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VAN DE VOORZITTER

Meer samenwerken in de Drechtsteden
De nieuwjaarsrede van Teun Muller, voorzitter van
Werkgevers Drechtsteden, was doorspekt met
optimisme, maar evenzeer met kritische noten.
Een samenvatting met belangrijke punten uit deze
nieuwjaarsrede.
“We hebben op het ogenblik te maken met enkele
harde feiten. Recentelijk zijn bij een aantal bedrijven
flinke ontslagen gevallen, ook in onze regio. Deze zaken
hebben absoluut invloed op onze samenleving en in het
speciaal op onze economie en daarbij de arbeidsmarkt.
Ook de verschuiving van de vraag in de arbeidsmarkt
naar hoger opgeleiden is duidelijk. Het gevaar is er dat
de lager opgeleiden niet of moeilijk aan het werk komen.
En dan is er ook nog de participatiewet die ons verplicht
mensen aan het werk te krijgen of gaan we allemaal de
boeteheffing hiervoor betalen? Het nieuwe ontslagrecht,
hoe gaat dat uitpakken, wordt het nu moeilijker of
makkelijker om van overtallige medewerkers afscheid te
nemen en moeten we terughoudend zijn bij het creëren
van arbeidsplaatsen? Het zijn vraagstukken waar we met
elkaar antwoorden voor moeten formuleren.”
“De wegen in onze regio zijn belangrijk voor de Nederlandse
economie en de logistieke functie. Dit gebied moet voor
alle modaliteiten goed bereikbaar zijn. De argumenten
hiervoor zijn duidelijk. De capaciteit van de wegen en
bruggen in de Noord-Zuid verbinding in ons land is te
klein. Daar moet verbetering in komen. Ook moet er
veel meer aandacht komen voor onze regio en voor de
bedrijvigheid in dit gebied. De innovatie kracht van ons
gebied moet veel meer uitgedragen worden, maar dat
is een taak die wij als bedrijfsleven moeten uitvoeren.
Daarvoor moeten we niet naar anderen gaan wijzen.”
“We moeten meer met elkaar samenwerken en dat
geldt ook voor onze organisaties. We hebben in de
Drechtsteden een gezamenlijk belang, daar moeten
we samen voor strijden. Werkgevers Drechtsteden zal

hierin graag het initiatief nemen. Samenwerken blijft ook
noodzakelijk met onze overheden en het onderwijs.
Meer en beter samenwerken geldt ook voor de Drechtsteden.
Natuurlijk zijn we gelukkig met het toetreden van
Hardinxveld-Giessendam tot de gemeenschappelijke
regeling. De discussie rondom DEAL! vind ik echter niet
positief. We moeten met elkaar deze regio omhoog
stuwen. Je kan niet met een goudschaaltje meten of de
inleg van een individuele gemeente direct terug verdiend
wordt. Maar willen we wat als regio betekenen, dan
moeten we ook echt gezamenlijk als regio functioneren.
Ik kan nog veel zaken noemen die voor ons en voor onze
regio van belang zijn, maar we zijn hier ook bij elkaar
om te netwerken en daar willen we graag dit jaar mee
starten.”
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Terugblik bijeenkomsten

Succesvol ontbijtseminar
Postillion Dordrecht
Op 3 december was er weer een grote groep ondernemers naar het Postillion in Dordrecht gekomen voor het
inmiddels voor de 9e keer georganiseerde ontbijtseminar van Werkgevers Drechtsteden, Drechtsteden Business en EY.
Opening
Na een heerlijk ontbijt opent Walter Borsje, partner bij EY Accountants
het ontbijtseminar. Hij kondigt de sprekers van deze ochtend aan:
Theodoor Huiskes, partner in de algemene fiscale adviespraktijk van EY
en Jan-Bertram Rietveld, partner in de adviesgroep Human Capital bij EY.

Actualiteiten vennootschapsbelasting
Theodoor Huiskes gaat in zijn eindejaarsupdate in op een aantal
actualiteiten inzake de vennootschapsbelasting en inzake de
inkomstenbelasting voor directeuren grootaandeelhouder.
Een aantal zaken worden in het Belastingplan geregeld, maar er zijn
ook diverse thema’s die in aparte voorstellen worden geregeld.
In het Belastingplan zit in elk geval wel een forse lastenverlichting door
verlaging van de inkomstenbelastingtarieven in de 2e en 3e schijf en
verlenging van de 3e schijf.
Belangrijk punt in het belastingplan is ook de aanscherping van de
belastingheffing bij emigratie. Tot op heden was het zo dat een,
bij emigratie opgelegde conserverende aanslag na 10 jaar werd kwijtgescholden, maar dat is met onmiddellijke ingang van de datum van de
aankondiging van het wetsvoorstel (15 september), komen te vervallen.
Van Europese zijde zijn er overigens nog wel de nodige bezwaren tegen
het wetsvoorstel.
Verder zitten er in het Belastingplan nog een aantal maatregelen
die onder andere sale and lease back constructies waarbij geen
overdrachtsbelasting wordt geheven bestrijden en maatregelen die
betrekking hebben op groepsfinancieringen binnen internationale
concerns. Verder gaat Theodoor nog in op fiscale aspecten van financiering
van ondernemingen in groepsverband en aangepaste regels van
internationale gegevensuitwisseling.

Actualiteiten loonheffingen
Daarna krijgt Jan-Bertram Rietveld, partner bij de adviesgroep Human
Capital van EY, het woord. De afgelopen jaren was de invoering van
de werkkostenregeling zijn belangrijkste thema, nu is het vooral de
nieuwe wetgeving rond de arbeidsrelaties. De laatste jaren was het
vrij overzichtelijk: degene die zich liet inhuren zorgde voor een VAR
en als dat er één was van het type winst uit onderneming dan wist je
als inhurende onderneming dat je op basis daarvan geen loonheffing
hoefde in te houden en af te dragen. Nu dat gaat vervallen gaan we
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weer terug naar de oude situatie waarbij sprake was van stapels
rechtspraak over of nu wel of niet onder gezag gewerkt wordt.
Het gaat om de drie criteria: loon, arbeid en gezag.
Jan-Bertram illustreert dit met een aantal aansprekende voorbeelden
uit de praktijk die tegelijk aangegeven dat het nog niet eens zo heel
eenvoudig is om zo’n arbeidsrelatie goed en eenduidig te duiden.
Cruciaal in de nieuwe situatie is de vraag of alleen het eindresultaat
telt of heb je als opdrachtgever ook inspraak in het proces van de
uitvoering van de werkzaamheden? Jan-Bertram adviseert de
aanwezigen dan ook dringend om alvast goed te gaan inventariseren
welke ZZP-ers er binnen hun organisatie rondlopen en de manier
waarop deze nu werken te beoordelen op dit criterium.
Uiteraard gaat Jan-Bertram ook nog even in op de werkkostenregeling.

Er is een aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium op komst
zodat je niet zomaar naar willekeur vergoedingen en bonussen kunt
verstrekken om de ruimte te benutten. Hij wijst er ook op dat het niet
persé onvoordelig is om in de 80% heffing te zitten voor vergoedingen
die buiten de vrije ruimte vallen want die 80% kan wel eens voordeliger
zijn dan als je een netto-vergoeding moet bruteren bij werknemers die
in de 52% schijf zitten.

Afsluiting
Met twee boeiende betogen is weer heel wat informatie aan de
aanwezigen meegegeven. Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
walter.borsje@nl.ey.com of 088-4078541.

Nieuwjaarsreceptie WD
Hiervoor maak ik graag
een uitzondering!

Traditioneel vallen nieuwjaarsrecepties voor ons kantoor altijd in een ongelukkige periode. Weliswaar zijn wij geen
kantoor van de oude stempel en gaat onze financiële dienstverlening veel verder dan alleen het samenstellen van
jaarrekeningen en het verzorgen van aangiften, toch kunnen wij niet ontkennen dat januari voor ons een drukke
maand is. Daarom probeer ik mijn netwerk bij voorkeur op andere momenten te ontmoeten dan op de vele
nieuwjaarsrecepties die wij zouden kunnen bezoeken.
Voor de nieuwjaarsreceptie van Werkgevers Drechtsteden maak ik
altijd graag een uitzondering. Waarom? De receptie is altijd goed
verzorgd, waardoor de opkomst groot is. De kans dat ik de mensen
ontmoet die ik graag een voorspoedig nieuwjaar kan wensen is daarom
groot. Het geeft me ook gelijk de gelegenheid te vernemen waar
Werkgevers Drechtsteden zich in het nieuwe jaar allemaal mee bezig
gaat houden. En dat volgen wij op de voet, want deze club verdedigt
de belangen van ondernemend Drechtsteden met verve. De speerpunten voor 2016 die voorzitter Muller benoemt (ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt, de infrastructuur in de Drechtsteden en aandacht voor
innovatie), geven ons het vertrouwen dat deze vereniging snapt wat

er speelt in onze regio. Daarnaast was het ook leuk om een bedrijf als
Fokker eens te bezoeken. Toch een sterk bedrijf dat onze regio gelukkig
nog niet verlaten heeft en, als ik de CEO mag geloven, dit ook niet van
plan is. Belangrijk voor de werkgelegenheid in onze regio! Het is dan
ook niet alleen vanwege de prima catering, dat ik vast van plan ben om
ook volgend jaar voor deze nieuwjaarsreceptie graag weer een
uitzondering te maken.

- Jan Willem Bozuwa
Partner/MKB adviseur Ten Raede Groep
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Terugblik bijeenkomsten

Grote opkomst, veel nieuw gezichten!
OPGEWEKT NAAR HET ALBERT SCHWEIZERZIEKENHUIS

MET EEN VLEUGJE MINDFULNESS!
Het WD (directie-) secretaresse Netwek is onderdeel van Werkgevers Drechtsteden met als doel de groep mensen
die niet op de voorgrond treden, maar wel de ondersteunende achtergrond zijn, te laten kennismaken met elkaar
en zo hun ervaringen en kennis te delen. Deze bijeenkomsten worden druk bezocht, mede doordat men een blik
achter de schermen mag werpen bij bedrijven die aangesloten zijn bij de WD en waar men tevens een interessante
workshops kan volgen die in en rond de functie van secretaresse handig is.
Voor maandag 8 februari hebben we de uitnodiging gekregen om bij de
grootste werkgever van Dordrecht en omstreken, het Albert Schweitzer
ziekenhuis locatie Dordwijk, een kijkje te komen nemen. Het Albert
Schweitzer heeft zijn naam te danken aan de Duitse arts, filosoof,
theoloog, musicus, medisch zendeling én Nobelprijswinnaar Albert
Schweitzer en is een topklinisch opleiding ziekenhuis.
Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft vier locatie’s (Dordwijk,
Amstelwijck, Sliedrecht en Zwijndrecht). Het is een grote onderneming
met 3.200 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers!
We werden hartelijk ontvangen in de grote ontvangsthal van het
hoofdgebouw, waarna het welkom door de sympathieke Peter van der
Meer, sinds 1 oktober 2015 voorzitter Raad van Bestuur, werd verzorgd.
Op een zeer heldere en enthousiaste wijze vertelde hij over de zorg met
hoofd, hart en ziel, wat het logo van “zijn” ziekenhuis uitbeeldt. Vol
enthousiasme vertelde de heer Van der Meer over de toekomst en zijn
visie over de open informatieverstrekking om op een transparante en
verantwoorde wijze te communiceren naar de patiënten.
Vervolgens kregen we een presentatie van Rachel Caan die op een
boeiende wijze het reilen en zeilen op de OK heeft toegelicht.
Aansluitend werden wij rondgeleid op de kraamafdeling op de
Rhena-vleugel. Rhena was de dochter van Albert Schweitzer. Deze
afdeling is geheel gerenoveerd en van alle gemakken voorzien voor de
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(aanstaande) moeders die in het ziekenhuis bevallen. De gezelligheid,
rust én luxe die op deze afdeling heerst doet je vergeten dat je in een
ziekenhuis bent.
Na een gezellige lichte maaltijd hebben we een workshop gevolgd
van Brigitte Ruivenkamp van Ruivenkamp Trainingen. Zij gaf ons een
impressie van ons eigen bewustzijn door middel van het gebruik van
mindfulness. Zeker doordat tegenwoordig de werkdruk hoog is, maakte
Brigitte ons duidelijk dat we zelf keuzemogelijkheid hebben over wat
we denken, voelen en wat we doen. Als we maar bewust zijn van ons
eigen denken, voelen en doen. Ondanks onze automatische patronen
die we ergens onbewust geleerd en/of ontwikkeld hebben. Door jezelf
te leren te gaan denken wat je denken wilt, voelen wat je voelen wilt en
doen wat je doen wilt. Al met al was het een zeer geslaagde workshop
die je zeker aan het denken zet!
Na wederom al weer een erg goed en professioneel georganiseerde
avond, mede dankzij de gastvrouwen van het ASz, hebben we de avond
beëindigd met een drankje en een goed gesprek over wat wij deze
avond hebben mogen aanschouwen.

Helene Kamp
Adviesgroep JMH

WD Deals bij Van Leeuwen Buizen.
Handel binnen de regio?

Kijk achter je!

Tijdens de WDeals van 10 februari bij Van Leeuwen Buizen trapt Teun Muller af en benadrukt het belang van kennismaken
met elkaar. “Kijk vandaag eens achter je en vraag je af: “Wat maakt hij of wat doet hij? Probeer de handel binnen de
regio te houden.” Ook vertelt Teun kort over zijn bezoek aan de gedeputeerde. Onderwerp van gesprek was mobiliteit;
de A15, A27 en ook de regionale busverbinding. Heb je ideeën over logische lijnen in het kader van openbaar vervoer,
koppel die dan terug naar Teun.
Staal wat de klok slaat
We zijn te gast bij Van Leeuwen Buizen. Boud van Beurden, managing
director, benadrukt dat Van Leeuwen Buizen vanuit Zwijndecht niet
alleen de Nederlandse markt, maar ook zéker de exportmarkt bedient
(van Turkije tot Kazachstan, van Ijsland tot Australië). “ Wij produceren
niks, wij handelen in buizen en buisonderdelen.” Als added value denkt
Van Leeuwen indien gewenst mee met de klant. De buizen worden in
Zwijndrecht op maat gemaakt, gestraald en in de menie gezet.
De matrixborden boven de snelweg, het staal in kassen en stadions.
“Kijk eens om je heen. Het is staal wat de klok slaat.” Later tijdens de
rondleiding zie ik wat de heer Van Beurden bedoelt. Ik ben onder de
indruk van het uitgestrekte terrein, de loodsen, de werkprocessen, de
materialen én van de passie waarmee over het bedrijf wordt gesproken.

WDeals en workshops
Een aantal enthousiaste leden vertellen over hun bedrijf en presenteren
hun WDeal, ze vertellen wat ze doen, sommigen ook wat hen drijft. Het
sluit naadloos aan bij het verzoek van Teun Muller: “Kijk achter je.”

Ik vind het mooi om te zien hoe uiteenlopend de specialistische kennis,
de geboden producten en diensten zijn. Met als raakvlak de passie
waarmee we allemaal over onze ‘handel’ spreken. Ik heb genoten. Het
was mijn eerste WDeals bijeenkomst en zéker niet de laatste.
De drie interessante workshops werden verzorgd door Veldhuijzen
& Nuijten Advocaten, Verstegen Accountants en Adviseurs en
Nannings catering.

