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VAN DE VOORZITTER

Teun Muller roept op tot actief meedenken
Geheel volgens traditie luidde Werkgevers Drechtsteden het nieuwe jaar in met een nieuwjaarsborrel. De beste wensen
voor 2017 werden dit jaar op 12 januari overgebracht op de locatie van stichting MEE Plus Ondersteuning en Beheer in
Hendrik-Ido-Ambacht.

Scheidend voorzitter Teun Muller droeg voor de

voor het vrachtverkeer van de brug bij Gorinchem bleek

laatste keer zijn nieuwjaarsrede voor. “Ik heb al mijn

maar weer eens hoe gevoelig en aan het eind van de

nieuwjaarsredes vanaf 2008 nog eens teruggelezen

capaciteit onze wegverbindingen zijn.”

en gezocht naar trends en overeenkomsten.

Muller riep de aanwezigen op om voor de verdere

Al in 2010 gaven we aan dat het van groot belang

ontwikkeling van de regio actief mee te denken en

is dat er een economische visie voor onze regio

ideeën via Werkgevers Drechtsteden in te brengen

ontwikkeld moest worden en dat een actieve regionale

bij de Economic Board. Muller: “Helaas zijn niet alle

ontwikkelingsmaatschappij noodzakelijk was.

ontwikkelingen positief. De lage brandstofprijs pakt

Soms duurt het wat langer, maar de Economic Board is

zeer negatief uit voor de maritieme maakindustrie.

nu een feit en onze regio is aangesloten bij Innovation

We zijn dan ook de afgelopen tijd geconfronteerd met

Quarter. Natuurlijk betekent dit nog niet dat één en

grote ontslagen.

z.o.z pagina 4.

ander is bereikt, maar het begin is er. Vanaf het begin
hebben we aandacht gevraagd voor het onderwijs en

INHOUDSOPGAVE

de arbeidsmarkt. Ook hebben we alle initiatieven voor
het ontwikkelen van hbo onderwijs in de regio sterk
ondersteund. Onderwijs, en met name de koppeling
naar het bedrijfsleven, is volgens ons van groot belang.
Mobiliteit komt in alle stukken eveneens als belangrijk
naar voren. Ik wil wel in herinnering brengen dat wij,
Werkgevers Drechtsteden, een grote aanzet hebben
kunnen geven in de realisering van de aansluiting
A16 – N3. Alleen al door ons te melden bij RWS als
belangenbehartiger van het bedrijfsleven heeft denk ik
geholpen in de beslissingen die hierover genomen zijn.”
Nog steeds vraagt Werkgevers Drechtsteden aandacht
voor mobiliteit. “Recentelijk is gebleken dat de ruit van
snelwegen om onze Drechtsteden, A15, A27, A59 en A16,
zeer gevoelig is. We hadden al dagelijks files op de A15
in beide richtingen bij Sliedrecht, maar met de afsluiting
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Maar ik wil vooral waarschuwen voor de indirecte

niet veel harder hierin opstellen?” vroeg Muller zich af.

gevolgen van deze ontwikkeling in het aanleverend

Hij besloot toch met een positieve noot. “In 2008, bij mijn

bedrijfsleven, want ook bij deze bedrijven zal de

start als voorzitter van Werkgevers Drechtsteden, gingen

verminderde vraag leiden tot een lagere productiviteit.

we de recessie in. Sinds vorig jaar kunnen we zeggen

We moeten daarom met elkaar nieuwe dingen zien

dat we weer uit het dal aan het klimmen zijn. Ook het

te ontwikkelen. Verder is het niet te accepteren dat

aantal ingeschreven werkzoekenden neemt af en hoewel

Dordrecht geen deel meer uitmaakt van de belangrijke

onze regio nog achterblijft bij de landelijke tendens, geeft

spoorverbindingen. Ik vind dat de Drechtsteden

dit hoop voor de toekomst. Ik wens u dan ook een goed

rechtstreeks via Dordrecht gekoppeld moet worden aan

en voorspoedig 2017 toe, met de wens dat het u en uw

het intercitynet. Wij geen intercityverbinding, dan ook

bedrijven veel voorspoed zal brengen en voor een ieder in

geen gevaarlijke treinen door ons gebied. Moeten we ons

privé een goede gezondheid.”

DRECHTSTEDEN
ONDERNEEMT
Bent u ondernemer in de Drechtsteden en wilt u in contact
komen met de gemeente? Bent u bezig met het starten
van een bedrijf of heeft u vragen over bedrijfshuisvesting,
bestemmingsplannen of vergunningen?
Wij helpen u graag verder!
Als Accountmanager Bedrijven zijn wij uw aanspreekpunt binnen de gemeente.
Wij behartigen uw belangen, adviseren u en zijn de spil tussen ondernemers en gemeente.
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Rondetafelgesprek

‘Duurzaamheid is leuk
en het levert geld op’
Met de ondertekening van de ‘deal pilots regionale energiestrategieën’ zetten de Drechtsteden flink in op het verduurzamen van de energievoorziening. Zij werken daarvoor een regionale energiestrategie uit voor de korte en de lange
termijn. Tijdens het rondetafelgesprek praten we hierover met Jacqueline van Dongen, wethouder van de gemeente
Zwijndrecht en lid van het Drechtsteden bestuur, Ignas Janssens, Sustainability Officer bij koffie Pelican Rouge coffee
roasters, Jurgen Everaars, Project Developer bij HVC afval en energiebedrijf, Arie Baars, directeur bij eNeef en Bert de
Winter eigenaar van Bureau BM en tevens bestuurslid van Werkgevers Drechtsteden.
Drechtsteden als pilotregio
Als gespreksleider neemt De Winter het woord om uit te leggen
dat de regio Drechtsteden als pilotregio is geselecteerd om
op regionaal niveau stevig in te zetten op de energietransitie.
Energietransitie is een beleidsplan van de overheid om van
fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen
zoals zonne- en windenergie over te stappen. Volgens dit plan
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moet Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van
Europa zijn en in 2050 moet er in Nederland nauwelijks nog CO2
worden uitgestoten. Om zo veel mogelijk over te stappen naar
duurzame energiebronnen maken de Drechtsteden gebruik van
een breed netwerk van energiepartners, kennisorganisaties
en maatschappelijke partijen. Maar ook inwoners, bedrijven

en instellingen zijn betrokken. Gegrepen door duurzaamheid
neemt De Winter namens Werkgevers Drechtsteden plaats in
de adviesraad. “Om landelijk aan de afgesproken Europese
klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen, is het noodzakelijk voor de pilotregio’s dat zij ervaringen kunnen opdoen. De
andere regio’s maken hier gebruik van, zodat de regionale en
nationale strategieën beter op elkaar worden afgestemd en
uiteindelijk alle regio’s een energiestrategie hebben. Er ligt
nu een bedrag van 100 miljoen euro aan subsidie klaar om
projecten gerelateerd aan energietransitie financieel te steunen.
Ik ben bang dat we de doelstellingen niet gaan halen als we
niets doen.”

Handhaving
Jacqueline van Dongen onderstreept dat ‘niets doen’ een grote
schaarste aan fossiele brandstof tot gevolg heeft. “Wil je
dat er in 2050 in Nederland nauwelijks nog CO2 wordt uitgestoten zal je nu moeten beginnen om iets met elkaar te doen.
Niet iedereen is er mee bezig dus zonder slagkracht ga je het
niet redden. Het is per bedrijf verschillend, maar ik bespeur
nogal wat gebrek aan urgentiebesef.” Ignas Janssens denkt
dat er meer nodig is dan een financiële drive. “Om bedrijven
te verplichten zich aan afspraken omtrent duurzaamheid te
houden is er ook een stuk handhaving nodig. De overheid kan
mooie plannen hebben, echter bedrijven hebben te maken met
veel andere prioriteiten, waarbij energiebesparing vanuit een
puur financiële benadering niet altijd een topprioriteit is.” Hij
adviseert bedrijven voordat ze hieraan beginnen eerst eens
goed te kijken naar de Trias Energetica, een driestappenstrategie om tot een energie efficiënte bedrijfsvoering te komen.
Ook Jurgen Everaars benadrukt dat samenwerken het middel
is om stappen te maken. “We werken nu te gefragmenteerd
om het einddoel te behalen. Dat moet doorbroken worden,
maar dat gaat niet vanzelf. Een goede regel- en wetgeving zou
helpen, alleen dat kan ook weer tegen je werken.” Hij licht toe:
“HVC heeft warmtenet ontwikkeld. Met de warmte die vrijkomt
bij het verbranden van restafval verwarmen wij woningen
en gebouwen. Zo kan er veel energie bespaard worden. Veel
gemeenten willen overschakelen op warmtenet, zo ook in
Sliedrecht. Maar omdat we hier tegen een aansluitplicht van
gasnet aanliepen heeft het bijna vijf maanden lobbywerk gekost
- tot aan de provincie aan toe - om 90 woningen het komende
jaar aan te sluiten op warmtenet. De wetgeving is nu vaak nog
ingericht op gas en niet op een warmteplan.” Jacqueline van
Dongen: “Dit is een typisch voorbeeld waarbij de regelgeving
het doel in de weg staat en dat moeten we voorkomen willen we
nieuwe fossiele energievragen ontmoedigen.” Ignas Janssens:
“De ontwikkelingen gaan zo snel dat het lastig is om die te
blijven volgen voor de overheid. Ik snap dat er wet- en regelgevingen moeten zijn, het kan bedrijven echter ook ontmoedigen.”

Volhoudbaarheid
Het valt Arie Baars op dat duurzaamheid door velen wordt
benaderd vanuit het negatieve. “Nederlanders kijken vooral
naar de eerste vier letters van duurzaamheid, het hoeft echter
helemaal niet duur te zijn. Duurzaamheid is leuk en het levert
geld op! De grootste successen behaal je vaak al in het begin
terwijl je in de rapportage vaak terugleest: we lopen nog achter
op de prognose. Je kunt toch ook zeggen: we zijn op de goede
weg.” Van Dongen: “Persoonlijk spreek ik liever van volhoudbaarheid, zoals ze dat in Zuid-Afrika zeggen.” Ze pleit ervoor
om in een gedeelde samenspraak naar oplossingen toe te
werken. Ze noemt als voorbeeld de Nul op de Meter woningen
waarbij de verhuurders en gemeenten nog voor de oplevering
een gezamenlijk plan zouden moeten ontwikkelen. “Alvorens
huurders een woning betrekken zou de woning al energiezuinig
moeten zijn. Zo halen we de doelstelling beter en helpen we
inwoners te besparen op de energiekosten.” Arie Baars merkt
op dat Nederland een aardige inhaalslag te maken heeft. “In
2002 was Nederland nog het slimste jongetje van de klas als
het gaat om het gaat om de energieprestatieregelgeving (EPB)
voor nieuwbouw en renovatie. Nu lopen we achter de feiten aan
omdat er niets gedaan is aan de naleving van de regeling.”

