelling/opbrengst
Leerlingen krijgen meer gevoel bij de bezochte sectoren van de arbeids-
markt en de daarin aanwezige werkzaamheden en mogelijkheden. 

Zij maken op basis daarvan een betere (profiel)keuze voor het vervolg 
van hun opleiding. Dit leidt tot minder voortijdige uitval later in hun 
traject. 

Organisatie
Voor een succesvolle OnderwijsRoute blijkt het van belang dat de 
OnderwijsRoute op een schooldag plaatsvindt en dat voor deze 
leerlingen aansprekende bedrijven geworven worden om mee te doen. 
Deelnemende bedrijven profileren zich via www.onderwijsroute.nl en 
leerlingen mogen 3 voorkeursbedrijven aangeven. Vanwege veiligheid 
en een vlotte afwikkeling wordt het vervoer geregeld met bussen. 
Voor een bedrijf vraagt het in de meeste gevallen 2x een uur op een 
ochtend om de leerlingen te ontvangen. 

Bezoek
Leerlingen krijgen tijdens een bezoek informatie over het bedrijf zelf en 
informatie over (baan- en opleidings)mogelijkheden binnen de sector.
Een rondleiding door het bedrijf maakt het werk zichtbaar en bij 
steeds meer bedrijven is er een doe-activiteit voor de leerlingen 
georganiseerd.

Reacties
Op basis van de eerste reacties waren ook deze edities weer een 
succes. Bij leerlingen en begeleiders waren positieve geluiden te 
horen.

Alle organisaties zijn bedankt voor hun bijdrage en ook in de reacties 
op de verzonden enquêtes wordt het positieve beeld bevestigd.
De OnderwijsRoutes werden mede mogelijk gemaakt door de 
Gemeenten Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, 
Alblasserdam en Barendrecht en de ondernemersverenigingen OVZ en 
VAO. Konekto heeft de OnderwijsRoutes begeleidt en/of georganiseerd. 
Als het u aanspreekt volgend jaar als bedrijf ook mee te doen aan de 
Onderwijsroute neem dan contact op met ondergetekende.

Frans	van	Weert
Konekto

onderwijs
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Stel, u bent één dag voorzitter van de Drechtsteden. 
Wat zou u als eerste oppakken? 

Harry Vogelaar | Syndion
Ik zou zelfs een tweetal zaken willen 

oppakken. Eerst wil ik benadrukken dat 
de Drechtsteden er uitspringen als het 

gaat om regionale samenwerking vanuit 
gemeenten. Dat leidt, wat ons betreft,  tot goede 

samenwerking met onder meer Drechtraad, Drechtzorg en met 
Werkgevers Drechtsteden. Wat ik wel onmiddellijk zou oppakken 
is participatie in het sociaal domein. Hoe krijg je meer burgers 
naar zelfredzaamheid en een betere en meer efficiente mantel-
zorg. Vraagstukken van grote importantie in onze maatschappij. 
Oplossen kan door betere samenwerking tussen ervaringsdes-
kundigen. Dat kunnen overheden, professionals, vrijwilligers 
maar ook minima zelf zijn.  Een ander punt dat ik zou willen 
oppakken, is het reduceren van de bureaucratie. Op vele plekken 
wordt steeds weer het wiel uitgevonden. Landelijke bestuurs-
organen bemoeien zich (ook gedwongen door het Rijk) met 
allerhande regiozaken. De Drechtsteden zouden hier best wat 
eigenzinniger in kunnen zijn, en tegen het Rijk durven zeggen dat 
wij hier best meer eigen boontjes kunnen en willen doppen.

Paul van Gennip | Het Parkhuis
Een duurzame verbinding maken tussen 
de profit en non-profit zou ik als mijn 
grootste uitdaging zien die dag.  Omdat de 
profit niet automatisch kijkt naar de non-profit 
als een partner en andersom. Omdat de profit 
vaker de aanname doet dat de non-pofit vooral een potentiele 
klant is. En de non-profit denkt dat zij niet interessant genoeg is 
voor de profit als partner. En dat terwijl maatschappelijk verant-
woord ondernemen (MVO) een issue is anno 2016 en non-profit 
organisaties daarbij van nut kunnen zijn. Eigenlijk een win-win 
situatie die voor het oprapen ligt met een groot potentieel 
resultaat. Als startup zou ik een Beursvloer gaan organiseren. 
Eentje waar niet in geld mag worden gehandeld, maar alleen in 
diensten en goederen. Bijvoorbeeld de EHBO vereniging heeft 
een nieuwe rubber boot nodig, die wordt geschonken door een 
bedrijf, dat als tegenprestatie van de EHBO vereniging krijgt een 
training voor alle BHV medewerkers. Welke andere fraaie diensten 
en wederdiensten zullen hieruit voortkomen? En welke duurzame 
relaties? Zo wordt de samenwerking in de regio alleen maar sterker.