Wilma Nedermeijer
Nedermeijer Office
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Van de bestuurstafel

WD Innovatie Tafels
Eerder dit jaar hebben we een experiment gedaan met een beperkte groep onder de naam “Sociale Innovatie Tafels”.
Doel van de innovatietafels is concrete (nieuwe) business te maken door de deelnemers. Er wordt deelgenomen op
persoonlijke titel waarbij het bedrijf of de organisatie waar men werkt zeker ook meeweegt. Doel is niet “elkaar
producten te verkopen”.
Deelnemers zijn primair vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die lid zijn van de WD, maar ook voor gemotiveerde deelnemers van bedrijven en instanties die, nog, geen lid zijn. De intenties
waartoe wordt deelgenomen zijn nu belangrijker dan lidmaatschap.
Daarentegen dienen free-riders voorkomen te worden.
Inzet daarbij is niet vrijblijvend te praten, maar te sturen op concrete
acties en initiatieven die daadwerkelijk bijdragen en handel opleveren.
De eerste verkennende bijeenkomst is positief verlopen en gaf
voldoende aanleiding om het concept verder uit te werken. In eerste
instantie met als doel hier in het vierde kwartaal 2015 mee te starten.
Gaandeweg kregen we van allerlei kanten reacties en feedback.
Eén van de gevolgen daarvan is dat we nu spreken van “Innovatie
tafels”, om te onderstrepen dat het daadwerkelijk om resultaten gaat.
Het zijn geen vrijblijvende praatgroepjes. Daarnaast vraagt elke tafel
om een duidelijke hoofdonderwerp en een coördinator.
De coördinator heeft affiniteit met het onderwerp en houdt regie op de
invulling en effectiviteit van de tafels.
Op dit moment denken we aan tafels rondom o.a. e-health (start 2
maart jl.), e-invoicing, regionaal vastgoed en regionale bereikbaarheid.
Wilt u aanhaken bij een van deze tafels of heeft u zelf een thema voor
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een tafel laat u dat ons dan even weten via het secretariaat.
De bedoeling is dat de innovatie tafels vanaf maart onder leiding van
de coördinator een aantal keren per jaar bijeen komen.
Bij elke bijeenkomst brengen één of twee deelnemers een concrete
casus in, die dan in de beslotenheid van de groep wordt besproken.
Elke deelnemer kan vanuit zijn of haar eigen ervaring, vakgebied of
visie reageren, toevoegen en aanvullen. De coördinator structureert de
gesprekken en stuurt aan op concrete vervolgstappen. De gesprekken
zijn confidentieel en vinden plaats binnen de beslotenheid van de tafel.
Dat vraagt ook om een goede en zinvolle mix van deelnemers, zodat
vrijuit gesproken kan worden.
De komende periode gaan wij verder met het invullen van de plannen.
De tafels zelf zijn ook een innovatie: gaandeweg doen we ervaring op
hoe deze het meest effectief kunnen zijn.
Als uw interesse gewekt is en u heeft zich nog niet aangemeld, doe dat
dan gerust. (Via email: secretaris@werkgeversdrechtsteden.nl of 078 639 00 33).

WD VAN START
MET INNOVATIETAFEL

E-HEALTH

De zorg voor chronisch zieke patiënten gaat de komende jaren drastisch veranderen. Patiënten moeten zelf het initiatief in handen gaan nemen en niet alleen maar de pilletjes slikken die door een arts worden voorgeschreven.
De levensstijl en zelfredzaamheid worden steeds belangrijker. De overheid trekt zich steeds meer terug en patiënten
moeten veel meer zelf initiatief gaan tonen.
De gezondheidszorg is echter niet zo opgebouwd. De afgelopen 50 jaar zijn wij opgevoed met de gedachte dat er voor
iedere ziekte of kwaal wel een middeltje is, maar de dokter kan dit ook niet meer bijhouden en kan alleen maar afgaan
op wat hij in de theorie heeft geleerd.
In het kader van Broodje-IT blijkt dat er bij de aanwezigen belangstelling
is voor het ontdekken en realiseren van de zakelijke en maatschappelijke kansen van e-Health in de regio.
Het lijkt dat er kansen zijn om met betrekking tot e-Health belanghebbende partijen bij elkaar te brengen en gezamenlijk te zoeken naar
mogelijkheden om in samenwerking te komen tot nieuwe vormen van
gezondheidszorg met behulp van e-Health. Ook diverse WD leden
houden zich met dit onderwerp bezig.
ASVZ in Sliedrecht onderzoekt de mogelijkheden van e-Health. ASVZ is
bereid de WD te ontvangen en een presentatie te geven over e-Health.
De invalshoek is het strategische en beleidsvormende proces in de
organisatie.
Gekozen is om met een kleine groep WD leden te starten, samengesteld uit personen uit verschillende branches, zowel zorgvragers en
zorgaanbieders als leveranciers. Er zal op worden gelet dat zij voldoende
verschillend zijn qua achtergrond, branche en persoonlijkheid, en aan
de andere kant open staan voor gericht creatief en transparant met
elkaar brainstormen over kansen en mogelijkheden. De onderwerpen
en bijeenkomsten zullen in overleg met de deelnemers worden gepland.
Niet-leden kunnen tegen een vergoeding eveneens deelnemen.
In overleg kunnen wijzigingen in het concept worden doorgevoerd. Voor
de informatie-uitwisseling zal gebruik worden gemaakt van het digitale
platform van de WD, werkgeversdrechtsteden.nl.
Alle onderwerpen zullen – tenzij anders besloten – als confidentieel
worden beschouwd ter bevordering van de kwaliteit van de beschikbare
informatie. Het is uiteraard aan de deelnemers hoever zij in hun informatieverstrekking wensen te gaan.

Tijdens de bijeenkomsten zal voortdurend de belangstelling voor enig
onderwerp worden gepeild en de mogelijkheden van een bijeenkomst
worden onderzocht. Vooral zal aandacht worden gegeven aan horizontale
en/of verticale branche overschrijdende onderwerpen.
Op 2 maart jl. is de eerste innovatietafel e-Health met succes samen
geweest. Met name is gesproken over hoe krijg je innovaties gefinancierd.
En over de ontwikkeling, dat zorg steeds meer schuift richting combinaties van professionals en mensen om de mensen om de patiënt heen.
Dat vraagt nieuwe vormen van organiseren en regelen, veelal op afstand.
Hoe regel je dat?
De volgende bijeenkomst zal bij Yulius plaatsvinden. Als u nog niet
benaderd bent en graag wilt deelnemen aan de Innovatietafel e-Health
neem dan contact op met het secretariaat, telefonisch bereikbaar onder
nummer 078-6390033.
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RONDETAFELGESPREK

Regionaal
Meerjarenprogramma
op koers

De Drechtsteden werken samen aan gedeelde ambities.
Met het Regionaal Meerjarenprogramma 2014-2018 geeft
het Drechtstedenbestuur daaraan concrete invulling met
een uitgebreid vierjarig uitvoeringsprogramma.
Het programma onderstreept het belang van de samenwerking binnen
de Drechtsteden. Niet alleen samenwerking tussen de zes gemeenten,
maar vooral tussen de overheid en het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Met als doelstellingen; het versterken van de
economische kracht, het op duurzame wijze aantrekkelijker maken van
het gebied en het in staat stellen de inwoners sociaal en economisch
zelfredzaam te zijn. Halverwege de termijn van het meerjarenplan
‘Samen Stad aan het Water - Samen Maritieme Topregio’ vragen we de
deelnemers aan het rondetafelgesprek hoe het staat met de ambities
en hoe zij de samenwerking ervaren.
In het gemeentehuis van Sliedrecht discussiëren we met Paul
Vismans (directeur ROM-D - Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
Drechtsteden), Elias Ott (CEO Royal Van der Wees Groep), Corine
Vermeij (bedrijfsdirecteur FrisFacilitair), Richard Korteland
(wethouder in Papendrecht en lid Drechtstedenbestuur), Richard
van Velzen (directeur Drechtsteden Actief ), Jacob Klink (directeur/
eigenaar Reehorst Dordrecht BV), Teun Muller (voorzitter
Werkgevers Drechtsteden), Hans Tanis (wethouder in Sliedrecht en
lid Drechtstedenbestuur) en Peter Vrancken (voorzitter college van
bestuur Da Vinci College).

Rode loper
Op de vraag of de plannen die gemaakt zijn naar wens verlopen geeft
wethouder Richard Korteland, zoals het een goed politicus betaamt,
een diplomatiek antwoord. Hij zegt: “We hebben de afgelopen periode
veel concrete afspraken gemaakt, maar daarnaast vind ik dat er
nog te weinig sprake is van slagkracht. Zo zouden we bijvoorbeeld
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veel meer naar buiten moeten treden. Dit geldt niet alleen voor de
Drechtstedengemeenten, maar ook voor ondernemers.” De aanwezige
ondernemers zijn positief over de Drechtsteden-ontwikkeling. Jacob
klink: “Bestuurlijk Drechtsteden is tegenwoordig goed bereikbaar,
zowel in de gemeente Dordrecht als bij de Drechtsteden zijn de
bestuurders steeds beter benaderbaar.” Ook Elias Ott ziet de voordelen
om gevestigd te zijn in de Drechtsteden. “In ben nu zo’n vijftien jaar
actief in de Drechtsteden en het is hier prettig zaken doen. Niet alleen
omdat de maritieme cluster sterk vertegenwoordigd is, maar ook
vanwege de samenwerking tussen de bedrijven onderling. Mensen
zijn hier makkelijker te bereiken als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met
Amsterdam waar ik oorspronkelijk vandaan kom.” Voor Corine Vermeij
is die samenwerking eveneens van belang. “Omdat wij actief zijn
met een specifieke groep medewerkers is het voor ons belangrijk om
ondernemers te laten weten wie we zijn en wat we doen. Dat doen wij
onder andere door te netwerken en aansluiting te zoeken bij netwerken werkgeversverenigingen zoals Werkgevers Drechtsteden. Dat werpt
zeker zijn vruchten af.” Teun Muller verbaast zich er over dat er in de
Drechtsteden nog relatief weinig bedrijven lid- of aangesloten zijn bij
een ondernemersvereniging. “Hoe meer je met elkaar doet, hoe meer
je kunt bereiken. Gezamenlijk kunnen we bijvoorbeeld de overheid
aanspreken. Door eenduidig te zijn, kun je één vuist maken en dat
werkt. In de Drechtsteden krijgt het bedrijfsleven de kans om mee te
denken, waardoor we al gigantische stappen vooruit hebben gezet.”
Paul Vismans geeft hiervan een voorbeeld. “Voor een ondernemer
die hier in de regio een gemeentehuis binnenkomt met vragen, wordt
bij wijze van spreken de rode loper uitgelegd. Dat is wel eens anders
geweest.”

Maritieme topregio
In het Regionaal Meerjarenprogramma staat onder meer het volgende:
‘Om de economische en sociale structuur te verbreden en te versterken
is het een uitdaging om de kansen van de regio te benutten en de

potentie te verzilveren. De regio Drechtsteden heeft alles in huis om
een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat te bieden: een maritieme
topregio!’ Teun Muller is van mening dat de regio Drechtsteden altijd
maritiem georiënteerd zal blijven. “Ik vind het meer dan terecht dat
de Drechtsteden als maritieme topregio wordt betiteld. Al dragen wij
dat naar de ‘buitenwereld’ nog onvoldoende uit. Er is nog te weinig
bekend wat wij hier allemaal doen. En er zijn ook nog veel bedrijven die
nauwelijks van elkaar weten wat ze doen. Om hierin verbetering aan te
brengen willen wij daar als Werkgevers Drechtsteden een rol in spelen.
Want de ontwikkelingen op het gebied van binnenvaart, de bouw- en
baggerindustrie, etcetera zijn groot in deze regio. Innovaties komen
niet alleen van de bekende spelers zoals IHC en Boskalis, maar ook van
de toeleveranciers waardoor we het beter en slimmer doen dan andere
regio’s. Toch zijn we nauwelijks in beeld als het gaat om het verkrijgen
van subsidiegelden voor de ondersteuning van innovatieve bedrijven
en het onderwijs.”

Calimero-gedrag
Hans Tanis herkent dit. Hij is van mening dat het hierbij vooral gaat
om kennen en gekend te worden. “Het is tijd om het Calimero-gedrag
achter ons te laten en meer te laten zien wat we doen en wat we
kunnen. We praten hier heel veel over, maar we moeten echt gaan
laten zien waartoe we hier in staat zijn. Met intensiever netwerken en
meer samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven kunnen we
zaken verzilveren.” Peter Vrancken geeft aan om hierbij alert te blijven
niet té veel te netwerken. Hij licht toe: “Soms krijg ik het idee dat we
wel erg veel pleidooien houden als het om techniek gaat.

Ik ben het met wethouder Tanis eens dat we tot actie moeten komen
in plaats van alleen maar rondjes te blijven maken om overal hetzelfde
verhaal te vertellen. Als het om stages en opleidingen gaat, moeten
we ons bovendien niet alleen maar focussen op de grote, bekende
bedrijven, maar ook op de bedrijven daaromheen. Het gehele netwerk
aan MKB-bedrijven is namelijk belangrijk voor het Da Vinci College.”
Daarnaast pleit Vrancken voor het maken van verbindingen. “Veel
bedrijven leveren topprestaties als het gaat om innovaties. We hebben
al mooie initiatieven zoals bijvoorbeeld de Duurzaamheidsfabriek. Nu
is het zaak om die parels aan elkaar te verbinden. Als je een innovatieve regio wilt zijn, moet je daarvoor voorwaarden scheppen. Ook
binnen onze organisatie zijn we bezig met het ontwikkelen van lesprogramma’s gebaseerd op maritieme innovaties.”

Vestigingsklimaat
Richard Korteland is van mening dat het stevig leiderschap vraagt als
je een maritieme topregio wilt zijn en blijven. “In de Drechtsteden zijn
we nog te ingetogen, we moeten bedrijven vragen om zich steviger
te profileren. Gelukkig is er ook al veel gerealiseerd. Kijk maar
naar wat we bereikt hebben met DEAL! Drechtsteden, het centrale
aanspreekpunt voor vestiging en uitbreiding van bedrijven in de regio
Drechtsteden. DEAL! is gericht op het ondersteunen van bedrijven die
zich willen vestigen en/of uitbreiden in de Drechtsteden. Hiermee geeft
zij nieuwe impulsen aan de economie en stimuleert zij de werkgelegenheid in de Drechtsteden.” Paul Vismans vult hem aan. Hij vertelt dat
DEAL! - een initiatief is van de Drechtstedengemeenten en ROM-D - de
promotie en acquisitie van ROM-D ondersteunt. “Gezamenlijk hebben
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we op deze manier al veel voor elkaar gekregen. Het imago van de
regio is sterk aan het verbeteren, waardoor steeds meer bedrijven zich
willen vestigen in de Drechtsteden. Ze kiezen voor deze regio vanwege
het gunstige vestigingsklimaat. Er zijn volop bedrijven die zich willen
vestigen of die willen investeren in het Drechtstedengebied. De
doelstelling is dat er op deze manier zo’n 400 banen bijkomen in twee
jaar tijd. Alle ingrediënten zijn aanwezig om een maritieme topregio te
blijven.” Vismans sluit zich eveneens aan bij de stelling dat bedrijven
meer aansluiting bij elkaar moeten vinden. Elias Ott geeft aan dat
ook de invloed van het Havenbedrijf Rotterdam een goede duw in de
richting geeft ten aanzien van het vestigingsklimaat. Hij zegt: “Er wordt
steeds beter nagedacht over de inrichting van de bedrijfsterreinen.”

Zelfredzaamheid
Als directeur van Drechtsteden Actief, haakt Richard van Velzen in op
het derde speerpunt van het Regionaal Meerjarenprogramma; zelfredzaamheid. Hij vindt het belangrijk dat binnen Drechtsteden Actief
werknemers een additionele plaats in het reguliere werkproces krijgen.
Dit betekent voor de participatie-kandidaat dat hij of zij ‘echt’ werk
doet. “Wij zien dat medewerkers die serieus werk verrichten zich veel
beter ontwikkelen, meer zelfvertrouwen hebben en met meer plezier
naar hun werk komen. Dordrecht geeft overigens een andere invulling
aan de Participatiewet dan de andere Drechtstedengemeenten, dat is
jammer, want zo is er een verschil tussen regionaal en lokaal beleid.”
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Corine Vermeij vindt dat er meer bedrijven naar aanleiding van de
Participatiewet passend werk zouden moeten creëren voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. “Het is soms lastig om binnen het
bedrijfsleven voldoende draagvlak te vinden. Nog te weinig werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid.” Peter Vrancken is het hiermee
eens. “Bedrijven zouden een veel actievere rol moeten spelen om ook
laagopgeleide leerlingen een kans te geven. Zij richten zich alleen op
hoogopgeleiden terwijl het aantal leerlingen op onderwijsniveau 1
alleen maar toeneemt.”
Tot slot vragen we of de toetreding van Hardinxveld-Giessendam tot
de Drechtsteden gunstig is voor het samenwerkingsverband met
de overige zes Drechtsteden. Hans Tanis knikt instemmend en zegt:
“De toevoeging van Hardinxveld-Giessendam maakt de samenwerking nog krachtiger.” Teun Muller zegt tenslotte: “De maritieme
topregio stopt niet bij de Drechtsteden, een plaats als HardinxveldGiessendam is daar volledig deelgenoot van en kan de daadkracht van
de Drechtsteden alleen maar versterken. Gemeenten met hetzelfde
maritieme karakter kijken naar hoe wij het doen op het gebied van
ondernemen, innoveren en onderwijs. En dat is zo slecht nog niet.”