Energiecommissaris en -loket
Bert de Winter refereert aan het speerpuntenboekje van
Werkgevers Drechtsteden waarin de WD politieke partijen
vraagt de speerpunten te verwerken in hun programma’s en er
de komende jaren met de colleges ook daadwerkelijk uitvoering
aan te geven. “Bij alle punten hebben we mooie vorderingen
geboekt, vooral de samenwerking tussen de overheid en het
bedrijfsleven heeft hieraan bijgedragen. Ook met energietransitie is het tijd om mooie stappen te maken. De vraagstukken
fungeren als een mooie katalysator om al die dingen die we
belangrijk vinden meer in balans te brengen. Denk aan bereikbaarheid, wonen, werken en milieu.” Ter illustratie verwijst hij
naar een project dat loopt in Haarlem waarbij pakketjes met
elektrische wagens bezorgd moeten gaan worden. “Hierbij
komt alles samen: minder fijnstof en energieverbruik, een beter
woonklimaat en het levert bovendien meer werkgelegenheid op.
Volgens de Winter is dit ook een mooi project voor ondernemers
om op te pakken in de Drechtsteden.
“Er ligt 100 miljoen euro klaar. Hoe kunnen we ondernemers
aanwakkeren?” Ignas Janssens ziet een mooie rol weggelegd
voor een Energiecommissie of -commissaris – net zoals Ruud
Koornstra die hiervoor landelijk aangesteld is - waarbij mensen
in de regio op één centraal punt terecht kunnen. De energiecommissaris heeft een coachende functie en is op de hoogte van
wat er zich in de rest van Nederland afspeelt. “Waarom zouden
we het wiel voor de tweede, derde of vierde keer uitvinden
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terwijl er in andere gemeenten, zoals Haarlem, al mooie dingen
gebeuren.” Everaars komt met een andere praktische oplossing.
“Wat mij betreft komt er een energieloket in de Drechtsteden,
waar bedrijven en consumenten terecht kunnen met al hun
energievragen. In de praktijk komt er namelijk veel voor kijken
als je energie wilt besparen.”

Bruggetjes leggen
Een energiecoach ziet Van Dongen wel zitten, zeker om
bewoners te adviseren over energiezuinige gebouwen. “De
vragen die komen uit de samenleving en het bedrijfsleven
moeten we adequaat en snel kunnen beantwoorden. Bovendien
moeten we ondernemers laten weten dat er subsidie beschikbaar is om energietransitie in gang te zetten. Die subsidie is ook
nodig om te leren van de praktijk, ook van falende kennis kun
je leren. Daarnaast kan de Economic Board ervoor zorgen dat
mensen in beweging komen. Er zijn zoveel mooie innovatieve
ideeën en nieuwe benodigdheden voorhanden. Het stenen
tijdperk is niet gestopt omdat er geen stenen meer waren, maar
omdat er nieuwe materialen beschikbaar kwamen.” Jurgen
Everaars onderstreept dit. “Omdat we afvalverbranding niet
tot in lengte van dagen kunnen blijven uitvoeren hebben we

ons verdiept in Geothermie ofwel aardwarmte. In de gemeente
Den Haag is er een bron geboord voor de verwarming van een
woonwijk. Als eerste stad in Nederland gebruikt Den Haag diepe
aardwarmte voor de warmtevoorziening van een woonwijk.
Een prima vervanging voor het gasnet.” Ook eNeef heeft een
innovatief systeem ontwikkeld. Arie Baars: “De eNeef is een
gebouwbeheersysteem met een unieke, vermogens gestuurde
zoneregeling, die direct bespaart. Het berekent de warmtevraag
per zone en communiceert deze met de warmtebron. Hierdoor
wordt er nooit meer warmte aangemaakt dan nodig is, waardoor
het hele gebouw comfortabel verwarmd wordt tegen minimale
kosten.” Volgens Baars zouden ondernemers aangespoord
worden door meer succesverhalen te delen. De Winter stemt
hiermee in. “Het ontbreekt nog aan communicatie. We zijn te
veel op onze eigen eilandjes bezig en vergeten om daar bruggetjes tussen te leggen. Als we ondernemers in de regio beter
informeren en laten zien dat je met energietransitie ook geld
kunt verdienen, komen we veel verder.”
Bert de Winter heeft namens het WD bestuur energie in zijn
portefeuille.
Heeft u suggesties of vragen dan kunt u hem bereiken via:
0184-425509 of bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl

Wilt u ook in het oog springen in Slagkracht?
We bieden u daar graag alle gelegenheid toe. Naast de vaste
rubrieken: terugblik op de bijeenkomsten, informatie uit de
Drechtsteden, etc. hebben we ook ruimte voor het plaatsen
van advertenties. Dit is alleen voorbehouden aan onze leden.
Slagkracht heeft een uitgave van 400 stuks per editie en wordt
gelezen door de WD leden, bestuurders, Kamer van Koophandel en
andere relevante (werkgevers)organisaties uit deze regio.
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Indien u in alle vier de edities een advertentie plaatst krijgt u 10%
korting op het totaalbedrag. U heeft al een advertentie voor €140,Voor plaatsing van een banner op de website heeft u de mogelijkheid om per maand, kwartaal of jaar te adverteren.
Kijk op www.werkgeversdrechtsteden.nl/pagina/adverteren.
Neem contact op met het secretariaat en wij verschaffen u alle
benodigde informatie 078-6390033 of
wd@werkgeversdrechtsteden.nl.

Interview
ANOUK VAN EEKELEN

WETHOUDER GEMEENTE PAPENDRECHT

‘De Drechtsteden
bieden een leuke,
dynamische en
bijzondere
werkomgeving’
Sinds september 2016 is Anouk van Eekelen wethouder Economie, Centrum en Financiën voor de gemeente Papendrecht
en lid Drechtstedenbestuur met de portefeuilles Economische profilering en Acquisitie. Wij vroegen naar haar indrukken
en ervaringen die ze het eerste halfjaar in de Drechtsteden heeft opgedaan.
“De Drechtsteden bieden mij een leuke, dynamische en
bijzondere werkomgeving. Ook de combinatie van wethouder en
bestuurslid bevalt goed. Het geeft een extra dimensie aan mijn
baan als lokaal wethouder,” begint Van Eekelen.

Elkaar versterken
Ze geeft aan dat de belangen van de gemeente Papendrecht
en de Drechtsteden in elkaars verlengde liggen en dat de
gemeenten afzonderlijk vruchten plukken van de onderlinge
samenwerking. Ze legt uit: “Op sommige vlakken kom je als
gemeente veel minder ver dan als je dat met elkaar doet. We zijn
inmiddels zo op elkaar ingespeeld dat er absoluut geen sprake
is van onderlinge concurrentie, we versterken elkaar alleen
maar.” Een voorbeeld hiervan is DEAL! Drecht Cities, die namens
de gezamenlijke Drechtstedengemeenten de economische
promotie en acquisitie voor het gebied verzorgt. “Met deze
constructie trekken we veel meer bedrijven aan, met een
sterkere economie en meer werkgelegenheid tot gevolg.” En er
zijn meer voordelen, meent Van Eekelen. “Op zoek naar gerichte
oplossingen denken we met elkaar mee en ondersteunen we
elkaar. Neem de verschillende ontslagrondes bij een aantal
grotere bedrijven in de regio. Dat raakt ons allemaal, ook in
de omliggende gemeenten zijn er inwoners werkzaam bij die
bedrijven. Logischerwijs steek je dan je hand uit om elkaar te
helpen. Net als bij de bedrijven die het op dit moment moeilijk
hebben door bijvoorbeeld de olieprijzen.”

Ander soort DNA
“Wat mij de afgelopen periode is opgevallen? Ik kom uit een
andere omgeving en ik merk dat dit gebied zich kenmerkt
door een zekere bescheidenheid. Men werkt keihard, maar

er wordt nauwelijks uitgedragen wat men doet en wat dat
voor anderen kan betekenen. Omdat ik over een ander soort
DNA beschik, zie ik het als een uitdaging om te helpen hier
verandering in aan te brengen.” Want de Drechtsteden hebben
volgens Van Eekelen genoeg te bieden. “Het is een bijzondere
omgeving die nog meer aandacht mag trekken. Naast dat we
ons onderscheiden als maritieme topregio zijn er nog zoveel
mooie bedrijven en bedrijfstakken aanwezig.” Met de komst van
de Economic Development Board ziet Van Eekelen volop kansen
voor het verder versterken van de economie in de Drechtsteden.
“Het verhogen van de werkgelegenheid, het verbeteren van
het vestigingsklimaat en het beter zichtbaar maken van de
onderwijsmogelijkheden zijn zaken die het Drechtstedenbestuur
belangrijk vindt en die door de Economic Development Board
aangepakt kunnen worden.”

Zoek ons op!
In de afgelopen periode heeft Van Eekelen al diverse
gesprekken met ondernemers en (bestuurs)leden van
ondernemersverenigingen gevoerd. “De lijnen zijn kort en
dat is fijn. Bedrijven doen veel zelf, maar als het erop aan
komt, zijn zij ook bereid om constructief mee te werken ter
versterking van de economie in de regio. We hebben op deze
manier al veel gezamenlijk bereikt zoals de aanpak van een
betere bereikbaarheid van de Drechtsteden via de A15, A16
en N3. Hoe meer we de krachten van het bedrijfsleven, het
onderwijs en de politiek bundelen, des te meer kans we hebben
dat we gaan vliegen.” Tot besluit doet Van Eekelen een oproep
aan het bedrijfsleven. Ze zegt: “Zoek ons op! Er zijn zoveel
mogelijkheden waarbij we bedrijven kunnen ondersteunen.
Denk aan het MKB-Katalysatorfonds, InnovationQuarter en de
Duurzaamheidsfabriek.”
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TERUGBLIK OP BIJEENKOMSTEN

Chocoladeletters op het ontbijtseminar
Op 7 december was er weer een grote groep ondernemers naar het Postillion Hotel in Dordrecht gekomen voor
het inmiddels traditionele ontbijtseminar. Dat is inmiddels voor de tiende keer georganiseerd door Werkgevers
Drechtsteden samen met Drechtsteden Business en EY (Ernst & Young).
De opzet was iets aangepast, het ontbijt werd geserveerd
aan ronde tafels zodat de deelnemers tegelijkertijd konden
ontbijten en de presentaties volgen. Walter Borsje opende
het seminar rond 8 uur en gaf eerst het woord aan Theodoor
Huiskes. Hij is partner in de algemene praktijk bij Ernst & Young
Belastingadviseurs en ging in op actuele ontwikkelingen in de
vennootschapsbelasting. Hij legde onder andere uit dat veel
maatregelen in losse wetten zijn opgenomen en niet meer zoals
eerst in één verzamelwet. Er staan veranderingen op stapel bij
de Vrijgestelde Beleggingsinstelling. Dat is een rechtspersoon
die is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Daar wordt best
regelmatig gebruik van gemaakt maar er komen nu veranderingen waardoor het belastingvoordeel kleiner wordt (een hoger
forfaitair rendement en daardoor een kleiner belastingvoordeel). Verder zette Theodoor zijn verhaal ook in internationaal
verband. Veel maatregelen zijn namelijk bedoeld om belastingconstructies in internationale structuren te bestrijden.
Daarnaast gaat er het nodige gebeuren met de, in de eigen B.V.,
opgebouwde pensioenen van de directeuren grootaandeelhouder. Daar mag dan niet meer verder in worden opgebouwd
en er komen keuzes wat met het opgebouwde pensioenvermogen te doen: afkopen, omzetten in een oudedagsverplichting of op pensioendatum in jaarporties uitkeren wat er al
opgebouwd was. Er valt niet één op één te zeggen wat de beste
oplossing is, dat hangt echt van de persoonlijke situatie af en
dus is een persoonlijk gesprek met een adviseur nodig.
Daarna kreeg Jan-Bertram Rietveld, partner bij de adviesgroep
Human Capital, het woord. Hij illustreerde zijn betoog zoals
we van hem gewend zijn met veel praktische voorbeelden. Die
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gaven meteen ook aan hoe ingewikkeld de regels zijn. Als je als
werkgever aan je personeel met Sinterklaas een chocoladeletter
geeft en ze eten die op kantoor op, dan is dat een consumptie
op de werkplek en onbelast voor de loonheffing. Maar als ze
hem mee naar huis nemen is hij belast. Dan als directie maar
privé betalen? Nee, dat helpt ook al niet want het personeel
krijgt hem vanwege hun functie bij het bedrijf.
Ook gaf hij aan dat verschillende nieuwe regelingen in
aparte wetten met fraaie namen worden opgenomen
zoals de Wet Tegemoetkoming Loondomein en de Fiscale
Vereenvoudigingswet. Jan-Bertram ging nog in op de nieuw
ingevoerde Wet DBA waar veel zzp-ers en de bedrijven die hen
inlenen, last van hebben. Maar er zijn ook mogelijkheden, zo
kun je als je weet dat een werknemer die ziek is en niet meer
arbeidsgeschikt zal worden al op een eerder moment dan na 2
jaar een WIA aanvragen waardoor er eerder dekking voor die
loonkosten kan worden gekregen.
Zo waren er iets na half 10 heel wat nieuwtjes de revue
gepasseerd. Walter bedankte alle aanwezigen voor hun komst.
Verdere informatie is bij hem te verkrijgen:
walter.borsje@nl.ey.com of 088-4078541.

