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WDeals
Guido Weijers in Schouwburg Kunstmin
WD Café Postillion i.c.m. Drechtsteden Business Auto event
WD (directie)secretaresseNetwerk in Dordts Patriciershuis 
Algemene ledenvergadering bij het Onderwijsmuseum
Innovatieaward uitreiking
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Industriedag

U wilt volledige controle over uw geldstromen, waar en wanneer dan ook. Dat kan met de cashmanagement oplossingen 
van ABN AMRO. Daarmee heeft u altijd en overal inzicht in uw rekeningen in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld met 
de nieuwe Access Online app. Hiermee ziet u welke betalingen gedaan en ontvangen zijn. Zo kunt u altijd anticiperen, 
zaken in beweging zetten, bijsturen en versnellen. Onze specialisten komen graag bij u langs voor een advies dat past 
bij uw onderneming. Meer weten? Kijk op abnamro.nl/cashmanagement of bel Wilco van Etten 06 - 51 479 257 of 
Niels Wepster 06 - 51 006 628, Directeuren Bedrijven Rivierenland.

Dat is cashmanagement anno nu.

ALTIJD EN OVERAL CONTROLE 
OVER UW GELDSTROMEN

Available on the
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VAN DE VOORZITTER

Samen doen verbindt en leidt tot
gezamenlijk succes
Is onze verwachting voor 2015 anders dan andere jaren? 
Weer een nieuw jaar en misschien wel weer dezelfde 
goede voornemens. Ik zou zonder meer een verhaal van 
één van de vorige nieuwjaarsbijeenkomsten kunnen 
brengen. De aandachtspunten van vorige jaren zijn nog 
steeds actueel en vragen ook nog steeds onze aandacht. 
Dat betekent overigens niet dat er in al die jaren weinig 
bereikt is. Toch menen wij als bestuur van de WD dat er 
momenteel trends zijn die ook van belang zijn voor onze 
vereniging, voor de wijze waarop wij een rol kunnen 
spelen in deze veranderende wereld. Sprekers op onze 
Industriedag gaven het al aan, veranderingen gaan heel 
snel en kunnen in korte tijd een totaal andere werkom-
geving laten ontstaan en wie daar niet op anticipeert, zal 
ondergaan. We kunnen nu al verandering zien. Doordat 
veel taken die in het verleden door de KvK werden vervuld 
nu in de lucht hangen, komen er veel vragen bij ons,  
werkgeversorganisaties, terecht. Lobbyen is en blijft 
heel belangrijk, maar zal minder zichtbaar zijn. De relatie 
tussen werkgevers, onderwijs en bedrijfsleven verandert 
in een rap tempo. Ook de vormen van samenwerking van 
het bedrijfsleven en van arbeidsrelaties veranderen, het 
worden eerder gelegenheidsformaties. Duurzaamheid, 
sociale innovatie, meer zelfsturing en zelfredzaamheid 
worden steeds belangrijker. Als WD zien we die trends 
ook. Voor onze leden zijn we steeds meer een vraagbaak, 
een schakelpunt. Kennisdeling onderling en contacten 
onderhouden met de lokale en regionale overheden 
wordt steeds belangrijker. De grens tussen zakelijke 
dienstverlening en belangenbehartiging wordt steeds 
vager. Als WD bestuur herkennen en onderkennen we 
deze bewegingen, we moeten nadenken over een herori-
entatie. Eind 2014 hebben we twee bestuurlijke sessies 
hierover gehouden en langzaam begint de stof weer neer 

te dalen, zodat we over concrete stappen kunnen gaan 
nadenken. Martijn Aslander zei het op onze Industriedag: 
“Wie niet mee verandert,  gaat de boot missen”. U kunt 
dan ook in dit nieuwe jaar van ons nieuwe beleidsvoor-
nemens verwachten. Als WD zijn we 70 jaar JONG, we     
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De één loket functie
Het is voor mij vreemd en niet acceptabel dat nu nog niet alle 

gemeenten hieraan meedoen. Ik vind dat de gemeenten en met name 

de politieke verantwoordelijken over hun schaduw heen moeten 

stappen en de samenwerking in de Drechtsteden moeten versterken. 

Zorgen dat zaken zoals het aanvragen van vergunningen centraal, bij 

één loket, bij de regionale omgevingsdienst, aangevraagd kunnen 

worden. Dat is nu nog maar voor twee gemeenten geregeld. En alle 

bezwaren die opgeworpen worden, lijken mij oplosbaar, maar je moet 

wel willen. Want gezamenlijk als Drechtsteden betekenen we wat, maar 

individueel zijn we klein en wordt onze roep niet gehoord. Het is aan 

ons ondernemers uit de regio de lokale politiek nadrukkelijk te wijzen 

op onze wens van één loket.

Als ondernemers kunnen wij ook zorgen dat de kwaliteit van het 

vestigen in onze regio verbetert en dan met name de kwaliteit van 

bedrijfsterreinen. Willen we bedrijfsterreinen verbeteren dan is het 

openbare gedeelte meestal de verantwoordelijkheid van de gemeente, 

maar er is meer. Als u zich verenigt in een BIZ constructie, kunt u meer. 

U kunt  gezamenlijk diensten laten uitvoeren en via de BIZ constructie 

zullen niet over één nacht ijs gaan, maar u mag verwachten dat we met 

ons 75 jarig bestaan er anders uit zullen zien.

De zichtbaarheid en herkenbaarheid van onze regio zal altijd van 

groot belang blijven. We moeten gezamenlijk veel meer doen om de 

aandacht op ons gebied te krijgen. Die opdracht ligt niet alleen bij 

de overheden, maar zeer zeker ook bij u. Het moet ook buiten onze 

regio bekend worden wat we hier allemaal doen en hoe uniek dat is in 

Nederland. We moeten uitstralen dat we hier een gunstig vestigingskli-

maat hebben, dat we hier goed georganiseerd zijn. Willen we gebruik 

maken van de vele mogelijkheden van financiële ondersteuning van 

Provincie en Rijk, dan moet men ook daar weten dat elke euro die hier 

in het gebied gestoken wordt, zich dubbel en dwars terugverdient.

Geloof me, er is veel geld beschikbaar voor ondersteuning van goede 

initiatieven in Nederland, maar je moet je er wel voor classificeren. Wij 

als WD willen graag met u hieraan werken.

Natuurlijk denk ik dan aan de actie punten uit ons speerpuntenboek. Ik 

noem u er twee. 

Samenwerken en kwaliteit. 

Vervolg pagina 3.
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moet iedereen meedoen en dus ook meebetalen. U zorgt er gezamen-

lijk voor dat de uitstraling van uw gebied verbetert. Er zijn goede 

voorbeelden in onze regio, zowel in Zwijndrecht als Dordrecht zijn 

bedrijfsterreinen met een BIZ-constructie. WD wil u graag helpen met 

de oprichting van de BIZ.  

Samen doen is dan ook de slogan voor 2015. Samen met elkaar en 

samen met de overheden. Ik wens u allen een zeer voorspoedig 2015 

en u persoonlijk een goede gezondheid toe.

De nieuwjaarsreceptie  werd dit jaar gehouden bij Florensis in Hendrik 

Ido Ambacht. Normaal wordt men bij dit bedrijf al omgeven met 

bloemen maar het was er nu een ware bloemenzee aangezien Florensis 

een paar dagen ervoor de nationale Tuinbouw Ondernemersprijs 2015 

uitgereikt had gekregen. Volgens de jury heeft ‘Florensis duurzaam 

ondernemen ingebouwd in alle bedrijfsprocessen, zowel nationaal als 

internationaal. Dat gebeurt op de teeltlocaties van de producent van 

uitgangsmateriaal van eenjarige zomerbloeiers, snijbloemen, vaste 

planten, potplanten en tweejarigen in Nederland, Portugal, Kenia en 

Ethiopië. Met een assortiment van 4.000 producten voornamelijk voor 

de export, in een relatief kort seizoen is dat complex en intensief. 

Door goede samenwerking met partners in de keten heeft Florensis dit 

uitstekend voor elkaar. Florensis ontwikkelt en deelt kennis en zet zich 

in om de sector verder te ontwikkelen. Florensis is een bedrijf waar de 

sector trots op kan zijn’.

Geweldig dat dit bedrijf deze landelijke erkenning heeft gekregen. 

Verderop in deze Slagkracht bij Nieuws van de leden leest u hier meer 

over. Bij aanvang van de receptie kreeg Leo Hoogendoorn (COO) van 

Florensis het woord om het bedrijf en de prijs nader toe te lichten. 

Uiteraard werden ze door de WD ook gefeliciteerd met een mooie bos 

bloemen. 

Na al deze formaliteiten was het tijd voor de borrel en genoeglijk 

netwerken.
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Waar moet de WD (extra) 
aandacht aan besteden dit jaar?” 

Frits Demenint, Adtractum:”Het zou prettig zijn als de ondernemerstafels 

weer kunnen gaan draaien. 
Aan opleiding en scholing wordt  veel aandacht besteed. Maar misschien ook 
eens kijken naar data uitwisseling/ICT en wat de risico’s en de zegens zijn. Zeker 
ook m.b.t. betalingsverkeer.”

Bart Pluijmers, Heerema: “Wat kwalijk is, is de bereikbaarheid van de indus-
triegebieden met openbaar vervoer. Heerema is bijvoorbeeld niet te bereiken 

met bus of trein en dat geldt voor meer bedrijven.”

Ad Roest, Verkerk: “Banken in deze regio mogen zich flexilbeler opstellen 
voor kredieten van MKB’ers. En nog een punt van aandacht: Werkgelegenheid 
zoveel mogelijk regionaal aanpakken. Denk aan: aanbestedingen binnen deze 
regio houden.”

Jan Brand, Brand BBA: “Bedrijven zouden meer regionaal mogen samen-
werken. Opdrachten binnen de regio houden. Gemeentes zouden hierin al veel 
kunnen betekenen. Nu gaan veel aanbestedingen naar buiten de regio. Als zij 
een voortrekkersrol hebben komt er makkelijker navolging. Pure winst voor de 
regio. Het is zaak dat we wel weten wat aan bedrijvigheid is. Er is ongekend veel 
potentie en nivo zowel qua kwaliteit als qua kennis.”

Ton Luijkx, ZHD Stevedores: “We hebben een prachtig bedrijfsleven in de 
maritieme sector en het zou een mooi visitekaartje zijn als we met Koningsdag 
iets kunnen doen, om hierbij betrokken te zijn.”



Onze nieuwe cateringlokaties:

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

“Het Oude Koetshuys”
Een boerderij in Oud-Alblas

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

www.nanningscatering.nl

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gecertificeerd overname adviseur BOBB 
 

  P A P E N D R E C H T    
 

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

 

Bedrijfsovername 
vereist betrouwbaar advies 

en solide bemiddeling           

telefoon 078 - 615 05 42 
mob.   0654 -75 71 48 
e-mail demenint@adtractum.nl 
 www.adtractum.nl 
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nieuws van de werkgevers drechtsteden

Actualiteiten vennootschapsbelasting
Frans Kockx gaat in op een aantal actualiteiten inzake de vennoot-
schapsbelasting en voor directeuren grootaandeelhouder privé.

Belangrijk punt blijft de belastingrente. Zorg dat er tijdig (uiterlijk eind 
maart 2015) om verhoging van een voorlopige aanslag wordt gevraagd 
over 2014 want per 1 juli wordt er anders een forse belastingrente 
gerekend (momenteel 8,15%).

Een ander punt is om te proberen zo veel mogelijk compensabele 
verliezen te benutten voor deze (na 9 jaar) verdampen door bijvoor-
beeld een pand over te dragen. 

Terugblik op ontbijtseminar Postillion Dordrecht

Zinvol bijpraten over 
fiscale zaken

Op 4 december 2014 waren weer veel ondernemers gekomen naar het voor de 8e keer georganiseerde 
ontbijtseminar van Werkgevers Drechtsteden, Drechtsteden Business en EY.
Walter Borsje, partner bij EY Accountants, opent het ontbijtseminar. Sprekers zijn: Frans Kockx, werkzaam in de 
algemene fiscale adviespraktijk van EY en Jan-Bertram Rietveld, partner in de adviesgroep Human Capital bij EY.

Frans wijst er op dat het niet vanzelfsprekend mag zijn om voor alle 
groepsvennoot-schappen één fiscale eenheid te vormen. Voordeel is 
dat met één aangifte kan worden volstaan maar het lagere tarief (20%) 
over de eerste €200.000 winst kan juist een reden zijn om geen fiscale 
eenheid te vormen.

Daarnaast is het verstandig te proberen herinvesteringsreserves zo 
goed mogelijk te benutten.

Verder attendeert Frans er op dat het met de huidige lage rentestanden 
sneller aantrekkelijk is een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) te 
vormen.

Actualiteiten loonheffingen
Daarna krijgt Jan-Bertram Rietveld, partner bij de adviesgroep Human 
Capital van EY, het woord. 
 
Jan-Bertram staat net als vorig jaar uitvoerig stil bij de werkkostenre-
geling. Ooit is de regeling aangekondigd als een vereenvoudiging. De 
loonbelasting is in de loop van de jaren een lappendeken geworden 
met veel regelingen over onder andere maaltijden en kleding en 
daardoor voor ondernemers onoverzichtelijk geworden. Het is belang-
rijk om de regels goed toe te passen. De belastingdienst controleert 
veelal door alle betaalde vergoedingen als één totale massa te 
beschouwen, die in intervals op te delen en vervolgens uit iedere 
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interval één post als steekproef te nemen. De conclusie over die ene 
post is dan maatgevend voor het hele interval waaruit die post is 
getrokken. 
Maar de werkkostenregeling was dus bedoeld om van veel detailregels 
af te komen. Er zou een vrije ruimte komen en daarnaast 7 gerichte 
vrijstellingen en alles wat niet onder een gerichte vrijstelling valt en 
boven de vrije ruimte uit komt wordt tegen 80% belast. Inmiddels is de 
regeling behoorlijk aangepast. Er zijn ook vergoedingen die niet onder 
een gerichte vrijstelling vallen maar wel op nihil gewaardeerd mogen 
worden.
Dit najaar zijn er vijf wijzigingen aangebracht op de eerdere varianten 
van de regeling:
Beperkte invoering van het noodzakelijkheidscriterium.
Afrekensystematiek: de eindheffing mag per kalenderjaar worden 
berekend maar afdracht gedurende het jaar blijft ook nog steeds 
mogelijk.
Concernregeling kan worden toegepast.
Vrijstelling voor korting branche-eigen producten.
Wegnemen van het onderscheid tussen vergoeden en verstrekken.