Over gebiedsontwikkeling in de drechtsteden

Dé

ondernemer
bestaat niet
Paul Vismans, directeur van de ROM-D sprak met de
voorzitter Teun Muller over gebiedsontwikkeling in de
Drechtsteden. Waar zit de behoefte? Waar zit de energie?
En waar zitten de kansen voor de regio?
Paul Vismans start het gesprek met het schetsen van een dilemma dat
hij ervaart. Aan de ene kant wil de lokale overheid graag grip houden
op de kwaliteit van de bedrijventerreinen, maar aan de andere kant
is er een groeiend besef dat we méér vraaggestuurd en faciliterend
moeten gaan optreden. Zijn vraag aan Teun Muller: hoe kijken ondernemers
daar zelf tegenaan? Wat willen ondernemers? Wat beweegt ze en waar
gaat de vraag naartoe?
Muller: “Ik denk inderdaad dat de vraag meer dan nu van onderaf moet
komen. Nu wordt nog vaak van tevoren door de gemeente bepaald hoe
het terrein eruit gaat zien. Er worden in een vroeg stadium beslissingen
genomen over voorzieningen en infrastructuren. Dan kiest men er
bijvoorbeeld voor om geen gas aan te leggen, maar een netwerk voor
restwarmte. Dat is misschien een logische beslissing vanuit duurzaamheidsperspectief, maar voldoet het ook aan de vraag?”
Maar wat is dan die vraag? Dat vindt Muller lastig te zeggen. “In zijn
algemeenheid komt dat wel boven, maar individuele ondernemers
delen niet veel. Toch is het belangrijk dat we bedrijventerreinen ‘fit for
use’ maken. Niemand zit te wachten op een half leeg terrein. Om dat te
voorkomen moet je vooral niet te rigide zijn. Je moet als overheid snel
kunnen schakelen. Niet dat het, zoals nu, een jaar kost om een bestemmingsplan aan te passen als dat nodig blijkt. Er moet meer ruimte
worden geschapen om aan de belangen van de ondernemers tegemoet
te komen, anders zitten ze zo in Moerdijk.”
Vismans: “In de dagelijkse praktijk merk ik wel dat er bij ondernemers veel
enthousiasme bestaat om terreinen in gezamenlijkheid te ontwikkelen.
Zouden we ondernemers niet veel meer proactief moeten benaderen
om ze vroegtijdig aan tafel te krijgen. Het betrekken van de ondernemers als het ware ‘institutionaliseren’?”. Muller vindt het een mooie
gedachte, maar vreest dat die benadering niet werkt. “Werkgevers

zijn tactisch niet bereid om plannen te delen. De vraag landt natuurlijk
wel ergens. Maar die komt niet bij elkaar. Wat dat betreft is de samenwerking tussen de gemeenten in de Drechtsteden echt nog onvoldoende.
Ondernemers maakt het niet zoveel uit in welke gemeente ze zitten,
die denken niet in dat soort grenzen. Maar hier in de regio is het voor
buitenstaanders soms volstrekt onduidelijk wie waarover gaat.
We hebben de gemeenten en DEAL! en de ROM-D…
Misschien legt Muller daarmee wel de vinger op de zere plek, denkt
Vismans. “We denken nog teveel vanuit besturen en grip krijgen.
Maar hoe gaan we de ondernemer dan aanspreken? Mijn eigen
ervaring is dat als je op een laagdrempelige manier gaat praten en
bedrijfsgericht meedenkt, dat de vraag dan uiteindelijk wel
gearticuleerd wordt.”
“Dat is in ieder geval een positieve ontwikkeling aldus Muller.
“Maar daarbij wil ik nogmaals herhalen dat ‘dé ondernemer’ niet
bestaat. De gebundelde vraag blijft: timmer de boel niet van tevoren
dicht. En zorg dat als er aanpassingen wenselijk zijn, er een grotere
vrijheid is om te handelen. Procedures moeten eenvoudiger en korter,
geld moet sneller beschikbaar kunnen zijn enzovoorts. En tot slot zou
ik nog willen meegeven dat we in de regio niet alleen Drechtstedelijk
moeten denken, maar ook dóen. Kijk over je eigen grenzen heen, kijk waar
de gezamenlijke kansen liggen en treedt met één gezicht naar buiten.”

13

Economie en arbeidsmarkt Drechtsteden

Vooruitzichten 2016:

Groei zet door!

De Nederlandse economie groeide in 2015 met 1,9%. Het aantal banen nam met 100.000 toe, een groei van 1%.
De vooruitzichten voor 2016 zijn ondanks de toenemende onzekerheden over de wereldeconomie redelijk gunstig.
Maar hoe vertaalt zich dat naar de regionale arbeidsmarkt?
Opgaande lijn

Groei werkgelegenheid en vacatures 2015

De Nederlandse economie trekt in 2016 de opgaande lijn naar verwachting door. De meest recente ramingen komen uit op een economische
groei van 2,1% (CPB) tot 2,5% (ING, Rabo). ING ziet alle marktsectoren
in 2016 verder groeien, met de bouw (+4%), de zakelijke diensten
(+4%), de groothandel (+3,5%) en transport en logistiek (+3%) als
koplopers. De groei wordt steeds breder gedragen. De woningmarkt
lijkt vlot getrokken met in de woningnieuwbouw ook in 2016 dubbele
groeicijfers. Investeringen in machines en ICT nemen verder toe. En
consumenten besteden weer meer. Detailhandel en vooral horeca
profiteren van dat laatste.

De werkgelegenheid trekt verder aan. In het 4e kwartaal van 2015 was
landelijk sprake van de grootste banengroei in ruim 4 jaar. Over heel
2015 nam de werkgelegenheid met 100.000 banen toe. Van die groei
nam de uitzendbranche een zeer aanzienlijk deel voor haar rekening.
Ook het aantal ontstane vacatures bevindt zich in een opwaartse trend:
Het CBS telde in 2015 16% meer ontstane vacatures dan in 2014, het
UWV (op Werk.nl) zelfs 48% meer. Hoe de werkgelegenheid zich in
2015 hier in de regio heeft ontwikkeld is nog niet bekend. Wel weten
we dat de groei van het aantal ontstane vacatures in de Drechtsteden
met name in de eerste helft van 2015 wat achterbleef, maar recent is
bijgetrokken (zie de figuur).

Industrie blijft achter, zeker ook de maritieme maak
De industrie heeft de stijgende lijn van de eerste helft van 2015 in het
4e kwartaal weer opgepakt. Niettemin lijken de vooruitzichten voor de
industrie voor 2016 minder gunstig dan voor de hele marktsector. De
groeivertraging in China en Duitsland en met name de vraaguitval in
de olie- en gassector spelen de industrie parten. Vooral het laatste zal
zich in onze regio extra doen voelen: Netherlands Maritime Technology
verwacht voor 2016 een omzetterugval tot mogelijk 15% à 20% voor de
maritieme maakindustrie en toeleveranciers.

Ontstane vacatures UWV (Werk.nl), groei ten opzichte zelfde periode vorig jaar
60%

Drechtsteden: gemiddelde groei
De groei in de Drechtsteden pakt in 2016 naar verwachting gemiddeld
uit. De gunstige vooruitzichten voor de bouw, de groothandel en de
transport en logistiek zijn in het voordeel van de regio, waar deze
sectoren zijn oververtegenwoordigd. De minder gunstige vooruitzichten voor de maritieme maakindustrie en toeleveranciers een
nadeel. Binnen de zakelijke dienstverlening zal met name de ICT sector
een blijvend forse groei vertonen. Die sector is in de Drechtsteden
echter niet heel sterk vertegenwoordigd. Voor de hele zakelijke dienstverlening kan de groei in de regio daardoor wat lager uitpakken dan
landelijk gemiddeld.
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Vooruitzichten arbeidsmarkt 2016
Door de economisch groei verbetert de arbeidsmarkt in 2016 verder.
Gerekend wordt op een landelijke groei van de werkgelegenheid van
1,3%. Uitzendbureaus (+8,5%), bouwnijverheid (+2,5%), groothandel
(+2%), horeca (+2%) en ICT (+2%) groeien bovengemiddeld. Voor
de grote sector zorg en welzijn wordt na jaren van krimp voor 2016
weer een lichte groei van de werkgelegenheid verwacht, in de overige
collectieve sector daalt het aantal banen. De industrie blijft nagenoeg
stabiel.
Groeit de werkgelegenheid in de regio in alle sectoren conform de
landelijke vooruitzichten, dan kunnen we voor de Drechtsteden
per saldo een nagenoeg even hoge groei als landelijk gemiddeld
verwachten. Gelet op de sterke aanwezigheid van de maritieme
maakindustrie en toeleveranciers, waarvoor de vooruitzichten minder
gunstig zijn, is de kans echter wel aanwezig dat de industrie als geheel
het hier in de regio iets minder zal doen dan gemiddeld. Dat zou
dan uiteraard de totale groei van de werkgelegenheid iets dempen.
Verheugend is in dit verband de recente aankondiging van IHC dat er
minder ontslagen gaan vallen dan eerder verwacht.

een groei van 6%. Het totaal aantal vacatures in 2016 komt daarmee
op 860.000. Doorvertaald betekent dat voor de Drechtsteden ruim
15.000 ontstane vacatures in 2016. Sectoren waar landelijk gezien naar
verwachting de meeste vacatures zullen ontstaan zijn detailhandel,
zorg en welzijn, horeca, zakelijke diensten, industrie en groothandel.
Hier in de regio zal dat - met wat specifieke regionale accenten - niet
veel anders zijn.

Frans Winterwerp
Onderzoekcentrum Drechtsteden

Bronnen:
CBS, diverse persberichten februari 2016
CPB Policy Brief | 2015/17, Decemberraming 2015, Economische vooruitzichten 2016
ING Economisch Bureau, Ondernemen in 2016, december 2015
ING Economisch Bureau, Regio’s in 2016, december 2015
Rabobank | Kennis en Economisch Onderzoek, Visie op 2016: Nederlandse economie, november 2015
Rabobank | Kennis en Economisch Onderzoek, Regionaal economische prognoses 2016, november 2015

Uitbreiding van de werkgelegenheid is één ding, ook de vervanging
van personeel leidt tot vacatures. Voor 2016 wordt een wat minder
uitbundige vacaturegroei verwacht dan in 2015, onder andere door
de verhoging van de AOW-leeftijd. Niettemin verwacht het UWV dat
er landelijk in 2016 50.000 meer vacatures ontstaan dan in 2015,

UWV Landelijke arbeidsmarktprognose 2016. Update, januari 2016
UWV Arbeidsmarktprognose 2015-2016, juni 2015
EIB Economisch Instituut voor de Bouw, Krachtige opleving bouw, Persbericht 27 januari 2016
NMT Netherlands Maritime Technology, Nieuwjaarsspeech NMT 2016, 21 januari 2016
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10 jaar

Gemeenschappelijke regeling

Drechtsteden

Op 11 maart vond de Drechtstedendag plaats. Ter ere van het 10-jarig bestaan van de Gemeenschappelijke regeling
Drechtsteden, kwamen europarlementariërs, kamerleden, provinciebestuur, Drechtraad en het regionale bedrijfsleven
samen om te kijken naar de kansen van deze maritieme topregio en ambities te verbinden. De regionale samenwerking
in de Drechtsteden oogst niet alleen bestuurlijk veel lof, maar bewijst ook zeker zijn toegevoegde waarde voor de
regionale economie.
Succesvolle projecten smaken naar méér
De Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GrD) bestaat sinds
2006. De samenwerking in de Drechtsteden gaat echter al zeker ruim
veertig jaar en, afhankelijk van hoe je het bekijkt, eigenlijk al meer dan
honderdvijftig jaar terug. Een belangrijke voorloper van de huidige GrD
was het project ‘Manden Maken’. Onder de onlangs overleden Dordtse
burgemeester Bandell zetten de Drechtsteden in 2004, met steun van
de provincie, de schouders onder 32 grote projecten (met als afspraak
dat deze eind 2007 ook echt in uitvoering moesten zijn genomen).
16

Enkele aansprekende projecten zijn de introductie van de waterbus
en de fast ferry naar Rotterdam, de oprichting van diverse LOC’s, zoals
West-Alblasserwaard in Papendrecht en De Grienden in Sliedrecht, de
ontwikkeling van het Energiehuis in Dordrecht, de bouw van woningen
op het voormalige Euryza-terrein in Zwijndrecht en een betere aansluiting van Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam op respectievelijk de
A15 en de A16. In 2013 is het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer
met veel succes afgerond.

Uitvoeringskracht en -middelen
Met Manden Maken bewezen de Drechtsteden dat gedeelde visies
tot slagvaardige uivoeringskracht kunnen leiden. Nog meer bestuurlijke
slagkracht bereikten de Drechtsteden in 2005 toen bij wijze van
experiment de Drechtraad in het leven werd geroepen. Weer een
jaar later werd de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden van
kracht. De zes dochters die uit de GrD zijn voortgekomen (Sociale
Dienst, Servicecentrum, Gemeentebelastingen, Onderzoekcentrum,
Ingenieursbureau en bureau Drechtsteden), hebben hun meerwaarde
inmiddels bewezen. Ook heeft de samenwerking binnen het netwerk
van gemeentelijke organisaties gezorgd voor een verminderde
kwetsbaarheid. Wat betreft het regionaal beleid en regionale projecten
geldt het principe: we doen lokaal wat lokaal kan. Samenwerking moet
aantoonbaar meerwaarde opleveren in kwaliteit en/of geld.
En dat gebeurt: de samenwerking levert miljoenen op. Niet alleen door
besparingen op de begroting, maar ook door subsidies van provincie,
rijk en Europa waarvoor geen van de afzonderlijke gemeenten in
aanmerking komt, maar de Drechtsteden met 270.000 inwoners wel.

Blik naar buiten
De samenwerking binnen de Drechtsteden is nooit een doel op zich
geweest, maar zeker in die eerste jaren vroeg de vormgeving van
het nieuwe ‘construct’ nog relatief veel aandacht. Het ging vaak
meer over procedures en bevoegdheden, dan om de inhoud. De
afgelopen jaren is daar een duidelijke kentering in gekomen. De
samenwerking is ‘volwassen geworden’ en de blik is steeds meer

Even uw bedrijfsauto
verzekeren.

naar buiten gericht. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het huidige
regionaal Meerjarenprogramma 2014-2018, dat nadrukkelijk tot stand
is gekomen met inbreng van het bedrijfsleven en maatschappelijke
partners. Maar ook de oprichting van DEAL! voor de gezamenlijke
promotie en acquisitie van de Drechtsteden en de manier waarop de
Drechtsteden in samenwerking met het bedrijfsleven bouwen aan
platformen en netwerken rond techniek en innovatie. Daarbij valt te
denken aan de vestiging van Ecoshape (Building with Nature), de
techniekweek, techniekdock en evenementen als Aerospace meets
Maritime.

Over de gemeentegrenzen
Zeker belangrijk om ook te noemen in dit verband is de deelname van
de Drechtsteden in een groot aantal bovenregionale samenwerkingsverbanden (InnovationQuarter, EPZ, Zuidvleugel, Maritime Delta…). Dit
maakt het mogelijk om als regio een grotere vuist te maken op nationale
en Europese tafels en meer voor elkaar kunnen krijgen voor de regio.
Recent zei gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie daarover:
“Het is makkelijker om te praten en concrete afspraken te maken met
een regio die zo ver is gevorderd in de ‘interne samenwerking’ als de
Drechtsteden.” Een samenwerking die een heel eind op weg is, maar zich
voortdurend blijft aanpassen aan de ontwikkelingen in de samenleving.

Dirk Timmers
Communicatieregisseur Drechtsteden

’t Is namelijk zo
geregeld.