Theodoor Huiskes

Walter Borsje

Jan-Bertram Rietveld

bezoek aan Kinepolis

Op 16 februari 2017, de dag voor de eerste verjaardag van
Kinepolis Dordrecht, ontving gastheer Michel van Keulen het
Secretaresse Netwerk van Werkgevers Drechtsteden in het
prachtige Café+ met uitzicht over het water. Daarna gingen we
met de groep van zo’n dertig dames naar de bioscoopzaal.
Wieske Welbedacht van Werkgevers Drechtsteden maakte als
eerste gebruik van het reusachtige scherm (ruim 13 x 5,5 m) om
iedereen te verwelkomen. Daarna was het de beurt aan Wico
van Helden, directeur van Wididi en VitrumNet. Hij vertelde kort
over de gedeeltelijk besloten website van het Secretaresse
Netwerk van de WD: www.secretaressenetwerkwd.nl. Met name
over alle mogelijkheden die er zijn en hoe je deze optimaal kunt
benutten.
Wilma Nedermeijer van Nedermeijer Office overdonderde
ons daarna uitgebreid met haar sprankelende presentatie
“Digitalisering: vriend of vijand? Verborgen geheimen over

Office!” Wat geweldig om de enorme ontwikkelingen binnen
het vak van secretaresse over de afgelopen decennia in (mega)
beeld te zien èn horen. Wilma deelde ook veel tips en trics over
Office, die druk werden vereeuwigd door de deelneemsters,
zodat iedereen meteen veel tijd kan gaan besparen. Dus als je
er niet bij kon zijn: je hebt echt iets gemist! Maar gelukkig geeft
Wilma diverse trainingen, een mooie investering in jezelf. Tip
vooral je baas over zo’n origineel cadeautje voor secretaressedag op 20 april ;-).
Velen zullen dat ongetwijfeld meteen gedaan hebben, want er
waren opvallend veel leidinggevenden van de deelneemsters
bij de gezamenlijke broodmaaltijd in Cafe+. En natuurlijk nog
veel meer leden van de Werkgevers Drechtsteden, die ook de
privévoorstelling van de film “The Founder” wilden zien.
Weer terug in de zaal vertelde Michel ons over de zeer diverse
mogelijkheden van Kinepolis voor evenementen. Daarna
bekeken we samen het biografisch drama over het leven van
Ray Kroc, die zich omhoog werkte van verkoper van milkshake
mixers tot eigenaar van McDonald’s en hoe hij vervolgens van
McDonald’s een van de grootste restaurantketens ter wereld
maakte. Marcel Winkelman van DRV sloot de film af met wijze
woorden en ging nog in gesprek met de zaal. Tenslotte was het
tijd voor de gezellige borrel als afsluiting van deze geslaagde
bijeenkomst.
Carolien Disse
VitrumNet

WD te gast in Kinepolis bij the Fouder
Donderdagavond 16 februari kwam de WD bijeen, in combinatie
met het Secretaresse Netwerk, in Kinepolis in Dordrecht. Een
prachtig stukje Dordrecht met Villa Augustus, het Energiehuis
en de nieuwe bioscoop vlak bij elkaar. Na een broodje en
een kop soep te hebben gegeten, mochten we de trappen op
richting zaal 6. Daar vertelde Michel van Keulen, B2B manager
van Kinepolis ons kort iets over de mogelijkheden die Kinepolis
biedt voor het houden van business events. Toen gingen de
lichten uit en keken we vanuit de comfortabele stoelen naar de
film The Founder met in de hoofdrol Michael Keaton. Het verhaal
van McDonalds is redelijk bekend, Michael Keaton weet de rol
van Ray Kroc goed neer te zetten. Tijdens de discussie na afloop
van de film, onder leiding van Marcel Winkelman van DRV, bleek
maar weer dat succes ook heel veel afhangt van de mogelijk-

heden die op je pad komen en de mensen die je daarbij kunnen
helpen. De broers McDonald hadden een kans laten liggen die
slim opgepakt werd door Ray Kroc. Dat de broers daardoor het
grote geld misliepen was aan de ene kant wel een beetje sneu,
maar in de film werd wel duidelijk dat Ray Kroc al zijn energie
heeft gestoken in de uitbreiding van de hamburgerketen en
daardoor als winnaar uit de bus kwam. De film geeft duidelijk
een tijdsbeeld uit de jaren ’40-’50 weer. Als vrouwelijke ondernemer anno 2017 is het maar moeilijk voor te stellen dat je als
vrouw zo passief thuis blijft zitten. Na afloop werd er in de foyer
nog lang en gezellig nagepraat.
Winanda Spruijt
Internorm RVS BV - Alblasserdam
11

Van de bestuurstafel

A15 bij Drechtsteden wordt breder

Minister Schultz
en regio
pakken hardnekkig
fileknelpunt aan
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), gedeputeerde Floor Vermeulen en Hans Tanis, portefeuillehouder Verkeer & Vervoer van Drechtsteden zijn overeengekomen om de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbreden. De belangrijke weg waar veel (vracht)verkeer van en naar de Haven van Rotterdam gebruik van maakt, krijgt 2×3
rijstroken en een weefvak op de Noordbaan.
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De minister heeft in Papendrecht het belang van de wegverbreding onderstreept. “Dit traject komt nu in beide richtingen voor
in de Filetop50. Met de verbreding van de weg zorgen we voor
een betere doorstroming van het verkeer en ontlasten we het
onderliggende wegennet.”

Flinke financiële bijdrage uit de regio
Rijk en regio trekken samen de benodigde 15 miljoen euro uit,
de regio betaalt 6,6 miljoen euro en het Rijk 8,8 miljoen euro.
Het Tracébesluit voor de wegverbreding wordt volgend jaar
vastgesteld. De extra rijstroken worden tussen 2018 en 2020
opengesteld voor het verkeer.
Gedeputeerde Floor Vermeulen benadrukt het belang van de
wegaanpassingen: “De aanpak van de A15 bij de Drechtsteden
is een goede eerste stap in de verbetering van de A15 corridor.
De A15 speelt een belangrijke rol in het goederenvervoer van
de Rotterdamse haven naar onder andere Duitsland en heeft
tevens een belangrijke regionale functie. De bereikbaarheid van
Drechtsteden wordt ook beter. Dat biedt kansen voor verdere
economische ontwikkeling.”

Onze voorzitter Teun Muller heeft de minister een
boeket aangeboden om haar te bedanken voor de
maatregelen die nu genomen gaan worden, extra
strook bij Sliedrecht, maar haar ook gezegd dat we
daarmee nog niet klaar zijn. De gehele weg moet met
meerdere rijbanen worden uitgebreid en het bloemetje
was vast een voorschot op de andere werkzaamheden
die nu gepland moeten gaan worden. “Ik heb haar
uitvoering gewezen op het belang van de A15, zowel als

Minder files en minder sluipverkeer
De A15 is een belangrijke regionale verbinding in Zuid-Holland
en een belangrijke achterlandverbinding voor de Haven van
Rotterdam. De files op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht
zorgen voor economische schade. Vanwege de drukte op dit
deel van de A15 neemt ook het sluipverkeer op het onderliggende wegennet toe waar de inwoners van de gemeenten
langs de A15 last van hebben. Uit onderzoek is gebleken dat de
verbreding van 2x2 naar 2x3 zorgt voor minder files en daarmee
goed is voor de economie.

transportas voor de haven van Rotterdam als voor de regio
zelf en dat files niet goed zijn voor het imago en zeker niet
voor het milieu.”
Teun Muller (WD), Johan Rietveld (OVP) en Bas Ort (OKA)
hebben de gezamenlijke honneurs namens de werkgevers
waargenomen.
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op weg naar 2018
en dan verder….
Het uitkomen van deze Slagkracht zal ongeveer gelijk zijn aan het
moment dat we met elkaar naar de stembus gaan voor de landelijke
verkiezingen. Nog niet eerder was het ook zo spannend! Overigens
niet alleen in ons land. De spanning is voelbaar in de aanloop naar de
presidentsverkiezingen in Frankrijk (voorjaar) en bij de Duitsers die
een nieuwe Bondsdag kiezen in september. Wint het populisme verder
terrein of zijn het toch weer de “gevestigde partijen” die invloed blijven
houden?
Dit overdenkende zijn de lokale verkiezingen van 21 maart 2018 nog ver
weg. Desalniettemin heeft ons bestuur wederom een zgn. “speerpunten-boekje” in de voorbereiding. Wegens succes geprolongeerd, want
ook in 2010 en 2014 heeft een dergelijk document het licht gezien. We
hebben toen mogen constateren dat in meerdere verkiezings- en collegeprogramma’s thema’s uit ons speerpuntenboekje zijn overgenomen.
Ook dit jaar hebben we dus de voorbereidingen ter hand genomen.
De speerpunten staan dit jaar in het teken van de transitie die we als
bestuur met onze vereniging hebben ingezet. In een eerdere ledenvergadering hebben we hierover bericht. Onze vereniging is een platform
wat leden en stakeholders verbindt om samen concrete resultaten
te boeken. Met deze ontwikkeling in het achterhoofd hebben we de
eerste stappen gezet naar het ontwikkelen van vernieuwde speerpunten die we wederom gaan inbrengen bij de verschillende politieke
partijen in de regio.