Daarbij is de vrije ruimte teruggebracht naar 1,2% van de loonsom.

Daarna gaat Jan-Bertram nog kort in op een aantal andere 
actualiteiten:
-aanscherpen van de regeling van het door de directeur-grootaandeel-
houder op te nemen gebruikelijk loon
-aanpassingen in de mogelijkheden van het op te bouwen pensioen
-vervanging van de huidige regelingen van Verklaringen Arbeidsrelatie 
(VAR) door Beschikkingen Geen Loonheffing (BGL).

Afsluiting
Walter sluit om 10 uur af met de bezoekers te bedanken voor hun 
komst en nodigt hen vast uit voor het seminar van volgend jaar. Voor 
verdere informatie kunt u bij hem terecht: walter.borsje@nl.ey.com of 

088-4078541.
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Terugblik op economisch debat in Theater Kunstmin

Met de samenwerking tussen de gemeenten in de Drechtsteden op 
economisch gebied gaat het beter dan ooit. Dat beeld werd in elk 
geval duidelijk geschetst door de verantwoordelijke wethouders die 
de portefeuille Economie beheren. Richard Korteland (Papendrecht), 
Hans Tanis (Sliedrecht), Robert Kreukniet (Zwijndrecht), André Flach 
(Hendrik-Ido-Ambacht) en Jasper Mos (Dordrecht) zijn het erover 
eens dat de belangen van de Drechtstreden prevaleren boven die van 
de individuele gemeenten. Wat Alblasserdam hiervan denkt, bleef 
onduidelijk omdat wethouder Peter Verheij zich had afgemeld voor de 
bijeenkomst. 
Richard Korteland heeft in het Drechtstedenbestuur de speciale taak 
om die economische profilering verder uit te werken. Hij herhaalde zijn 
inzet dat de Drechtsteden ‘een Maritieme Topregio’ moeten worden. 
Dat doel is volgens hem alleszins haalbaar omdat 70 procent van de 
aan de scheepsbouw gerelateerde bedrijven al in dit gebied zit.
 Een mooi voorbeeld van samen optrekken is volgens Korteland ook de 
oprichting van de stichting DEAL die in opdracht van de zes gemeenten 
nieuwe bedrijven in de Drechtsteden moet binnenhalen. Ook het 
lobbyen bij het Rijk, de provincie of Brussel gebeurt nu gezamen-
lijk. En dat zet zoden aan de dijk. Kijk maar naar de deal die met 
Rijkswaterstaat is gesloten om eindelijk wat te doen aan de knelpunten 
A16-N3 en ook de congestie op de A15 wordt aangepakt. Het zijn 
trajecten waarin ook de Werkgevers Drechtsteden deel uitmaken van 
de lobby. En Korteland kon wijzen op de investeringen in de spoorzone 
Zwijndrecht-Dordrecht waar miljoenen worden besteed om de veilig-
heid op het spoor (denk aan de goederentreinen) te verbeteren. 
En de Drechtsteden hopen begin 2015 met een Investeringsfonds (met 
een miljoen in kas) te komen waardoor bijvoorbeeld kansrijke initi-
atieven die banken te riskant vinden om te financieren, toch kunnen 

Economische 
samenwerking in 
de Drechtsteden 
komt op stoom

Wat is er nodig om de Drechtsteden economisch sterker te maken? Daarover organiseerde de WD op 18 december 
een debat in het recent compleet gerenoveerde Kunstmin in Dordrecht. In de kleine zaal leidde Arie van den Herik de 
discussie.

worden gerealiseerd. Dat de zes gemeenten dat regionale fonds 
willen voeden, zegt wel wat over hun commitment om serieus samen 
te werken, merkten Jasper Mos en André Flach op. Tegelijkertijd wees 
Flach erop dat de investeringen primair van de ondernemers zelf zullen 
moeten komen. ,,Als regio kunnen we wel bijdragen’’, zei hij. Ook zijn 
collega Robert Kreukniet van Zwijndrecht onderschreef de noodzaak 
om het economische klimaat in de regio te verbeteren. En dat is wel 
anders geweest want hij zei ronduit dat de gemeente Zwijndrecht in het 
verleden te vaak ‘met de rug naar de ondernemers’ had gestaan. ,,Maar 
dat is voorbij’’, aldus Kreukniet. Het streven om een maritieme topregio 
te worden is wat hem betreft een goede keuze want ook Zwijndrecht 
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heeft al vanouds veel water-gerelateerde bedrijvigheid. 
Hans Tanis, maar ook andere bestuurders, wezen erop dat de 
Drechtsteden ook veel geld en energie steken in de modernisering 
van het onderwijs en de arbeidsmarkt. ,,In Sliedrecht hebben we 
als gemeente een goede relatie met onze ondernemers. En over die 
maritieme topregio zeg ik: Gewoon doen’. Het klonk bijna euforisch. 
Voor de balans was het daarom goed dat er ook kanttekeningen 
werden gezet bij de pretenties van de Drechtsteden. Bijzonder 
hoogleraar dr. Marc van der Meer vroeg aandacht voor de onderwijs-
sector. ,,Veel aandacht is er voor de kenniseconomie maar er is ook 
een vaardigheden-economie nodig en daarbij zijn goede docenten 
onontbeerlijk. Een Leerpark als het Da Vinci College, noemde hij in 
dat verband ‘heel interessant’, zeker als men daar ook de ambitie 
heeft om uitval van leerlingen te voorkomen en naar kansen zoekt 
om oudere werknemers bij te scholen. Ook stelde hij de beleidsma-
kers en werkgevers voor om nadrukkelijk ‘de Gazellen’ in de regio in 
kaart te brengen. Dat zijn de ondernemingen met minder dan 50 man 
personeel die bijzonder innovatief zijn en ‘een boost’ kunnen geven aan 
een hele sector. Als je die bedrijven kent, kun je nagaan hoe andere 
ondernemers en het onderwijs in de Drechtsteden hiervan kunnen 
leren en profiteren, aldus Van der Meer. Ook Leen de Koning, directeur 
van Amega in Dordrecht, wil die samenwerking tussen gemeenten en 
bedrijven graag intensiveren. ,,Kijk naar de Participatiewet. Dat vraagt 
veel van bedrijven en daarvoor is overleg met de overheid nodig.’’ En 
qua marketing van de Drechtsteden is er nog veel te verbeteren. ,,We 
moeten aan onze ambities meer ruchtbaarheid geven. Kijk eens wat 
de regio’s Eindhoven en Twente hebben gedaan’’, suggereerde Bert de 
Winter van reclamebureau BM in Sliedrecht. 
Dat het begrip Drechtsteden in het naburige Rotterdam nog niet veel 
losmaakt, blijkt volgens Maurits de Haan (eigenaar van Abraham de 
Haan Logistics in Alblasserdam) uit de wijze waarop de havensector 
het nieuwe containertransferium in Alblasserdam aanduidt. Dat 
heet gewoon Rotterdam Oost en geen Alblasserdam of transferium 
Drechtsteden. Richard Korteland kijkt daar ontspannen tegenaan. ,,Als 
wij hier handel uit China en omstreken krijgen dankzij de aanduiding 
Rotterdam Oost, dan lig ik daar niet wakker van.’’
Een nuttige discussie die de nodige suggesties opriep. In ieder geval 
voor herhaling vatbaar waarin voor de discussie de volgende keer 
meer tijd beschikbaar is. Deze werd nu zeer geanimeerd voortgezet 
tijdens de borrel. De reacties op het gerenoveerde Kunstmin waren 
lovend. Tijdens de rondleiding kreeg een ieder ruim de gelegenheid 
om alle veranderingen te bewonderen en de toelichting van Patrick 
Marcus (zakelijk directeur Schouwburg Kunstmin) maakte het plaatje 
compleet.

Cor van Santen 
freelance journalist en tekstschrijver
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Terugblik op WD (directie-)secretaressenetwerk

“Op weg naar Dordrecht Marketing
valt me op hoe mooi 
de grote kerk eigenlijk is!”

Deze bijeenkomst zijn we te gast bij Dordrecht Marketing aan de 
Spuiboulevard in Dordrecht. Wellicht ligt het aan het bedrijf waar 
we zijn uitgenodigd dat ik op een andere manier naar de omgeving 
kijk, maar op weg naar de bijeenkomst valt me ineens op hoe mooi 
de Grote Kerk van Dordrecht eigenlijk is en ik kan zelfs de verleiding 
niet weerstaan om er een foto van te maken. Later blijkt in hoeverre 
dit aansluit bij de presentatie van Gerben Baaij: De bewoners trots 
laten worden en blijven op de eerste stad die je tegenkomt na Breda 
als je naar het Noorden rijdt. Ik had altijd de overtuiging dat wanneer 
mensen snel praten tijdens een presentatie je op een gegeven moment 
niet meer hoort wat er gezegd wordt, Gerben laat mij met zijn bevlo-
genheid en enthousiasme zien dat het tegendeel ook waar kan zijn, 
want ik blijf geboeid luisteren naar zijn visie over het vermarkten van 
de stad Dordrecht met kreten als “het enige dat je kunt worden is 
jezelf”, “beter geen imago dan een slecht imago” en “de ontvanger is 
de norm” ben ik niet de enige die geboeid is als ik even rondkijk naar 
mijn mede-luisteraars tijdens de presentatie.

Hierna is het woord aan Peter de Graaf van KonnektIT die ons meer 
zal vertellen over ‘Het Nieuwe Vergaderen”, een onderwerp dat mij 
voorafgaand aan de bijeenkomst al erg nieuwsgierig maakte. De term 
“papierloos vergaderen” met behulp van een App klinkt een ieder als 
muziek in de oren en voor de gelegenheid wordt een demonstratie 
van de werking uitgevoerd door een gebruiker uit ons midden. Als 
eindgebruiker natuurlijk een goed referentiekader voor de groep. Na 
deze korte demonstratie wordt de groep in 2 groepen gesplitst om 
kort per groep nog dieper in te gaan op de mogelijkheden. Een voor 

beide partijen interessante presentatie want het levert KonnektIT ook 
additionele informatie op waarmee de App nog completer gemaakt kan 
worden.

We sluiten deze presentaties af met broodjes en hebben daarmee 
gelijk de gelegenheid om nog even na en bij te praten met elkaar en 
kennis te maken met enkele nieuwe professionals.

Voordat de bijeenkomst wordt afgesloten vindt eerst nog de lancering 
van de website plaats. Werkgevers Drechtsteden heeft, om het netwerk 
van secretaresses te versterken en te ondersteunen, samen met Wididi 
een website laten ontwikkelen die dezelfde “look and feel” heeft als 
de bestaande website van Werkgevers Drechtsteden. Een demonstratie 
wordt gegeven door Mascha Teerlinck van Cofano. Zij laat zien dat, in 
het voor algemene bezoekers afgesloten gedeelte, de bij het netwerk 
aangesloten secretaresses middels een forum en prikbord, vragen en 
topics kunnen openen waar expertise, tips & tricks kunnen worden 
uitgewisseld. Een netwerk van secretaresses met een eigen website, 
hoe cool is dat!

Slotsom: ik ben weer niet teleurgesteld en ben blij dat ik de agenda 
heb kunnen vrijmaken om aanwezig te zijn. Ik kijk alweer uit naar de 
volgende bijeenkomst!

Tessa van Steenderen
 Cofely

Als ondersteuner is het vaak lastig de agenda vrij te maken voor een netwerkbijeenkomst, het is nu eenmaal altijd 
druk en we zien een netwerkbijeenkomst toch een beetje als een plezierig uitstapje. Voor mij is dat niet anders, maar 
er is één netwerkbijeenkomst waar ik toch de agenda op probeer aan te passen en dat is de secretaresse bijeen-
komst van Werkgevers Drechtsteden. Ja, deze netwerkbijeenkomst is ook een plezierig uitstapje, maar hebben we 
dat allemaal op zijn tijd niet nodig om geïnspireerd te worden? Deze netwerkbijeenkomst combineert een informatief 
gedeelte van het bedrijf dat bereid is gevonden de deuren te openen, met een wisselend onderwerp dat aansprekend 
is voor de groep en betrekking heeft op het vakgebied. De mix van verschillende bedrijven en dus invalshoeken maakt 
het voor mij erg leuk om kennis te maken met professionals uit andere organisaties.
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Bij goed gebruik van een plug-in hybride auto is deze wel degelijk 
zuinig. Tijdens de Industriedag,  heeft AA Lease als hoofdsponsor een 
wedstrijd “Zuinig rijden” uitgeschreven. Plug-in auto's zijn regelmatig 
in het nieuws geweest, omdat het werkelijke verbruik behoorlijk kan 
tegenvallen. Met de wedstrijd wilden we laten zien dat bij goed gebruik 
dit niet het geval is. Daarnaast moest de wedstrijd ook gewoon leuk 
zijn.
Drie bezoekers van de industriedag kregen de Volkwagen Golf GTE 
ter beschikking. Deze auto beschikt zowel over een elektro- als een 
benzinemotor welke samen tot wel 204 pk leveren. Leonard Gort van 

Uitslag Industriedag wedstrijd ‘Zuinig rijden’

De industriedag 2015 wordt dit jaar gehouden op 
woensdag 28 oktober. We gaan er een feestelijke 
happening van maken aangezien de WD dit jaar 70 
jaar bestaat. Dit feestelijke tintje gaat niet ten koste 
van de inhoud want een inhoudelijke leerzame dag 

Semi-elektrische auto 
wel degelijk zuinig

De Haan archiefbeheer is gekroond als winnaar. Met een verbruik van 
2,6 liter en 8,2 kWh per 100 kilometer is hij Piet Merrelaar van Kemper 
en van Twist en Ronald Blonk van ING Bank nipt voor gebleven.
De wedstrijd heeft bewezen dat de auto's niet alleen heel gunstig zijn 
voor berijders vanwege het lage bijtellingspercentage. Met goed rij- en 
laadgedrag kan aanzienlijk bespaard worden op de brandstofkosten. 