Zakelijke autoverzekering
De sleutels krijgen van uw nieuwe auto, een mooi moment. Helemaal als u er meteen
mee weg kunt rijden. Via rabobank.nl regelt u als klant direct uw zakelijke
autoverzekering, waardoor uw auto direct verzekerd is. Goede reis!

Kijk op rabobank.nl
Een aandeel in elkaar
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Is het terughalen van arbeid
uit lagelonenlanden een optie
om groei van werkgelegenheid
Te stimuleren?
De themabijeenkomst voor raads- en collegeleden ging, op initiatief van het regionaal Programma Arbeidsmarktbeleid,
over reshoring. Prof. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University, gaf daarin zijn visie op de
potentie van ‘reshoring’ voor de Drechtsteden. Is het terughalen van arbeid uit lagelonenlanden (= ‘reshoring’) een
optie om groei van werkgelegenheid te stimuleren?
Volgens Prof. Wilthagen past reshoring binnen een nieuwe fase van
globalisering, waarin afwegingen die eerder zijn gemaakt minder
vanzelfsprekend zijn. “Veel bedrijven halen werk terug uit de
lagelonenlanden, omdat ze er simpelweg geen business case meer
hebben. De loonkosten gaan er omhoog en daarnaast is de energie er
relatief duur en wisselvallig. Maar ook andere overwegingen spelen
steeds vaker een rol, zoals de kwaliteit, de fysieke en ‘culturele’
afstand, de soms politieke instabiliteit in productielanden, het
ontbreken van een afzetmarkt in de regio, en MVO-aspecten zoals
duurzaamheid en werkomstandigheden.”
Reshoring is dus vaak het gevolg van een bedrijfsmatige overweging
van individuele ondernemingen. “Maar”, vervolgt Prof. Wilthagen,
“reshoring kan ook een belangrijke strategie zijn om de arbeidsmarkt,
die voor veel mensen nog ‘op slot’ zit, te vergroten. In Amerika is
het bijvoorbeeld al regeringsbeleid: “it’s time to bring jobs home’.
Nederland is redelijk laat met het besef dat globalisering geen eenrich-
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tingsverkeer hoeft te zijn. Wat daarbij wel belangrijk om te beseffen is,
dat er bij het terughalen van werk niet altijd evenveel arbeidsplaatsen
overblijven. Reshoring gaat vaak gepaard met een stuk automatisering.
Maar sommige onderdelen van het productieproces blijven lastig te
automatiseren. Daar zit het werk, vaak laaggeschoold, op sociale
werkplaats-niveau.”
Meer specifiek inzoomend op de Drechtsteden denkt Wilthagen dat
reshoring goede kansen biedt voor de regio. De maakindustrie is hier
belangrijk en daar zit ook toegevoegde waarde. Bovendien heeft de
regio een gunstige ligging qua infrastructuur en logistiek en is het
middenbedrijf flink vertegenwoordigd. Bovendien staan in de regio
relatief veel mensen aan de kant en dan is het belangrijk om alle
strategieën mee te nemen. Er zijn geen cijfers bekend over hoeveel
bedrijven in de regio werk hebben verplaatst naar lagelonenlanden.
“Misschien niet, zegt Wilthagen “maar je moet het ook breder zien.
Behalve werk terughalen, kun je er ook op sturen geen werk meer uit te
besteden en zelfs nieuwe activiteiten starten, om zo andere bedrijven
een alternatief te bieden. Als overheid kun je hierin een rol spelen door
werkgevers te informeren en te stimuleren, bijvoorbeeld met behulp
van de reshoringtool van de Universiteit van Tilburg, en het onderdeel
te maken van het strategisch bestuurlijk-economisch beleid.”
Vanuit de zaal kwam de vraag welke route de Drechtsteden het
beste kunnen bewandelen: ons richten op de vaak laaggeschoolde
bankzitters of op het naar de regio halen van hoogwaardige arbeid?
Prof. Wilthagen antwoordde daarop dat het vooral belangrijk is om

werk niet altijd evenveel arbeidsplaatsen overblijven. Het gaat vaak
gepaard met een stuk automatisering. Maar sommige onderdelen van
het productieproces blijven lastig te automatiseren. Daar zit het werk.”
Wilthagen denkt dat reshoring goede kansen biedt voor de
Drechtsteden. De maakindustrie is hier belangrijk en daar zit ook
toegevoegde waarde. Bovendien heeft de regio een gunstige ligging
qua infrastructuur en logistiek en is het middenbedrijf flink vertegenwoordigd. Er zijn geen cijfers bekend over hoeveel bedrijven in de regio
werk hebben verplaatst naar lagelonenlanden. “Maar,” zegt Wilthagen
“je moet het ook breder zien. Behalve werk terughalen, kun je er ook
op sturen geen werk meer uit te besteden en zelfs nieuwe activiteiten
starten, om zo andere bedrijven een alternatief te bieden.”
goed te kijken naar wie er op de bank zitten en daar iets mee te
doen. “Begin eventueel klein. Met ‘laaghangend fruit’ kun je succesvolle voorbeelden creëren en zo de ontwikkeling verder aanjagen.”
Werkgevers Drechtsteden, in de zaal vertegenwoordigd door dhr. Van
de Herik, gaf aan het onderwerp graag samen met de Drechtsteden te
agenderen bij de werkgevers in de regio.

Reshoring, logische stap in een nieuwe fase van globalisering
“We zijn aangeland in een nieuwe fase van globalisering, waarin
afwegingen die eerder zijn gemaakt minder vanzelfsprekend zijn.
Maar reshoring kan ook een belangrijke strategie zijn om de arbeidsmarkt te vergroten.” Dat zei Prof. Dr. Ton Wilthagen, onlangs tegen
bestuurders, (Drecht)raadsleden en genodigden In een levendige
themabijeenkomst over ‘reshoring’. Regionaal portefeuillehouder
Arbeidsmarkt Bert van de Burgt sluit zich daarbij aan: “Reshoring kan
bijdragen aan een economische structuurverandering die vraag en
aanbod op de regionale arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengt.”
Volgens Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg
University, halen steeds meer bedrijven werk terug uit lagelonenlanden, omdat ze er simpelweg geen business case meer hebben.
“De loonkosten gaan er omhoog en daarnaast is de energie er relatief
duur en wisselvallig. Maar ook andere overwegingen spelen steeds
vaker een rol, zoals de afwijkende kwaliteits- en service standaarden,
de fysieke en ‘culturele’ afstand, de soms politieke instabiliteit in
productielanden, het ontbreken van een afzetmarkt in de regio en
MVO-aspecten, zoals duurzaamheid en werkomstandigheden.”
Reshoring is dus vaak het gevolg van een bedrijfsmatige overweging
van individuele ondernemingen. “Maar”, zegt Wilthagen, “reshoring
kan ook een belangrijke strategie zijn om de arbeidsmarkt, die voor
veel mensen nog ‘op slot’ zit, te vergroten. In Amerika is het bijvoorbeeld al regeringsbeleid: ‘it’s time to bring jobs home’. Nederland is
redelijk laat met het besef dat globalisering geen eenrichtingsverkeer
hoeft te zijn. Een kanttekening daarbij is wel dat er bij reshoring van

Ook Bert van de Burgt ziet die kansen. “Reshoring kan bedrijven geld
opleveren. Zeker als je kijkt naar de ‘total cost of ownership’ blijken
lagelonenlanden vaak helemaal niet de meest kosteneffectieve
oplossing. De Universiteit van Tilburg heeft een ‘reshoring tool’ ontwikkeld,
waarmee bedrijven goed inzicht krijgen in het totale plaatje,
ik denk dat het voor veel ondernemingen interessant kan zijn de
berekening eens opnieuw te maken.”
Maar ook voor de regionale arbeidsmarkt biedt reshoring kansen.
De Drechtsteden hebben een arbeidsmarkt met ‘twee gezichten’:
terwijl er een tekort is aan hoger opgeleiden in bijvoorbeeld de
(maritieme) techniek en de zorg, staan relatief veel laaggeschoolden aan
de kant. Van de Burgt: “Reshoring kan zorgen voor een verschuiving in
het type banen dat beschikbaar komt, waarmee méér mensen kunnen
deelnemen aan het arbeidsproces en zo hun bijdrage kunnen leveren
aan de regionale economie. Als overheid kunnen we hier onder meer
aan bijdragen door het onderwerp op verschillende tafels te agenderen
en succesvolle voorbeelden te faciliteren en zo de ontwikkeling verder
aanjagen.”

Rein Meester, directeur van de Duurzaamheidsfabriek: “Het
Technologische cluster van de maakindustrie in de Drechtsteden
is omvangrijk en innovatief en veerkrachtig. Het maritieme profiel
is ijzersterk. Dit biedt uitmuntende kansen voor de arbeidsmarkt
nu en in de toekomst. Het door-investeren in nieuwe technologieën en innovaties biedt een stabiele basis voor behoud en
terugkeren van werkgelegenheid in de maakindustrie.”

Thea van Biemen, Manager Arbeidsmarktbeleid
Gemeente Dordrecht
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Ondernemers kunnen nu al gebruik
maken van de mogelijkheden die het
Ondernemersfonds Zwijndrecht biedt.
Sinds 1 januari 2016 is er in de gemeente Zwijndrecht een ondernemersfonds van kracht. Het ondernemersfonds
biedt de financiële mogelijkheid voor ondernemers om in georganiseerd verband collectieve taken te financieren.
Niet alleen commerciële bedrijven, winkels en horeca doen mee, maar ook non-profitondernemingen als onderwijs
en zorg.
Het fonds wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor
niet-woningen en is voor ondernemers, door ondernemers.
De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan
parkmanagement, beveiliging, promotie van winkelgebieden,
citymarketing en de bevordering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.Robert Kreukniet, wethouder Economie in Zwijndrecht en
initiatiefnemer van het fonds: “Als wethouder werd ik geconfronteerd
met het feit dat mooie initiatieven om voor en door ondernemers zaken
te organiseren sterven in schoonheid door gebrek aan draagkracht of
financiën. Een ondernemersfonds kan beiden ondervangen en geeft
de gemeente tevens een gesprekspartner namens ondernemend
Zwijndrecht. Voor en door ondernemers om het ondernemingsklimaat
in Zwijndrecht te versterken.”

Hoe werkt het?

De gemeente stort de verhoging op de OZB-belasting (€60 per
€100.000) direct in een fonds voor ondernemers. De Stichting
Ondernemersfonds Zwijndrecht, die namens de ondernemers de
opbrengst zal beheren, alloceert deze opbrengsten aan de gebieden of
sectoren evenredig met wat deze opgebracht hebben, via een systeem
van zogeheten trekkingsrechten. Dit betekent dat samenwerkende
ondernemers aanspraak kunnen maken op financiering uit het fonds.
Hiertoe dient een collectief van ondernemers in een gebied, verenigd
in een vereniging of stichting, een bestedingsvoorstel in bij het
stichtingsbestuur. Deze toetst de aanvraag aan algemene criteria en
bij akkoord kan het voorstel worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een
deel van de opbrengst geoormerkt voor gemeente brede bestedingen.
De bestedingen zijn geheel vrij, zolang het een algemeen nut dient
en de besluitvorming transparant verloopt. In de afgelopen maanden
heeft de regiegroep, bestaande uit ondernemers uit verschillende
geledingen en gebieden, nagedacht over inrichting van het fonds.
In het eerste kwartaal van 2016 wordt nu concreet toegewerkt naar
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de oprichting van een Stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht, die
namens de ondernemers de opbrengst zal beheren. Het fonds draait
als een pilot van 3 jaar.

Wat kunt u als ondernemer doen?
Er zijn al verschillende ondernemers die initiatieven ontplooien in
aanloop naar het fonds. Bent u als ondernemer al georganiseerd in
een vereniging of stichting? Dan kunt u al direct na oprichting van de
stichting Ondernemersfonds Zwijndrecht financiering aanvragen uit
het fonds. Tot de formele oprichting van de stichting kunt u zich met
initiatieven en projectideeën wenden tot Floor Dil (078-7703673,
f.dil@zwijndrecht.nl) of Gerard Keuzenkamp (078-7703578,
g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl). Ook als u het initiatief zou willen
nemen tot vorming van een vereniging of stichting in uw gebied kunt
u hier terecht. Voor meer informatie, veelgestelde vragen en handige
links kijkt u op de ondernemerspagina van de gemeentelijke website:
https://www.zwijndrecht.nl/ondernemers/ondernemersfonds. Voor
vragen over uw specifieke bedrijfsomgeving kunt u zich wenden tot uw
ondernemers- of winkeliersvereniging.

Tafelgesprek over het Zwijndrechtse ondernemersfonds tijdens het evenement
van het Economisch Programma afgelopen oktober. Vlnr: gastheer Rutger
Mollee, wethouder Kreukniet en regiegroeplid Frans van Weert.

MKB Katalysatorfonds
op 1 maart van start gegaan

Vanaf 1 maart kunnen MKB-ondernemers uit de (maritieme maakindustrie) in de Drechtsteden via het MKB-Katalysatorfonds ondersteund worden in de vroege fase van (door)ontwikkeling van hun innovaties. Regionaal portefeuillehouder
Economie, Richard Korteland: “Het MKB Katalysatorfonds is bedoeld als ‘launching platform’ om innovaties in de regio
te versnellen. Die snelheid is ook ingebed in het fonds zelf: het loket voor aanvragen en ondersteuning is regionaal
ondergebracht in de Duurzaamheidsfabriek en de aanvragen worden getoetst door een commissie van experts uit het
bedrijfsleven zelf. De energie en innovatiekracht zit bij de ondernemers, als overheid kunnen we zorgen voor wat
wind in de zeilen.”
innovaties gestimuleerd worden, die nieuwe vormen van technologie
opleveren met daaraan (op termijn) verbonden werkgelegenheid.
De opzet van het fonds is er daarbij op gericht om een nieuwe
dynamiek in de regio te creëren, met nieuwe samenwerkingsverbanden, inclusief verbindingen met het onderwijs.

Duurzaamheidsfabriek als springplank

Via het MKB Katalysatorfonds wordt over een periode van drie
jaar € 500.000,- beschikbaar gesteld voor innovatieprojecten van
MKB-ondernemers uit de regionale (maritieme) maakindustrie. Het
fonds maakt deel uit van de Innovatiestrategie Drechtsteden, die ook
voorziet in een bijdrage van € 500.000,- in het participatiefonds van
InnovationQuarter dat gericht is op het verstrekken van risicodragend
groeikapitaal. Het gaat dan om een totale fondsomvang van ca. 60
miljoen euro voor Zuid-Holland. Korteland:. “Ik ben er heel gelukkig
mee dat we dit resultaat tot stand hebben gebracht en vooral ook met
de manier waarop we het bedrijfsleven zelf een rol hebben gegeven bij
het bepalen hoe het geld effectief wordt ingezet. Verder zie ik het graag
als een eerste stap. We kunnen nog jaloers zijn op de fondseninzet in
de andere regio’s, waar vele miljoenen zo niet tientallen miljoenen
beschikbaar zijn voor innovatief MKB in Topsectoren.”
De afgelopen jaren is aan de hand van zeven investeringslijnen
regionaal gewerkt aan de versterking van de economie en de concurrentiepositie van onze regio. De Innovatiestrategie Drechtsteden zet
deze aanpak voort en versterkt hem, door ook innovatiemiddelen
beschikbaar te stellen.

Effectief instrument
MKB ondernemers kunnen bij het MKB Katalysatorfonds een subsidie
aanvragen voor bijvoorbeeld het doen van haalbaarheidsonderzoek, ontwikkeling en het testen van prototypes en producten in de
maritieme sector en zelfs voor ondersteuning bij het concreet opzetten
van bijvoorbeeld een field lab (kwartiermaken). Zo kunnen regionale

De Duurzaamheidsfabriek, waarin bedrijfsleven, overheid en onderwijs
de krachten bundelen, wordt het loket voor het MKB katalysatorfonds.
Korteland: “Voor ons was het belangrijk om een plek te creëren (ook
virtueel met een portal) voor de ondersteuning en doorgeleiding van
partijen die innovatievragen hebben en/of op zoek zijn naar samenwerking met andere partijen, waar faciliteiten beschikbaar zijn om aan
de slag te gaan met nieuwe prototypes en waar de uitwisseling met
het onderwijs kan plaatsvinden. Om daarnaast ook kennis in huis te
halen en ook de bestaande netwerken optimaal te benutten, worden
de aanvragen van MKB-bedrijven getoetst door een commissie van
experts uit het bedrijfsleven.”
Rein Meester, directeur Duurzaamheidsfabriek: “Met het MKBkatalysatorfonds kan de Duurzaamheidsfabriek met de aanwezige,
hoogwaardige technische faciliteiten voor onder andere het maritieme
cluster, nog meer haar regionale functie vervullen”.