We hebben hierbij gekozen voor het centrale thema: “Drechtsteden
in Balans”. Het onderschrijft dat we als vereniging Werkgevers
Drechtsteden trendsettend willen zijn bij het vormgeven van een
krachtige regio waarin het zowel goed werken en ondernemen is, als
ook goed leren en wonen.
Op weg naar een “Drechtsteden in Balans” is het noodzakelijk dat
we de Drechtsteden bereikbaar én duurzaam maken. Een optimaal
vestigingsklimaat is voorwaarde voor groei. In dit (groei)scenario is het
goed werken en wonen in onze regio. Zaken zoals fijnstof en geluid,
die de leefbaarheid aantasten worden met voortvarendheid aangepakt.
Als speerpuntregio voor energietransitie zijn de Drechtsteden koploper
met maatregelen voor energiereductie. Werkgevers Drechtsteden
levert daarbij een concrete bijdrage door middel van een visie op de
afwikkeling van het verkeer op de “Ruit van Klink”. Deze ruit omvat
de A16, A15, A27 en N3. Een “Drechtsteden in Balans” betekent ook
voldoende beschikbaarheid van gekwalificeerd (technisch) personeel
en een (publiek) aanbestedingsbeleid dat er mede voor zorgdraagt
dat het MKB in de eigen regio bij voorrang in aanmerking komt bij de
inkoop van de overheden inclusief de zogeheten verbonden partijen.
De Drechtsteden zijn pas echt in balans als er sprake is van een echt
krachtige regionale, economische, samenwerking.
We gaan dit de komende tijd verder uitwerken en concretiseren. Ook
uw input wordt hierbij op prijs gesteld. Samen vormen we immers de
vereniging Werkgevers Drechtsteden!

Arie van den Herik en Wico van Helden

Industriedag 2017
Reserveer alvast in uw agenda dat de Industriedag dit jaar op 30
november plaatsvindt. Over het thema zijn we nog druk aan het
nadenken maar dit zal te maken hebben met energietransitie en de
Drechtsteden in balans.
Voor de liefhebbers onder u kan ik alvast melden dat de locatie dit jaar
weer een schitterend schip is.
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De eerste grote sponsor van dit jaar is bekend. Ook op drukkerij
Dekkers en Van Gerwen mogen wij weer rekenen. Wilt u verzekerd zijn
van een vrije keuzemogelijkheid wat betreft de sponsoring neem dan
op korte termijn contact op met het secretariaat want nu staan veel
mogelijkheden nog open.

Barbara Keuzenkamp
Secretaris

Netwerken….. het is net, samen, werken!
De bovenstaande uitspraak hoor ik met enige regelmaat in mijn
omgeving. Als bestuurslid van een mooie werkgeversorganisatie kom
je op vele netwerkbijeenkomsten. De uitnodigingen voor bijeenkomsten die besloten worden met de woorden “na afloop is er gelegenheid tot netwerken” zijn talloos. Er zijn zelfs clubs die het netwerken
als enig doel hebben. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over.
De ontmoeting, visitekaartje, hapje, drankje…..of gaan we ook met
elkaar op zoek naar meerwaarde in onze, zakelijke, relaties? Daarover
mijmerend, ik had net de laatste Nieuwjaarsreceptie verwerkt, kwam ik
de onderstaande definitie tegen.
“Netwerken gaat over waarde toevoegen aan de relaties die je met
anderen onderhoudt. Strategisch gezien betekent het met visie
contacten leggen, onderhouden en benutten. Praktisch gezien
betekent het respectvol, prettig en productief contact maken en
houden. In feite gaat netwerken om het leven volgens de wet van
wederkerigheid: vrijelijk geven van kennis, talent, geld en toegang,
levert ook de mogelijkheid tot ontvangen op.”

En paar termen vielen me daarbij op: waarde toevoegen, met visie,
respectvol, productief, wederkerigheid, geven en ontvangen.
Netwerken is dus een serieuze zaak. Als je waarde toevoegt aan een
relatie heb je ook een visie bij wat je wilt bereiken. Doelgericht, maar
met respect. Heb dus ook echt aandacht voor degene met wie je in
gesprek bent, kijk bv niet langs iemand heen omdat er mogelijk een
andere persoon interessanter voor je is. En ook netwerken is dus een
kwestie van “geven en nemen”. Maken we een doorkijkje naar samenwerkingsverbanden, dan zijn dezelfde uitgangspunten van toepassing.
De samenwerkingsverbanden zijn er omdat we met elkaar een doel
voor ogen hebben. Met elkaar wil je waarde toevoegen aan de samenwerking die je bent aangegaan. Zo werken we in de Drechtsteden
samen omdat we een krachtiger regio willen. Daarbij strevend naar een
bereikbare én leefbare regio. Goed voor de bedrijven én haar inwoners!
Alleen als we dat respectvol en in wederkerigheid met elkaar doen
boeken we resultaten!

Arie van den Herik

Ondernemersverenigingen
Drechtsteden slaan de handen ineen
Op dinsdag 7 februari 2017 hebben de ondernemersverenigingen die actief zijn in de regio Drechtsteden gezamenlijk de handen ineengeslagen om tot een nauwe onderlinge samenwerking te komen. Tijdens een feestelijk moment
gedurende de vergadering van het Drechtstedenbestuur ondertekenden alle voorzitters van deze verenigingen een
Convenant dat deze samenwerking onderstreept.
'Omdat zoveel van de besluitvorming die ons allen lokaal aangaat,
steeds vaker op het niveau van het Drechtstedenbestuur of zelfs
op provinciaal of landelijk niveau plaatsvindt, is het goed dat de
Samenwerkende Ondernemersverenigingen Drechtsteden elkaar
hebben gevonden in dit Convenant”, zo merkte één van de voorzitters
bij de ondertekening het treffend op. “De onderlinge relaties waren al
goed en wij werkten al veel op informele basis samen, maar nu is dit
dan formeel bestendigd door middel van dit Convenant. Wij kijken uit
naar een verdergaande onderlinge samenwerking en natuurlijk naar
een goede samenwerking met het Drechtstedenbestuur. Alles in het
belang van een sterk Drechtsteden”.
Onder de naam Federatie Samenwerkende Ondernemersverenigingen
Drechtsteden zijn de volgende ondernemersverenigingen verenigd:
Ondernemersvereniging Nieuw-Lekkerland, Ondernemers
Vereniging Zwijndrecht, Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen,

Ondernemersvereniging Papendrecht, Dordrechtse Ondernemers
Vereniging, Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam, Werkgevers
Drechtsteden, Ondernemingsvereniging de Noord, Vereniging
Ambachtse Ondernemers, Ondernemersvereniging Heerjansdamse
Hazewinden en Ondernemers Kring Alblasserdam.
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Nieuws vanuit de Drechtsteden

Maak verschil:

Diner Entrepreneur
6 februari jl.

In het kader van bovengenoemd project, onder de titel ‘Regio Drechtsteden maakt Economisch verschil: handrem eraf
en katalysator erop!,’ spraken vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen uit de regio en Drechtstedenbestuur met elkaar over hoe we samen de economische slagkracht van de regio kunnen vergroten.
Samenwerken in de ‘grote beweging’

Concreet en relevant maken

Met de grote bewegingen die op de regio afkomen, zien werkgevers
en bestuurders het als een gezamenlijke opgave om de regio verder te
helpen en beter op de kaart te zetten. Tijdens het diner was iedereen
het erover eens dat je alleen met een goede propositie voor de regio
naar buiten kunt als álle stakeholders hierin hun rol pakken. Maar
wat ís dan die rol? En hoe zorgen we voor een goede onderlinge
samenwerking, waarin je elkaar op elk niveau kunt vinden en
aanspreken? Met name daarover ging het gesprek.

Het bestuur was van mening dat dit nog kansrijker zou zijn als we het
meer in collectiviteit doen, publieke en private middelen bundelen.
Dat beaamden de werkgevers. Zij willen zich daarom inzetten om ook
in de breedte thema’s als bereikbaarheid, woonomgeving, veiligheid,
innovatie op te pakken en bereidheid te vergroten hierin te investeren
en te participeren. Zij zien het als hun taak om zaken concreter te
maken en initiatieven te koppelen, zodat ook kleinere ondernemers
makkelijker kunnen aanhaken en mee kunnen doen met die beweging.

Kickstart

Icoonprojecten

De ondernemers gaven aan dat de Drechtsteden weliswaar bestuurlijk
een schoolvoorbeeld zijn van samenwerking, maar dat dit veel
minder opgaat voor de bedrijven in de regio. Voor hen is het minder
vanzelfsprekend om samenwerking te zoeken buiten de scope van
hun eigen business. Het Drechtstedenbestuur zou ondernemers
hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld door ‘cross overs’ te faciliteren
en initiatieven als het MKB-katalysatorfonds de kickstart te geven
waarmee private investeringen los komen. Maar ook door bedrijven
te ondersteunen bij aanvragen van subsidies op Rijks- en Europees
niveau, door het wegnemen van administratieve lasten en door het
maken van massa, waardoor ook kleinere bedrijven in aanmerking
kunnen komen. De overheid heeft hiervoor de organisatiekracht.

Iedereen was het erover eens dat we aan de slag moeten; niet langer
praten maar doen. Het feit dat de ondernemersvereniging in de regio
de handen ineen hebben geslagen om tot een nauwe onderlinge
samenwerking te komen, is daarin een belangrijke eerste stap.
Het voorstel is nu om, parallel aan visieontwikkeling, een aantal
‘icoonprojecten’ te selecteren die het verschil maken voor dit gebied.
Met dergelijke projecten kan de regio lef tonen en economische groei
aanjagen. Er liggen veel kansen voor dit soort projecten, bijvoorbeeld
op het gebied van energietransitie, bereikbaarheid en verduurzaming.
Om echt samen te kunnen optrekken, is het bovendien belangrijk dat
overheid en bedrijfsleven beter van elkaar weten aan welke tafels ze
zitten, zodat we elkaars belangen kunnen meenemen en gezamenlijk
de regio vertegenwoordigen.
Maar hier stopt het dus niet, hier begint het pas! Binnenkort volgen
nieuwe berichten, maar dan over de concrete start van…

Peter Verheij
Regionaal Portefeuillehouder
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We moeten de mouwen
opstropen en mét partners aan
de slag voor de economie
Werkgevers én overheid voelen de urgentie van een gezonde regionale
economie. Werkgelegenheid en financiële ruimte voor onze inwoners,
bedrijven én gemeenten hebben immers direct hun weerslag in het
kunnen oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het Ministerie
van Binnenlandse Zaken heeft regio’s gevraagd om mee te doen in het
proeftraject Maak Verschil. Om zo te kijken hoe we door een betere
inrichting en werking van het openbaar bestuur, regionale economische groei bevorderen en belemmeringen slechten.
Deze uitdaging zijn we als Drechtsteden graag aangegaan onder de
titel Regio Drechtsteden maakt Economisch verschil: handrem eraf en
katalysator erop! Want dat is nodig: we moeten de mouwen opstropen
en mét partners aan de slag voor de economie.
We lopen hierbij als regio aan tegen belemmeringen bij het rijk: de
regio wordt in rijksregelingen niet erkend als schaal waarop geld
beschikbaar komt en instrumenten worden ingezet, maar tegelijkertijd
is er wel de noodzaak en vraag om gemeentegrens-overstijgende zaken
regionaal te bezien. We worstelen met de spaghetti aan indelingen als
gemeenten, centrumgemeenten, arbeidsmarktregio’s, vervoersregio’s.
Maar we willen niet gebonden zijn aan die geografische en bestuurlijke structuren. We willen flexibel samenwerken aan de inhoudelijke,