Martijn Spoelstra
AA Lease

rondom een inspirerend thema staat voorop. De 
locatie is al besproken. De rest staat nog in de kinder-
schoenen. Is er al iemand van u die interesse heeft in 
het hoofdsponsorschap? Ik hou me aanbevolen.
Barbara Keuzenkamp     
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nieuws uit de Drechtsteden

InnovationQuarter is een initiatief van en wordt gefinancierd door het 
Ministerie van Economische Zaken, de Provincie, Rotterdam, Den Haag, 
Leiden, Delft, Westland, Dordrecht, de universiteiten en de universitair 
medische centra. Allemaal met één en hetzelfde doel: de innovatie- en 
concurrentiekracht van Zuid-Holland weer naar een topniveau brengen. 
Ruim een jaar geleden stond op deze plaats een interview met Arie 
Verberk, destijds als kwartiermaker betrokken bij de oprichting van 
– toen nog – de ROM Zuidvleugel en nu voorzitter van de Raad van 
Commissarissen van InnovationQuarter. Inmiddels kijken wij terug op 
een enerverend startjaar, waarin al forse stappen zijn gezet voor, maar 
vooral ook met innovatieve ondernemers. Zo hebben we meer dan 400 
proposities ontvangen en beoordeeld voor ons Participatiefonds en 
zijn de eerste investeringen gerealiseerd in innovatieve parels uit onze 
regio. Met onze ontwikkelingscapaciteit hebben we talloze program-
ma’s, projecten en consortia succesvol ondersteund, waartoe we een 
uitgebreid netwerk van innovatieve ondernemers hebben opgebouwd. 
Ook zijn de eerste buitenlandse vestigingen in de regio gerealiseerd. 

Eén van de icoon-programma’s in Zuid-Holland waaraan 
InnovationQuarter afgelopen jaar een bijdrage heeft mogen leveren is 
Maritime Delta, een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden 
en onderwijsinstellingen in de maritieme delta, dat zich richt op 
Innovatie, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Talent en Branding. Wij doen 
het programmamanagement  en ontwikkelen en realiseren samenwer-
kingsprojecten gericht op nieuwe business en innovatievormen. We 
zoeken ook actief naar kruisverbanden tussen de maritieme industrie 
en andere sectoren, omdat zich juist op die raakvlakken kansen voor 
innovaties voordoen. Zo hebben we in het afgelopen jaar ondernemers 

InnovationQuarter investeert in 
de pareltjes van Zuid Holland

Op 1 januari 2014 is InnovationQuarter van start gegaan, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland. 
Het is onze ambitie om het onbenutte innovatiepotentieel in Zuid-Holland te ontsluiten, innovaties te versnellen en te 
versterken. Daartoe financieren we vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteren buitenlandse ondernemin-
gen bij het vestigen in Zuid-Holland en organiseren samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellin-
gen en de overheid. 

aan elkaar gekoppeld rondom de thema’s 3D-printing, composiet 
en ook op de crossover tussen de maritieme maakindustrie en de 
aanwezige Aerospace-kennis in de regio. Ons doel bij het leggen 
van dit soort verbindingen is altijd het creëren van nieuwe business 
kansen. 

Dat in de Drechtsteden prachtbedrijven zijn gevestigd, heb ik zelf in 
het afgelopen jaar meerdere keren mogen ervaren tijdens inspirerende 
werkbezoeken. Grote, internationaal gerenommeerde bedrijven, maar 
ook innovatieve MKB-ondernemingen, die juist voor een stuk creati-
viteit en flexibiliteit kunnen zorgen. Bedrijven als VAF Instruments 
en Krohne Altometer zijn misschien bij het grote publiek relatief 
onbekend, maar zijn wat mij betreft pareltjes voor wat Zuid-Holland 
in het algemeen en de Drechtsteden in het bijzonder aan innovatieve 
maakindustrie te bieden hebben. 
Graag investeren wij ook mee in de pareltjes van de toekomst. Zo 
hebben we begin februari bekendgemaakt te investeren in de verdere 
doorgroei van IQ Messenger uit Dordrecht. IQ Messenger is een nieuw 
communicatieplatform voor de zorg, dat zorginstellingen in staat stelt 
om aan hun medewerkers sneller en betere informatie te verstrekken 
over de benodigde zorg per patiënt. De investering in IQ Messenger 
sluit goed aan op de focus van ons fonds: een Zuid-Hollands innovatief 
bedrijf dat maatschappelijke problemen aanpakt en oplost. De investe-
ring is op 3 februari bezegeld met de overhandiging van een tombstone 
aan IQ Messenger door de wethouders Richard Korteland en Jasper Mos.

Rinke Zonneveld 
Directeur InnovationQuarter 
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De kracht van ZomerOndernemer is dat het dicht bij de basis blijft van 
het ondernemerschap en jongeren vooral aanmoedigt om te 'doen' in 
plaats van alleen na te denken over hun bedrijfsidee. Onder begelei-
ding zetten jongeren die eerste belangrijke stap waardoor ze vervol-
gens ook verder durven te gaan. Daarnaast werkt ZomerOndernemer 
veel samen met regionale ondernemers die met veel plezier sparren 
met de deelnemers en hen inspireren met hun eigen ondernemersver-
haal. Teun Muller, voorzitter Werkgevers Drechtsteden, heeft bekend 
gemaakt dat de organisatie het project ZomerOndernemer onder-
steund. In de komende periode zullen (regionale) scholen, onderne-
mers en gemeenten informatie krijgen en  verder betrokken worden bij 
het project. 

Dromen laten uitkomen 
door te ‘doen’
Project ZomerOndernemer leert jongeren ondernemen tijdens zomervakantie
ZomerOndernemer zorgt ervoor dat jongeren tussen de 15 en 22 jaar in aanraking komen met het ondernemerschap. 
Zij starten onder begeleiding hun eigen bedrijf op en gaan gedurende de zomervakantie écht aan de slag. Dit jaar zal 
het project voor het eerst ook in regio Drechtsteden plaatsvinden. Het resultaat van vorig jaar? Bijna 40% van alle 
landelijke deelnemers schreef zich binnen acht weken in bij de Kamer van Koophandel.

Inhoud project
"Ja, ik begin samen met mijn zus mijn eigen onderneming. Daar heb ik 
gewoon zin in eigenlijk." -Krijn van Beers.
Het project bestaat uit een driedaagse training, verschillende terug-
kommiddagen bij lokale en regionale ondernemers en een feestelijke 
afsluiting waarbij de deelnemers hun bedrijf presenteren aan andere 
ondernemers en de media. Enkele voorbeelden van bedrijven zijn 
smoothiebars, reclame op hete luchtballonnen en het verkopen van 
flexibele, houten stropdassen. Jongeren hoeven zich tijdens het project 
niet in te schrijven bij de KvK en worden op die manier zonder risico 
geïntroduceerd met het ondernemerschap. De deelnemers maken na 
afloop van het project zelf de beslissing of zij door willen gaan met hun 
bedrijf of dat ze willen stoppen. Het doel is dat deze jongeren gaan 
beseffen dat ondernemerschap een reële carrièreoptie kan zijn. 

The New Entrepreneur
ZomerOndernemer is een initiatief van de non-profit organisatie The 
New Entrepreneur die zich inzet om het zelfstandig ondernemerschap 
in Nederland te bevorderen en om ondernemerskwaliteiten te ontwik-
kelen bij jongeren, werklozen en starters.
Voor meer informatie over het project ZomerOndernemer Drechtsteden 
kunt u contact opnemen met de coördinator Martin Boevée, 
mcboevee@kpnmail.nl of 06-46413832. Zie ook zomerondernemer.nl  
en facebook.com/zomerondernemer voor het laatste nieuws.
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nieuws van de werkgevers drechtsteden

Enkele jaren terug, toen het plan van de provincie Zuid-Holland om 
een groot bedrijventerrein in de Hoeksche Waard te realiseren niet 
doorging, kregen de Drechtsteden juist meer ruimte voor bedrijvigheid. 
Over enkele jaren moet in dat kader Dordtse Kil IV worden opgele-
verd. Maar voor het zover is, kunnen investeerders ook terecht op het 
aangrenzende Dordtse Kil III  of op één van de andere bedrijventer-
reinen in de regio.
Daarbij is de inzet van de WD om investeringen los te trekken in de 
categorie ‘Value added logistics’ en ‘value-added’ business. Alleen 
op- en overslag van bijvoorbeeld containers vinden Klink en Jongeneel 
geen wenselijke ontwikkeling. ,,We moeten wat doen met die goede-
renstromen, alleen van een schip op een vrachtwagen zetten, of op een 
treinwagon is wel erg mager’’, aldus Klink. ,,Bovendien is de arbeids-
markt in ons gebied heel goed in staat om de benodigde menskracht 
te leveren en daarmee doe je echt wat aan de bestrijding van de 
werkloosheid’’, betoogt Jongeneel. 

Investeerders 
aantrekken die de 
Drechtsteden 
sterker maken
Versterking van de regionale economie is een speerpunt van de Werkgevers Drechtsteden. Nu de economie langzaam 
aantrekt moet ook deze regio alles uit de kast halen om nieuwe ondernemingen naar de bedrijventerreinen van deze 
regio te halen, vinden Maurits de Haan van de Haan Logistics en Gert Jongeneel en Jacob Klink namens het bestuur van 
de WD. 
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Het doel van DEAL! Drechtsteden is om in twee jaar tijd 25 bedrijven aan te trekken voor deze regio die samen zo’n 400 banen opleveren. 
Directeur Marcel de Haan en zijn team zijn op 1 september 2014 begonnen. ,,Het binnenhalen van nieuwe investeerders of het faciliteren van 
ondernemers die in de Drechtsteden willen uitbreiden moet deze regio een impuls geven. Bedrijven waarvan wij denken dat die heel goed passen 
in de sectoren maritiem en logistiek benaderen we actief’’, aldus De Haan. Het is een misvatting dat DEAL! Drechtsteden  alleen mikt op groot-
schalige investeerders, vertelt Angélique van Hienen, senior investment manager van DEAL! Drechtsteden. ,,Kleinschalige nieuwkomers die mooi 
passen in onze sterke clusters zijn meer dan welkom. Het gaat ook niet alleen om partijen die hier nieuw gaan bouwen. Ook op bestaande bedrij-
venterreinen zijn soms prachtige oplossingen denkbaar’’, aldus Van Hienen. 
Meer weten? Kijk op dealdrechtsteden.nl.

Cor van Santen 
freelance journalist en tekstschrijver

Beiden zijn ervan overtuigd dat de zittende ondernemers van die ‘Value 
added-benadering’ ook vruchten plukken. ,,Daarom is het van belang 
dat wij dit als WD propageren en daarbij willen we graag samenwerken 
met de bestuurders van de Drechtraad en de gemeenten in dit gebied’’, 
aldus Klink en Jongeneel. 
Deze benadering van de WD krijgt volop bijval van Maurits de Haan, 
eigenaar van Abraham de Haan Logistics in Alblasserdam. ,,De ruimte 
voor nieuwe bedrijven is in deze regio niet onbeperkt. Dus als je 
bijvoorbeeld tien hectare verkoopt aan een grote logistieke dienst-
verlener dan zou dat per saldo wel eens heel weinig banen kunnen 
opleveren. De moderne distributiecentra zijn tegenwoordig in hoge 
mate geautomatiseerd zodat de behoefte aan personeel laag is.’’ 
Ook van het containertransferium in Alblasserdam verwacht De Haan 
niet dat dit veel banen zal opleveren. ,,Het is meer een verlegging 
van goederenstromen in onze drukke delta. In plaats van over de 
weg komen de containers nu per schip in Alblasserdam aan maar ik 
verwacht niet dat er op die plek nog veel met de inhoud van de contai-
ners gebeurt. Het overgrote deel gaat vrijwel direct het achterland in, 
met name naar Duitsland.’’
De Drechtsteden moeten wat De Haan betreft inzetten op investeerders 
in de Maakindustrie. ,,Dit gebied heeft een goed geschoold mbo-po-
tentieel beschikbaar. We zijn al sterk in de sector scheepsbouw maar 
het zou goed zijn om ook aan andere gebieden te denken zodat je 

DEAL! Drechtsteden: 
centraal aanspreekpunt voor vestiging of 
uitbreiding in deze regio

minder kwetsbaar bent.’’ Gert Jongeneel noemt Fokker als voorbeeld 
waar ze na moeilijke jaren nu weer heel succesvol zijn met het maken 
van onderdelen voor de vliegtuigindustrie. 
Winst is volgens de WD-bestuursleden dat voor het binnenhalen van 
nieuwe investeerders DEAL! Drechtsteden nu namens de regio de 
acquisitie op dit gebied doet. ,,Individuele gemeenten moeten elkaar 
niet beconcurreren in die strijd. Krachten bundelen en één acquisi-
tie-loket voor de regio is een mooie ontwikkeling, vindt Jongeneel. (Zie 
kader over DEAL! Drechtsteden).
Maurits de Haan ziet ook een taak voor de provincie om de economie 
van de Drechtsteden een oppepper te geven. ,,Het streven van de 
provincie om verouderde bedrijventerreinen te revitaliseren verdient 
onze steun. Daar is ook geld voor beschikbaar en dus moeten 
ondernemersorganisaties en gemeenten hier echt werk van maken. 
Want we kunnen niet doorgaan met het uitgeven van nieuwe bedrijven-
terreinen, dan houden we geen groen meer over. Daarnaast bevordert 
het opknappen van bestaande terreinen de komst van nieuwe inves-
teerders omdat het nu eenmaal aantrekkelijk is om je te vestigen op 
een terrein dat er goed bij ligt.’’