Rien van Halen | 
Van Halen Events & Supplies
Ik zou de zichtbaarheid van de 

Drechtsteden als eerste actiepunt oppakken. 
Laten zien dat de Drechtsteden-gemeenten 

samenwerken om de economische slagkracht te 
versterken. Dan moet de onderlinge samenwerking minimaal op 
het huidige niveau blijven, maar die samenwerking mag wat mij 
betreft nog veel intensiever. Neem Dordtse Kil IV als voorbeeld, 
het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein tussen Dordrecht en 
de Moerdijkbrug. Een gigantisch terrein dat Dordrecht niet alleen 
vol krijgt, daar moeten de Drechtsteden, en ook Rotterdam en 
Moerdijk, hard aan trekken. Hiervoor is door de gemeenschap al 
veel geld in geïnvesteerd. De samenwerking moet daarom zicht-
baarder. Laat de gemeenschap weten wat de stand van zaken is 
en wat er met hun geld gebeurt, het zijn hun belastingcenten. De 
Drechtsteden vormen gezamenlijk een succesvolle regio. Als je 
de samenwerking beter voor het voetlicht krijgt voor bewoners 
en bedrijven, maar ook voor de rest van Nederland, zal dit nog 
meer begrip en revenuen opleveren.

Fred Loos |  Unit4
De politieke zaken zijn goed geregeld, 
maar er is nog wel wat te doen. Ik zou ‘het 
verbinden’ nog concreter willen maken. Dat 
betekent meer en beter communiceren naar 
de bewoners van de Drechtsteden gemeenten. 
Weten wat er in elkaars gemeente speelt. Nu verschijnt er in elke 
Drechtsteden gemeente een ‘eigen’ krant. Waarom zouden we 
niet één Drechtsteden-krant laten verschijnen met daarin al het 
nieuws voor bewoners en bedrijven? Er is veel te doen in de 
Drechtsteden, het is fijn om te weten waar en wat er voor leuke 
dingen zijn te beleven. Maar ook minder leuke zaken kunnen zo 
aan de orde komen. Als ik het daarom één dag voor het zeggen 
zou hebben, zou ik snel alle lokale bladen bij elkaar roepen 
en regelen dat er voortaan een regionale krant huis-aan-huis 
verschijnt. Ook goed voor al die adverteerders die nu in diverse 
bladen staan, met één advertentie is alles geregeld. Maar het 
belangrijkste is dat het Drechtsteden-gevoel op deze manier nog 
sterker wordt.

In gesprek met WD leden
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De Meesterbeurs biedt 50-plussers een nieuwe start
De Meesterbeurs biedt u als werkgever de mogelijkheid om gemotiveerde 50-plussers een nieuwe start te geven op 
de arbeidsmarkt. U maakt op een laagdrempelige manier kennis met gemotiveerde en ervaren werkzoekenden.

U biedt een werkervaringsplek aan van 6 maanden voor 20- 32 uur 
per week. De deelnemer behoudt gedurende het traject de bijstands-
uitkering. De Meesterbeurs verwacht van u passende begeleiding 
en instructie op de werkvloer. De deelnemer ontvangt na afloop een 

ACE, het intersectorale HR platform in de regio 
Een veranderende arbeidsmarkt en veranderende arbeidsverhoudingen vragen om anders denken én doen van alle 
betrokkenen. Het ACE netwerk biedt werkgevers, werkenden en andere belanghebbenden een praktisch platform om 
beide te combineren. Het doel is duurzame regionale arbeidsparticipatie door meer van-werk-naar-werk-trajecten 
te creëren. 

ACE (=ArbeidsmobiliteitsCentrum) heeft zich de afgelopen jaren 
razendsnel ontwikkeld tot een landelijk intersectoraal HR-platform 
in de regio. Werkgevers wisselen binnen het ACE netwerk kennis, 
vacatures, werknemers, ideeën en ervaringen uit om duurzame inzet-
baarheid van mensen én arbeidsmobiliteit in de regio te versterken. 
ACE is begonnen als regionaal netwerk in Midden- en West-Brabant, 
maar is ondertussen ook actief in de regio Rijnmond/Drechtsteden. 

Verbinden van vraag en aanbod
Alles draait om het verbinden van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 
Dit gebeurt door het organiseren van fysieke ontmoetingen met als 
ondersteuning het online loopbaanportaal ACEwerkt.nl. Een belangrijke 
drijfveer voor initiatiefnemers Andreas van den Goorbergh  en Jaap 
Jongejan was het veranderen van de sociale zekerheid door werkgevers, 
werknemers en dienstverleners zich samen te laten inzetten voor 
werkzekerheid en grotere arbeidsmobiliteit. Dat heeft voordelen voor 
hen allemaal. 

500 transities bespaart al 10 miljoen
Werkgevers betalen jaarlijks een bijdrage voor het lidmaatschap van 
ACE. Andreas: “Dat vergroot hun commitment. Zij moeten zich inzetten 
om de investering terug te verdienen. De organisatie van ons netwerk 
moet financieel zelfstandig kunnen bestaan. Als werkgevers niet 
bijdragen bieden we kennelijk te weinig toegevoegde waarde.
” Sinds de start heeft het netwerk meer dan 500 transities opgeleverd. 
“Het exacte aantal weten we niet omdat de werkgevers de transities zelf 
doen. Avans Hogeschool heeft berekend dat een transitie een 
gemiddelde waarde heeft van € 20.000. Bij 500 transities is de 
besparing dus al zo’n 10 miljoen!”