Het MKB Katalysatorfonds kent de volgende
subsidiemogelijkheden:
• Kennisvoucher: 50% van de rekening van de kennisinstelling
tot een maximum van € 5.000.
• Subsidie voor prototyping: 50% van de begrote kosten tot een
maximum van € 5.000.
• Haalbaarheidsssubsidie: 50% van de begrote kosten tot een
maximum van € 25.000.
• Kwartiermakerssubsidie: 50% van de begrote kosten tot een
maximum van € 40.000.
Meer informatie over het MKB Katalysatorfonds? Neem contact op met
Robin van der Zee: rvanderzee@duurzaamheidsfabriek.nl of tel:
06- 12684341
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Belangstelling voor Genieterrein,
Hendrik-Ido-Ambacht

De markt trekt aan. Ook het Genieterrein in Hendrik-Ido-Ambacht staat
in de belangstelling van lokale ondernemers en ondernemers elders uit
de regio. De eerste ondernemer die de ‘stap gewaagd heeft,’ komt uit
Ridderkerk. Het pand van de Hamgroep, naar een ontwerp van RoosRos
architecten, is opgeleverd en in gebruik genomen. De officiële opening
vond plaats op 29 oktober in aanwezigheid van Andre Flach, wethouder
Hendrik-Ido-Ambacht en Paul Vismans, directeur ROM-D.
Drie lokale ondernemers hebben een officiële grondaanbieding
ontvangen en nemen binnenkort een besluit over de afname van ca.
12.000 m2. Deze percelen worden dan medio 2016 aan de partijen
geleverd. In nauwe samenwerking met het Ingenieursbureau
Drechtsteden vindt voorbereiding plaats om de locaties te saneren en
tijdig bouwrijp te leveren.
Het onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van het
waterbusplein, waarbij zowel gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, ROM-D
als 2 projectontwikkelaars betrokken zijn, wordt binnenkort afgerond.
De opgave is complex: het nieuwe waterbusplein dient zowel qua

functie als qua inrichting een hoogwaardige uitstraling te krijgen
(en te behouden). Het plein is de nieuwe hoofdentree vanaf het water
voor Hendrik-Ido-Ambacht en ook de enige locatie waar de Ambachtse
bewoners het water kunnen ervaren.
Voor meer informatie over de ontwikkelingen op het Genieterrein en
het Waterbusplein kunt u terecht bij
Lydia Bijnagte, projectmanager van de ROM-D tel. 078 – 770 2902

Burgemeester De Bruin (Papendrecht)

kondigt vertrek aan

per 1 oktober 2016

Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin (1951) gaat Z.M. de Koning verzoeken hem per 1 oktober 2016 ontslag te verlenen
als burgemeester van Papendrecht. De burgemeester maakte zijn afscheid onlangs bekend tijdens zijn nieuwjaarstoespraak in het gemeentehuis in Papendrecht. ‘Ik wil mijn ervaringen, inzichten, energie en creativiteit inzetten voor
nieuwe uitdagingen in een nieuwe werkomgeving.’
Burgemeester De Bruin is in Papendrecht bezig met zijn derde ambtstermijn. Hij werd op 16 juli 2001 tot burgemeester van Papendrecht
benoemd. De Bruin was van 2001 tot 2006 lid van het Drechtstedenbestuur. Naast het burgemeesterschap van Papendrecht vervult De
Bruin diverse voorzitterschappen.

Procedure
De commissaris van de Koning van Zuid-Holland leidt de procedure
voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad
speelt daarbij een belangrijke rol en is onder andere nauw betrokken
bij het opstellen van het profiel van de burgemeester. Benoeming
gebeurt door de Kroon:de koning en de minister van Binnenlandse
Zaken. Burgemeesters worden benoemd bij Koninklijk Besluit voor een
periode van 6 jaar.
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Mentorproject
Drechtsteden

op zoek naar mentoren
Jaarlijks starten in de Drechtsteden ongeveer 1600 mensen een bedrijf. Velen met succes, anderen komen met hun
onderneming financieel in de problemen en hebben niet altijd de middelen om professioneel advies in te kopen.
Het Mentorproject Drechtsteden (MPD) biedt deze mensen begeleiding en ondersteuning zodat zij hun bedrijf kunnen
voortzetten of kunnen groeien.
In het mentorproject zetten ervaren (ex)- ondernemers hun expertise
en deskundigheid belangeloos in om hun startende collega’s te
ondersteunen. Aan de hand van een intakegesprek inventariseert een
mentor de vraag en krijgt de ondernemer een coach toegewezen. Een
coachingstraject duurt maximaal een half jaar. Het MPD wordt door de
gemeente Dordrecht gefaciliteerd en ondersteund door alle accountmanagers in de regio Drechtsteden.

Nieuwe mentoren gezocht
Het MPD bestaat uit 15 mentoren die in de Drechtsteden actief zijn.
Het kernteam van 4 mentoren voert de intake gesprekken en koppelt
de startende ondernemer aan de mentor uit de mentorpool. Er zijn een
aantal plekken vrij gekomen in de mentorpool, daarom zijn wij op zoek
naar nieuwe mentoren. Bent u de nieuwe mentor die de mentorpool
van het MPD wil komen versterken? Dan komen wij graag met u in
contact.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken (ex)- ondernemers met ruime ervaring in het ondernemerschap die:
• bereid en enthousiast zijn om startende ondernemers te begeleiden
om het nog beter te doen;
• belangeloos een maatschappelijke bijdrage willen leveren als mentor;
• zich inzetten als sparring partner voor startende ondernemers om te
voorkomen dat zij in valkuilen stappen waar zij zelf ooit wel of niet in
gestapt zijn;

• zich kunnen inleven in de situatie van de ondernemer en een luisterend oor bieden;
• bereid zijn om minimaal twee ondernemers per jaar te begeleiden;
• ervaring hebben met het lezen, opzetten en beoordelen van een
ondernemings-, marketing- en financieel plan;
• geduldig, empathisch en integer zijn.

Wat biedt het Mentorproject Drechtsteden u?
U maakt deel uit van een gedreven, enthousiast en maatschappelijk
betrokken team dat een bijdrage levert aan het ondernemerschap in
onze regio en hiermee aan de regionale economie. Uw deelname aan
het MPD biedt u de mogelijkheid om kennis en ervaring met uw collega
mentoren uit te wisselen en uw netwerk uit te breiden.
Spreekt het Mentorproject Drechtsteden u aan en wilt u hier een
bijdrage aan leveren? Stuur dan een brief met motivatie naar
mentorproject@drechtsteden.nl. Tijdens een persoonlijk gesprek
maken wij graag nader kennis met u en vertellen u meer over het MPD.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Esther van der Kaag,
coördinator Mentorproject Drechtsteden, telefoon: 078 770 4886 of 06
5126 2410 en mail: e.vander.kaag@dordrecht.nl.

Herontwikkeling Het plaatje, Sliedrecht
Enkele edities terug presenteerden wij Het Plaatje in Sliedrecht, een
herontwikkeling van bestaand aan het water gelegen bedrijfsterrein
tot hoogwaardige watergebonden vestigingslocatie voor 3 maritieme
ondernemingen. Inmiddels is het werk ver gevorderd: het terrein
is gesaneerd, uitvoerig gecontroleerd op aanwezigheid van niet

gesprongen explosieven uit WO II en is de nieuwe kademuur geplaatst
en afgebouwd. De komende periode wordt het baggerwerk in de
haven voorbereid, waarmee naar verwachting tegen het einde van het
jaar wordt gestart. Ook wordt het ontwerp voor de ontsluitingsweg
afgerond. De oplevering van het werk staat gepland voor medio 2016.
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Aantrekkelijk, duurzaam en bereikbaar werkgebied

Moment van echte uitvoer Westelijke
Dordtse Oever steeds dichterbij
De ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever komt steeds dichterbij het moment waarop de gemeente en
Rijkswaterstaat zichtbaar aan de slag gaan. Momenteel lopen de bestemmingsplanprocedures voor Dordtse Kil IV en
de aansluiting van de A16/N3. Naar verwachting worden deze aan het eind van dit jaar afgerond. Tegelijkertijd wordt
er hard gewerkt aan alle voorbereidingen om daadwerkelijk in 2017 aan de slag te gaan met Dordtse Kil IV en de
bereikbaarheid.

Nieuwe aansluiting A16/N3
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Een belangrijke voorwaarde voor de
ontwikkeling van Dordtse Kil IV is
een goede bereikbaarheid vanuit de
directe omgeving en vanaf de A16/N3.
Daarvoor is met Rijkswaterstaat een
oplossing bedacht. Er komt een kwart
klaverblad van de N3 naar de A16
richting Breda met een lange invoegstrook die als parellelbaan tot vlak bij
de Moerdijkbrug loopt. De afrit vanuit
Rotterdam wordt daarvoor verlegd en
sluit aan op de Rijksstraatweg. Aan de
andere kant van de A16, in de richting
van Rotterdam, komt er een nieuwe
afrit naar de Westelijke Dordtse Oever.

Samen werken aan vitale bedrijventerreinen
Maar er is meer dan Dordtse Kil IV, waarvoor we nieuwe bedrijvigheid
willen aantrekken. De gemeente is trots op de bedrijven die zich,
soms al hele lange tijd, in het gebied hebben gevestigd. En we willen
hen graag in het gebied houden. De revitalisering van de bestaande
bedrijventerreinen is daarom van groot belang, zodat het hele gebied
aantrekkelijk en duurzaam wordt. De gemeente en ondernemers gaan
dit jaar samen actief aan de slag.

Ondernemersplatform
Om de onderlinge contacten in de Westelijke Dordtse Oever te
verstevigen is met de ondernemers- en werkgeversverenigingen
Werkgevers Drechtsteden, Dordtse Kil in Business en de Dordtse
Ondernemersvereniging, een WDO Ondernemersplatform opgericht.
Via het platform gaan gemeente, partners en verenigingen met elkaar
in gesprek over actuele zaken en plannen op de Westelijke Dordtse Oever.
Meer informatie m.b.t het platform kunt u bij uw vereniging krijgen.
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Windenergie en kansen voor ondernemers
De gemeente wil op twee plekken in de Westelijke Dordtse Oever
windenergie mogelijk maken: langs de Dordtse Kil en op Krabbepolder/
Duivelseiland. Op Dordtse Kil IV worden door Kilwind B.V. vier windmolens
geplaatst. Het is de bedoeling dat eind dit jaar de vier windmolens
draaien. Daarnaast is er ruimte voor meer windmolens. In de structuurvisie Windenergie staan de randvoorwaarden waaronder initiatiefnemers windmolens kunnen plaatsen. Ondernemers kunnen het initiatief
nemen om, eventueel gezamenlijk, een windmolen te exploiteren. Bent
u geïnteresseerd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met
projectleider Paul Bezemer 078-770 4831 of p.bezemer@dordrecht.nl.
Meer informatie over de Westelijke Dordtse Oever vindt u op
www.dordrecht.nl/wdo of u belt met het gemeentelijk programmateam
via 078-770 4890.

Aldo van Kleef
Gemeente Dordrecht

Van de voorzitter

Dilemma stedenband Varna
Dordrecht heeft een stedenband met Varna in Bulgarije. Een kleine
delegatie is eind augustus 2015 voor een driedaags bezoek afgereisd
naar Varna. De delegatie werd geleid door burgemeester Brok.
Het doel van de stedenbanden is niet voornamelijk cultuur, zoals dat
in het verleden was, maar is ook uitgebreid met een economische
doelstelling.
In de delegatie waren bedrijven uit de maritieme sector uit onze regio
vertegenwoordigd zoals IHC, Baggerbedrijf den Boer, Deltametaal en
Bolidt. Ook ik, als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, mocht deel
uitmaken van de delegatie. De eerste dag werden we rondgeleid over
de scheepswerf Dolphin in Varna. Deze werf bouwt al langer voor IHC
en voor Baggerbedrijf de Boer sleephopperzuigers.
De tweede dag was er een forum georganiseerd over de mogelijke
samenwerking in de maritieme sector tussen de regio Varna en de
Drechtsteden. In een levendige discussie werden de sterke kanten van
de maritieme sector voor de beide regio’s benoemd en zeker ook de
mogelijke verbindingen tussen de regio’s.
In de speeddates die daarna volgden bleek een ruime interesse in
samenwerking. Het contact met Varna en de beoogde economische
samenwerking gaf mij wel stof tot nadenken.

Save the date 10 november
De industriedag wordt dit jaar gehouden op 10 november. Exacte
themabepaling is nog niet voorhanden maar zal zich begeven op het
vlak van Cybercriminaliteit, Big Data en Privacy.
De huidige schermutselingen in cyberspace tussen de landen gaan
een reële bedreiging vormen voor de wereldvrede. De geopolitieke
onrust is een nieuwe werkelijkheid aan het worden. Cybercrime, Big
Data en Privacy zijn toonaangevende issues waar vaak de gevolgen
onvoldoende van worden onderkend. In hoeverre is de wereld en
het (internationale) bedrijfsleven zich hiervan bewust en voorbereid

De betrokken partijen willen heel graag naar Nederland komen. Ze
kunnen, gezien de krapte voor de specialisten in het maritieme vlak,
waarschijnlijk direct aan het werk. Maar helpen we hiermee de regio
Varna? Ik vind van niet. We lossen tijdelijk een probleem bij ons op,
maar de uitwisseling van kennis gaat grotendeels niet naar Varna.
Alleen de personen die bij ons een baan vinden gaan erop vooruit,
maar zullen zeker niet terugkeren naar Varna om daar de regio te
versterken.
Dat is m.i. geen goede basis.
Door samenwerking van de onderwijsinstellingen in de beide regio’s
kunnen we een verbetering in Varna bereiken, maar dat moet wel daar
gebeuren. Daar is voor onze regio niet veel profijt uit te halen, dat is
meer in het kader van “ontwikkelingshulp”.
Om de regio Varna te helpen moeten we kennis in het gebied daar
steken en daarmee de samenwerking versterken.
Ik ben benieuwd hoe u als WD leden hiertegen aankijkt. Graag laat ik
me overtuigen van het tegendeel of verneem uw ideeën over dit dilemma.

- Teun Muller

op deze nieuwe werkelijkheid? Het is aanlokkelijk om systemen
en grote datasets grensoverschrijdend aan elkaar te koppelen,
maar vaak wordt gewerkt met privacygevoelige gegevens. In
hoeverre kan het bedrijfsleven zich beroepen op internationale
bescherming?
De effecten van Cybercrime, Big Data en Privacy op ons internationale
recht, vrede en veiligheid zowel op macro als micro niveau heeft
grote invloed op het bedrijfsleven. Dit inzicht, de bewustwording en
de gevolgen daarvan voor het handelen van het bedrijfsleven willen
we graag inzichtelijk maken tijdens ons congres.
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Nieuws van de kamer van koophandel

NLgroeit helpt

Nederlandse bedrijven

met groei

Op 13 januari jl. vond in de Van Nellefabriek in Rotterdam de lancering plaats van een nieuw programma voor
ondernemers: nlgroeit. Dit programma inspireert en activeert Nederlandse bedrijven om sneller te groeien en helpt
ondernemers ook om die groei te realiseren. Koningin Máxima – als lid van het Nederlands comité voor Ondernemerschap
en Financiering – opende met een luide gongslag het platform dat bij dit programma hoort.
NLgroeit wordt opgezet en uitgevoerd via de publiek private samenwerking tussen de Kamer van Koophandel en NLelevator, in opdracht
van het Ministerie van Economische Zaken. Het programma is hard
nodig: Nederland is internationaal koploper als het gaat om aantallen
startende ondernemers. Maar als het gaat om groei – het realiseren
van omzetgroei van € 1mln naar meer of het aantrekken van meer
personeel - blijven Nederlandse bedrijven juist duidelijk achter bij het
Europese gemiddelde. Dat moet dus anders.
Een belangrijke factor bij het achterblijven van deze groei zijn
ondernemersvaardigheden: groei vraagt van ondernemers bijvoorbeeld om meer managementvaardigheden, meer inhoudelijke
kennis en meer kennis en ervaring op het gebied van internationaal
zakendoen dan bij starters. Nl groeit helpt ondernemers juist bij deze
ondernemersvaardigheden.
Het programma bestaat uit drie onderdelen. In de eerste plaats het
stimuleren van de ambitie om te groeien: inspiratie via voorbeelden en
boegbeelden van collega- ondernemers die succesvolle groei realiseerden, helpt daarbij. Het tweede onderdeel van het programma is
het activeren van groei, via speciaal mentorschap door CEO’s van grote
Nederlandse bedrijven. Dit mentorschap is duidelijk anders dan het al
langer bestaande en hiervoor beschreven mentorschap voor starters.
Dick Boer -CEO van Ahold- is een van deze toonaangevende mentoren.
Het derde onderdeel van het programma is het faciliteren van groei
via leeraanbod voor ondernemers en via coaching door geselecteerde
(commerciële) bedrijven.
Het succes van nlgroeit hangt samen met een optimale match: zowel
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voor de doelgroep, de mentoren als voor de coaches geldt om die
reden enige ‘selectie aan de poort’. Voor de leden van de Werkgevers
Drechtsteden is dit vast geen belemmering! Als u wilt deelnemen aan
het programma nlgroeit of als u een bijdrage wilt leveren als mentor of
als coach bent u van harte welkom! Aanmelding kan via https://www.
nlgroeit.nl/ Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen
van dit nieuwe programma!