Cor van Santen
Freelance journalist
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nieuws van de werkgevers drechtsteden

De Stichting Ondernemersprijzen Nederland is een initiatief van 
de Werkgevers Drechtsteden en Drechtsteden Business. Na het 
verdwijnen van de prijs van de Kamer van Koophandel was er behoefte 
aan een nieuw initiatief dat de regio op de kaart zou zetten. De 
regio Drechtsteden staat bekend om zijn vermaarde en innovatieve 
maritieme industrie maar herbergt ook tal van andere bedrijven die 
wereldwijd actief en zeer vernieuwend zijn. Desalniettemin is de regio 
vaak te bescheiden om dit breed uit te dragen. We mogen best trots 
zijn op de innovatiekracht van de bedrijven die hier gevestigd zijn. 
Inmiddels wordt dit initiatief ondersteund door een groot aantal 
bedrijven en organisaties uit de regio. Op de website: www.innova-
tieawarddrechtsteden.nl staat een opsomming van deze partners en 
sponsoren. Op deze website staan ook de namen van het bestuur en de 

Innovatie Award 
maakt het innovatieve karakter 

van de regio zichtbaar!
Vorig jaar heeft de Stichting Ondernemersprijzen Nederland voor de eerste keer de Innovatie Award uitgereikt. Tijdens 
een feestelijk event in het Postillion Hotel in Dordrecht vond de eerste uitreiking plaats. Op 10 juni aanstaande staat de 
uitreiking van de Innovatie Award 2015 op het programma. Wederom in het Postillion Dordrecht. 

Raad van Toezicht vermeld. Zij beschikken allen over een groot netwerk 
en zetten zich actief in om op deze wijze de innovatie in de regio op de 
kaart te zetten.
De uitreiking zal vooraf worden gegaan door een seminar met als 
thema “Smart Industry”. Smart Industry is het leidend thema om 
Nederland beter op de kaart te zetten. De missie van Smart Industry is: 
“Het versterken van de Nederlandse industrie door maximaal gebruik 
te maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikke-
lingen zodat deze efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en tailor made 
kan produceren. Tijdens het seminar zullen gerenommeerde sprekers 
deze thematiek laten belichten en de verbinding maken met de regio.
Het seminar is gepland op 10 juni van 16.00-17.00 uur, daarna zal 
de uitreiking tijdens een gala-bijeenkomst incl. diner plaatsvinden. 
Jan-Dirk Stouten zal wederom de presentatie voor z’n rekening nemen. 
Voelt u zich aangesproken en wilt u zich nomineren voor de award of u 
aanmelden als sponsor?

Voor sponsoring:
0180-33 16 00, info@innovatieawarddrechtssteden.nl (Hendrik Jan van 
der Rhee); voor aanmeldingen Innovatie Award, secretariaat@innova-
tieaward.nl       
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Nieuws van de Kamer van Koophandel

Als ondernemer wilt u misschien graag op de hoogte blijven van veran-
deringen rond uw bedrijf. Een nieuw bedrijf, een fusie, een faillisse-
ment, een nieuwe directie: allemaal informatie waarop u kunt inspelen. 
Maar ook informatie over een bestemmingsplanwijziging of een nieuwe 
vergunning zijn heel belangrijk voor ondernemers. 
 Met de nieuwe KvK- app ‘Volg je Buurt’ krijgen ondernemers een 
seintje over deze veranderingen in de directe omgeving rond hun 
bedrijf. Ook waarschuwt de alert ondernemers dat zij kunnen reageren 
op overheidsplannen die ter inzage liggen. 
De Werkgevers Drechtsteden hadden de primeur van de presen-
tatie van deze nieuwe KvK-app tijdens de geanimeerde WD 
Nieuwjaarsreceptie op 12 januari jl. Voorzitter Teun Muller lichtte in het 
vraaggesprek met bestuurslid Bert de Winter het nut van deze nieuwe 
voorziening voor ondernemers toe. 
In het verleden kregen de Werkgevers Drechtsteden en andere 
ondernemersverenigingen ondersteuning van de KvK bij beoorde-
ling van ruimtelijke plannen en visies van gemeenten. Door haar 
transitie is de KvK in 2014 grotendeels gestopt met deze taak. De KvK 
heeft 2014 benut om haar taak zo goed mogelijk over te dragen aan 
ondernemersorganisaties. 
De Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden heeft zich – met 
ondersteuning van de KvK - in het afgelopen jaar ingespannen om de 
ruimtelijke plannen in de Drechtsteden te blijven volgen en- indien 
nodig- te reageren naar gemeenten. In 2015 wordt deze werkwijze 
gecontinueerd, maar de ondersteuning door de KvK wordt waarschijn-
lijk verder afgebouwd. Wel werkt de KvK aan een zo goed mogelijke 
digitale ondersteuning van lokale ondernemers en daarbij past de 
nieuwe KvK- app ‘Volg je Buurt’. 
De nieuwe app werkt heel eenvoudig. Als u de postcode en het 
huisnummer van uw bedrijf invoert, informeert de app u in een straal 
van maximaal 3 km rond uw bedrijf over ruimtelijke veranderingen 
(wijzigingen in bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, 
verkeersbesluiten) en over de wijzigingen in het Handelsregister in 
de afgelopen 30 dagen. De wijzigingen staan met gekleurde stippen 
op een geografische kaart van uw omgeving. Als u doorklikt, treft u 
gedetailleerde informatie van de KvK (Handelsregister) of gemeente 
(plannen en vergunningen, inspraaktermijnen). 

KvK lanceert nieuwe ‘Volg je buurt’ app

Nieuwe alert voor wijzigingen 
in de directe omgeving van uw 

bedrijf
Met deze KvK- app bent u niet meer afhankelijk van de berichtgeving 
via de gemeentelijke kranten over nieuwe ruimtelijke plannen. Maar al 
te vaak worden deze lokale kranten niet zo goed gelezen of niet goed 
bezorgd bij bedrijven. Met de app bent u snel op de hoogte via uw 
smartphone, tablet of laptop en kunt u alert reageren. 

‘Volg je Buurt’ komt in februari /maart a.s.  gratis beschikbaar voor 
ondernemers en ondernemersverenigingen. Voor meer informatie 
kunt u gerust contact opnemen met mij (alizedesnoo@kvk.nl / 
06-46748083) of met mijn collega Ben Schuttenbeld  
(ben.schuttenbeld@kvk.nl /06-20598451). Alle vragen zijn welkom!

Alize de Snoo
Senior Adviseur Ondernemers Ondersteuning KvK
Accountmanager Drechtsteden
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De verkiezing van het waterschap leidt tot een nieuw Algemeen 
Bestuur, een soort gemeenteraad, die vervolgens een Dagelijks 
Bestuur kiezen, de heemraden. Aan het hoofd staat de dijkgraaf, de 
burgemeester van het Waterschap. Dit politiek bestuur is monistisch, 
dus de heemraden maken óók deel uit van het Algemeen Bestuur. Dit 
in tegenstelling tot gemeenteraden en Provinciale Staten waar resp. de 
wethouders en 
gedeputeerden géén gemeenteraadslid of statenlid meer zijn.

In onze regio Drechtsteden zijn twee waterschappen vertegenwoor-
digd. Het waterschap Hollandse Delta omschrijft haar taken als volgt.
Op Voorne-Putten, Rozenburg, Goeree-Overflakkee, IJsselmonde, 
De Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht zorgt waterschap 
Hollandse Delta voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken 
en wegen.
Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht behoren tot het waterschap 
Rivierenland. Zij beschrijven haar taken als volgt:
Het rivierengebied is het stuk Nederland tussen de grote rivieren 
vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. Het is één van de mooiste 
gebieden van Nederland. Hier zorgt Waterschap Rivierenland ervoor 

Aan mij, Arie van den Herik, de schone taak te vertellen over de verkiezingen en de taken van het waterschap. Dit 
onderwerp komt zo in beeld vanwege het feit dat op 18 maart de verkiezingen voor het waterschap gehouden worden. 
Deze vallen samen met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.  

18 maart 
verkiezingen voor 
het Waterschap! 

Daarom!

Nieuws uit de drechtsteden

dat de inwoners van het rivierengebied veilig kunnen leven, werken en 
recreëren in hun mooie, maar kwetsbare leefomgeving. Daarvoor wordt 
er gewerkt aan veilige dijken, een goed waterbeheer en het zuiveren 
van rioolwater.
Zoals u hierboven leest zijn de taken van het water zeker niet vanzelf-
sprekend. We herinneren ons allemaal eind januari 1995 nog. De veilig-
heid van onze regio was onbetwist in het geding. Mede een gevolg is 
dat het verstevigen van de dijken een onvermijdelijke activiteit is in de 
regio. Velen van u worden daar iedere dag mee geconfronteerd omdat 
bv bedrijventerreinen tijdelijk slecht bereikbaar zijn.
Maar ook schoon drinkwater is geen vanzelfsprekendheid! Elders in de 
wereld weten ze er alles van.
Tot slot mogen we ook in onze mooie regio uitgebreid genieten van en 
aan het water.
We zijn tenslotte niet zo maar “Stad aan het water”. Laten we hier 
zuinig op zijn…..stemt u ook op 18 maart? 

Arie van den Herik
bestuurslid WD



21

Verbeteren spoorveiligheid
Voorkomen is beter dan bestrijden

Wat doe je als er op het spoor een goederentrein ontploft? Of wat doe je als op het spoor in Dordrecht een gifwolk 
ontsnapt? Met deze vragen lanceerden in 2013 de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht, ProRail en de
Veiligheidregio Zuid-Holland Zuid de ‘wat doe je’ campagne met aandacht voor de zelfredzaamheid van inwoners bij 
ongevallen op het spoor. Inwoners – vooral die langs het spoor wonen – weten dat ze langs het spoor wonen en dat er 
iets mis kan gaan. Maar ze zijn zich veelal niet bewust van de eventuele gevaren en weten niet altijd hoe te handelen bij 
een ongeval. De partijen zetten zich daarom ook in om het spoor veiliger te maken. 100% veiligheid kan niet geboden 
worden. Maar langs een van de drukst bereden goederensporen in Nederland is het van belang dat mensen weten hoe 
te handelen bij een ongeval op het spoor. 

Alle maatregelen samen verhogen de veiligheid voor de inwoners van 
Dordrecht en Zwijndrecht langs een van de drukst bereden goederen-
sporen in Nederland.
Wethouder Mos (Dordrecht) werkt samen met Zwijndrecht aan het 
verbeteren van de spoorveiligheid. Mos: ‘Langs het spoor tussen 
Zwijndrecht (Kijfhoek) en Dordrecht (Wilgenwende) zijn de afgelopen 
jaren vele veiligheidsvoorzieningen gerealiseerd. Dankzij deze voorzie-
ningen kan de calamiteitenbestrijding door de hulpverleningsdiensten 
effectiever en efficiënter uitgevoerd worden. In 2004 zagen we dat de 
groei in het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, een aanzien-
lijke verhoging van de veiligheidsrisico’s tot gevolg had. Het antwoord 
hierop was project Spoorzone, dat zich richt op de bestrijding van 
incidenten door het realiseren van verschillende voorzieningen langs 
het spoor.’

Dordrecht en Zwijndrecht werken sinds 2004 samen om de spoorvei-
ligheid te verbeteren. In 2010 zijn de nodige veiligheidsmaatregelen 
getroffen. Zo zijn bijvoorbeeld bouwplannen aangepast aan de risico-
situatie. Dordrecht en Zwijndrecht staan onder meer geen nieuwbouw 
meer toe binnen 30 meter aan weerszijden van de spoortracés. Binnen 
200 meter aan weerszijden van die tracés komt geen nieuwbouw voor 
mensen die zich niet zelfstandig kunnen redden; zoals een verzorgings-
tehuis of een kinderopvang. 

Snelle toegang tot het spoor en bluswater
Bij een incident op het spoor is het belangrijk voor de hulpdiensten om 
snelle toegang tot het spoor te hebben. Hiervoor zijn deuren in geluids-

schermen gemaakt, hulpverleningswegen en trappen aangelegd. Ook 
is het op 27 plekken mogelijk om met behulp van een mobiele spoor-
slootoverbrugging het spoor te bereiken.
Net zo belangrijk is om bij een brand snel grote hoeveelheden water 
ter beschikking te hebben. Hiertoe zijn putten in de grond geboord en 
blusleidingen op de spoorbrug en de trappen aangelegd. Ook zijn Het 
project Spoorzone is eind 2014 afgerond. 