Regionale stichting met ambassadeurs
ACE Rijnmond/Drechtsteden is een regionale stichting met een Raad 
van Toezicht die de sectoren en regio’s vertegenwoordigt en heeft 
samenwerkingspartners binnen zowel de publieke als private sector. 
Diverse ministeries, provincies, organisaties en ambassadeurs onder-
steunen het netwerk. Binnen de Drechtsteden zijn dit onder meer 
Marcel van Bijnen, Secretaris Drechtsteden (lid RvT) en Teun Muller, 
Voorzitter Werkgevers Drechtsteden (ambassadeur).

Kennismaken
Wilt u kennismaken met het ACE netwerk en ervaren op welke manier 
het van toegevoegde waarde kan zijn voor uw eigen organisatie? Wij 
nodigen u graag uit om op donderdag 30 juni van 14.00 – 17.00 uur 
onze eerstvolgende ACE bijeenkomst bij te wonen. 
Meer informatie hierover vindt u op www.ACEnetwerk.nl/events. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Henrieke Rijken-Nagelhoud, 
projectleider ACE Rijnmond/Drechtsteden via Henrieke@ACEnetwerk.nl 
of T 076-5033695.

eenmalige vergoeding van  € 900 van u als werkgever. De kosten voor u 
als werkgever zijn hierdoor minimaal. Interesse? Stel een Meesterplek 
beschikbaar via www.meesterbeurs.nu/drechtsteden.

Werk in de Drechtsteden
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Participatiewet:

Kansen voor werkgevers 
en werkzoekenden
Baanbrekend Drechtsteden zet zich in de regio in om werkzoekenden die onder de Participatiewet vallen, te 
ondersteunen op hun weg naar werk. Het bestand aan kandidaten met een bijstandsuitkering is groot en divers in 
leeftijd, opleiding en werkervaring. Hieronder zijn ook mensen met een arbeidsbeperking. Om het voor werkgevers 
aantrekkelijker te maken om deze mensen een kans op werk te bieden, kunnen zij gebruik maken van een aantal 
voordelige regelingen.

Op de vraag aan Rozanne Wijnand, manager Baanbrekend 
Drechtsteden, hoe het loopt met de bemiddeling van de kandidaten, 
antwoordt zij: “Vorig jaar hebben wij ruim 900 vacatures vervuld. 
Het lijkt dus de goede kant op te gaan, maar werkgevers zouden zich nog 
meer kunnen inspannen om deze min of meer uitgesloten groep weer 
terug in de maatschappij te zetten. Werkgevers denken bijvoorbeeld 
dat er voor een werkzoekende met een arbeidsbeperking geen plaats is 
in hun organisatie. Maar door onze ervaring weten wij wat de mogelijk-
heden zijn en dat mensen met een arbeidsbeperking in vrijwel elke 
organisatie inzetbaar zijn. Wij bieden daarbij begeleiding en als er 
behoefte aan is een jobcoach, zodat de werkgever wordt ontzorgd. 
Ook kunnen werkgevers rekenen op loonkostensubsidie, een 
aantrekkelijke  financiële tegemoetkoming.”

Baanbonus
Om werkgevers te stimuleren om deze kandidaten een kans te geven, 
biedt Baanbrekend Drechtsteden u nog meer aantrekkelijke regelingen. 
“Nieuw is de Baanbonus. Een vergoeding van € 2.000,- of  € 4.000,- 
als u een van onze kandidaten een baan biedt. Verschillende andere 
regelingen vragen om maatwerk zoals detachering, proefplaatsing en 
opleidingen. Onze bemiddeling is altijd vrijblijvend en zonder kosten. 
Heeft u vragen of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Dan 
staan onze account adviseurs u graag te woord.”

Baanbrekend	Drechtsteden
078	–	770	87	70

baanbrekend@drechtsteden.nl
www.baanbrekenddrechtsteden.nl

Rozanne Wijnand, 

manager Baanbrekend Drechtsteden



28

HET NON-CONCURRENTIEBEDING 
IN DE WWZ 

  
Relatiebeding
Er bestaat een misvatting dat er bij een relatiebeding geen sprake is 
van een (non)concurrentiebeding in de zin van art. 7:653 BW. 
In de rechtspraak is uitgemaakt dat ieder beding dat de vrijheid van 
de werknemer in een opvolgende betrekking inperkt, als een 
non-concurrentiebeding moet worden beschouwd.