Pilot verbetering bereikbaarheid Krabbepolder en zeehaven
met openbaar vervoer
13 februari is er tijdens de spits een proef gestart met een nieuwe
buslijn tussen station Dordrecht en het bedrijventerrein Krabbepolder
in het zeehavengebied Dordrecht Inland Seaport. De overheid en
het bedrijfsleven hebben de handen in een geslagen om deze pilot
mogelijk te maken. Deze pilot is het tweede project van Samen
Bereikbaar Drechtsteden: een zakelijk platform op het gebied van
mobiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid.
De nieuwe lijn 6 rijdt tijdens de spits (6.00-9.00 uur en 16.00-18.30
uur) elk half uur met een 8-persoonsbus tussen het centraal station en
rijdt een lus op Krabbepolder. Hiermee wordt de bereikbaarheid met
openbaar vervoer van dit gebied op de Westelijke Dordtse Oever verder
verbeterd. Met de komst van de nieuwe lijn 6 komt er een einde aan de
vaak lange loopafstanden vanaf de huidige halte aan de Wieldrechtse
Zeedijk. Hans Tanis portefeuillehouder van het Drechtstedenbestuur
en ambassadeur van het Platform Samen Bereikbaar: “Met deze pilot

gebiedsgerichte opgave, als stimulator en facilitator van investeringskracht. Dat moet echt anders! In ons onderzoek onderbouwen we onze
ideeën voor een landelijke regeling die winst uit intergemeentelijke
samenwerking ten goede laat komen van de economie van de regio, en
voor een landelijk regio-investeringsfonds om economieprogramma’s
van regio’s te financieren.
We kijken ook zelf in de spiegel: we besteden teveel tijd aan interne
zaken en te weinig aan partnerschap. We moeten dat bestuurlijk
zand uit de motor krijgen! Samen met partners de economische en
maatschappelijke vraagstukken oppakken. Voor de Drechtsteden is
een flinke stap extra nodig om hier resultaat op te behalen: gemeenten
hebben veel energie en tijd gestoken in het loslaten naar de regio.
En nu moeten we opnieuw loslaten, richting partners! Daarvoor is
vertrouwen én lef nodig én een gezamenlijk beeld van de opgave. En
dan ook gezamenlijk, bedrijfsleven, onderwijs en overheid, werken aan
die opgave. Samen als katalysator!
Dit zijn eerste verkenningen en gedachten. Eind februari leveren wij
onze definitieve aanbevelingen op aan het ministerie, de provincie en
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Voor die tijd steken we
veel energie in het ophalen van beelden en het toetsen van ideeën. Dit
doen wij met bestuurders, met adviseurs maar zeker ook met ondernemers. Want uiteindelijk moeten we die inhoudelijke agenda van
publieke en private partners, toegesneden op de Drechtsteden, sámen
waarmaken.

Peter Verheij
Regionaal Portefeuillehouder

laten we samen zien dat we de bereikbaarheid willen en kunnen verbeteren. Het is een prachtig voorbeeld van het organiseren van alternatieven waarmee gedragsverandering wordt gestimuleerd.”
Naar verwachting wordt de pilot bij succes voortgezet in 2018. Hierover
besluiten de betrokken partijen medio 2017. Bij gebleken succes van
de pilot wordt ook medio 2017 het verbeteren van de bereikbaarheid
met het openbaar vervoer van het bedrijventerrein Dordtse Kil III
nader onderzocht. De pilot is een initiatief van Provincie Zuid-Holland,
Platform Samen Bereikbaar Drechtsteden, Havenbedrijf Rotterdam, de
BIZ Krabbepolder-Zeehaven, parkmanagement ParkTrust, gemeente
Dordrecht en vervoerder Arriva.
Dit initiatief geeft invulling aan een grote wens van de gemeente en de
bedrijven op de WestelijkeDordtse Oever om de bereikbaarheid van het
bedrijvengebied met het openbaar vervoer te verbeteren.

Anna Schouten
Projectleider Samen Bereikbaar Drechtsteden
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Gemeente Zwijndrecht organiseert
ondernemersevenement op dinsdagAVOND 21 maart 2017
en energie evenement op dinsdag 11 april 2017
De gemeente Zwijndrecht organiseert in de maanden maart en april twee evenementen die interessant zijn voor
ondernemers. Op 21 maart is er het algemene ondernemersevenement, waar verschillende actuele economische
thema’s aan bod komen. Op 11 april kunnen ondernemers, maar ook inwoners, woningcorporaties en partners,
verder doorpraten over het thema energie.
Zwijndrechts Ondernemersevenement

Zwijndrechts energie evenement

dinsdag 21 maart 2017

dinsdag 11 april 2017

Het Economisch Programma 2014-2016, dat door de gemeente en
ondernemers in samenwerking is opgesteld en uitgevoerd, loopt op
zijn einde. Tijd om met elkaar terug te kijken op wat de samenwerking
tussen ondernemers en de gemeente de afgelopen periode heeft
opgeleverd. En belangrijker: met elkaar halen we de input op voor het
vervolg.

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent een drastische beperking van de
CO2 uitstoot. Als gemeente willen wij een bijdrage leveren door onze
krachten te bundelen.
Met inwoners, ondernemers, woningcorporaties en andere partners
is nagedacht hoe wij samen kunnen werken aan duurzaam energiegebruik. De antwoorden op deze vraag komen aan de orde tijdens het
energie evenement dat de gemeente Zwijndrecht organiseert.
In verschillende deelsessies bespreken we per thema (ondernemen,
gebouwde omgeving, inwoners en gedrag, gemeentelijk vastgoed,
innovatie en duurzame energie) hoe wij samen willen werken naar een
energieneutraal Zwijndrecht.
Inspirerende sprekers en concrete voorbeelden helpen u om meteen
zelf aan de slag te gaan met verduurzaming van uw energieverbruik.

Ondernemers, politiek en ambtenaren gaan met elkaar in gesprek over
het versterken van het Zwijndrechts economisch klimaat en komen
samen tot een aantal concrete doelstellingen. Dit doen we in een
aantal thematische deelsessies waarin de onderwerpen naar voren
komen die nu spelen voor de ondernemer, zoals energiebesparing en
mobiliteit.
Het ondernemersevenement vindt plaats op dinsdag 21 maart om 19.00
uur in het gemeentehuis in Zwijndrecht. Voor meer informatie kijkt u
op de webpagina van het Economisch Programma. De details van het
gevarieerde programma worden nader bekend gemaakt. Aanmelden
is al mogelijk via de aanmeldknop op de ondernemerspagina van de
website.
Ondernemers en gemeente werken samen aan de uitvoering van
het Economisch Programma. Het Kernteam coördineert, activeert en
stimuleert de uitvoering. Het huidige team bestaat uit vertegenwoordigers van Ondernemers Vereniging Zwijndrecht, Heerjansdamse
Hazewinden, Werkgevers Drechtsteden, Stichting BIZ Groote Lindt,
Detailhandelsraad, BLN-Schuttevaer en de gemeente Zwijndrecht.
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Het energie evenement is voor ondernemers, woningcorporaties,
inwoners en partners op het gebied van duurzame energie. Het
evenement vindt plaats op dinsdag 11 april om 17.15 uur in het gemeentehuis in Zwijndrecht.
Het definitieve programma wordt later bekendgemaakt, dit kunt u
volgen via de website van de Gemeente Zwijndrecht.

Gerard Keuzenkamp
Accountmanager Gemeente Zwijndrecht

MKB-katalysatorfonds Drechtsteden 1 jaar
Op 1 maart 2017 bestond het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden 1 jaar. Vorig jaar stelden de Drechtsteden in het kader van de ‘innovatiestrategie maritieme topregio’ een half miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van duurzame innovaties in de (maritieme) maakindustrie. Inmiddels, op slechts een derde van de looptijd van het fonds, is al
€ 213.500 uitgekeerd aan subsidies. Dit heeft geleid tot minimaal € 598.490 aan indirecte investeringen.
Alle subsidieaanvragen bij het MKB-katalysatorfonds worden beoordeeld door de Adviescommissie. In het afgelopen jaar heeft de
commissie elf keer positief geadviseerd, waarna de subsidies ook zijn
toegekend. Dit is relatief weinig. Door ondernemers in het aanvraagproces goed te adviseren, weet het fonds onnodig werk en teleurstellingen grotendeels te voorkomen. Alle aanvragen zijn binnen de
beoogde zes weken behandeld.

Maritiem en duurzaam
De huidige aanvragen passen zonder uitzondering bij het maritieme
karakter van de Drechtsteden. In alle gevallen is ook de ‘maakindustrie’
uit de regio betrokken bij het project en komt het duurzaamheidsaspect sterk terug. Opvallend veel aanvragen zijn (deels) gericht op de
optimalisatie en verduurzaming van de binnenvaart. Het project met
drijvend groen van Urban Delta’s heeft een waterzuiverende werking en
‘de baggerfabriek’ van Netics maakt gebruik van natuurlijke materialen
bij hoogwaardige toepassingen.

Coalities en economische impact
Met de netwerken en samenwerkingsverbanden die het fonds (mede)
heeft uitgelokt zijn nieuwe coalities ontstaan. In twee projecten wordt
nauw samen gewerkt met de Duurzaamheidsfabriek. Imbarcazione
Barone bouwt er een prototype en het consortium van VAF Instruments
een dynamische maritieme testfaciliteit. Machine en Lierenfabriek
Kraaijeveld maakt ook gebruik van studenten van DaVinci. De
producten die in ontwikkeling zijn hebben de potentie om een grote
economische impact te genereren.

De Adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds bestaat uit vijf leden van verschillende
toonaangevende bedrijven uit de regio:
•
•
•
•
•

Niels Wepster (voorzitter), directeur van Amega Holding B.V.
Ton Kraak (plv. voorzitter), CEO van Dieseko Group B.V.
Marco Huisman, technisch directeur van Veth Propulsion B.V.
Paul Bosman, entrepeneur en business developer
Kees de Graaf jr., directeur van baggerbedrijf De Boer- Dutch Dredging.