Alize de Snoo
Senior Adviseur Ondernemersondersteuning
Kamer van Koophandel

Juridische column

Kogel is door de kerk.
VAR wordt modelcontract
ofwel ZZP-er nieuwe stijl

Iedereen in ondernemersland is wel bekend met het fenomeen ZZP-er; de kleine zelfstandige zonder baas en zonder
knecht. Vanwege de grotere flexibiliteit op de arbeidsmarkt heeft zich een explosieve stijging van het aantal zelfstandige
ondernemers voorgedaan. In 2002 kenden wij er nog 200.000 en in 2015 waren er al 1.000.000 ZZP-ers, waaronder
een hoop schijnzelfstandigen. Dat slaat een gat in de rijksbegroting.

Teneinde zoveel mogelijk (fiscale) risico’s af te dekken, werd in 2001
de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) in het leven geroepen. Vooral
vanwege de fiscaal-nadelige gevolgen voor de overheid is in 2014 de
BGL (Beschikking Geen Loonheffing) ontworpen. Daarop kwam zoveel
kritiek dat er een alternatief is verzonnen. Deze Wet Deregulering
Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) zal nu definitief per 1 mei 2016
worden ingevoerd.
Kernpunt van de wet is een gedeelde verantwoordelijkheid van
opdrachtgever en ZZP-er voor eventuele schijnzelfstandigheid. De
eenzijdige vrijwaring ten behoeve van opdrachtgevers door middel van
de VAR vervalt. Het komt er feitelijk op neer dat aan de hand van een
– door de fiscus vooraf goedgekeurde – modelovereenkomst, partijen
worden gewaarborgd dat geen loonheffing hoeft plaats te vinden. Het
uitgangspunt is dat per sector modelcontracten worden voorgelegd;
deze zijn toegespitst op specifieke kenmerken van de diverse bedrijfstakken. Tot voor kort bleek er maar één gepubliceerd model.
Men zij er op bedacht dat, anders dan bij de VAR, de Belastingdienst in
het vervolg ook de opdrachtgever kritisch zal screenen en partijen dus
zeer alert moeten zijn op een strikte naleving van de overeenkomst.
Een bouwvakker moet straks zijn eigen troffel en cement meenemen.
Vergeet hij dat en voorziet de opdrachtgever erin, dan kan al werkgeverschap worden aangenomen. De door het model geboden vrijwaring
is dus steeds voorwaardelijk: de fiscus kan achteraf anders oordelen.

drijven. Dat brengt weer risico’s met zich mee voor deze arbeidsbemiddelaars. Een op de drie ZZP-ers werkt al via een bemiddelingskantoor
en een aanmerkelijk deel van die contracten zal verdwijnen.
Ik ben daarom van oordeel dat deze aanpak tegen schijnzelfstandigheid vooral schijnzekerheid oplevert. Werknemer en zelfstandige doen
vaak hetzelfde werk en zijn dus uitwisselbaar. Het echte verschil zit in
de mate van afhankelijkheid en zelfredzaamheid. Die insteek zou veel
meer tegemoet komen aan de snel veranderende arbeidsmarkt.
Er kleven nog veel onduidelijkheden aan de wet (op dit moment
is er nog maar één goedgekeurd contract) en wordt er nog volop
gesteggeld hoe de wet moet worden geïmplementeerd en gecontroleerd. Overigens geldt een overgangstermijn van 1 jaar, waarin de
Belastingdienst zich terughoudend ten aanzien van de handhaving zal
opstellen. Partijen kunnen dan aan dit nieuwe systeem wennen en op
termijn zal de wet worden geëvalueerd.
Voor alle opdrachtgevers en ZZP-ers is het zaak om een werkbaar en
sluitend modelcontract aan te gaan en verder goed toe te zien op een
stipte uitvoering.

mr. Janbart Evenboer
Partner bij WEB advocaten
Arbeidsrechtspecialist

Dat alles leidt er nu al toe dat opdrachtgevers uitwijken naar werving
van zelfstandigen via intermediairs of doorverwijzen naar payrollbe-
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Onderwijs

ZomerOndernemer:
Een unieke kans voor jongeren om

te leren door te doen
In 2015 werd het project ZomerOndernemer voor het eerst in de Drechtsteden aangeboden aan jongeren tussen de 15
en 22 jaar oud vanuit de opleidingen VMBO tot en met HBO. Het project had als doel het ontwikkelen van
ondernemerskwaliteiten bij jongeren en het bevorderen van het zelfstandig ondernemerschap in Nederland.
Een groot aantal bedrijven ondersteunden het project en maakten daarmee de pilot mogelijk.
Tijdens de afsluitende bijeenkomst (Kick out) kregen de deelnemers
de gelegenheid om hun (toekomstige) activiteit te presenteren in
een ruimte voorzien van banners/vlaggen van de hoofdsponsoren
en logo’s van alle sponsoren op een beeldscherm. Burgemeester
Brok en wethouder/regiobestuurder Economie van de regio
Drechtsteden, Richard Korteland reikten daarna de prijzen uit. De beste
ZomerOndernemer was Jonathan de Lijster (Stichting Be Innovated),
de creativiteitsprijs was voor Frederik Stam (renovatie fietsen) en
de aanmoedigingsprijs voor Tim Cornelissen (service/onderhoud
computers).

Onder de deelnemers van vorig jaar bevonden zich 8 jongens en 3
meisjes en het opleidingsniveau van de jongeren was bijna gelijk
verdeeld tussen MBO, VMBO en Havo/Atheneum. Onder leiding van
drie coaches vond een intensieve, driedaagse training plaats en werd
kennis overgedragen over het ondernemerschap. Na deze intensieve dagen kregen ze de opdracht om hun mini ondernemingsplan/
businessplan nader in te vullen en uit te werken.
Hierna was men op vier dagdelen te gast bij Van de Grijp Buizen,
RABO Merwestroom, Verstegen accountants en belastingadviseurs en
KROHNE Altometer.
Er kwamen veel onderwerpen aan de orde, zoals activiteiten van de
Kamer van Koophandel, financiële, fiscale, juridische, huisvestingszaken en bancaire zaken/ starteractiviteiten.
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De voorbereidingen voor ZomerOndernemer 2016 zijn weer in volle
gang. Draagt u het jongerenproject een warm hart toe? Wilt u een
maatschappelijk steentje bijdragen aan de ontwikkeling van ondernemerskwaliteiten bij jongeren? Neem dan contact op met coördinator
Martin Boevée (06 - 464 138 32 of mcboevee@kpnmail.nl).

HBO Drechtsteden en Nyenrode Business Universiteit

werken samen in leergang voor

ondernemende professionals
HBO Drechtsteden en Nyenrode Business Universiteit werken
samen in leergang voor ondernemende professionals
HBO Drechtsteden, een zelfstandige instelling voor hoger beroepsonderwijs, gaat een bijzondere samenwerking aan met de bekende
Nyenrode Business Universiteit. In Dordrecht wordt een baanbrekende
leerweg gestart.
Frank Kwakman, hoogleraar aan Nyenrode, directeur HBO
Drechtsteden Harrie van Beek en accountmanager Peter Baldé steken
hun enthousiasme over de samenwerking niet onder stoelen of
banken. Het gaat ook om een bijzondere samenwerking van de twee
onderwijsinstellingen.
Baldé: “In mei 2016 starten wij met een leergang die bestaat uit zes
masterclasses, gegeven op locatie van HBO Drechtsteden in Dordrecht.
Mensen kunnen met problemen en kansen uit hun eigen onderneming
aan de slag om zo nog succesvoller te worden met hun bedrijf. Zij gaan
aan het werk met de leergang en worden begeleid door topdocenten
van Nyenrode. De leergang heet: Effectieve Business Modellen.”
De drie onderstrepen het belang van deze samenwerking voor de
economie in Dordrecht. Baldé: “Het ondernemerschap en de bedrijvigheid worden vergroot door deze leergang. Voor de regio is het belangrijk om in de hectiek van alle veranderingen rondom ondernemerschap
zo goed mogelijke initiatieven te starten en innovatief te zijn. Er wordt

tegenwoordig nogal wat gevraagd van ondernemers. Ze moeten van
zoveel markten thuis zijn en ze moeten onderscheidend zijn.
Dat belang neemt alleen maar toe. Ondernemers zien vragen op zich af
komen die ze niet altijd zelf kunnen oplossen.” Van Beek vult aan:
“De leergang is gemaakt volgens de werkwijze van HBO Drechtsteden:
met, voor en door bedrijven.”
En dan komen de masterclasses in beeld. Baldé: “Je werkt aan je eigen
bedrijf, het levert echt resultaat op waarmee je verder komt met je
bedrijf. We vonden het belangrijk om docenten in te zetten die over
veel praktijkervaring beschikken. Het is een mooie samenwerking,
die past bij waar HBO Drechtsteden voor staat: samenwerkend en
innovatief. Ter voorbereiding hebben we allerlei gesprekken gehad met
ondernemers om te kijken of er animo was. En dat was zeker zo!”
De laatste voorbereidingen voor het project worden momenteel
getroffen, maar je persoonlijk aanmelden voor de leergang van HBO
Drechtsteden en Nyenrode Business Universiteit kan al. Dan is een plek
in de groep van mei ook direct zeker.
HBO Drechtsteden is in 2014 door de minister van OC&W erkend als
zelfstandige instelling voor hoger beroepsonderwijs. Studenten krijgen
in Dordrecht les op locaties Achterom en Leerpark. Zie voor meer informatie www.hbodrechtsteden.nl. Voor meer informatie over de leergang
en aanmelden kan gemaild worden naar pbalde@davinci.nl.
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bancaire column

Groeipotentie

Drechtsteden groot!
Uit de in oktober gepubliceerde Rabobank studie Regionale economische prognoses 2016 blijkt onder meer dat
Zuidoost-Zuid-Holland, de regio waar Drechtsteden in ligt, een hoger dan gemiddelde groeipotentie heeft.
De bevindingen uit de Regionale economische prognoses 2016
zijn reden genoeg om bij Piet Hoogendoorn, directievoorzitter van
Rabobank Drechtsteden, aan te schuiven. Hij geeft zijn visie over
de economische ontwikkelingen in de regio. “Laat ik beginnen met
Nederland als geheel,” zegt Hoogendoorn. “Op basis van onze meest
recente sectorprognoses verwachten wij in 2016 een groei van 2,75%
van de productie en een groei van 1,5% van de werkgelegenheid
(zie ‘Totaal’ in figuur 1). De zestien onderscheiden sectoren in figuur
1 wijken daar in verschillende mate van af. Vooral van de zakelijke
diensten, maar ook van de bouw en de groothandel verwachten wij veel
in 2016. Een groot belang van sectoren met een hoge groeiverwachting
heeft een positief effect op de groeiverwachting voor een regio. Een
groot belang in de regionale economie van de zakelijke dienstverlening
is dus gunstig, een groot belang van de zorg of de overheid is minder
gunstig.”
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Drechtsteden
De sectorstructuur van Drechtsteden wijkt behoorlijk af van die van
Nederland als geheel (figuur 2). De transportsector, de bouw en vooral
de groothandel zijn veel groter dan landelijk het geval is. In termen van
werkgelegenheid is ook de industrie relatief groot, terwijl de toegevoegde waarde in die sector beperkt is. Dat duidt op een relatief hoge
arbeidsintensiviteit en kan het gevolg zijn van kleinschaligheid. De
groeiverwachtingen in 2016 zijn vooral voor de groothandel erg gunstig.
In die sector verwachten we namelijk een groei van de toegevoegde
waarde van 3,5%. Voor Drechtsteden als geheel bedraagt de groeiprognose voor de toegevoegde waarde 2,9%, voor de werkgelegenheid 1,5%. Binnen de regio bestaan wel verschillen (tabel 1). Alleen
Dordrecht komt onder de landelijke groeiverwachting uit.

Hoogendoorn: “Als je de cijfers ziet, staan we er niet slecht voor. De
Drechtsteden zijn nu een nog groter economisch geheel geworden
met de toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Ik vind
echter -als je onze economische belangen bekijkt- dat je nog ruimer
moet denken en over onze regiogrenzen heen moet kijken. Maritiem
en Drechtsteden, het hoort onlosmakelijk bij elkaar, maar we moeten
verder kijken dan de Drechtsteden. Als je het over maritiem hebt,
gaat het vooral om Rotterdam, Dordrecht, Moerdijk, Gorinchem en
Werkendam. Dan praat je echt over een economische factor. Nog niet
iedereen in de Drechtsteden is hier aan toe. Er is nog teveel sprake
van hokjesdenken en zelfs leeft hier en daar de gedachte dat de
Drechtsteden het wel alleen kunnen. Een misvatting, volgens mij.”
Hoogendoorn oppert zelfs de gedachte om de naam Zuid-Holland Zuid
te gaan hanteren. Wellicht is dat zelfs nog een te beperkte naam.
“Dan praat je over het hele gebied waar het maritieme gebeuren
plaatsvindt. Een feit is dat we met Maritiem Drechtsteden een behoorlijke rol van betekenis spelen in de economie van Nederland.

Overigens is er nog voldoende rek om de economische activiteiten
uit te breiden. We hebben hier alles voorhanden, maar er zijn teveel
eilandjes die voor eigen succes gaan. Regie is op zijn plaats. Hierbij
denk ik aan een Economic Board, bestaande uit zo’n 20 bestuurders
van toonaangevende bedrijven en maatschappelijke, culturele- en
kennisinstellingen uit de regio. Met hun kennis, expertise en ervaring
leveren zij een bijdrage aan de ontwikkeling van de regionale
economie. De trekker van het Economic Board moet een gezaghebbend
onomstreden, onafhankelijk boegbeeld zijn, die de board om zich heen
verzamelt. En daarin is uiteraard en graag zelfs ook plaats voor één lid
van het Drechtstedenbestuur.”
Deze gedachte deelt Piet Hoogendoorn met Geert Jansen. Jansen
voerde in opdracht van het Drechtstedenbestuur en de (toen nog)
zes gemeenten een onderzoek uit naar de economische kansen en
bedreigingen van de Drechtsteden. Daarvoor voerde hij onder meer
gesprekken met de zes bestuurscolleges, het bedrijfsleven, andere
overheden en maatschappelijke partners. Hoogendoorn: “We zeggen
dat we een belangrijk maritiem centrum zijn, maar dat uit zich nog
te weinig in goede initiatieven en het benadrukken van onze sterke
punten. Het Economic Board moet een stip op de horizon zetten
en hierop beleid uitstippelen, heldere afspraken maken en die ook
naleven. Dat er in de regio een universiteit of een hogeschool komt
is een utopie. Dat is niet erg, want op nog geen half uur reizen zijn er
studiemogelijkheden genoeg. Wat wel belangrijk is, is dat er meer
kennisdeling gaat plaatsvinden. Kennisdelen en samenwerken en zo
innovatiekracht ontwikkelen, dat zou een mooie doelstelling zijn. Er
staat al veel op de rails, maar nu moeten we de volgende stap maken.
De werkloosheid in Dordrecht is 7.2%. Er is nog wel wat te doen.”