Er bestaat ook een misvatting dat er bij het ontbreken van een non-
concurrentiebeding volledige vrijheid zou zijn voor werknemers om 
de voormalige werkgever te beconcurreren op welke manier dan ook. 
In de rechtspraak is het vaste jurisprudentie dat een werknemer wel 
degelijk onrechtmatig handelt wanneer hij na de beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst gericht klanten van de voormalige werkgever 
gaat benaderen om die concurrerende aanbiedingen te doen of dat 
hij probeert personeel van de voormalige werkgever weg te kopen 
(“ronselen”). Dus ook zonder non-concurrentiebeding kan een 
werknemer onrechtmatig handelen ten opzichte van de voormalige 
werkgever. De rechtspositie van de voormalige werkgever is bij een 
expliciet overeengekomen non-concurrentiebeding echter veel groter 
en sterker dan wanneer de voormalige werkgever aan de werknemer 
een verbod opgelegd wil hebben op straffe van een dwangsom om 
concurrerende handelingen te staken. Die concurrerende handelingen 
worden dan ook wel benoemd met het woord “uitspannen”. 
Procedures om een dergelijk verbod tegen een voormalige werknemer 
te voeren worden ernstig bemoeilijkt door het veelal ontbreken van 
bewijs van de handelingen. Benaderde oud-klanten zullen niet snel 
willen toegeven dat zij gericht zijn benaderd door de voormalige 
werknemer, al was het alleen maar omdat zij dan de in de nieuwe 
relatie met de oud-werknemer behaalde voordelen zouden verliezen. 
Wanneer er echter sprake is van een duidelijke goed bewijsbare casus, 
kan tegen een illoyale oud-werknemer wel degelijk worden opgetreden 
en een verbod worden verkregen in kort geding met veroordeling een 
boete te betalen bij voortzetting van de gewraakte handelingen. 
In een evident geval van “uitspannen” zal het echter niet snel lukken 
een verbod te krijgen voor een langere tijdsduur dan één jaar. 

Tijdsduur
Partijen zijn vrij de tijdsduur van een non-concurrentieverplichting 
zelf overeen te komen. In de praktijk blijkt echter dat kantonrechters 
al snel bereid zijn de geldingsduur te beperken tot maximaal één jaar 
tenzij er sprake is van een heel expliciete situatie waarbij feitelijk 
het voortbestaan van de werkgever ongeveer op het spel staat als 
de werknemer niet aan het non-concurrentiebeding gebonden zou 
blijven. Ook hele ruime omschrijvingen van het territoir waarbinnen het 
non-concurrentiebeding van toepassing is, zullen snel bij een kanton-
rechter sneuvelen. Een beding dat zich qua gelding uitstrekt over de 
hele wereld zal al snel door de kantonrechter worden gematigd tot een 
geldigheidsterritoir waarbinnen er sprake is van een redelijk belang 
van nakoming bij de voormalige werkgever. 

Tussentijds vervallen van de geldigheid
Volgens vaste rechtspraak is er voor de geldigheid van een al jaren 
bestaand (non)concurrentiebeding vereist dat dit beding weer opnieuw 
schriftelijk moet worden aangegaan wanneer de baan van de werknemer 
dusdanig is gewijzigd dat het oude non-concurrentiebeding door de 
wijziging van de betrekking aanmerkelijk zwaarder op de werknemer 
is gaan drukken. Dit is een situatie die van geval tot geval apart wordt 
bekeken en door de rechter beoordeeld. 

DE NIEUWE SITUATIE VANAF 1 JULI 2015
Het is in principe niet de bedoeling van de wetgever geweest om de 
bestaande rechtspraak met betrekking tot non-concurrentiebedingen 
te wijzigen. Toch is er één belangrijke verandering:

In het oude recht waren partijen altijd vrij een non-concurrentiebeding 
aan te gaan en kon elk van partijen zich altijd tot de kantonrechter 
wenden om te vragen om matiging – al of niet tot nihil – van de werking 
van het non-concurrentiebeding. In het nieuwe recht wordt er vanuit 
gegaan dat er in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geen

Vóór 1 juli 2015 regelde art. 7:653 BW de positie van het (non)concurrentiebeding. Zakelijk weergegeven kwam het 
erop neer dat partijen in een arbeidsovereenkomst schriftelijk een non-concurrentiebeding kunnen overeenkomen 
waarvan de inhoud aan de partijen wordt overgelaten. Er was geen enkele verdere beperking dan de eis dat het 
non-concurrentiebeding schriftelijk is overeengekomen en dat de werknemer meerderjarig was ten tijde van het 
aangaan van de overeenkomst. 

Juridische column
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non-concurrentiebedingen kunnen worden opgenomen tenzij er in het 
betreffende beding een schriftelijke motivering van de werkgever wordt 
gegeven waaruit blijkt dat het beding “noodzakelijk is vanwege zwaar-
wegende bedrijfs- of dienstbelangen”. 

De rechter zal een non-concurrentiebeding dat is overeengekomen in 
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd echter geheel vernietigen 
wanneer het beding niet noodzakelijk blijkt vanwege de in de arbeids-
overeenkomst gestelde zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De 
in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gekozen formulering van 
de “zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen” zal dus bepalend zijn 
voor de afweging van de rechter. 