Incidenten voorkomen
De gemeenten Zwijndrecht en Dordrecht werken niet alleen samen 
op het gebied van de bestrijding van incidenten, maar ook op het 
voorkomen ervan. Beiden maken zich al jaren sterk voor het veilig 
vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Vorig jaar tekenden 
beide gemeenten een overeenkomst met het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu voor extra maatregelen om de risico's van het 
goederenvervoer per spoor verder te verkleinen. Volgens deze overeen-
komst investeert het ministerie van Infrastructuur en Milieu 12 miljoen 
euro in aanvullende veiligheidsmaatregelen aan het spoor zelf. Met dit 
geld worden onder meer wissels aangepast of verwijderd en geleiders 
tussen de rails aangelegd om het risico op een botsing of ontsporing 
verder te verkleinen. 
Meer weten? www.watdoeje.nl

Marc van Wijnen
Bestuurscommunicatie gemeente Dordrecht

Wethouder Economische Zaken Jasper Mos hoopt, ondersteund 
door ondernemers, de spoorveiligheid te verbeteren zodat de 
Nederlandse economie kan blijven groeien zonder dat dit ten 
koste gaat van de veiligheid voor de inwoners: ‘Samen met 
bedrijven in Dordrecht en de regio blijven we strijden voor een 
betere oplossing.’ 
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Nieuws uit de drechtsteden

Bij de verdere ontwikkeling van de Drechtsteden als maritieme topregio 
starten we niet uit het niets. In de vorige raadsperiode is ingezet op 7 
investeringslijnen die ook grotendeels ten dienste daarvan stonden 
en waarover we in dit magazine regelmatig hebben bericht. Zo hebben 
de Drechtsteden samen met partners in de DelTri-samenwerking 
een inventarisatie uitgevoerd naar ruimtebehoefte als basis voor de 
herstructurering van bedrijventerreinen. Om het transport met schone 
schepen (op LNG) in onze regio te versnellen is concreet ingezet op 
de ontwikkeling van een vergunningkader voor Bunkerlocaties. Met 
regionale cofinanciering is er een nieuwe Europese subsidie verkregen 
om Ecoshape als kennisinstituut “bouwen met water” voor de regio te 
behouden, en kennis beter te benutten bij toekomstige investeringen. 
En als laatste voorbeelden noemen we de investeringslijn Promotie 
en Acquisitie die heeft geleid tot de oprichting van DEAL! en de zeer 
succesvolle Proeftuin Maritieme Innovatie, een initiatief van WD.
Sommige projecten uit de investeringslijnen zijn afgerond, sommige 
lopen door binnen de economische ambitie van het nieuwe rMJP of 
worden zelfs geïntensiveerd. Waar het accent in de vorige periode 
echter nog lag op de verbinding van een aantal knelpunten aan de 
kansen op bovenregionale agenda’s, zal in deze periode nu ook vanuit 
de Drechtsteden echt gefocust worden op de ontwikkeling van een 
maritieme topregio. Daarbij onderscheiden we vier hoofdopgaven:

Vestigingsklimaat
Een goed vestigingsklimaat betekent in feite: de basis goed op orde 
hebben en houden. Als een voortdurend punt van aandacht. Dan gaat 
het over een gezonde kantorenmarkt en genoeg en goede bedrijventer-
reinen, maar ook over wonen en voorzieningen, veiligheid en bereik-
baarheid. Hoewel de uitvoering op dit punt vooral bij gemeenten ligt, 
zal er regionaal veel afstemming plaatsvinden.

Branding en Acquisitie
Primair is deze opdracht weggezet bij DEAL! Zij hebben opdracht om 
meer bedrijven naar de regio te halen en daarmee het aantal banen te 

Drechtsteden stellen regionaal 
Meerjarenprogramma vast 

Samen bouwen aan een 
Maritieme Topsector

Op 3 februari heeft de Drechtraad het regionaal Meerjarenprogramma (rMJP) voor de komende jaren vastgesteld. Dit 
programma, dat tot stand is gekomen in nauw overleg met partners in het maatschappelijk middenveld, het bedrijfs-
leven en bij andere overheden, verwoordt de gedeelde ambities van de Drechtsteden. Voorop staat daarin dat we de 
Drechtsteden als maritieme topregio verder willen ontwikkelen. Daarbij onderscheiden we vier hoofdopgaven, waarbij 
we verder bouwen op eerdere beleidslijnen en activiteiten.

vergroten, waarbij de inhoudelijke focus ligt op de sectoren logistiek/
maritiem. Ook moet DEAL! ervoor zorgen dat we uit onze schulp 
en bescheidenheid kruipen en dat deze regio ook van buiten beter 
herkend wordt. Bestuurlijke inzet, zoals afgelopen jaar bij het VNG 
congres en bij de komende Koningsdag, dragen daar natuurlijk in 
belangrijke mate aan bij.

Onderwijs en Arbeidsmarkt 
Er blijft veel aandacht nodig voor het terugdringen van het tekort 
aan technisch goed geschoold personeel en het verbeteren van de 
aansluiting van vraag en aanbod tussen arbeidsmarkt en onderwijs. De 
succesvolle aanpak ontwikkeld binnen Dordt Werkt wordt geregionali-
seerd naar Drechtsteden Werkt! waarbij bestaande onderdelen worden 
bestendigd maar ook nieuwe ambitie wordt toegevoegd.
Innovatiekracht
We willen de innovatie binnen het maritieme cluster bevorderen en 
faciliteren, met een koppeling naar duurzaamheid. Initiatieven vanuit 
het bedrijfsleven zijn daarbij leidend. Onze aanpak zal daarmee gericht 
zijn op het faciliteren van initiatief uit het bedrijfsleven. 

Verbinden van ambities
De ambities van de Drechtsteden zijn onlosmakelijk verbonden met 
die van het bedrijfsleven in de regio. Met name ook voor de laatste, 
meest ingewikkelde opgave is daarvoor de dialoog en samenwerking 
met de sector zelf randvoorwaardelijk. Het boven tafel krijgen van de 
bestaande initiatieven is focus voor korte termijn. Uiteindelijk zullen 
we de agenda’s moeten synchroniseren. Dat doen we niet alleen 1-op-1 
met bedrijven, maar vooral ook in gezamenlijkheid. Om dat vorm te 
geven, doen we graag een beroep op u als werkgevers. We komen hier 
zeker op terug!

Mila Geesink
Communicatie Drechtsteden
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Dordtse Kil IV 
biedt kansen voor bedrijven in 

logistieke/maritieme sector
Grote en kleine kavels completeren gebiedsontwikkeling Westelijke Dordtse Oever

In 2018 begint de gemeente Dordrecht met de uitgifte van bedrijfskavels in 
Dordtse Kil IV, het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein als laatste on-
derdeel van de Westelijke Dordtse Oever. De kavels variëren in grootte van 
5 hectare tot middelgrote ‘etalagekavels’ langs de A16 en kleinere kavels 
tussenin. Hiermee voorziet de gemeente in een behoefte vanuit de regio. De 
vraag is zelfs bovenregionaal. In totaal wordt 67 hectare grond uitgegeven 
aan kavels. Dordtse Kil IV biedt met name kansen voor bedrijven die aanslui-
ten op het logistieke/maritieme karakter van het bedrijvengebied. 

Gemeente, rijk, provincie en marktpartijen als het Havenbedrijf Rotterdam – de exploitant 
van de Dordtse Zeehaven – investeren fors in de gebiedsontwikkeling van Westelijke Dordtse 
Oever. Het 700 hectare tellende terrein is met 750 bedrijven en 14.000 arbeidsplaatsen nu 
al het grootste bedrijventerrein in de Drechtsteden. Het terrein is multimodaal ontsloten en 
uitstekend bereikbaar over water, weg en spoor. Er komt een nieuwe interne verbindingsweg 
tussen de ‘Killen’ en de Zeehaven. Hiertoe wordt de dijk langs de Dordtsche Kil versterkt en 
verbreed. Alle bedrijven worden hierdoor onderling ontsloten. Het knooppunt A16/N3 gaat op 
de schop. De herinrichting zorgt voor een betere doorstroom van het verkeer. Dordtse Kil IV 
krijgt een eigen aansluiting op de A16, een voorwaarde voor een nóg krachtiger concurrentie-
positie. De infrastructuur moet medio 2018 gereed zijn. Vanaf dat moment begint Dordrecht 
met de uitgifte van de kavels.

Participerend ontwikkelen
Bij de gebiedsontwikkeling spelen drie thema’s een belangrijke rol: duurzaamheid, professio-
neel parkmanagement en gebiedsmarketing, waarbij de Westelijke Dordtse Oever als geheel 
‘in de markt’ wordt gezet. Dit gebeurt in samenwerking met het bedrijfsleven. ‘Participerend 
ontwikkelen’ heet het. Het bedrijfsleven wordt actief betrokken bij de invulling, promotie, 
acquisitie en marketing van het gebied. Hierbij is ook een rol weggelegd voor Stichting DEAL. 
In de marketing zal vooral aansluiting worden gezocht bij bedrijven in de segmenten logistiek/
maritiem, groothandel, distributie, assemblage en industrie. Daarmee gaat Dordtse Kil IV een 
belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het maritiem-logistieke complex 
van de regio.

Jarko de Witte-Van Leeuwen
Gemeente Dordrecht

15Stedenbouwkundig plan Logistiek Park Dordtse Kil IV  Rijnboutt
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Dat is de boodschap uit het laatste conjunctuurbeeld van het CBS. 
“Vanaf de zomer 2013 tot het voorjaar 2014 verbeterde de conjunc-
tuur gestaag, maar sindsdien is het tempo eruit” maakte het CBS in 
januari bekend. De vooruitzichten voor 2015 zijn ook nog niet bepaald 
uitbundig. Het CPB raamt een economische groei van 1,5%, waardoor 
de werkloosheid licht (-6%) kan afnemen. Tegelijkertijd moeten we ook 
verder vooruitkijken. Want na 2015 neemt de vervangingsvraag naar 
verwachting steeds verder toe. Met als risico krapte op de arbeids-
markt in vooral technische beroepen.      

Economisch 
herstel nog 

broos

Figuur 1 Ontwikkeling WW Drechtsteden december 2012 – december 2014

Ingediende vacatures en gewerkte uitzenduren
De werkloosheid mag dan weinig tot niet afnemen, baanopeningen 
ontstaan er wel in toenemende mate. Net als landelijk zijn hier in de 
regio in 2014 fors (40%) meer vacatures bij het UWV ingediend dan in 
2013. Na een zeer goed tweede kwartaal is de groei echter weer sterk 
afgezwakt. De afvlakking van de conjunctuur in de tweede helft van 
2014 komt dus ook in deze cijfers tot uitdrukking. Niet in het aantal 
gewerkte uitzenduren. Dat nam juist naarmate het jaar vorderde steeds 
verder toe. Het lijkt er dan ook op dat bedrijven door de toegenomen 
internationale spanningen en onzekerheden over de economie weer 
minder snel vast personeel werven en meer hun toevlucht zoeken bij 
de uitzendbureaus.      

Figuur 2 Gewerkte uitzenduren 2013 en 2014, landelijk, %+/- t.o.v. zelfde vierweeks periode 

vorig jaar

Werkloosheid
Dat het met de economische groei wat tegenvalt zien we terug in de 
ontwikkeling van de WW. Van februari tot oktober van dit jaar nam de 
WW licht maar gestaag af. Om in de laatste twee maanden toch weer 
te stijgen tot het niveau van eind vorig jaar. De regio loopt hiermee 
overigens in de pas met het landelijk gemiddelde.



Figuur 3 Ingediende vacatures Drechtsteden 2014, %+ t.o.v. zelfde periode vorig jaar

Vooruitzichten
De economie groeit naar verwachting in 2015 en 2016 gematigd, met 
een gestage groei in alle marktsectoren. De werkgelegenheid neemt 
daarbij slechts langzaam toe. Wel voorziet het UWV een verdere groei 
van het aantal ontstane vacatures, in 2015 met 12%, oplopend tot een 
gemiddeld 35% hoger niveau in de jaren 2016-2019.   

Techniek
In de figuren 2 en 3 zien we dat de vacaturemarkt in de techniek in 
2014 ruim sterker dan gemiddeld is aangetrokken. Dat geldt landelijk 
maar ook zeker in deze regio. De maritieme maakindustrie ontwikkelt 
zich ook al enkele jaren gunstiger dan de economie als geheel. Dit 

CPB, Policy Brief 2014/09; DNB, Economic Developments and Outlook 
December 2014, nr 8; ING Economisch Bureau Kwartaalbericht 
sectoren, februari 2015  
UWV, Sectoren in beeld, Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de 
arbeidsmarkt, december 2014
NML, De Nederlandse Maritieme Cluster, Monitor 2014, december 2014

Frans Winterwerp
Onderzoekcentrum Drechtsteden       

houdt naar verwachting de komende jaren ook aan, hetgeen - samen 
met een groeiende vervangingsvraag - tot (toenemende) krapte op 
de arbeidsmarkt voor diverse technische beroepen kan gaan leiden. 
Nu al wordt de lijst met beroepen met een krappe arbeidsmarkt 
gedomineerd door uitvoerende technische functies of beroepen met 
een belangrijke technische component, waarbij “vaak ook sprake is 
van een duidelijke link met het kunnen beheersen van computerge-
stuurde technieken” (UWV op cit). Verwacht wordt dat die krapte op 
de middellange termijn alleen nog maar verder zal toenemen, waarbij 
de vraag geleidelijk aan verschuift naar de hogere mbo-niveaus en 
hbo. In dit kader is het verheugend dat het afgelopen jaar over de hele 
linie meer leerlingen het technisch onderwijs zijn ingestroomd. Gelet 
op de vooruitzichten blijft de intensieve beleidsmatige aandacht voor 
mogelijke tekorten aan goed geschoold technisch personeel echter 
voorlopig wel geboden.       
Kijk voor meer cijfers en publicaties op onderzoekcentrumdrecht-
steden.nl   
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Onderwijs en Arbeidsmarkt

HBO Drechtsteden 
leidt op mét, dóor en 

vóor bedrijven
In april 2015 start HBO Drechtsteden met een drietal nieuwe cursussen 
voor de (maritiem) technische sector. Het gaat hier om een nieuw 
initiatief in de Drechtsteden bedoeld om de economische ontwikke-
lingen te ondersteunen. HBO Drechtsteden maakt als Hogeschool een 
stevige ontwikkeling door en de ambitie is om tegemoet te komen 
aan de vraag op de arbeidsmarkt op het gebied van hoger technisch 
onderwijs. "We geloven sterk in de onlosmakelijke verbinding van 
werken en leren" aldus Peter Baldé van HBO Drechtsteden. "In al onze 
opleidingsprogramma’s speelt de eigen werkomgeving van cursisten 
een grote rol, waardoor opgedane kennis en vaardigheden direct 
toepasbaar zijn".
HBO Drechtsteden is een maatwerk hogeschool. Daaronder verstaan 
we dat ieder individu en ieder bedrijf zijn eigen specifieke vragen 
heeft. Die vragen op het gebied van optimaal functioneren mee 
helpen te beantwoorden is onze uitdaging. Het opleidingsprogramma 
dat HBO Drechtsteden ontwikkelt is daarom geen standaardoplos-
sing, maar op maat gemaakt.  In de markt zien we een groot aantal 
verschillende ontwikkelingen die gelijktijdig plaatsvinden en zich in 
een hoog tempo voltrekken. Grote technologische ontwikkelingen 
met hoge impact, nieuwe verdienmodellen, opschaling van personeel 
door robotisering en automatisering, mondialisering van handel en 
ontwikkelingen op het gebied van e-learning toepassingen. Al deze 
ontwikkelingen komen tegelijk, bieden talloze nieuwe kansen en 
roepen tegelijk belangrijke vragen op. Vraagstukken die o.a. liggen op 
het vlak van Human Resource Development. De omgeving verandert, 
het werk verandert en de medewerker voegt alleen waarde toe als hij 
of zij investeert in ontwikkeling van zijn of haar competenties.  HBO 
Drechtsteden biedt op bachelor en post-bachelor niveau trajecten aan 
die we met, door en voor het bedrijfsleven ontwikkelen en uitvoeren. 
De Duurzaamheidsfabriek is hierbij het centrum van kenniscreatie en 
kennisvalorisatie. De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht is de plek 
waar bedrijven en onderwijs ontwikkelen, testen, leren en produceren. 
Het gaat om high tech maakindustrie van prototyping tot vervaardiging 
van het eindproduct.  Leslocatie: Duurzaamheidsfabriek Dordrecht.