Piet Hogendoorn
Directievoorzitter Rabobank Drechtsteden
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Column dag uit het leven van...

Iris

Blaak

Aangenaam, mijn naam is Iris Blaak, 25 jaar oud en
werkzaam bij Letselschade.com in Papendrecht.
Ik ben woonachtig in het prachtige Rotterdam, maar kom
oorspronkelijk uit Twente. Inmiddels werk ik al bijna
drieënhalf jaar als letselschadejurist. Na mijn rechtenstudie
in Nijmegen ben ik direct begonnen met werken bij
Letselschade.com.
Als letselschadejurist werk ik uitsluitend voor slachtoffers en hun
nabestaanden. Ons kantoor is gespecialiseerd in letselschade en één
van de grootste onafhankelijke letselschadebureaus in Nederland.
Letselschade is de lichamelijke of geestelijke schade die iemand lijdt
als gevolg van bijvoorbeeld een verkeers- of bedrijfsongeval of een
medische fout. Een ander kan hiervoor aansprakelijk zijn. Het regelen
van een letselschadezaak is in de meeste gevallen een ingewikkeld en
emotioneel belastend proces voor het slachtoffer. Je krijgt te maken
met veel verschillende partijen en uiteenlopende belangen. Denk
bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen, arbeidsdeskundigen of
medisch specialisten. De praktijk leert ons dat de ‘schuldvraag’,
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de hoogte van de schade en de financiële vergoeding daarvoor tot
langdurige discussies leiden.
Het slachtoffer hoort naar mijn mening centraal te staan in het letselschadeproces en bij ons kantoor gebeurt dat ook. De ingrijpende
emotionele en financiële gevolgen zijn voor een slachtoffer vaak niet
te overzien. Het is aan mij als belangenbehartiger om het juridische
deel van het proces op mij te nemen en uiteindelijk een passende
schadevergoeding te realiseren. Dat ik daarbij op het persoonlijke vlak
ook veel voor mensen kan betekenen is een mooi en enorm leerzaam
aspect van ons werk.

Verslag van een maandag in januari:
06.30 uur

13.00 uur

Gaat de wekker en start mijn dag. Rond 07:45 uur zit ik in de auto
richting ons kantoor in Papendrecht. Als ik geen file heb ben ik
hier rond 08:15 uur. Vandaag is het gelukkig rustig op de weg
zodat ik mooi op tijd op kantoor ben.

Om 13:00 uur vertrek ik naar een cliënte in Noord-Brabant.
Ik ben hier al twee keer eerder op bezoek geweest. In deze zaak
is de laatste maanden veel gebeurd en cliënte heeft een enorme
psychische terugslag gekregen. Het is prettig om face-to-face
bij te praten en haar vragen te beantwoorden. Dit gaat makkelijker als je bij iemand thuis bent dan over te telefoon. Het
gesprek verloopt goed en rond 16:00 uur vertrek ik weer richting
Papendrecht.

08.30 uur
Vrijdagmiddag is er een nieuwe zaak binnengekomen in mijn
rayon (Noord-Brabant en Zeeland). Ik begin de dag met een
telefoontje naar deze cliënte en bespreek met haar het verdere
traject. Gezien de ernst van het letsel en omdat mevrouw volledig
arbeidsongeschikt is ten gevolge van het ongeval, plan ik voor
volgende week direct een afspraak bij haar thuis in. Vervolgens
lees ik de binnengekomen e-mails en werk ik de social media
accounts van het kantoor bij.

10.00 uur
Vandaag komen er twee nieuwe zaken binnen in mijn rayon. Een
zaak waarbij een heer op leeftijd letsel heeft opgelopen na een
val over een slecht onderhouden wegdek en een zaak waarbij
een vrouw nekklachten heeft opgelopen na een achteropaanrijding. Ik heb met beide slachtoffers telefonisch contact en
start deze zaken op door middel van een aansprakelijkstelling richting de betrokken verzekeraars. Verder spreek ik de
werkgever van één van mijn cliënten. Hij heeft mij verzocht
de loonschade die hij ten gevolge van het ongeval van zijn
werknemer lijdt, te verhalen op de aansprakelijke verzekeraar.

17.00 uur
Om 17:00 uur start ons maandelijkse vakoverleg. Alle letselschade-experts op ons kantoor zijn aanwezig bij het vakoverleg
en wij bespreken ingewikkelde dossiers, relevante jurisprudentie, ontwikkelingen binnen kantoor en in de branche. Het
vakoverleg eindigt rond 19:30 uur.

21.00 uur

Ik rij rond 20:00 uur weer richting Rotterdam en pak thuis
snel mijn sportspullen om nog een uurtje te crossfitten.
Het is heerlijk om na een drukke dag nog even flink
te sporten!

22.30 uur
Thuis

12.15 uur
Tijdens de lunch is er tijd om met collega’s (naast uiteraard
onze weekendverhalen) inhoudelijk te overleggen over lopende
zaken. Het is prettig om elkaars mening te horen over ingewikkelde dossiers en juridische vraagstukken.
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Only the Brave lanceert nieuwe
‘branding tool’
Pas als je precies weet wie je bent en waar je voor staat als organisatie
kun je jezelf een onderscheidende identiteit en positionering aanmeten.
Waar veel bureaus zich alleen richten op de laatste fase; identiteit en
positionering, begint Only the Brave echt bij de basis. Want zonder
heldere bedrijfs(kern)waarden, merkwaarden en de (interne) cultuurwaarden kun je nooit een succesvolle identiteit en positionering creëren.

positionering. Het canvas biedt handvatten om op de juiste manier
invulling te geven aan processen, beleid, strategie etc. Zowel in- als
extern.
Wil je weten waar jij met je organisatie staat binnen dit speelveld of
wil je meer weten over onze ‘B Branded tool, neem dan contact op met
Marloes Bax via 078 – 611 92 82 of marloes@onlythebrave.nl

Only the Brave helpt organisaties bij het bepalen en implementeren
van deze waarden. Dit doen we samen met de organisatie via onze
‘B Branded’ tool.
Het resultaat is een helder onderbouwd canvas waarin alle waarden
staan gedefinieerd en een brandbook waarin staat hoe men, via de
cultuurwaarden, hier intern invulling aan kan geven. Het document
wordt aangevuld met richtlijnen hoe om te gaan met de identiteit en

Van Leeuwen Buizen Groep als eerste
gecertificeerd voor nieuwe ISO 9001:2015
Kenmerkend voor de nieuwe norm zijn onder andere aspecten als context
analyse, stakeholder management en een betere risicobenadering. Peter
Rietberg, Bestuursvoorzitter Van Leeuwen Buizen Groep: “Als toonaangevende en innovatieve distributeur en specialist in stalen buizen en
buistoepassingen, hecht Van Leeuwen er belang aan voorop te lopen in
het voldoen aan deze nieuwe norm in kwaliteitsmanagement. Het past
daarnaast in ons streven om ons productaanbod en onze services te
voortdurend verbeteren.”

ISO 9001:2015
De opvolger van de norm ISO 9001:2008 is recent vrijgegeven.
Vernieuwingen betreffen onder andere aspecten als stakeholder
management, risicomanagement, documentatie en leiderschap.
Processen in de organisatie dienen continu te worden verbeterd en
bedrijven dienen nadrukkelijker te communiceren met hun stakeholders, zoals de klanten maar ook andere partners en leveranciers.
De organisatie wordt meer gezien als een entiteit die zich bewust is
van haar rol in de samenleving en de keten. De organisatie bedient
uiteraard haar klanten maar werkt ook met leveranciers samen om
processen te verbeteren en kosten te verlagen. Er wordt meer nadruk
gelegd op de directieverantwoordelijkheid. Naast het meten van de
prestaties van processen worden ook de risico’s gemeten
en geanalyseerd.
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Van links naar rechts: Peter Rietberg (bestuursvoorzitter Van Leeuwen), Ineke
Dezentjé Hamming-Bluemink (voorzitter FME), Paul Bokdam (Sales Director
Central Europe LRQA).

De International Accreditation Forum (IAF) en de International
Organization for Standardization (ISO) houden een overgangsperiode
van drie jaar aan, die eindigt in september 2018. Na september 2018
zijn certificaten op basis van ISO 9001:2008 niet meer geldig.

Sanderse is nu

‘tweede vrouw’ in het ASz
Anneke Sanderse-van der Weide is toegetreden tot de Raad van Bestuur van het Albert
Schweitzer ziekenhuis. Zij was tot december directeur van het Erasmus MC-Sophia
Kinderziekenhuis in Rotterdam. In Dordrecht vormt Sanderse een tweehoofdige Raad van
Bestuur met voorzitter Peter van der Meer.
“Ik heb er veel zin in”, zegt Sanderse. “Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft een steengoede reputatie op veel gebieden: kwaliteit, veiligheid, gastvrijheid, opleiden. Het enthousiasme spat van de mensen af. Ik ben zeer warm ontvangen en dat belooft veel goeds.” De
komst van Sanderse sloot vrijwel naadloos aan op het vertrek van bestuurder John Taks, in
wiens plaats zij is gekomen.
Zij en Van der Meer hebben eerder samengewerkt in Medisch Centrum Haaglanden. “We
kunnen op voorhand zeggen dat we elkaar volledig vertrouwen”, zeggen beiden. Van der
Meer roemt Sanderse als een ‘energieke verbinder’ en ‘een warm mens’. Sanderse gaat voor
het eerst een functie op bestuursniveau vervullen. “Het Sophia Kinderziekenhuis is een
prachtige organisatie waar ik veel heb geleerd. Nu ben ik aan deze stap toe.

Albert Schweitzer ziekenhuis verstevigt basis
glasvezelinfrastructuur met VitrumNet
GBZ gecertificeerd regionaal Breedband Drechtsteden glasvezelnetwerk vormt
belangrijke basis voor ICT infrastructuur
Het Albert Schweitzerziekenhuis met vestigingen in
Dordrecht, Zwijndrecht, Ridderkerk en Sliedrecht heeft
op 7 januari de bestaande relatie met VitrumNet voor
gebruik van het Breedband Drechtsteden glasvezelnetwerk verder uitgebreid. De glasvezelverbindingen van dit
volledig onafhankelijke en regionale glasvezelnetwerk
vormen daarmee een fundamenteel onderdeel van de
totale regionale ICT infrastructuur van de ziekenhuizen.
Het Breedband Drechtsteden netwerk is in 2005 ontstaan en bedient
onder het label VitrumNet een groot deel van de zakelijke glasvezelmarkt in de regio Barendrecht – Drechtsteden – Gorinchem – Leerdam.
Het is een volledig open netwerk waardoor de dienstverlening los staat
van de glasvezelverbindingen. VitrumNet (www.vitrumnet.nl) levert
zowel point-to-point dark-fiber verbindingen als volledig beheerde en
belichte verbindingen en VLANs. Het regionale netwerk is gekoppeld
met andere netwerken met een landelijke dekking waardoor zij zeer
hoogwaardige verbindingen kan leveren. Het netwerk is binnenkort
gecertificeerd als Goed Beheerd Zorgnetwerk (GBZ).
Wico van Helden, directeur van de Breedband Drechtsteden Groep, ziet
deze stap van het ziekenhuis als een belangrijke strategische stap,
waar maximaal gebruik gemaakt wordt van de kracht van het regionale

Anton Theunisse (Albert Schweitzer ziekenhuis, links) en Wico van Helden
(VitrumNet, rechts) tekenen begin januari de gezamenlijke overeenkomst

netwerk en bijbehorende dienstverlening. “De GBZ certificering, de
veiligheid van het netwerk, de hoge bandbreedtes en mogelijkheden voor
directe verbindingen met datacenters die VitrumNet biedt, sluiten goed
aan op de wensen en toekomstvisie van de Albert Schweitzer ziekenhuizen. Hiermee wordt de basis gelegd voor een verdere modernisering
van de ICT infrastructuur.”, aldus van Helden. Anton Theunisse, Manager
I&A van het Albert Schweitzer ziekenhuis, is blij dat na ruim twee jaar
plannen maken en voorbereiding deze stap gezet kon worden. “Wij
hebben voor dit jaar en volgend jaar veel projecten in de planning staan,
waar deze infrastructuur randvoorwaardelijk voor is. Het netwerk biedt
ons de mogelijkheid om alle locaties onderling en met datacenters te
verbinden met maximale veiligheid, bandbreedtes en redundantie. Het
geeft ons de mogelijkheid om de totale infrastructuur onder eigen regie
en architectuur op te zetten, zodat deze goed aansluit op onze plannen
en toekomst visie.”, aldus Theunisse.
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Drechtwerk en ACI samen

Social Joint Venture FrisFacilitair

Per 1 januari 2016 is FrisFacilitair gezamenlijk eigendom van Drechtwerk en de ACI-Groep. Zij vormen daarmee samen
een Social Joint Venture. Dat is een bedrijf dat eigendom is van meerdere partijen en een belangrijke sociale doelstelling heeft. In dit geval het bieden van werk aan mensen met een beperking.
FrisFacilitair is momenteel een BV van Drechtwerk, de Sociale
Werkvoorziening van de Drechtstedengemeenten, die succesvol en
gekwalificeerd diensten levert op gebied van schoonmaak, wasserij
en schilders. De ACI-Groep is geen schoonmaakbedrijf maar is een
toonaangevende partij in schadeherstel en reconditionering en onder
anderen actief in sloop, bouw-onderhoud, verhuizingen en (brand)
preventie. De activiteiten van beide organisaties bieden kansen op
synergie in bedrijfsvoering en dienstverlening.
Daarmee realiseren we een stevig versterkte zekerheid voor werkgelegenheid voor de huidige (grotendeels SW-) medewerkers. En wel op
de wijze die past in de huidige participatiemaatschappij en inclusieve
samenleving waarin we ook mensen met een beperking het liefste een
plek geven in het normale bedrijfsleven en in de reguliere samenleving.
De gesloten overeenkomst is bovendien voor beide partijen ook finan-

cieel voordelig. De samenwerking biedt kansen tot gezamenlijke groei
in werkgelegenheid, diensten voor klanten en rendement.
De sturing van het bedrijf komt primair bij de ACI-Groep te liggen.
Drechtwerk houdt zeggenschap op alle belangrijke onderwerpen met
betrekking tot de werkgelegenheid voor de huidige medewerkers, en de
toekomstige instroom uit de Participatiewet. De vorming van de Social
Joint Venture heeft op zichzelf geen consequenties voor de huidige
medewerkers. De huidige, ruim 120 mensen, zijn grotendeels blij met
deze ontwikkeling die nieuwe kansen biedt. De SW-medewerkers. De
huidige, ruim 120 mensen, zijn grotendeels blij met deze ontwikkeling
die nieuwe kansen biedt. De SW-medewerkers blijven, net als nu, in
dienst van Drechtwerk en gedetacheerd bij FrisFacilitair. De huidige
directeur van FrisFacilitair zal de directie blijven voeren.

“Het kan ook u overkomen!
Moet uw informatie achter slot
en grendel?”
Ransomware

Phishing

Hackers

Data-verlies

(Online) backup

Anti-Malware

Virus

Monitoring

Fysieke beveiliging

Cloud

Next Generation Firewall
Anti-Virus
Firewall

Informatiebeveiliging

Token

E-mailfilter

“Bewust van alle gevaren?
Bel ons...”

NexTecH wil een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve
ontwikkeling in de regio Zuid-Holland Zuid. Deze bijdrage bestaat uit het stimuleren van
kennisontwikkeling en het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch
hoger opgeleiden in de regio. Om ons doel te bereiken, stellen we financiële middelen
beschikbaar aan gevestigde techno-bedrijven en hun individuele medewerkers én aan
techno-starters; startende ondernemers en studentondernemers.