De algemene bevoegdheid van de rechter om een non-concurrentie-
beding geheel of gedeeltelijk te vernietigen bij een arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd, is in principe ongewijzigd. De rechter 
heeft daar de vrije beoordeling of hij vindt dat, in verhouding tot het te 
beschermen belang van de werkgever, de werknemer door het beding 
onbillijk wordt benadeeld. 

Let op:
Wanneer er derhalve in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een 
non-concurrentiebeding is opgenomen zonder dat daarbij de motivering 
van de werkgever is gegeven waarom het beding noodzakelijk is 
vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, zal de formulering 
van het non-concurrentiebeding niet aan de wettelijke maatstaven 
voldoen en als nietig worden beschouwd. Het is dus zaak in een 
dergelijk contract altijd het non-concurrentiebeding goed te motiveren. 

Twee weetjes:
1. In lid 4 van art. 7:653 BW staat dat de werkgever geen rechten kan 
ontlenen aan een non-concurrentiebeding wanneer de beëindiging 
of het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van 
ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. (Denk hierbij 
aan het voorbeeld dat de werknemer ontslag op staande voet heeft 
moeten nemen nadat de werkgever de werknemer heeft mishandeld.)
2. De werknemer kan steeds bepalen dat de werkgever voor de duur 
van het non-concurrentiebeding aan de werknemer een vergoeding 
moet betalen en de hoogte van die vergoeding zal dan met het oog op 
de omstandigheden van het geval naar billijkheid worden vastgesteld. 
(Bijvoorbeeld: Zolang als de werknemer een bepaalde baan niet kan 
uitoefenen, maar wel een andere baan die een aanzienlijk geringer 
salaris genereert dan de aan de voormalig werknemer aangeboden 
baan, zou de kantonrechter het verschil in salaris tussen de twee 
verschillende betrekkingen als billijke vergoeding voor de duur van de 
beperking ten gunste van de werknemer kunnen vaststellen.) 
De rechter zal echter geen vergoeding vaststellen wanneer het eindigen 
of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van 
ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. 
(Denk aan een situatie dat de werknemer moest worden ontslagen 
omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan onheuse behandeling/
mishandeling van zijn collega’s of van de werkgever zelf.)

Conclusie:
Er is niet zoveel veranderd, maar vastlegging van een non-concurrentie-
beding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet meer 
standaard als een vanzelfsprekendheid plaatsvinden. In een dergelijke 
overeenkomst is het opnemen van een goede motivering voor de 
opname van het non-concurrentiebeding vereist. Als u voor uw situatie 
wilt weten of het mogelijk is ook in arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd een solide non-concurrentiebeding op te nemen, kunt u 
zich wenden tot mr. M.L. Veldhuijzen en/of mr. J. Wijnja (078-6133966).

verbinden in ‘t 
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Projectontwikkeling en Advies 
Arbeidsmarkt en Onderwijs
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   Fred 
   Loos

Dag uit het leven van Fred Loos, General Manager MKB 
bij Unit4, raadslid in Zwijndrecht, vicevoorzitter van de 
Drechtraad.

Een werkdag begint met het lezen van AD De Dordtenaar, het volgen 
van het nieuws op RTL en NOS. Het regionale nieuws heeft daarbij de 
voorkeur gezien mijn politieke betrokkenheid bij deze regio bestaande 
uit de Drechtsteden. 

Vervolgens aan de slag bij Unit4, waarbij de dag diverse activiteiten 
kent. Te beginnen met een Managementbijeenkomst op de hoofdves-
tiging in Utrecht. Gevolgd door een bijeenkomst in Sliedrecht met de 
partners via wie wij onze producten verkopen, om hen te informeren 
welke wijzigingen er bij Unit4 te verwachten zijn. 

Unit4, een bedrijf in verandering na de ‘exit’ van de beurs in 2014 en 
overname door Advent. Begin 2016 is een structuur bedacht waarbij 
wij meer kracht gaan putten uit het feit dat we in Nederland actief zijn 
met zo’n 800 medewerkers (wereldwijd 4.500). Waar we tot die tijd 
in verschillende bedrijven werkten met elk een sterke product-markt 
combinatie, gaan we nu de kennis en kunde inzetten voor het geheel in 
de Benelux. In het MT bespreken we met elkaar de nieuwe werkwijze, 
waarbij ik wel de verantwoording heb voor de gehele MKB-tak van 
ontwikkeling tot support, maar dit samen ga doen met bijvoorbeeld 
iemand die verantwoordelijk is voor de softwareontwikkeling over heel 
de Benelux heen. Dit om te zorgen dat wij uiteindelijk onze slagkracht 
gaan vergroten omdat wij, hoe vreemd dat ook zal klinken, meer 
gebruik zullen maken van elkaars kennis. Voorheen werd dit vooral 
ingezet voor de product-marktcombinatie waarvoor iemand werkzaam 
was. Een mooie stap in een volgende fase van Unit4.