Martin Hulsebosch is secretaris van het fonds vanuit de Duurzaamheidsfabriek Drechtsteden.

www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl
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Economic
Development Board
zet vol in op
transformatie en
krachtenbundeling
In andere regio’s heeft het concept zich al bewezen, maar in de Drechtsteden staat de Economic Development Board nog
in de kinderschoenen. In navolging van goede ervaringen met economic boards in andere delen van het land, moet het initiatief ook hier van de grond komen. Aan het enthousiasme en de expertise van alle betrokkenen zal het in ieder geval niet
liggen. Onder aanvoering van Sjoerd Vollebregt gaat een sterk team aan de slag met het versterken van de economische
regio Drechtsteden. De voorzitter vertelt over de visie en missie van de Board.
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Allereerst wat basisinformatie over de Economic Development
Board. Deze valt het beste te omschrijven als een strategische
samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de
Drechtsteden en zet zich, naast en met de bestaande samenwerkingsverbanden, in voor een sterkere economische regio. Het
platform kan economische doelen, kansen en ontwikkelingen
agenderen, bundelen, initiëren, opschalen en stimuleren. Het
doel van de Economic Development Board is om de economische
structuur in de regio te versterken en de krachten te bundelen,
hetgeen in de toekomst moet leiden tot meer werkgelegenheid en
innovaties. Daarbij zoekt de Economic Development Board in de
uitvoering actief naar de aansluiting bij bestaande structuren. Het
initiatief staat dus onder leiding van Vollebregt. Van 2002 tot 2014
was hij CEO bij Stork en Fokker Technologies in Papendrecht. “Ruim
een half jaar geleden werd ik gevraagd om de rol van voorzitter op
mij te nemen. Eerder had ik een soortgelijke functie in Drenthe.
Dat helpt, want ik ken het concept en wat er nodig is om het tot
een succes te kunnen maken.” Dat is volgens Vollebregt ten eerste
het vinden van personen die het belang ervan inzien. “Voor mijn
benoeming heb ik daarom al met een groot aantal directeuren van
bedrijven uit diverse sectoren om de tafel gezeten. Denkt men in
een heldere richting? Is de bereidheid er om met elkaar de mouwen
extra op te stropen? Is er een duidelijke visie over verbetering van
de Drechtsteden te bespeuren? Daar wilde ik eerst achter komen.
De antwoorden die ik kreeg, stemde mij positief. ‘We vinden onze
wegen wel, maar het kan en moet met elkaar nog veel beter’,
was het algemene beeld. Dat geeft aan dat men realistisch is en
openstaat voor gezamenlijke ontwikkelingen. Met zo’n breed
gedragen instelling heb je al de helft gewonnen.” Natuurlijk zijn er
vergaderingen nodig om de koers te bepalen, maar Vollebregt wil
daar niet te lang in blijven hangen. “Praten en onderzoeken is nodig,
maar de echte impulsen breng je op gang door daadwerkelijk in de
praktijk actie te ondernemen. Dat wil ik op tijd op gang brengen. Het
formeren van een leading coalition die vol inzet op transformatie en
krachtenbundeling: dát is wat we gaan doen.”

Voorwaarts gedreven
Vollebregt heeft de taak om de economie te versterken en de
werkgelegenheid te vergroten niet als enige op zijn bordje
gekregen. De Economic Development Board bestaat, naast hem, uit
11 leden, waarvan er één nog benoemd zal worden. “Het zijn stuk
voor stuk voorwaarts gedreven mensen en dat is precies wat we
nodig hebben. Bovendien zijn het niet alleen grijze mannen, zoals
ikzelf. Het is een mooie mix, waarin overheid, onderwijs en ondernemers naar gelijkheid zijn vertegenwoordigd. Mijn indruk is dat ik te
maken heb met mensen die in staat zijn om ideeën systematisch om
te zetten in daden.” De komende periode staat voor de Economic
Development Board in het teken van richting aangeven. “Vanuit
onze kracht werken we toe naar iets moois. We zullen best eens een
foutje maken, maar dat is niet erg zolang daar successen tegenover
staan. In die zin bepalen we ons eigen lot. Als we systematisch en
slim samenwerken en ‘what’s in it for me?’ bij betrokkenen niet
op de eerste plaats staat, ben ik ervan overtuigd dat de Economic
Development Board een meerwaarde is voor de Drechtsteden.”

In de Economic Development Board nemen naast voorzitter
Vollebregt de volgende personen plaats:
Peter van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur van
het Albert Schweitzer ziekenhuis, Sander Steenbrink
(General Manager Corporate Research & Development
Boskalis), Sylvia Boer (Head of Communications Damen
Shipyards Gorinchem), Ben Maelissa (Managing Director
Danser Group), Steven Soederhuizen (Vice President en
Managing Director Aerostructures Fokker), Derk Loorbach
(hoogleraar sociaal-economische transities Erasmus
Universiteit Rotterdam en directeur onderzoeksinstituut DRIFT), Marloes de Vries (lid van het College van

Bestuur Da Vinci College), Jaap Paans (burgemeester
Gemeente Alblasserdam) en Gerard Schouw (voormalig
D66-Kamerlid, algemeen directeur Nefarma). De Board kan
zelf via ‘wildcards’ ook nog twee leden benoemen. Eén van
hen is de Dordtse ondernemer Nils Kleingeld, die vrijdag
20 januari 2017 tijdens de eerste bijeenkomst van de Board
is benoemd. Nu de leden zijn benoemd, gaat de Board aan
de slag met de opzet van en gezamenlijke agenda, een
concrete langetermijnstrategie en daaraan gerelateerde
projecten en activiteiten.
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Baanbrekend Drechtsteden
helpt ondernemers
UWV en de Sociale Dienst Drechtsteden trekken vanaf begin dit jaar samen op om mensen met een uitkering aan het werk
te helpen. Ze bundelen hun krachten in Baanbrekend Drechtsteden, een gezamenlijk aanspreekpunt voor ondernemers
in de regio om voor hun vacatures de juiste kandidaten te vinden. Gezamenlijk willen de organisaties in 2017 voor 1500
uitkeringsgerechtigden een baan vinden.
Kosteloze werving en selectie
Baanbrekend Drechtsteden maakt het voor ondernemers aantrekkelijk om mensen met een uitkering of arbeidsbeperking in te zetten.
Ondernemers kunnen bij de adviseurs van Baanbrekend kosteloos
terecht voor werving en selectie van geschikte kandidaten en krijgen
vrijblijvend advies op maat over de financiële regelingen die werkgevers kunnen toepassen. Waar nodig zorgt Baanbrekend voor onersteuning van kandidaten op de werkvloer of praktijkgerichte scholing.

Yvonne Bieshaar
Sociale Dienst Drechtsteden
Tot nu toe waren het UWV en de Sociale Dienst Drechtsteden afzonderlijk van elkaar actief om mensen met een uitkering weer terug te brengen
in het arbeidsproces. De Sociale Dienst Drechtsteden werkt al vijf jaar
succesvol samen met de Randstad Groep in Baanbrekend Drechtsteden.
Het UWV is nu tot dat samenwerkingsverband toegetreden.

Gemotiveerde medewerkers
Wethouder Peter Heijkoop van Dordrecht verwacht veel van de samenwerking. ‘De economie trekt weer aan en werkgevers in de regio zijn
op zoek naar gemotiveerde medewerkers. Die kunnen wij ze bieden.
Daarmee helpen we honderden mensen met een uitkering aan een baan.’
Het UWV ziet ook veel voordelen. ‘Tot nu toe klopten we allebei
afzonderlijk bij bedrijven aan. Voor werkgevers en onszelf was dat niet
efficiënt’, zegt regiomanager Gerard Jellema. ‘Nu krijgen werkgevers
één vast aanspreekpunt en kunnen wij ze de juiste kandidaat uit een
groot bestand aanbieden. We adviseren werkgevers bovendien in één
keer over de beschikbare regelingen en voordelen’.
Een van de ondernemers die al jaren van kandidaten van Baanbrekend
Drechtsteden gebruik maakt is Hank van Rijk van Garcia Jeans uit
Alblasserdam, een Nederlands kledingmerk met Italiaanse roots. ‘Ik
vind het belangrijk om mensen uit de bijstand te halen en een nieuwe
toekomst te geven’, zegt Van Rijk. ‘Bij ons werken nu twaalf mensen via
Baanbrekend. Dat bevalt uitstekend! Ze werken stuk voor stuk erg hard
en zijn enorm gemotiveerd.’
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Het aanbod van Baanbrekend Drechtsteden
Ondernemers die een kandidaat van Baanbrekend aan
het werk helpen kunnen gebruik maken van verschillende aantrekkelijke regelingen. Bij het sluiten van
een arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden
kunnen werkgevers een baanbonus ontvangen van €
2000,- en voor twaalf maanden zelfs € 4.000,-.
Voor kandidaten die minder arbeidsproductief kunnen
zijn (bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke handicap)
ontvangen werkgevers een loonkostensubsidie. De
eerste 6 maanden van een dienstverband is deze
subsidie standaard 50% van het wettelijk minimumloon. In de eerste 6 maanden bepaalt Baanbrekend
Drechtsteden samen met de kandidaat en de werkgever
de werkelijke loonwaarde van de werknemer. Na een
half jaar ontvangt de werkgever de loonkostensubsidie op basis van de vastgestelde loonwaarde van de
werknemer.

60 miljoen voor
grootschalige aanpak N3
Vanaf 2019 pakt Rijkswaterstaat de N3 grondig aan. Daarvoor heeft minister Schultz van Haegen onlangs 60 miljoen euro
beschikbaar gesteld. Zowel het wegdek als de fundering worden vervangen. De N3 kan straks weer jaren mee, wordt
duurzamer en het verkeer stroomt er beter door.
In de Drechtsteden zijn bijna 300.000 mensen en veel (top)bedrijven
gevestigd. Om economisch aantrekkelijk te blijven moet onze bereikbaarheid op orde zijn. De N3 is daarin heel belangrijk. Voor het
ontlasten van het wegennet in Dordrecht en Papendrecht is de randweg
cruciaal. Na de grote opknapbeurt in 2019-2020 kan de weg weer jaren
mee en wordt een volwaardig onderdeel van de “Drechtring”, de rijkswegen die de Drechtsteden en de omgeving met elkaar verbinden.

Leefbaarheid
Een comfortabele N3 met goede doorstroming is goed voor het ondernemersklimaat in de Drechtsteden en de aantrekkelijkheid van de
aanliggende gemeenten. Maar tegelijkertijd zijn er ook zorgen over de
leefbaarheid rondom de N3. Daarom onderzoeken de gemeenten of de
overlast die wordt ervaren kan worden teruggedrongen.

Werk met werk maken
We willen waar mogelijk werk met werk maken. Met andere woorden,
nu de weg toch op de schop gaat, kijken we gelijk of we niet andere
werkzaamheden op dezelfde plekken tegelijk kunnen uitvoeren.
In gesprek met ondernemers en inwoners
Samen met Rijkwaterstaat bereiden we de werkzaamheden in nauwe
samenwerking met de omgeving – inwoners en ondernemers – voor.
Daarvoor gaan we met hen in gesprek tijdens bijeenkomsten die de
komende maanden georganiseerd worden.

Bereikbaarheid tijdens het werk
Tijdens de werkzaamheden willen we de bereikbaarheid zo goed
mogelijk houden, al is overlast niet te voorkomen. Door de werkzaamheden slim te plannen, er goed en vooral tijdig over te communiceren
en met gebruik van verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement,
moet de hinder beperkt blijven. Dit vereist wel de inzet van alle betrokkenen: overheid, gemeenten, werkgevers, werknemers, inwoners en
weggebruikers. Motto is daarbij: ‘Samen houden wij de Drechtsteden
bereikbaar’.

Andere projecten
Naast de N3 voert Rijkswaterstaat de komende jaren nog meer
projecten in de Drechtsteden uit. Zo staat het verbeteren van de
aansluitingen van de N3 op de A15 en de A16 (2018-2019), het
verlengen van de in- en uitvoegstroken op de A15 tussen Papendrecht
en Sliedrecht (2019-2020), het aanpassen van de Sandelingenknoop
op de A16 en de renovatie van de Wantijbrug (2019) op de agenda.

Maureen Vermeulen
Bureau Drechtsteden
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Onderwijs
3 miljoen euro voor Grenzeloos Biobased Onderwijs

Innovatie in bouw- en maritieme sector
in de Drechtsteden
De ‘biobased economy’ zorgt voor innovaties en businesskansen in
diverse sectoren, waaronder ook de bouw, en de maritieme sector.
Vlaanderen en Nederland zijn koploper op het gebied van biobased
economy, maar de kennis van huidige werknemers in de industrie
schiet nog te kort om de groeipotentie te benutten. Ook sluiten
onderwijsprogramma’s nog onvoldoende aan op de (toekomstige)
vraag uit het bedrijfsleven en is er behoefte aan betere trainingsfaciliteiten. Omdat aan beide kanten van de grens dezelfde uitdagingen en
kansen liggen, hebben 14 Vlaamse en Nederlandse partners besloten
hun krachten te bundelen in het project ‘Grenzeloos Biobased
Onderwijs’.