Drie programma’s      
De drie nieuwe programma’s zijn 
Post-hbo Engineeren en beoordelen van explosieveilige installaties in 
de procesindustrie; 
Post-hbo Engineeren en beoordelen van explosieveilige installaties in 
de maritieme sector;
Post-hbo Commerciële vaardigheden voor technici. 

Deze programma’s starten in april 2015. Zij zijn bedoeld voor profes-
sionals met een hbo achtergrond in techniek die het belang zien 
van jezelf blijven ontwikkelen om een duurzame bijdrage te leveren 
aan het succes van hun organisatie. Leren gaat verder dan ‘kennis 
opdoen’. Centraal staat de toepassing van het geleerde in de werkprak-
tijk. En het gaat om zaken als het realiseren van een aantoonbaar 
hogere kwaliteit, meer efficiency, hogere bedrijfsresultaten of hogere 
klanttevredenheid. De cursus wordt afgesloten door middel van een 
(technisch) adviesrapport aan het eigen management.  

Onderscheidend vermogen 
Cursusprogramma’s van HBO Drechtsteden komen altijd tot stand door 
continue communicatie met de bedrijven en zijn dus vraag gestuurd 
ontwikkeld. Het onderscheid van het cursusprogramma komt verder tot 
uiting in de focus op de persoonlijke leerdoelen. We voeren vooraf-
gaande aan de cursus een gesprek met iedere kandidaat om vast te 
stellen wat zij precies willen leren en welke kennis reeds voorhanden 
is. De aanpak is pragmatisch; de opleiding vertaalt complexe regel-
geving en theorieën naar een praktisch instrumentarium voor de 
deelnemers.

Maatwerk
HBO Drechtsteden is Maatwerkhogeschool. Dat is het uitgangspunt 
voor het onderwijs  voor professionals . We ontwikkelen op maat 
gemaakte scholing mét, dóor en vóor bedrijven.
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Meer weten?
HBO Drechtsteden, 
www.hbodrechtsteden.nl
Contactpersoon: Peter Baldé
E pbalde@davinci.nl
T 06 11 39 77 86

passie voor verbinden 
van arbeidsmarkt 
en onderwijs
Adviseur: Da Vinci College, LeerWerkLoket, InnovatieAward
 
Projectontwikkeling: voorschakeltrajecten, 
Participatiewet/Social Return, leerwerkbedrijven

Arie van den Herik
arbeidsmarkt en onderwijs

Mobiel:  06 51508417     
avandenherik@hotmail.com

adviseur/projectontwikkeling
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onderwijs en arbeidsmarkt

In die menukaart zijn tal van mogelijkheden opgenomen om jongeren 
aan het werk te helpen. 
Ieder menu heeft zijn eigen ingrediënten waarmee de werkgever 
jongeren kan helpen. Zoals bijvoorbeeld het open stellen van vacatures 
voor jongeren. Maar dat is niet altijd mogelijk. 
De vraag naar werk wordt immers vooral bepaald door economische 
groei. Gelukkig kunnen bedrijven meer. Zoals het bieden van stage-
plekken aan gediplomeerde jongeren om hen vaardigheden te leren 
voor een goede start op de arbeidsmarkt. Of door jongeren uit het 
middelbaar beroepsonderwijs met een stage of een leerbaan op te 
leiden tot de vakkrachten van de toekomst. 
Maar ook door schoolgaande of werkzoekende jongeren beter voor 
te bereiden op de arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die bovendien 
steeds dynamischer wordt. Hoe? Door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken 
te organiseren of praktijklessen te geven of coach te worden of hun 
vaardigheden te trainen. 

Werkgevers 
kunnen kansen op 
werk voor jongeren 
vergroten
Duizenden jongeren zijn op zoek naar werk. Ze zijn ondernemend en optimistisch. En ze werken hard om hun kansen 
op de arbeidsmarkt te vergroten. Uw bedrijf kan voor de toekomst van deze jongeren van grote waarde zijn. In het 
kader van de aanpak jeugdwerkloosheid heeft Mirjam Sterk een menukaart voor werkgevers samengesteld.

Menu Instroom van jongeren
• Uw bedrijf kan vacatures open stellen voor jongeren van 18 tot 27 

jaar
• Uw bedrijf kan een vergoeding krijgen voor jonge werknemers 
• Per arbeidsmarktregio zijn verschillende vergoedingen mogelijk 

voor loonkosten, werkkleding, vervoer, begeleiding en dergelijke
• Vergoeding vanuit sectorplannen voor loon, begeleiding of 

scholing.

Menu Beroepspraktijkvorming voor studerende jongeren
• Uw bedrijf kan erkend worden als leerbedrijf
• Uw bedrijf kan een vergoeding krijgen voor een stage of leerbaan 
• Vanuit de Rijksoverheid kunt u een deel van de begeleidings-

kosten vergoed krijgen
• Vanuit de Arbeidsmarktregio zijn er vergoedingen voor plaatsingen
• Vanuit de sectorplannen kan een vergoeding gegeven worden voor 

loon- of studiekosten.



Hoe kan uw bedrijf de kansen op werk 
voor jongeren vergroten?

Menukaart
voor Werkgevers

• Uw bedrijf kan werkzoekende jongeren ondersteunen zoals Hete 
Pepers, DeBroekriem en  Buzinezzclub, 

Doet u mee?!
Kijk voor meer informatie op www.ditissterkteam.nl/menukaart

Menu Maatschappelijke partnership
• Uw bedrijf kan schoolgaande jongeren ondersteunen hiervoor 

kunt u zich verbinden aan tal van projecten zoals Jet-Net, 
JINC, Champs on Stage, IMC Weekendschool, Link2Work, 
Ambassadeurs van Techniek, Werken aan je toekomst
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Vandaag maak je weinig vrienden als je zegt dat het mogelijk moet 
zijn om boven de Balkenendenorm te verdienen in de publieke sector. 
Wie Zonnekoning wil worden in een Maserati zal dit op eigen kracht 
moeten verdienen zonder hulp van de belastingbetaler. Omdat een 
versoepeling van het ontslagrecht voor Zonnekoningen niet gewenst 
was, heeft het kabinet indertijd de Balkenendenorm in het leven 
geroepen. Die norm wordt nog verder aangescherpt in de Wet Verlaging 
Bezoldigingsmaximum WNT, waarbij het doel is de topinkomens in de 
(semi)publieke sector nog verder terug te brengen tot maximaal 100% 
van het ministersalaris.
 
De vraag is of de Balkenendenorm en de verscherping van deze norm 
in de Wet Verlaging Bezoldigingsmaximum WNT innovatie niet de das 
omdoet.   

Misschien zegt de naam ‘Leo Kouwenhoven’ u iets. Leo Kouwenhoven 
is een bescheiden ingetogen man uit Pijnacker en een van ’s werelds 
meest gerenommeerde Nano wetenschappers en ontdekker van 
het Majorana-deeltje. In wetenschappelijke kring behoort hij tot 
de absolute top van de wereld. Hij is hoogleraar aan de TU in Delft, 
gasthoogleraar aan Harvard en doet zijn gehele wetenschappelijk 
leven onderzoek naar minuscule elektronische schakelingen, waardoor 
hij de eenheden van elektriciteit in ogenschijnlijk kleine doosjes kan 
opbergen. Dergelijke ontdekkingen in de kwantummechanica en het 
ontwikkelen van de kwantumcomputer zou Nederland vele miljarden 
euro’s op kunnen leveren. Het ontbreekt Leo Kouwenhoven ook niet 
aan geld om zijn werk uit te voeren. Als winnaar van de Spinozapremie 
- de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap – heeft 
hij een aardig bedrag ontvangen, maar ook van de European Research 
Council heeft hij 15 miljoen euro ontvangen voor onderzoek. Minister 
Henk Kamp van Economische Zaken doet daar jaarlijks nog een flinke 

Doet de 
Balkenendenorm 
innovatie de das om? 

schep bovenop in de hoop dat Nederland de uitvinder wordt van ’s 
werelds eerste kwantumcomputer. Er is alleen één probleem. Het lukt 
Leo Kouwenhoven niet om de toponderzoekers naar Nederland te 
halen. Hij heeft een prachtig nieuw laboratorium, maar geen gelijk-
waardige collega’s. Zijn collega’s verdienen tussen de 3 en 4 ton, of 
ze nu werken in Hongkong, de VS of in Engeland. Kouwenhoven doet 
al jaren zijn best om hen naar Nederland te halen, maar tot op heden 
zonder resultaat. Zelf zegt hij hierover: “Wil Nederland toponder-
zoekers als hoogleraar naar Nederland halen, dan is 1,5 ton per jaar 
– waarvan de helft naar de belastingen gaat - te weinig. Die mensen 
komen echt niet voor €4000,- netto per maand als zij elders veel meer 
kunnen verdienen.”   
Het verhogen van het salarisplafond voor (internationale) topon-
derzoekers naar internationale maatstaven is in politiek Den Haag 
onbespreekbaar en dankzij de Balkenendenorm vandaag ook onmoge-
lijk. De politicus die anders pleit ziet de krantenkoppen al voor 
zich:  “Hoe durven ze in deze tijd?”, “Kabinet kiest voor de rijken”, 
etc. Femke Halsema zei ooit in een debat hierover met Ben Verwaaijen 
dat zij hoopt dat deze toponderzoekers ooit tot ‘inkeer’ komen en 
genoegen nemen met een lager salaris. Voorlopig laat die dag op zich 
wachten en werken deze onderzoekers aan topuniversiteiten over 
de hele wereld, behalve in Nederland. Dankzij Balkenende geeft Leo 
Kouwenhoven vandaag interessante colleges aan zijn studenten in 
zijn gloednieuwe laboratorium, maar dat laboratorium zou eigenlijk 
baanbrekend wetenschap moeten opleveren dat zich vertaalt in 
economische groei en duizenden banen.  ‘Penny wise pound foolish’, 
noemen de Britten dit.

Remco Valkman
NestrX

FinanciËle column
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Das war einmal, zeggen de Duitsers over lang vervlogen tijden. 
Tegenwoordig kan de uitdrukking met gemak worden toegepast op een 
periode die net achter ons ligt. Wie kende zeven jaar geleden de smart-
phone? De tablet-pc? Apps? De wereld staat continu in de hoogste 
versnelling, de financiële sector beweegt mee. Technologie speelt een 
grote rol en het opleidingsniveau van onze professionals neemt verder 
toe. We krijgen ook te maken met een zwaardere regeldruk, zoals de 
verplichtingen die uit Basel 3 voortvloeien, en er komt meer concur-
rentie. Scheidslijnen tussen sectoren vervagen. Zo geeft de Europese 
richtlijn PSD 2.0, de Payment Services Directive, die volgend jaar van 
kracht wordt, niet-bancaire partijen toegang tot betalingsgegevens van 
klanten. Dat is met name voor mondiale IT-bedrijven interessant. Ze 
kunnen digitale betalingsvormen als de e-wallet op de Europese markt 
introduceren én krijgen inzicht in het koopgedrag van klanten, wat hen 
waardevolle commerciële gegevens oplevert. En waar de consument 
van banken de uiterste zorgvuldigheid ten aanzien van privacy 
verwacht, ligt de lat bij de bekende IT-wereldspelers heel wat lager. 
Een vinkje in de online voorwaarden is zo gezet.

Banken moeten dus op zoek naar hun toegevoegde waarde, hun onder-
scheidend vermogen en hun innovatiekracht. Waar zijn we goed in? Wij 
zien de rol van geldmakelaar voor ons weggelegd, een functie die uit 

Bankieren 
in de Nieuwe Wereld: 
van geldgever naar 

geldmakelaar
verschillende expertises is opgebouwd. Allereerst is er de wegwijzer 
in het woud van krediet- en subsidiemogelijkheden. Een bank is niet 
meer de enige geldverstrekker, er zijn allerlei combinaties te maken, 
bijvoorbeeld een samenstelling van bancaire lening, financiering via 
informal investors en borgstellingskrediet. Daarnaast kunnen we 
klanten in contact brengen met partners als subsidie-adviesbureaus, 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en investeringsmaatschap-
pijen. Bedrijven kunnen bij onze Groei en Innovatie Desk terecht met 
alle vraagstukken omtrent financieren en de realisatie van innovatietra-
jecten. Uiteraard is dat maatwerk pur sang.  

Strategisch partnerschap is een tweede functie waarmee we 
meerwaarde voor het bedrijfsleven creëren. We kennen de markten, 
spreken met ondernemers en bestuurders, verrichten continu 
onderzoek naar bewegingen in sectoren. Onze sectorkunde is 
gebaseerd op praktijkervaring en op fundamentele kennis. Op die 
manier kunnen we ‘trusted advisor’ voor klanten zijn. Hier komt onze 
rol als verbinder opnieuw van pas. 