Na deze afspraak snel naar Sliedrecht waar de MKB operatie van Unit4 
gehuisvest is voor de bijeenkomst met onze partners. Als softwarepro-
ducent voor financiële en logistieke software voor het MKB van klein 
tot groot met een specialisatie voor de groothandel werken wij samen 

met een partnerkanaal. Binnen Unit4 is de keuze gemaakt om deze 
samenwerking verder uit te bouwen met andere software oplossingen 
die wij in de Benelux produceren en leveren. Aan de partners heb 
ik dus mogen uitleggen dat wij meer software, andere software en 
diensten via hen willen gaan leveren. Een mooie kans voor hen om 
te groeien en hun portfolio uit te breiden. Hierbij vragen wij hen wel 
om een keuze te maken waarin zij willen groeien omdat een van mijn 
motto’s is ‘Focus is groei, geen focus is geen groei’.

In de middag heb ik vrij om een bijeenkomst van de VNG te bezoeken 
om daar uitleg te geven over de samenwerking tussen de zes 
gemeenten van de Drechtsteden. Dit in het kader van een onderzoek 
hoe een gemeenteraad in 2020 zou kunnen werken. Altijd leuk om het 
succes van de politieke samenwerking in onze regio elders te verkon-
digen. Zeker wanneer men ook aangeeft jaloers te zijn dat dit zou 
kunnen werken. De uitkomsten van dit onderzoek zullen tijdens het 
komende VNG congres gepresenteerd worden. Ik ben benieuwd welke 
rol men ziet voor het model van de Drechtsteden. 

Na afloop huiswaarts en tijd voor het gezin en de sportschool.

Column dag uit het leven van...
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Zijn uw systemen cyber-crime proof?
De laatste jaren neemt het aandeel van internet in alles wat we doen fors toe. Onder andere via de zogenaamde 
“Internet of Things”. Over het algemeen levert dit ons veel gebruikersgemak op. Zo weet de koelkast bijvoorbeeld 
wanneer de boodschappen besteld moeten worden. Een duurzamer voorbeeld is dat de lantarenpalen pas gaan schijnen 
als er iemand in de buurt komt. Deze mooie ontwikkelingen hebben echter ook minder mooie kanten. Criminelen hebben 
door het toenemende gebruik van internet ook steeds meer mogelijkheden om informatie bij ons te achterhalen: 
kort samengevat als cybercriminaliteit.

Cybercriminelen hebben zich het afgelopen jaar meer en meer gericht 
op het stelen van persoonsgegevens. Voorheen was dit meer gericht op 
het ontvreemden van de financiële en creditcard gegevens. Veel onder-
nemers denken echter dat het zo’n vaart niet loopt en dat een bezoek 
van cybercriminelen hen niet overkomt. Een veel gehoorde denkfout 
is dat men niet interessant is, vanwege de beperkte omvang van het 
bedrijf. Hierdoor zijn ze echter een gemakkelijke prooi! De beveiliging 
is vaak niet up-to-date, waardoor het voor criminelen gemakkelijker 
is om in te breken. Eenmaal binnen in de computersystemen van 
bedrijven treffen ze veel data aan, die potentieel interessant kan zijn 

voor criminelen.Denk aan financiële gegevens danwel gegevens over 
zakelijke relaties. Voorkom datalekken door de beveiligingssoftware 
regelmatig te updaten. Bewaar deze back-ups op losgekoppelde 
systemen, bij voorkeur op diverse locaties.

Onderzoek van Deloitte geeft aan dat cybercriminaliteit jaarlijks circa 
10 miljard euro  aan schade veroorzaakt voor de Nederlandse bedrijven. 
Deze kosten komen voornamelijk voort uit het verlies van intellectueel 
eigendom, markaandeel, geld, of schade als gevolg van het vrijkomen 

van privacygevoelige data. Bescherming van het eigen bedrijf is 
derhalve wel degelijk heel belangrijk, hoe klein het bedrijf ook is! 
Bij banken groeien de IT-afdelingen ieder jaar. Bescherming van 
aanvallen op de systemen (met name DDos) is steeds belangrijker 
geworden). De banken in Nederland werken samen op dit gebied, 
door kennis te delen en van elkaar te leren.

Zoals kort genoemd legden cybercriminelen zich voorheen voornamelijk 
toe op de diefstal van financiële gegevens. Desondanks las ik onlangs 
in de krant dat bijna de helft van de Nederlanders in de afgelopen twee 
jaar slachtoffer is geworden van pinpas- en/of creditcardfraude. En bij 
ruim een derde van deze groep is geprobeerd om ook geld afhandig 
te maken. Deel ter voorkoming hiervan nooit inloggegevens danwel 
pincodes. De banken zullen hier namelijk nooit zelfstandig om vragen!