Ieder detail bekeken!
Hulsenboschstraat 3, 4251 LR Werkendam
Handelsstraat 4, 3371 XC Hardinxveld-Giessendam
(0184) 67 54 00 | www.aspect-ict.nl, info@aspect-ict.nl
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www.nextech-innovatie.nl

31 maart seminar WWZ in De kuip, Rotterdam

De (on)bedoelde effecten van het
nieuwe ontslagrecht
De vorig jaar ingevoerde WWZ heeft het arbeidsrecht ingrijpend
gewijzigd. Wat zijn de effecten van de wet tot nu toe? Dragen de
flex-maatregelen bij aan een fatsoenlijke arbeidsmarkt? Hoe gaat u om
met het nieuwe ontslagrecht? En is ontslag sneller, goedkoper, eerlijker
en eenvoudiger geworden?
De antwoorden op deze vragen en praktische tips geven wij u op
ons Arbeidsrechtseminar ‘De (on)bedoelde effecten van het nieuwe
ontslagrecht’.
Noteer de datum alvast in uw agenda en meld u aan via gonezen@
tenholternoordam.nl of via onze website.

Het is mogelijk collega’s en/of relaties aan te melden. In dat geval
ontvangen wij ook graag hun personalia (voornaam, achternaam en
mailadres).
Wij hopen u op donderdagmiddag 31 maart 2016 te mogen
verwelkomen in De Kuip Rotterdam.

Ten Holter Noordam advocaten

Joachim Piscator

-chroniqueur van het Dordtse bedrijfsleven
Binnen de redactie zaten we laatst een beetje te mijmeren over de digitale
revolutie. Dat alles zo snel ging, dat je het amper bij kon benen. Het was wel
handig en zo, maar er ging toch ook veel verloren. Zo’n e-mail bijvoorbeeld,
je hebt hem nog niet gelezen of je bent de inhoud al weer vergeten. Nee, dan
een ouderwetse brief. Lekker openscheuren met een briefopener, het papier
laten knisperen tussen je vingers en dan rustig de inhoud van het schrijfsel
consumeren. Of een boek, zei iemand, gewoon een ouderwets boek. Gedrukt
op mooi papier, met een fraaie omslag, waar je zo lekker in kunt bladeren! Wat
een fantastisch idee, riepen we allemaal. Zullen we eens kijken of we iemand
kunnen vinden die nog gewoon mooie boeken schrijft, gedenkboeken, of
jubileumboeken, of boeken waarmee een bedrijf zich presenteert. We gingen
op zoek en, wat denk je? Binnen onze eigen vereniging vonden we iemand
die dat kan. Jochum Visser, beter bekend onder zijn nom de plume Joachim
Piscator. Als schrijver van romans en verhalen heeft hij zijn sporen al verdiend.
Nu legt hij zich ook toe op boeken voor speciale gelegenheden. Bedrijven die
binnenkort iets te vieren hebben, hun roemrijke verleden willen belichten of
gewoon over een leuk relatiegeschenk willen beschikken, kunnen contact
opnemen met Jochum op zijn schrijversadres: piscator@xws4all.nl.

De redactie
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Samen Leven:

Syndion en bedrijven slaan handen ineen

om zorg mogelijk te houden
Veranderingen en bezuinigingen in de zorg hebben
gevolgen voor veel mensen. Ook cliënten van Syndion –
mensen met een handicap - ervaren dat. Daarom heeft
Syndion, met verschillende bedrijven en maatschappelijke
organisaties, op 1 februari de vereniging Samen Leven
gelanceerd.
Samen Leven wil voorkomen dat mensen die ondersteuning wensen,
maar waar zij geen toezegging voor krijgen, tussen wal en schip terecht
komen. De overheid zet steeds meer in op de participatiesamenleving: ieder mens heeft een verantwoordelijkheid in de samenleving.
Als iemand ergens hulp bij nodig heeft, hoeft dat niet altijd gedaan
te worden door een professionele kracht. Ook mensen in de eigen
omgeving kunnen iets betekenen.
Samen Leven verbindt de zorg, het bedrijfsleven en vrijwilligers aan
elkaar. Bedrijven kunnen met middelen, producten of diensten ondersteunen. Met hulp van vrijwilligers wordt Samen Leven zo financieel
haalbaar. Samen Leven organiseert ondersteuning voor individuen of
groepen, en biedt alternatieven of nieuwe activiteiten/projecten aan.
Bijvoorbeeld betaalbaar sporten, hulp bij het sorteren van post, of een
cursus gezond koken.

De leden van Samen Leven
Samen Leven is een vereniging met leden. Cliënten van Syndion en
andere mensen met een ondersteuningswens kunnen lid worden.
Daarnaast hebben bedrijven en maatschappelijke organisaties uit
de regio een lidmaatschap toegezegd. Tenslotte zoekt de vereniging
vrijwilligers om de projecten in de uitvoering te ondersteunen. Alle
leden kunnen ideeën indienen en stemmen op projecten.
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“Wij houden het voor mogelijk”
De start van Samen Leven is een antwoord op de veranderde zorg.
Uitgangspunt is dat ondersteuning mogelijk blijft, door met elkaar
verantwoordelijkheid te nemen. Syndion voelt zich enorm gesteund
door de bedrijven en organisaties uit het werkgebied van Syndion, die
zich aan de vereniging verbonden hebben. Een eerste project zal in het
eerste kwartaal van dit jaar al van start gaan. Hiermee lanceert Syndion
een uniek concept, dat de leden veel mogelijkheden kan bieden.

FourTOP ICT/Dataplace/VitrumNet
werken samen
Waarom? Als ICT dienstverleners hebben we de gebruiker echt wat te
bieden. Bedrijven zijn steeds meer afhankelijk van het internet voor
hun bedrijfsprocessen. Bedrijven met een snelle 1 op 1 verbinding
en een goed functionerend bedrijfsnetwerk dat veilig in de Cloud is
opgeborgen hebben de toekomst. Samen bieden we deze toekomst en
stellen bedrijven in staat om ongelimiteerd en flexibel door te groeien.
De combinatie van ICT dienstverlening, een lokaal datacenter en een
ongelimiteerd glasvezel netwerk maken dit mogelijk. Samenwerken is
de toekomst. Daarom!

VitrumNet b.v., Stationsplein 4J, 3331 LL Zwijndrecht, E-mail:
info@vitrumnet.nl Tel: 078-7620898
Dataplace, Van Coulsterweg 6, 2952 CB Alblasserdam, E-mail:
sales@dataplace.nl Tel: 088-3282752
FourTOP ICT, Veersedijk 111, 3341 LL Hendrik Ido Ambacht, E-mail:
sales@fourtop.nl Tel: 078-3030700

Informatieve bijeenkomsten over

datalekken bij FourTop
Jaap van Oord, eigenaar FourTOP ICT: ‘Meldplicht Datalekken
is zo’n marktontwikkeling waar elke ondernemer wat
mee moet.’
Als ICT Dienstverlener zien we dagelijks dat beveiliging steeds belangrijker wordt. Elke week passeren er nieuwsitems over cybercriminaliteit,
denk aan diefstal van bankgegevens. Om onze partners weerbaar te
maken tegen deze risico’s, organiseren we informatieve bijeenkomsten.
Als FourTOP geloven we dat delen van marktontwikkelingen Key is.
Vanaf 1 januari 2016 geldt de nieuwe wetgeving Meldplicht Datalekken,
die stelt dat bedrijven verantwoord moeten omgaan met persoonsgegevens. Zodoende hebben we de juiste partners uitgenodigd om onze
relaties te voeden met de juiste informatie.
ESET-Nederland, één van de vijf grootste software beveiligingsbedrijven
ter wereld, geeft een tastbaar kijkje in de wereld van cybercrime.
Beveiliging houdt echter niet op bij alleen goede beveiligingssoftware.
Sebyde geeft inzicht in deze nieuwe wetgeving en helpt bedrijven deze
te implementeren.
De aandacht voor de bijeenkomsten is groot. Wat we zien is dat veel
bezoekers met verbazing luisteren. Velen verlaten de bijeenkomst met
nieuwe inzichten, waar ze snel op willen anticiperen. ‘Hoe goed is mijn

ICT-beveiliging?’ ‘Weet ik wat er precies gebeurd met onze persoonsgegevens?’ Veel ondernemers waarderen het inzichtelijk maken van deze
marktontwikkelingen, zeker omdat de boetes erg hoog zijn, indien er
niet goed met persoonsgegevens wordt omgegaan.
Wilt u meer weten over deze bijeenkomsten of er zelf ook één
bijwonen, neem contact op met Douwe van de Graaf, FourTop
Automatiseringsgroep in Hendrik Ido Ambacht, 078 303 0700.
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Snijders,

technische groothandel in

hydrauliekslangen en accessoires
Snijders is servicebedrijf en technische groothandel in hydrauliekslangen en accessoires. Ons team werkt dagelijks aan hydraulische
oplossingen voor klanten door heel Nederland. Dat doen we al bijna 15
jaar lang.

Vakkundig advies
Met een assortiment van 22.000 artikelen kunt u bij ons terecht voor
alle denkbare aansluitdelen voor de hydrauliek en pneumatiek. Maar
Snijders is meer dan alleen een leverancier. We willen u altijd van
vakkundig advies voorzien en vinden de beste oplossing voor uw
situatie.

Heeft u vragen of wilt u advies over hydrauliek? Neem vrijblijvend
contact met ons op voor meer informatie of kom even langs bij onze
balie in Dordrecht.

Contactpersoon: Matthijs van Dijk
T +31 (0)78 – 618 14 55
E matthijs@snijders.nl
W  www.snijders.nl

Persoonlijk
Snijders gelooft in een persoonlijke aanpak. We denken met u mee om
u een adequate oplossing te kunnen bieden. Ook weten we hoe belangrijk continuïteit is in uw branche. Daarom zijn we 24/7 bereikbaar, zodat
we uw probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen.

Stolk’s Handelsonderneming
Stolk’s Handelsonderneming, sinds 1895 gevestigd aan de Veersedijk
223 in Hendrik Ido Ambacht, koopt en verkoopt metaalafvalstoffen
zoals ijzer (schroot), aluminium, koper en overige non ferro. Tevens
zijn wij gespecialiseerd in het slopen van schepen en andere (staal-)
constructies.
Particulieren zijn welkom om oude metalen bij ons in te leveren.
Daarnaast bieden wij bedrijven een snelle en gratis containerservice

voor de afvoer van al het metaalafval, vaak nog dezelfde dag en in ieder
geval binnen 24 uur.
Zowel particulieren, handelaren, midden- en kleinbedrijf alsmede bouw
en (maritieme) industrie worden tot onze klantenkring gerekend. Met
marktgerichte prijzen staat Stolk’s Handelsonderneming garant voor
een goede prijs voor metaal én directe betaling. Doordat wij aan het
water gelegen zijn is de inzet van duwbakken bij bijvoorbeeld werfopruimingen een extra service waarmee wij ons onderscheiden van andere
metaalrecyclers. Wij adviseren graag.

Contactpersoon; Wouter van der Zwaag
W www.stolkhandelsonderneming.nl  
T 078-6128000.
E wouter@stolkhandelsonderneming.nl
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ACCOUNTANTSKANTOOR

DEN HARING

Ondernemers in de Drechtsteden die een accountantskantoor zoeken
waar zij naast de administratie, jaarrekening en belastingaangiften,
ook terecht kunnen voor actieve advisering op velerlei gebied zijn
bij Accountantskantoor Den Haring aan het juiste adres. Persoonlijk
contact staat hoog in het vaandel.
Kwalitatief goede dienstverlening is een voorwaarde waaraan wij graag
voldoen. Dat blijkt ook uit het opleidingsniveau van ons team van 8
mensen (ondermeer 1 registeraccountant, 1 aankomend accountant-administratieconsulent en 2 spd-ers).
Naast onze eigen kennis en ervaring hebben wij een uitstekende
backoffice waar specialisten voor ons en onze klanten klaar staan.
Hierdoor kunnen wij alle facetten van een hedendaags accountantskantoor aanbieden en betaalt de klant deze specialisten alleen als zij nodig
zijn. Wij investeren graag in een duurzame relatie met bestaande en
nieuwe klanten en leveren kwalitatief goed werk voor een sterk concurrerende prijs. Van ZZP-er tot MKB-er, van non profit tot internationaal
opererende organisaties, allerlei ondernemers voelen zich al jarenlang
thuis bij ons kantoor.

Contactpersoon: Karel den Haring
E. kdh@denharing.nl
T 078 - 6549925
W www.denharing.nl

Meer doen in minder tijd

samen met Nedermeijer Office
Meer doen in minder tijd. Een veel geuite wens. In de hectiek wordt men geleefd door de
agenda en de waan van de dag. Herkenbaar voor velen en juist daar is winst te boeken. Door
strakke regie en optimaal gebruik te maken van de tools van Microsoft Office. Deelnemers
aan mijn trainingen zijn verrast over wat mogelijk is met Office en hoe dit helpt om de regie
terug te krijgen en overzicht te houden. Persoonlijke aandacht vind ik érg belangrijk, daarom
werk ik met kleine groepen of één-op-één. Naast trainer ben ik (vakinhoudelijk) coach voor
managementondersteuners om hun skills in efficiënt (samen)werken en stroomlijnen van
werkprocessen te optimaliseren. Én een slag te maken in de kennis van Microsoft Office. Ook
zet ik me in als virtual assistant voor managers en ondernemers, waardoor u met flexibele
inzet maximaal ondersteund wordt.
Ruim 25 jaar werk ik, vol passie, als managementondersteuner en PA bij regionale en landelijke organisaties binnen overheid en bedrijfsleven. Kennis en ervaring die ik sinds 15 jaar
vanuit Nedermeijer Office inzet bij mijn opdrachtgevers.
Ik hoop u de komende jaren van dienst te mogen zijn!

Contactpersoon: Wilma Nedermeijer
E wilma@nedermeijer.nl
T 06-11370997
W www.nedermeijer.nl
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BESTUUR

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

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

Barbara Keuzenkamp, secretaris
aris

bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl
tsteden.nl

Barbara Keuzenkamp, secretaris
Barbar
aris

bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl
bk
bkeuze
tsteden.nl

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

Portefeuille
Portefeuille
Dagelijks bestuur
Externe communicatie

Dagelijks bestuur
Teun Muller

Externe communicatie
Interne communicatie

Barbara Keuzenkamp
Teun Muller
Barbara Keuzenkamp
Barbara Keuzenkamp

Interne communicatie
Financiën

Barbara Keuzenkamp
Jacob Klink

Financiën

Teun Muller / Barbara Keuzenkamp
Jacob Klink
Teun Muller / Barbara Keuzenkamp

Arbeidsmarkt en Scholing

Arie van den Herik

André Boer
Arbeidsmarkt en Scholing
Arie van den Herik
Economie en Innovatie
Bert de Winter
André Boer
Wico van Helden
Economie en Innovatie
Bert de Winter
Bereikbaarheid en RO
Gert Jongeneel
Wico van Helden
Jacob Klink
Bereikbaarheid en RO
Gert Jongeneel
Netwerken en Ledenwerving
Nog in te vullen
Jacob Klink

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl

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

Arie van den Herik, bestuurslid
avandenherik@werkgeversdrechtsteden.nl
eden.nl

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

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

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

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

Gert Jongeneel, bestuurslid
lid
gjongen
gjongeneel@werkgeversdrechtsteden.nl

Gert Jongeneel, bestuurslid
lid
gjongen
gjongeneel@werkgeversdrechtsteden.nl

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl

Jacob Klink, Penningmeester
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl

Jacob Klink, Penningmeester
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl
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Bent u al ondernemer in Zwijndrecht
of Hendrik-Ido-Ambacht of nog niet?
Op zoek naar een nieuwe vestiging?
Bezig met het starten van een bedrijf?
Of wilt u contact met de gemeente?
Wij maken het verschil!
Als Accountmanager Bedrijven zijn wij uw aanspreekpunt
binnen de gemeente. Wij behartigen uw belangen, adviseren
u en zijn de spil tussen ondernemers en gemeente.
Wij ontmoeten u graag,
Gerard Keuzenkamp en Anouk van den Heuvel

Gerard Keuzenkamp

Anouk van den Heuvel

Gemeente Zwijndrecht

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

G.Keuzenkamp@zwijndrecht.nl

a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl

Tel 078-770 3578

Tel 078-770 2364

Mob 06-18301312

Mob 06-57559238

www.zwijndrecht.nl

www.h-i-ambacht.nl
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Trade
marketing

Sales

Groothandel

Marketing

Retail
Consument

Integratie
Marketing en Sales
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Thuis in
Trademarketing en Sales

Professionaliseren
klantgesprekken

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