Wilco van Etten
directeur Commercial Clients ABN AMRO bank Rivierenland

Bancaire column
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Jurdische column

De wijzigingen die vanaf 1 januari 2015 van kracht zijn geworden 
hebben betrekking op tijdelijke contracten.

Geen proeftijd bij kortlopende contracten
Het is niet meer mogelijk een proeftijd op te nemen in een arbeidsover-
eenkomst die een duur van maximaal zes maanden heeft. Wilt u toch 
een proeftijd overeenkomen met een nieuwe werknemer? Sluit dan een 
arbeidsovereenkomst voor een (iets) langere duur dan zes maanden.

Geen relatie-/concurrentiebeding in tijdelijke 
arbeidsovereenkomst
Het is in beginsel niet meer toegestaan een concurrentiebeding op te 
nemen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst, ongeacht de duur van 
dit contract. Het is enkel nog mogelijk indien sprake is van een vooraf 
beschreven zwaarwichtig bedrijfsbelang. Naar verwachting zal daarvan 
niet snel sprake zijn. Deze eis wordt niet gesteld bij arbeidsovereen-
komsten voor onbepaalde tijd.

Aanzegplicht voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten
Als werkgever dient u uiterlijk één maand voor het eindigen van een 
tijdelijke arbeidsovereenkomst aan de werknemer te laten weten 
of u de arbeidsovereenkomst wil verlengen en zo ja, onder welke 
voorwaarden. Deze verplichting geldt bij tijdelijke contracten met 
een duur van langer dan een half jaar en heeft ook betrekking op uw 
huidige medewerkers. Deelt u uw tijdelijk personeel niet op tijd mee 

Het nieuwe 

ontslagrecht

dat u hun arbeidsovereenkomst niet wil verlengen? Dan bent u een 
extra maandsalaris aan de werknemer verschuldigd!
Ik kan mij voorstellen dat u als werkgever graag wil weten wat het 
nieuwe ontslagrecht betekent voor uw organisatie. Onlangs brachten 
wij het boekje Wet Werk en Zekerheid uit met de meest recente wijzi-
gingen en tips. Mail uw gegevens naar gonezen@tenholternoordam.nl 
om een boekje te ontvangen. 

Pieter van den Brink
Arbeidsrechtadvocaat 
Ten Holter Noordam Advocaten

Vanaf 1 januari 2015 zijn de eerste onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. De WWZ 
is een pakket nieuwe regels en wordt ook wel ‘het nieuwe ontslagrecht’ genoemd. Het is belangrijk dat u als werkgever 
goed op de hoogte bent van deze nieuwe regelgeving. 
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dag uit het leven van

Ik ben Marcel Schippers, 43 jaar, directeur projectontwik-
keling van Dudok Groep in Dordrecht. Ik ben een echt kind 
van de Drechtsteden: geboren in Sliedrecht, op school 
gezeten in Papendrecht en Dordrecht, gewerkt in Papend-
recht, nu in Dordrecht en ik woon in Alblasserdam. Ik heb 
twee zoons, Yorick van 12 en Tygo van 8 en ben getrouwd 
met Esther, mijn grote liefde sinds de middelbare school. 

Wat vormt een man/mij? Als kind heb ik in Pakistan en Kenia op 
internationale scholen gezeten. Dat is goed geweest, zo’n blik over de 
grenzen. In Nederland zat ik bij de laatste lichting dienstplichtigen in 
het leger/bij de Landmacht. Ik was sergeant mineur-sappeur (genie) op 
een YPR, een pantserwagen. Ook een mooie, vormende tijd. 
Mijn werk draait om bouwen en dat heeft het altijd gedaan. Na 
de MAVO en de MTS ben ik bij VORM Bouw terecht gekomen, een 
toonaangevende aannemer in Papendrecht. Tijdens de eerste vier jaar 
van mijn dienstverband daar heb ik een HBO-opleiding gedaan aan het 
Hoger Technisch Instituut voor de bouw in Amsterdam. 
In vijftien jaar bij VORM heb ik tal van bouwprojecten voorbereid, 
uitgevoerd, begeleid en ontwikkeld. Het meest opvallende daarvan 
in deze regio is Merwehoofd, een hoogwaardige nieuwe woonwijk in 
Papendrecht op het drierivierenpunt. Schitterende huizen, schitterende 
plek, schitterend project. 
Sinds vijf jaar werk ik bij Dudok Groep in Dordrecht. Ik ben verant-
woordelijk voor het ontwikkelen van (logistieke) vastgoedprojecten 
– nieuwbouw, renovatie of herbestemming – of het nu woningen, 
kantoren of winkels zijn. We treden daarbij op als belegger of als 
ontwikkelaar. Als belegger halen we ons rendement vooral uit huurop-
brengsten. Als ontwikkelaar brengen we bijvoorbeeld een woning-
bouwproject tot stand en verkopen we de door ons ontwikkelde 

woningen. 
Ik vind het belangrijk maatschappelijk actief te zijn. Ik ben daarom een 
bedrijvige voorzitter van de vereniging van ouders van de lagere school 
van zoon Tygo, ’t Nokkenwiel, een Daltonschool in Alblasserdam. We 
proberen als ouders door allerlei activiteiten het budget van de school 
aan te vullen. Zo helpen we het leertraject voor de kinderen leuker te 
maken. Alle beetjes helpen: zelf haal ik bijvoorbeeld oud papier op 
voor de school. 
Verder staan mijn activiteiten in het teken van vastgoed. Ik ben 
bestuurslid van de VCOD, Vereniging Commercieel Onroerend goed 
binnenstad Dordrecht / de vereniging van Dordtse vastgoedeigenaren. 
Wij menen dat je meer dingen, bij bijvoorbeeld het college van B&W, 
voor elkaar krijgt als je samen optrekt. Tevens ben ik lid van JORNext, 
een platform voor jonge vastgoedprofessionals die actief zijn in 
Rotterdam en de Drechtsteden. 
Hoe ziet een willekeurige dag van mij eruit? 

marcel
  schippers 
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Mijn werkdag:
 

8.45 uur 
Ik zit een vergadering met aannemer transVORM voor, waarbij we 
stilstaan bij de voortgang van Post120. We besluiten om zodanig te 
gaan heien dat dit geen overlast vormt voor de buurt. Kost wel wat 
meer. 

11:00 uur 
Vergadering met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Zij huren twee 
verdiepingen in Post120, 3.000 vierkante meter. We hebben het over 
hun wensen en hoe wij daaraan zo goed mogelijk tegemoet kunnen ko-
men. Dat de Omgevingsdienst zich in Post120 zal huisvesten, bevestigt 
onze typering van dat gebouw: het groene hart van Dordrecht. 
 

13.15 uur 
Na de lunch en wat sparren met alle collega’s over potentiële nieuwe 
ontwikkelingen op de vastgoedmarkt, ga ik naar ons project aan de 
Neptunuslaan. Daar hebben we op de plek waar de Morgenster-kerk 
stond een centrum voor dagbesteding en wonen opgeleverd voor men-
sen met een verstandelijke beperking. Even kijken of alles naar wens 
is. Leuk: een aantal bewoners herkent me. 

15:00 uur 
Makelaarsoverleg over Post120. We hebben daarvan inmiddels 80 
procent verhuurd. We bespreken de nog te verhuren eerste verdieping. 
De vraag die we ons stellen is of het mogelijk is de 1.600 vierkante 
meter van die verdieping op te knippen in kantoorruimtes van minstens 
300 vierkante meter, met één representatieve industriële entree. Dat 
worden, onder meer door de binnenhoogte van 4,5 meter, hele mooie 
werkplekken, zo aan de rode loper tussen het station en de historische 
binnenstad. 

16.30 uur 
Ik bezoek de bouwplaats van Post120. Gaaf: in de grijze, betonnen 
gevel zijn inmiddels de uitsparingen gemaakt waar enorme ramen in 
komen te hangen. Nu worden de contouren van het gebouw echt voor 
iedereen zichtbaar. Terwijl we er lopen krijgt mijn collega Stefan een 
plezierig bericht: Post120 krijgt het ontwerpcertificaat Very Good van 
BREEAM. Dat is een internationaal stempel voor duurzaamheid. Het 
maakt van Post120 het meest duurzame gebouw van Dordrecht. Mijn 
dag kan niet meer stuk. 

18.15 uur 
Tijd om me drie kwartier volledig af te matten in de bootcampstudio. 
Dan naar huis om te eten, Yoricks Engelse huiswerk te overhoren en 
met het hele gezin naar het acht uur journaal te kijken. 

20.30 uur 
Samen brengen we de kinderen naar bed, daarna hebben we tijd voor 
elkaar. Hoe was je dag? Terwijl Esther vertelt, kijk ik in de mail op mijn 
iPad. Stom van me. Ik geef daardoor het verkeerde antwoord op een 
vraag van haar. Maar ik heb nog ruim de tijd om het goed te maken.

8.30 uur
Met een kop koffie neem ik de notulen van de laatste bouwvergadering 
van Post120 door. Dat gebouw is het vlaggenschip van Dudok Groep. 
We zijn dit voormalige postkantoor midden in de stad aan het heront-
wikkelen van een strenge betonkolos tot een prachtige, duurzame plek 
om te werken, wonen en winkelen. Er komen kantoren, woningen en 
detailhandel zoals supermarkt Dirk en speciaalzaken. Alles bij Dudok 
is gericht op duurzaamheid in de meest brede zin van het woord. Dat 
komt steeds terug. 

6.45 uur 
Het piepen van mijn wekker is het startschot voor het doordeweekse 
ochtendritueel. Vandaag gaat eerst mijn vrouw Esther naar haar 
werk. Ze is mede-eigenaar van Fysiotherapie Sterrenburg. Daarna, als 
zoon Yorick op de fiets stapt om naar de brugklas van De Willem in 
Papendrecht te gaan, maak ik mijn jongste, Tygo (groep 6), wakker. 
Vervolgens: ontbijt, tandenpoetsen, gel, een half uurtje oefenen met 
lezen – Tygo is dyslectisch – en mijn zoon naar school brengen. 
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nieuws van de leden

Eerlijk gezegd weet ik het niet en is het ook niet zo belangrijk, feit is 
dat ik de keuze gemaakt heb om me actief met de politieke kant van de 
samenleving bezig te gaan houden. Het mooie is dat ik denk dat mijn 
ondernemers-DNA wel van betekenis kan zijn in de politiek. Overigens 
heb ik niet de ambitie om deze, voor mij nieuwe wereld, snel te kunnen 
omvormen. In combinatie met mijn van nature aanwezige ongeduld zal 
dat best een uitdaging kunnen worden. Toch… ook als ondernemer kun 
je heel lang geduld hebben om uiteindelijk je doel te behalen. Immers, 
met hard werken en doorzetten heeft u tenslotte uw onderneming op 
kunnen bouwen.

Toen ik nog niet zo lang geleden de stap maakte om actief in de 
politiek te worden, had ik vrij snel al aangegeven dat mijn voorkeur 
toch meer richting ‘iets in de Provincie’ zou liggen, dan plaatselijk. Voor 
velen helemaal een abstract begrip. Vaak misschien zelfs een lastige 
instantie, met veel regelgeving en erg onzichtbaar. Als een soort grote 
broer van de gemeentelijke instanties die tenslotte ook niet altijd 
meewerken! Zelf denk ik wel eens dat het ook wel makkelijk is om je 
achter je grote broer te verschuilen als het spannend wordt.

Is dat zo? Nu kan ik niet bogen op jarenlange ervaring, maar ben toch 
al wel tot meer inzicht gekomen in het Provinciale reilen en zeilen. 
Onder andere dat met de nieuwe periode in het vooruitzicht partijen 
(en zeker de partij het CDA waar ik me bij heb aangesloten) met 
name wil focussen op de Economische ontwikkeling in Zuid-Holland. 

(Zuid)Hollands Glorie
En dan opeens zet je op je Linked-In account ‘Politicus’. Wel na enige twijfel, want past dat nou wel bij elkaar
‘ondernemer’ en ‘politicus’?

Met degelijke regionale visies. Met samenwerking tussen overheid, 
opleidingsinstituten en bedrijfsleven. En dán wordt het ook voor een 
ondernemer interessant. Die 
wil is er vanuit de Provincie 
zeker en ik merk een grote 
betrokkenheid én een enorme 
kennis databank waar wij als 
ondernemers te weinig mee 
doen.

Eén van de redenen waarom 
ik mij actief wil inzetten 
is met name omdat het 
vanuit Den Haag lastig over 
Rotterdam heen kijken is. 
En ik ben van mening dat 
onze regio Drechtsteden, maar ook de Alblasserwaard, méér aandacht 
verdienen. En niet alleen om aandacht te krijgen, maar ook omdat we 
hier een prachtige regio hebben met een grote Economische potentie. 

Maar dat lukt alleen als je het samen doet. Ik draag daar graag, samen 
met u als collega-ondernemers, mijn steentje aan bij.

Maurits de Haan
Directeur Abr. de Haan Logistics

Deze prestigieuze onderscheiding sleepte het Dordtse bureau in de wacht voor 
het door hen ontwikkelde Sales Tool concept. Een Sales Tool is een digitaal instru-
ment, dat verkoopteams ondersteunt hun salesgesprekken overtuigender en 
effectiever te maken. De bijzondere combinatie van ‘selling content’ en techniek 
zorgt ervoor dat verkoopmensen op ieder moment de juiste en actuele informatie 
en argumenten bij zich hebben. Gerenommeerde bedrijven zoals Philips, Unilever 
en Hero maken inmiddels met veel succes gebruik van een Sales van COOKS.

COOKS wint internationale
award met Sales Tool
COOKS CrossOver Communicatie heeft tijdens het halfjaarlijkse 
CommWorld congres in Stockholm een digitale 
C3 award gewonnen.

   Soep 
      doet direct       goed

Selling 
Soup

Shopper-
marketing

Resultaten

Sales
Tool

Branding & 
concepting 

Conceptual selling in de Foodservice markt
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Florensis staat bekend als een innovatief en toonaangevend bedrijf. 
“Dat wisten wij in Ambacht al wel, maar het is natuurlijk prachtig dat ze 
daar nu ook de landelijke erkenning voor krijgen,” zegt de wethouder 
bij het feliciteren van de Florensis-top. Die kreeg namens de gemeente 
een taart uit handen van de wethouder uitgereikt.