Maarten	Kuster	|	Relatiemanager	Commercial	Clients
Sector	Zakelijke	Dienstverlening	&	Financial	Institutions	

ABN	AMRO	|	Rivierenland

Bancaire column

Uitreiking diploma’s explosieveiligheid bij HBO Drechtsteden
Woensdag 20 april vond de diplomering plaats van de post-bachelor 
opleiding EBPEX, Engineeren en beoordelen van explosieveilige 
installaties. In de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht ontvingen elf 
geslaagden hun diploma. Explosieveiligheid is vastgelegd in regel- en 
wetgeving en het is voor engineers belangrijk om systemen te ontwik-
kelen die aan de eisen voldoen.  Deelnemers sloten het programma af 
met het doen van een praktijkopdracht. Deze werd beoordeeld door het 
docententeam en de vertaling van het theoretisch kader werd daarmee  
vertaald naar de praktijk.
De opleiding wordt georganiseerd door HBO Drechtsteden in Dordrecht.  
www.hbodrechtsteden.nl/cursussen/post-bachelor-
engineeren-en-beoordelen-van-explosieveilige-installaties.
Voor meer informatie: HBO Drechtsteden, Peter Baldé 06 83 67 34 57 
pbalde@davinci.nl 

Nieuws van de leden
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Samenwerking Poortwachter Drechtsteden

Re-integratie van werk naar werk? 
Dat regelen werkgevers met elkaar

Maarten van der Knaap van Samenwerking Poortwachter Drechtsteden: 
“Wij bieden gespecialiseerde ondersteuning aan ondernemers, 
re-integratiebedrijf en arbodiensten. Zo regelen wij voor ondernemers 
onder meer de mogelijke loonkostensubsidie en een vangnetregeling 
bij het UWV. Daarnaast toetst de arbeidsdeskundige vooraf de nieuwe 
werkzaamheden, zodat de ondernemer er bijna 100% zeker van kan 
zijn dat deze geen (mentale of fysieke) problemen gaan opleveren.”

Een goede koppeling is voor iedereen een win-winsituatie
De voordelen zijn legio. Het koppelen van openstaande vacatures met 
werknemers in de regio kan werkgevers een hoop geld en kopzorgen 
besparen. De (ex)medewerker wordt aan een nieuwe baan in de regio 
geholpen. En de nieuwe werkgever zet tegen een lager risico een 
gemotiveerde arbeidskracht met kennis en ervaring in, die geschikt 
is voor de nieuwe taak. Ondernemers die een medewerker moeten 

Heeft uw bedrijf een medewerker die door zijn of haar fysieke gesteldheid het werk niet meer kan uitvoeren? 
Klop dan eens aan bij Samenwerking Poortwachter Drechtsteden. Dit initiatief van Anders Verzuimmanagement en 
diverse partners helpt ondernemers met het re-integreren van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerker 
van werk naar werk in de regio. 

Samenwerking
Poortwachter

Drechtsteden

Nieuws van de leden

herplaatsen, kunnen terugvallen op deskundige begeleiding en 
een uitgebreid kennisnetwerk, zodat ze minder zorgen hebben over 
kosten en wet- en regelgeving. Samen werken we zo aan duurzame 
inzetbaarheid!

Netwerk van, voor en door ondernemers in de regio
De dienstverlening van Samenwerking Poortwachter Drechtsteden 
werkt het best bij voldoende aangesloten bedrijven die hun vacatures 
aanmelden. Ondernemers in de regio, die personeel willen aannemen, 
kunnen zich aanmelden bij Samenwerking Poortwachter Drechtsteden:  
078-2049047.

VitrumNet en FourTOP ICT gaan samen 
bedrijven en instellingen in de regio 
Drechtsteden – Gorinchem ontzorgen! 

Wico van Helden, directeur VitrumNet (links): “Onze ervaring is dat 
bedrijven meer en meer op zoek zijn naar een betrouwbare totaaloplos-
sing. De combinatie van een kwalitatieve glasvezelverbinding tussen 
verschillende vestigingen of het internet samen met ICT dienstverlening 
is hier een goed voorbeeld van.” Jaap van Oord, directeur FourTOP ICT 
(rechts): “Als ICT dienstverlener kunnen we het bedrijven en zorgin-
stellingen in de regio Drechtsteden nu nog gemakkelijker maken met 
alle connectiviteit beheerd onder één dak. Of het nu een glasvezelver-
binding, Cloud netwerk of telefonie over het internet is, we leveren het 
en zijn tegelijk de supportafdeling. Oftewel, we ontzorgen door als 
één aanspreekpunt voor de complete ICT dienstverlening en glasvezel 
te fungeren. En we kijken ernaar uit om ook uw bedrijf te mogen gaan 
ontzorgen!” 

Samenwerking VitrumNet en FourTOP ICT        29-03-2016
  

VitrumNet en FourTOP ICT gaan samen bedrijven en instellingen in de regio 
Drechtsteden – Gorinchem ontzorgen!  

 

Wico van Helden, directeur VitrumNet (links): “Onze ervaring is dat bedrijven meer en meer op zoek 
zijn naar een betrouwbare totaaloplossing. De combinatie van een kwalitatieve glasvezelverbinding 
tussen verschillende vestigingen of het internet samen met ICT dienstverlening is hier een goed 
voorbeeld van.”  Jaap van Oord, directeur FourTOP ICT (rechts): “Als ICT dienstverlener kunnen we 
het bedrijven en zorginstellingen in de regio Drechtsteden nu nog gemakkelijker maken met alle 
connectiviteit beheerd onder één dak. Of het nu een glasvezelverbinding, Cloud netwerk of telefonie 
over het internet is, we leveren het en zijn tegelijk de supportafdeling. Oftewel, we ontzorgen door 
als één aanspreekpunt voor de complete ICT dienstverlening en glasvezel te fungeren. En we kijken 
ernaar uit om ook uw bedrijf te mogen gaan ontzorgen!”  