De gemeente Dordrecht is, namens de Drechtsteden, ‘leading
partner’.
De gemeente Dordrecht, het Da Vinci College en de 12 andere
Nederlandse en Vlaamse partners investeren in totaal € 3 miljoen in
het project, waarvan € 1,5 miljoen wordt gesubsidieerd door Interreg
Vlaanderen-Nederland. Het doel van het project is om in drie jaar
meer en beter gekwalificeerd personeel op te leiden voor het toenemende aantal bedrijven in de grensregio dat ‘groene’ grondstoffen

gebruikt als brandstof en voor productinnovatie. Met deelname aan
het project zal zo de komende drie jaar een impuls worden gegeven
aan innovaties in de bouw en maritieme sector. Bestaande kennis
bij Vlaamse Nederlandse partners over versterkte bio composieten,
biobased bouwmaterialen en 3D printing met bio materialen zullen in
deze sectoren toepasbaar worden gemaakt. Met deze ontwikkeling
leveren de gemeente Dordrecht, de Drechtsteden en het Da Vinci
College een bijdrage aan behoud en uitbreiding van werkgelegenheid
in de maritieme- en bouwsector.

Startconferentie
Op 21 april 2017 vindt in Hasselt (België) de startconferentie
Grenzeloos Biobased Onderwijs plaats. Heeft u hiervoor nog geen
uitnodiging ontvangen, maar bent u wel geïnteresseerd? Of ziet
u op een andere manier kansen voor uw organisatie binnen dit
project? Neem dan contact op met projectleider Marco de Lange
van het regionaal Programma
Arbeidsmarkt Drechtsteden:
Man.de.lange@dordrecht.nl of
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
078- 7704723

Duurzame talentontwikkeling in het MBO
We leven in een tijdperk van steeds snellere veranderingen. De
technologie ontwikkelt zich exponentieel en in het kielzog daarvan
ontstaan veel nieuwe organisatievormen op de arbeidsmarkt en in
de samenleving. Geen enkele sector ontkomt daaraan. Beroepen van
vandaag bestaan morgen niet meer of krijgen een heel andere inhoud
onder invloed van nieuwe technologie, robotisering en big data. Ook
komen er ongetwijfeld nieuwe beroepen die we vandaag nog niet
kennen. Dat alles stelt andere eisen aan werknemers van morgen,
maar ook al aan die van vandaag. Vakkennis en vakvaardigheden
zijn niet meer voldoende. Vakoverstijgende vaardigheden zijn nodig
om de techniek bij te benen en de concurrentiepositie te versterken.
Ondernemendheid en creativiteit worden gevraagd om die ontwikkelingen op de werkvloer te kunnen vertalen en toepassen. Taligheid
wordt in alle beroepen belangrijker door internationalisering.
Hetzelfde geldt voor sociale vaardigheden als netwerken en samenwerken. Leven lang leren is nodig voor werknemers om de aansluiting
met de arbeidsmarkt te behouden en de eigen toekomst in handen te
kunnen nemen.
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Binnen het Da Vinci College spelen we daar volop op in. De OECD
heeft onlangs in een onderwijsstudie aangegeven dat hybride
onderwijsconcepten zoals die van het Da Vinci College de krachtigste
voedingsbodem zijn voor het aanleren van die nieuwe vaardigheden.
In de vele projecten die we jaarlijks in opdracht van het bedrijfsleven
en anderen uitvoeren wordt niet alleen beginnend vakmanschap
en denken vanuit de beroepspraktijk geleerd. Ook is er aandacht
voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Alle opleidingen
gebruiken moderne technieken. Zo starten we komend schooljaar
met het gebruik van virtual reality in enkele opleidingen in de zorg en
verbinden dat met ICT.
Steeds meer studenten van het Da Vinci College kiezen voor
Internationale stages en uitwisselingen als onderdeel van hun
opleiding. Dit stimuleert zelfstandigheid, taligheid en sociale vaardigheden. Hier valt nog meer winst uit te halen als dat meer dan nu zou
gebeuren in samenspraak met het bedrijfsleven in onze regio met
internationale vestigingen. Naast de bekende vreemde talen kunnen
studenten sinds een paar jaar ook Chinese taal en cultuur op school
volgen.

De organisatieverandering die we in 2015 doorvoerden met vier
onderwijssectoren gebeurde om cross overs tussen bestaande
opleidingen te ondersteunen. Hiermee spelen we in op de toekomstige arbeidsmarkt. Bovendien stimuleert het studenten om over de
eigen grenzen heen te kijken. Voorbeelden hiervan zijn de integratie
van welzijn en zorg, brede niveau 2 opleidingen naast specifieke
beroepsgerichte opleidingen om tegemoet te komen aan de arbeidsmarktvraag, samenwerking tussen ICT en design, verbinding van
ICT en elektrotechniek met het oog op smart technologie enz. De
komst van het smartlab en het energie transitie huis waar veel
opleidingen samenwerken zijn voorbeelden van het voorbereiden
op de arbeidsmarkt van de toekomst. Op onze bouwcampus In
Hardinxveld integreren bouw en installatietechniek steeds meer. Ons
HBO Drechtsteden werkt aan opleidingen op het gebied van smart

Onderwijsvrijheid,nieuwe tentoonstellingen
en activiteiten
Voor het Onderwijsmuseum is 2017 een rijk jaar
dat bovendien in het teken staat van verdiepende
samenwerking met verschillende partijen.
Vanaf 1 april start de tentoonstelling ‘Dit heilzaam toezigt - 200 jaar
onderwijsverslag’ in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs.
Al twee eeuwen brengt de Inspectie van het Onderwijs verslag uit, de
Staat van het Onderwijs. Waar begin 19e eeuw uitgebreide observaties
genoteerd werden, staan de verslagen van de laatste decennia meer
in het teken van kwantitatieve data en infographics. De beschrijvingen
in de verslagen geven een helder beeld van het perspectief van dat
moment.
Een aantal opvallende en belangrijke thema’s uit de onderwijsgeschiedenis vormt de rode draad in de tentoonstelling. Zoals de positie van
de leraar. Of het onderwijs in de Nederlandse koloniën. De verrassende, soms ontroerende en persoonlijke verhalen uit de verslagen
komen tot leven door de koppeling met de veelzijdige collectie van het
Onderwijsmuseum.

industrie en smart metrologie en waar mogelijk vertalen we dat door
naar het MBO. Met onze kopopleiding ondernemen werken we aan
versterking van ondernemerschap.
Studenten, en dus toekomstige werknemers, zullen ook naar een
toekomstbestendige mindset gebracht moeten worden waardoor ze
meer hun toekomst in eigen hand kunnen nemen en leren omgaan
met de veranderlijkheid van de arbeidsmarkt en op een leven lang
leren. Dit speelt een belangrijke rol in de lessen loopbaanoriëntatie.
Het Da Vinci College investeert veel in de aansluiting op de regionale
strategie. Duurzame, toekomstbestendige talentontwikkeling is daar
één van.

Peter Vrancken
voorzitter College van Bestuur Da Vinci

In 2017 is het 100 jaar geleden dat Artikel 23 – vrijheid van onderwijs,
de Pacificatie – werd opgenomen in de Grondwet. Niet alleen openbare
scholen maar ook scholen met een bijzondere grondslag kregen
vanaf 1917 financiële ondersteuning vanuit de overheid. De viering
van 100 jaar Vrijheid van onderwijs (de Onderwijspacificatie) viert het
Onderwijsmuseum in de vorm van een tentoonstelling, activiteiten en
een uniek scholenproject.
Vanaf 9 september is de tentoonstelling ‘Vrijheid, Blijheid?’ te zien
in samenwerking met Het Hof van Nederland. De collectie van het
Onderwijsmuseum, schoolherinneringen van oud-leerlingen en
de fotografie van Joost Bataille vertellen het verhaal van 100 jaar
diversiteit in ons onderwijs. Het Onderwijsmuseum start daarnaast
in september met een uniek scholenproject. In SCHOOLBNB gaan
leerlingen op zoek naar de bijzonderheid van hun eigen school. De
koppeling van historie en actualiteit maakt leerlingen bewust van het
meest bijzondere en unieke aan het Nederlandse onderwijs: de vrijheid
van onderwijs.

Kijk voor meer informatie en data van de verschillende
activiteiten op www.onderwijsmuseum.nl

Vlak voor de zomer maakte de huidige wisseltentoonstelling ‘STRIJD!
Heldhaftig verleden op schoolplaten’ plaats voor een nieuwe tentoonstelling. Vanaf 23 juni laat ‘Van het naadje en de kous’ zien waar met
name vrouwen veel jeugdherinneringen aan hebben. Zowel positief
als negatief heeft het vak handwerken en textiele werkvormen –
vroeger plechtig ‘fraaie en nuttige handwerken’ genoemd – een grote
invloed gehad. Gekoppeld aan de tentoonstelling volgt een zomer vol
workshops en activiteiten.
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Dag uit het leven van…

Frits
Demenint

Adtractum

Daarna ben ik in de auto gestapt op weg naar de Flevopolder voor een
vervolgbespreking over de overname van een kinderdagverblijf organisatie. Ik ben al enige jaren met de DGA bezig om zijn organisatie te
verkopen. De tijd heeft niet meegezeten. Door veranderde regelgeving
(lees minder subsidie aan ouders) is het kinderaantal sterk teruggelopen en is de totale branche in slecht weer terechtgekomen. In eerste
instantie hebben we met collega kinderdagverblijven gesprekken
gevoerd om samen te gaan en op die manier de kosten te drukken
en de winstgevendheid weer op niveau te brengen. Dit is niet gelukt
door de ego’s van de DGA’s. Vorig jaar hebben we daarom besloten om
de verlieslatende vestigingen te failleren. De verliezen zijn daarmee
gestopt. Dit is de DGA evenwel niet in de koude kleren gaan zitten en
nu wil hij ervan af. Belangrijk is voor hem, dat de activiteiten na de
overname voor de kinderen en ouders gewoon doorgaan.