Gouden medaille
“Het voelt als het winnen van een gouden Olympische medaille”, zegt 
Leo Hoogendoorn van Florensis. “Nederland is nog altijd een van de 
meest toonaangevende landen ter wereld als het gaat om tuinbouw. 
We zijn dan ook heel gelukkig met deze prijs, die aantoont dat we echt 
tot de wereldtop behoren.”

 Juryoordeel
“De jury was over een aantal zaken bijzonder tevreden”, vertellen Leo, 
Herman Hamer en Piet Tensen. “Naast Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen en de energiebesparingen die we onder andere dankzij 
LED en verbeterde logistiek behalen, zijn zij te spreken over onze 
ketenbenadering. We hebben ruim 7.000 klanten en werken met heel 
veel bedrijven en partijen samen. Dat doen we in openheid, zodat we 
win-win situaties creëren voor onszelf en onze partners.” 

Wethouder Flach feliciteert Florensis 
met Tuinbouw Ondernemersprijs

Florensis kreeg woensdag 7 januari de nationale Tuinbouw Ondernemersprijs 2015 uitgereikt. “We zijn trots op 
Florensis. Het is fantastisch dat een Ambachts bedrijf zo’n mooie prijs heeft gewonnen”, zegt wethouder André Flach 
van economische zaken.

“Innovatie is onderdeel van de bedrijfsvoering van Florensis en het is de beste manier waarop het Nederlands bedrijfsleven zich kan 
onderscheiden,” stelt Flach. “Innovatieve bedrijven bieden uitdagende banen. Hendrik-Ido-Ambacht wil dit soort bedrijven faciliteren. Als 
gemeente kunnen we niet alles vloeibaar maken, maar door samen met het bedrijfsleven op te trekken, kunnen we veel bereiken. We gaan 
uit van de mogelijkheden, niet van de onmogelijkheden.”

Wethouder André Flach feliciteert Leo Hoogendoorn, Herman Hamer en Piet Tensen van Florensis. Op de voorgrond de gewonnen prijs.
 foto: Nieky Klaus
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Nieuws van de leden

Efficiënter werken
Hoe kan ons zorgpersoneel in het nieuwgebouwde zorgcentrum Op 
den Toren in Nuth efficiënter werken en meer zorg leveren met minder 
handen? Deze vraag stelde Cicerco Zorggroep aan Verkerk Service 
Systemen. Voor het bedrijf een ideaal startpunt voor onderzoek naar 
zorgmelding en beeldcommunicatie via een applicatie op mobiele 
toepassingen zoals een smartphone en tablet. Dit is een toevoeging 
aan het VSS LIFEconnection concept, het online platform voor service, 
welzijn, veiligheid en zorg dat langer thuis wonen mogelijk maakt.

Slimme integraties
Door invoering van de smartphone e-APP is het zorgpersoneel niet 
langer plaatsgebonden aan een centraal meldpunt. Oproepen worden 
via de smartphone van een verpleegkundige gemonitord, aange-
nomen en afgehandeld. Het toegepaste VSS verpleeggroepsysteem in 
combinatie met de VSS e-APP bevat diverse slimme integraties zoals 
draadloze alarmering, dwaaldetectie met leefcirkels en camera-obser-
vatie per afdeling en/of kamer.

Op de eerste dag van de Beurs Domotica & Slim Wonen in Eindhoven is uit naam van Stichting Smart Homes de Smart 
Homes Award 2014 uitgereikt aan Verkerk Service Systemen uit Zwijndrecht. Deze prijs is voor het meest innovatieve 
en gerealiseerde domoticaproject van Nederland. In opdracht van Cicero Zorggroep ontwikkelde Verkerk Service Sys-
temen een e-APP waardoor het personeel van zorgcentrum Op den Toren in Nuth (Limburg) zo efficiënt mogelijk kan 
werken en altijd up-to-date is voor wat betreft de meldingen die er in het zorgcentrum zijn. 

Verkerk Service Systemen wint
Smart Homes Award 2014 met 

efficiënte smartphone app 
voor de zorg

e-APP
Oproepen van een cliënt kunnen via camerabeelden en/of een spreek-
verbinding worden beoordeeld en beantwoord via de smartphone 
zodat de situatie al op afstand beter ingeschat kan worden. In geval 
van nood opent de e-APP de deur van de hulpvragende cliënt. Door een 
efficiëntere inzet van verpleegkundigen is er zowel een besparing als 
uitbreiding van diensten aan de bewoners bereikt.
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De ondernemers op Dordtse Kil III hebben een contract gesloten met 
beveiligingsbedrijf Workrate voor de surveillances op hun bedrijventer-
rein. Workrate-directeur Michiel Muller tekende onlangs een tweejarig 
contract met bestuur van de verenigde ondernemers op Kil III. 
Workrate is een onderneming met 400 medewerkers die vooral in de 
Randstad beveiligingstaken verricht. In Dordrecht opende Workrate 
een nevenvestiging in oktober 2013. ,,We werken al voor diverse indivi-
duele ondernemingen in deze regio maar Dordtse Kil III is het eerste 
complete bedrijventerrein in de Drechtsteden waar wij binnenkort met 
onze auto’s de mobiele surveillances uitvoeren’’, aldus vestigingsma-
nager Henk Boxma van Workrate. 
Op Dordtse Kil III is ook het contract met parkmanager Ad van den 
Berg met twee jaar verlengd. Met zijn bedrijf ParkTrust is Van den 
Berg al sinds 2006 actief op dit bedrijventerrein aan de westkant van 
Dordrecht. De parkmanager zorgt ervoor dat het terrein ‘schoon, heel 
en veilig’ blijft en namens de ondernemers is hij gesprekspartner 
met de gemeente, de politie, het beveiligingsbedrijf en andere 
hulpdiensten.

Workrate nieuwe beveiliger op Dordtse Kil III 

Wat verwacht een ondernemer van de accountant? Nog in 2013 bleek 
uit een wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers dat meer dan 
50% van de MKB-ondernemers aangeven dat zij hun accountant meer 
zien als adviseur dan als controleur. 
Wat vinden zij daarbij belangrijk? Duiding van de cijfers, strategisch 
advies en er zijn voor de klant als sparring partner met kennis van de 
branche en de onderneming.  
Dit is een duidelijk signaal in een sector waar het nodige in beweging 
is. Zeker bij grote controles bij Organisaties van Openbaar belang 
(OOB’s) staat de mogelijkheid van samenloop van controle en advies 
onder druk. 
Bij kleinere controles zijn er ook beperkingen inzake welke adviesdien-
sten mogen worden verleend. Waar bij controle-opdrachten van jaarre-

Advisering 
voor het midden- en kleinbedrijf

keningen in het MKB vooral op moet worden gelet is dat de accountant 
niet op de stoel van de ondernemer gaat zitten als het gaat om het 
nemen van beslissingen (geen bestuurswerkzaamheden) en ook de 
adviezen niet leiden tot zelftoetsing. Maar binnen dat kader blijft er 
nog genoeg ruimte voor de MKB-accountant om als sparring partner op 
te treden. Als accountant willen we naast onze cliënten staan en met 
hen meedenken en een spiegel voorhouden over allerlei soorten van 
vraagstukken waar ze mee te maken kunnen hebben zoals bijvoor-
beeld financieringen, investeringen, verzekeringen, kostenbeheersing 
en bedrijfsvoering, maar ook optimalisering van de fiscale positie en 
strategische keuzes voor de toekomst.
Dat geldt niet alleen bij de controles in het MKB-segment maar ook en 
nog meer bij de samenstellings- en beoordelingswerkzaamheden bij de 
kleinere MKB-ondernemingen. 
Dat hoeft uiteraard allemaal niet te betekenen dat de accountant alle 
kennis zelf paraat moet hebben. Veel kantoren hebben specialistische 
afdelingen voor specifieke vraagstukken rond bijvoorbeeld omzetbe-
lasting, loonheffingen en actuariële vraagstukken maar ook vraag-
stukken rond arbeidsrecht en subsidies. Die kunnen uiteraard waar 
dat nuttig is geraadpleegd worden wat de kwaliteit en snelheid van 
het advies alleen maar zal doen toenemen. Maar ook dan vervult de 
accountant een belangrijke rol in het signaleren van en meedenken met 
de vele vraagstukken waar een MKB-ondernemer mee te maken krijgt.

Walter Borsje
EY accountants
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nieuwe leden

Als internationale IT dienstverlener levert Id Est IT managed IT services 
aan het MKB. Vanuit onze vestiging in Hendrik-Ido-Ambacht beheren 
wij uw IT omgeving in binnen- en buitenland, geven helpdesk en lokale 
ondersteuning en leveren Standby services. Desgewenst verzorgen we 
ook de inkoop van uw IT middelen die we gebruiksklaar on site zullen 
afleveren. Verder ontzorgt Id Est IT uw organisatie met advies over uw 
IT Security, IT Strategie en IT Governance. Kortom, Id Est IT denkt met u 

Id Est IT, DE INTERNATIONALE 
IT dienstverlener

mee en laat uw bedrijf functioneren op niveau.

Onze diensten zijn gebaseerd op een duidelijk SLA en ISO 9001 
conforme processen en toch flexibel afgestemd op die speciale 
piekmomenten in uw business.  De continuïteit van uw bedrijfsvoering 
staat altijd voorop!

Wij komen graag met u in contact zodat wij ook van toegevoegde 
waarde kunnen zijn voor uw bedrijf net als voor de bekende lokale 
bedrijven Florensis en Dekkers.
Contactpersoon: Jan Paul Krijgsman
T 078 7370305
E j.p.krijgsman@idest-it.com
W www.idest-it.com

De Schipper Groep heeft alle kennis in huis om ondernemers met 
advies op het gebied van financiën, personeel en organisatie ter zijde 
te staan. Dit doen we met zo’n 350 medewerkers vanuit 11 vestigingen 
in Zuidwest-Nederland. De medewerkers van de Schipper Groep 
werken vanuit een vijftal labels: Accountants, Fiscaal, Corporate 
Finance, Pensioen en Personeel & Organisatie. Ondernemers hebben 
of krijgen op termijn te maken met deze aspecten van het ondernemen; 
denk aan personeelsbeleid, financiering van innovaties,  bedrijfsover-

De Schipper groep
dracht, pensioen DGA, maar ook de maandelijkse loonadministratie.
Vanuit Rotterdam, Oud Beijerland en Dordrecht bedienen wij 
MKB-ondernemers in de regio Drechtsteden.
Contactpersoon: Dorianne Oerlemans
T 010-4800155
E doerlemans@schippergroep.nl
W www.schippergroep.nl
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De ondernemers zijn de ambassadeurs van de regio en kennen het 
vestigingsklimaat als geen ander. Deze kennis is voor ons van grote 
waarde bij het promoten van de regio en bij gesprekken met potentiële 
investeerders. 

Werkgevers Drechtsteden is volgens ons een belangrijke partij die de 
samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven en overheid bevordert 
waardoor belangrijke netwerken ontstaan. Door als regio samen op te 
trekken, kunnen we laten zien dat de Drechtsteden een aantrekkelijke 
regio is om te ondernemen. 
Neem gerust contact met ons op voor investerings- of uitbreidings-
vraagstukken binnen de regio.
Contactpersoon: Marcel de Haan
 T 078 6330539
E;    Info@dealdrechtsteden.nl
W   www.dealdrechtsteden.nl

DEAL!

AO Consult is specialist op het gebied van de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. Onze onderzoekers en adviseurs hebben 
verstand van onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken en zijn bedreven 
innovators. AO Consult ondersteunt organisaties bij opleidingsvraag-
stukken en traint managers en onderwijsprofessionals. Daarnaast 
wordt AO Consult ingeschakeld voor het uitvoeren van praktijkgericht 
onderzoek uit, de vertaling hiervan in praktische instrumenten en 
professioneel projectmanagement.
Enkele voorbeelden uit ons portfolio:

Een ROC vraagt AO Consult om de opleiding ict en applicatieontwikke-
ling aan te passen, zodat afgestudeerde studenten optimaal voldoen 
aan de huidige eisen op de arbeidsmarkt.

Zorgwerkgevers in een regio schakelen AO Consult in om de regionale 
arbeidsmarktknelpunten aan te pakken.

Een techniekbedrijf ontwikkelt met AO Consult functiegerichte veilig-
heidsprogramma’s om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers te 
vergroten.

Expert in opleidings- en 
arbeidsmarktvraagstukken

Een groot bedrijf vraagt AO Consult hun managers te trainen in effectief 
beïnvloeden.

AO Consult traint docenten in de toepassing van de zeven breinprin-
cipes voor effectief leren.

Contactpersoon: Esther de Ruijter
T 078 750 26 68
E aoc@aoconsult.nl
W www.aoconsult.nl
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Meld u aan voor de Rabo Managementworkshops 
bij het Da Vinci College.

Dit kan vanaf maart via managementworkshops.nl/drechtsteden

Een aandeel in elkaar

Nieuwe
ondernemers

ontmoeten.
Alleen al
voor de
inspiratie.
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Think different 2.0

Voor het beste resultaat kiest u een 
communicatiespecialist in marketing én sales!
Hoe belangrijk marketing ook is, de verkoopdeal wordt gemaakt door de salesmensen van een bedrijf. Als marketingcommunicatie bureau 

heeft COOKS zich daarom gespecialiseerd haar klanten te helpen ook hun salescommunicatie te verbeteren. Door het ontwikkelen van 

impactvolle tradestories en conceptual selling. Door tools te maken waarmee kennis van de salesmensen en de consistentie in hun verhaal 

worden geborgd. En door de totale commerciële communicatie, zowel van marketing als sales, volledig op elkaar af te stemmen. Waardoor 

uiteindelijk het beste commerciële resultaat wordt gerealiseerd. Voor meer informatie kijkt u op cookscrossover.com.

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