 

VitrumNet b.v. Stationsplein 4j, 3331 LL Zwijndrecht 
Email: info@vitrumnet.nl Website: www.vitrumnet.nl  
Tel: 078-7620898  

 

 

FourTOP ICT b.v. Veersedijk 111, 3341 LL Hendrik Ido Ambacht 
Email info@fourtop.nl Website: www.fourtop.nl Tel: 078-3030700  
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Op zoek naar een 
professionele huisvester in de Drechtsteden?

HomeFlex is gespecialiseerd in het huisvesten van arbeidsmigranten/
flexwerkers. Deze huisvester levert kwalitatief hoogwaardige 
en zelfstandige woonruimte tegen zeer scherpe all-in tarieven. 
De woningen uit het bestand voldoen aan de door de overheid 
gestelde eisen op het gebied van beheer, veiligheid en leefbaarheid 
(SNF-keurmerk). De dienstverlening richt zich op maat. HomeFlex vindt 
het van essentieel belang om te weten wie de klant is en wat de klant 
wil om gezamenlijk tot een goede invulling van huisvesting te komen. 

Maak vandaag nog kennis met HomeFlex!
HomeFlex is een flexibele organisatie met een enthousiast team van 
goed opgeleide professionals. Zij hebben de kennis en ervaring in huis 
om u te helpen bij het beantwoorden van complexe huisvestingsvraag-
stukken. Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie over het 
unieke concept van HomeFlex? 
Neem dan vandaag nog contact op via het telefoonnummer: 
0184-820082 of bekijk de website: www.homeflex.nl.

Nieuwe leden

VAF INSTRUMENTS

Bijna 100 medewerkers werken samen om innovatieve en zeer 
nauwkeurige meetsystemen te ontwikkelen. Deze producten brengen 
de diverse deelrendementen van een schip in kaart. Het gaat hierbij 
om gecombineerde oplossingen voor brandstofverbruik, motorkoppel, 
vermogen en stuwkracht. In combinatie met omgevingsparameters 
wordt deze data gemonitord zowel aan boord als aan land. Daarnaast 
produceert VAF Instruments standaardoplossingen, zoals een olie in 
water monitor.  

De producten en oplossingen van VAF Instruments stellen scheepseige-
naren in staat hun schip zo efficiënt mogelijk in te zetten en zo emissies 

en brandstofverbruik te verminderen. Daarmee dringen deze oplos-
singen de impact op het milieu en onze planeet door de internationale 
scheepvaart terug.

Contactpersoon: Leo Blankenstijn, Vierlinghstraat 24, 
3316 EL Dordrecht, 078 6183100

VAF Instruments is een belangrijke leverancier voor de top 100 scheepswerven en is wereldmarktleider in maritieme 
meet- en regelsystemen. Al meer dan 78 jaar staat het Dordtse VAF Instruments bekend als dé specialist in de 
ontwikkeling en productie van deze systemen, met name voor de maritieme- en procesindustrie. 
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Portefeuille
                                Dagelijks bestuur

Externe communicatie Teun Muller  

   Barbara Keuzenkamp  

Interne communicatie  Barbara Keuzenkamp

     

Financiën   Martin Witt   

   Teun Muller / Barbara Keuzenkamp 

     

  

Arbeidsmarkt en Scholing Arie van den Herik

   André Boer  

Economie en Innovatie Bert de Winter

   Wico van Helden  

Bereikbaarheid en RO Jacob Klink   

  

Teun Muller, voorzitter
tmuller@werkgeversdrechtsteden.nl

André Boer, bestuurslid
aboer@werkgeversdrechtsteden.nl

Martin Witt, penningmeester
mwitt@werkgeversdrechtsteden.nl

Barbara Keuzenkamp, secretaris
bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl

Arie van den Herik, bestuurslid
avandenherik@werkgeversdrechtsteden.nl

Wico van Helden, bestuurslid
wvanhelden@werkgeversdrechtsteden.nl

Jacob Klink, bestuurslid
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl

BESTUUR
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BESTUUR

Bent u al ondernemer in Zwijndrecht 
of Hendrik-Ido-Ambacht of nog niet?
Op zoek naar een nieuwe vestiging? 

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

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

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

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

Gerard Keuzenkamp 

Gemeente Zwijndrecht

 

G.Keuzenkamp@zwijndrecht.nl

Tel 078-770 3578 

Mob 06-18301312 

www.zwijndrecht.nl

Anouk van den Heuvel

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

 

a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl

Tel  078-770 2364

Mob 06-57559238

www.h-i-ambacht.nl
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COOKS CrossOver Communicatie - Grotekerksplein 4 - 3311 CC Dordrecht - +31 (0)78 613 30 00 - www.cookscrossover.com