Vandaag een werkdag met een drukke agenda.
Vanochtend komt via een oude relatie een ex-bankman op bezoek, die
zijn eerste opdracht als adviseur heeft en daarbij mijn advies gevraagd
heeft. Het betreft een bedrijf, waarbij de meerderheidsaandeelhouder
(75%) een deel van zijn aandelen wil verkopen aan de directeur, die
daarmee 51% van de aandelen verwerft en nog eens 10% aan de
bedrijfsleider. Tijdens het gesprek bleek, dat de meerderheidsaandeelhouder de afgelopen jaren het bedrijf regelmatig als financier
gebruikte voor zijn andere activiteiten. Ik heb hier een tweeledig advies
gegeven: of zorg voor een waterdichte aandeelhoudersovereenkomst,
waarbij financiële opnames voor andere activiteiten uitgesloten zijn
en/of koop de meerderheidsaandeelhouder helemaal uit. Aan deze
laatste oplossing had hij nog niet gedacht, maar had wel zijn voorkeur.
Ook hier blijkt weer dat door een bredere kijk op de casus meerdere
oplossingen mogelijk zijn.
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In dit gesprek met koper willen we proberen tot afspraken te komen
om een basis te hebben voor een Letter of Intent (LOI). In het eerste
gesprek is gebleken, dat partijen dezelfde ideeën hebben over de
kinderopvang. Over het merendeel van de voorwaarden waren partijen
het al gauw eens, zoals de overnamedatum en de overdracht. Een paar
niet onbelangrijke punten zijn vandaag nog niet opgelost: de overname
van de bankschuld en de earn-out regeling en de toestemming van de
bank van beide partijen. Besloten is om een concept LOI op te stellen
en afspraken met de banken te maken. Al met al een vruchtbare
bespreking en de deal komt naderbij.
Na terugkomst op kantoor was er nog een biedingsvoorstel voor
een toeleverancier aan de metaalindustrie uit te werken. Na een
tweetal gesprekken hebben wij van de M&A adviseur van verkoper
een verkoopmemorandum ontvangen met daarin een vraagprijs. Vaak
zien wij dat de vraagprijs hoger is door rooskleuriger aannames bij
de waardering van het bedrijf. Een nadere analyse met opdrachtgever
geeft andere cijfers en deze heb ik nu uitgewerkt om tot een voorstel
te komen. Deze bieding ligt aanzienlijk lager dan de vraagprijs en heb
ik voorgelegd aan opdrachtgever. Na telefonisch overleg hebben we
besloten om toch dit bod neer te leggen, omdat het naar onze mening
een realistisch bod is.
Na het bod aan mijn collega gemaild te hebben, heb ik samen met mijn
vrouw een glas wijn gedronken ter afsluiting van een vruchtbare dag.

Bancaire Column

Vermogend Nederland
De miljonair spreekt tot de verbeelding. Toch was er
maar weinig bekend over de vermogende inwoners van
Nederland. Daarom is Van Lanschot in 2012 gestart met
onderzoek onder Nederlandse miljonairs.
Met dit onderzoek brengen we miljonairs, en datgene wat hen drijft en
beweegt, in beeld met zo af en toe heel opmerkelijke uitkomsten.
Het jaar 2016 was in economisch opzicht gematigd positief. Zowel
nationaal, Europees als mondiaal trok de economie aan.
Ook de overheidsfinanciën in landen als Nederland en Duitsland zijn
weer op orde. Cijfermatig lijkt de crisis daarom voorbij, echter maar
40% van de ondernemers denkt dat de crisis voorbij is.
Maar economie gaat over meer dan cijfers. Ondernemers en consumenten blijven voorzichtig. Het vertrouwen is broos, ook in Nederland.
Dat is niet zo vreemd, want de Nederlandse economie is na 2008 ver
weggezakt. Afgelopen jaar was weliswaar sprake van een inhaalslag,
toch ligt het volume van de economie maar ca. 3% boven dat van 2008.
Zónder crisis had dat wel 20% kunnen zijn.

De aanstaande verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland
kunnen belangrijke gevolgen hebben voor het economisch beleid van
die landen.
61% van de ondernemers verwacht dat 2017 ‘een politiek spannend
jaar’ wordt
De stem van protectionisme wint aan kracht in het politieke debat.
In veel landen is sprake van toenemend economisch nationalisme,
populisme en een afkeer van globalisering.
38% van de ondernemers verwacht dat de verkiezingsuitslag in
Nederland een negatieve impact heeft op zijn internationale handel.
Al met al zijn er ook weer voldoende zaken om dit jaar over na te
denken, voor elke ondernemer dus weer een uitdaging om van 2017
een succesvol jaar te maken.

René Schoutens
Van Lanschot Bankiers
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Juridische column

Werk en Zekerheid
gaan niet zomaar
samen!
Ruim een jaar na de invoering van het nieuwe ontslagrecht
kunnen we inmiddels wel concluderen dat de wet in de
praktijk niet werkt. In plaats van meer vaste dienstverbanden is er sprake van een tegenovergesteld effect. De gemiddelde werkgever is zeer terughoudend geworden in het
aannemen van nieuwe personeelsleden. Uit onderzoek is
gebleken dat een derde van de werkgevers de loondoorbetaling als een knelpunt ervaart, terwijl bijna de helft moeite
heeft met de re-integratieverplichting.
Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is zeker niet eenvoudiger
geworden. Het aantal afwijzingen van verzoeken van de werkgever
om de arbeidsovereenkomst te beëindigen is sterk toegenomen en
lijkt zelfs rond de 25 à 30% te liggen. Dit is veel hoger dan onder het
oude ontslagrecht met een percentage van circa 10%. De rechter is
gebonden aan limitatieve ontslaggronden en kan niet meer zoals
onder het oude ontslagrecht tot een algemene ontbinding komen in
combinatie met een afgewogen vergoeding. Makkelijker is het er dus
niet op geworden.
Het gevolg van de bovenomschreven complicaties is dat het aantal
flexwerkers in Nederland behoorlijk is toegenomen. Eind vorig jaar
heeft het Centraal Planbureau (CPB) een policy brief gepubliceerd over
de rap voortschrijdende flexibilisering, en de conclusies liegen er niet
om:
• Vier van de tien werkenden hebben geen vast contract.
• De groei van flexibele arbeid is bovendien sterker dan in ander
Europese landen.
• Als gevolg van de Nederlandse wet- en regelgeving verschillen de
kosten en risico’s tussen flexibele en vaste arbeidsrelaties.
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Hiermee is het bewijs geleverd dat de onstuimige groei van het
flexwerk in Nederland het gevolg is van specifiek Nederlandse wet- en
regelgeving.
Tot overmaat van ramp wordt het te werk stellen van z.z.p.`ers evenmin
bevorderd door de Nederlandse wet- en regelgeving. De nieuwe
Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) ter vervanging
van de in de praktijk redelijk functionerende VAR is opgezet met
het doel om zekerheid te verkrijgen of er al dan niet sprake is van
een inhoudingsplichtige arbeidsrelatie. Deze zekerheid zou kunnen

worden verkregen door het gebruik van modelovereenkomsten.
In de praktijk heeft dit geleid tot een zodanig complex stelsel
van modelovereenkomsten dat opdrachtgevers en/of z.z.p.’ers
de overeenkomsten slechts met behulp van juristen aangaan. Er
is hier sprake van Amerikaanse toestanden. De veel geplaagde
belastingdienst heeft de ter goedkeuring ingestuurde hoeveelheid
modelovereenkomsten niet aan gekund en staatssecretaris
Wiebes heeft vervolgens de uitvoering van de Wet DBA voorlopig
op moeten opschorten. Hierdoor is bij de opdrachtgevers een nog
grotere terughoudendheid ontstaan om opdrachten aan z.z.p.`ers te
verstrekken.
Het is dus tobben in Nederland om zonder ondersteuning van de
wetgever goed in te spelen op een zich snel wijzigende arbeidsmarkt
gericht op een moderne en flexibele economie. Op hoofdlijnen lijken de
navolgende mogelijkheden te bestaan:
a.
De z.z.p.’er laat zich ondanks alle bezwaren inhuren, waarbij er dus
helemaal geen sprake is van een arbeidsrelatie (of deze niet wordt
verondersteld). De belastingdienst zal voortaan per opdracht toetsen
of er sprake is van een inhoudingsplichtige arbeidsrelatie aan de hand
van de volgende criteria: 1. ontbreken van loon; 2. werkgeversgezag;
3. vrije vervanging. Gelet op de opschorting van de Wet DBA is er geen
verplichting om alle eventueel noodzakelijke (model)contracten reeds
op orde te hebben. Als de fiscus achteraf, na 1 januari 2018, constateert
dat er sprake is van loondienst dan zullen er geen naheffingen worden
opgelegd tenzij er sprake is van kwaadwillendheid.
b.
Partijen sluiten een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het is echter niet
toegestaan meer dan drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten te sluiten.
De overeenkomsten mogen ook in totaal niet langer duren dan 24
maanden. Na maximaal drie arbeidsovereenkomsten en/of verloop van
24 maanden moet er een onderbreking van zes maanden en een dag
volgen ter voorkoming van een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Volgt u het nog?
c.
Opdrachtgever maakt gebruik van uitzendkrachten. De uitzendkrachten
zijn in dienst van het uitzendbureau en worden volgens een
inleenovereenkomst te werk gesteld bij bedrijven. Het probleem zit
hier in de “redelijke” vergoeding van het uitzendbureau.
d.
Partijen sluiten een oproepovereenkomst zoals nul-urencontract
of een minmax-contract. Ze hebben gemeen dat de werkgever de
oproepkracht kan inzetten in de uren dat er werk beschikbaar is.
De oproepkracht heeft dus geen vast maandloon.

e.
De z.z.p.’er laat zich verlonen via een payroll bedrijf. Er wordt dan
een overeengekomen uurtarief betaald onder inhouding van de
wettelijke regelingen. Men is dan geen zelfstandige meer met recht
op zelfstandigenaftrek, maar er is ook geen plicht meer om daarvoor
tenminste 1225 uur per kalenderjaar aan werk in eigen bedrijf te
besteden en tenminste 3 verschillende opdrachtgevers per jaar te
bedienen. Het is een zekere, veilige en praktische oplossing.
f.
De z.z.p.`er gaat persoonlijk of met anderen werken vanuit een
Besloten Vennootschap als DGA of als werknemer op de loonlijst
van die vennootschap. Een B.V. is makkelijk en binnen meestal twee
weken op te richten. Evenals een z.z.p.’er moet de vennootschap ook
beschikken over een btw-nummer en een inschrijving bij de Kamer van
Koophandel (KvK). De overeenkomst van opdracht wordt dan gesloten
tussen opdrachtgever en de vennootschap, die in haar contract bepaalt
dat de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de persoon van de
DGA/werknemer. Ook hier is de z.z.p.`er geen zelfstandige meer, maar
gelden er de fiscale bepalingen met betrekking tot de vennootschap.
g.
Partijen maken gebruik van het zogenaamde tussenkomstmodel
(modelcontract van de belastingdienst). Dit model regelt dat er
geen werkgeversrelatie is (gezagsverhouding) met opdrachtgever,
noch met het bemiddelingsbureau (geen fictieve dienstbetrekking
tussen de z.z.p.’er en het intermediair). Ook hierbij moet de z.z.p.’er
beschikken over een btw-nummer en een inschrijving bij de KvK.
Er zijn opdrachtgevers die z.z.p.’ers gaan verplichten om via een
bemiddelingsbureau te werken.
h.
Partijen gaan een tijdelijke vennootschap aan met betrekking tot het
tot stand komen van een stoffelijk werk met nadere bepalingen en
bedingen betreffende winstverdeling en risico’s.
De toenemende flexibilisering op de Nederlandse arbeidsmarkt biedt
veel mogelijkheden. Het is jammer dat de overheid dit (nog) niet
goed kan faciliteren. Voorlopig moeten we ons dan ook behelpen met
eigen oplossingen en hierbij lopen we wel op tegen een groot aantal
specifieke civielrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke “voetangels en
klemmen”. Het lijkt niet verstandig om zelf te gaan experimenteren met
al dan niet tijdelijke contractsvormen of constructies. Voorzie u dan
ook van deskundig advies.
U kunt altijd onze helpdesk bereiken op 0184 – 745 733
( buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld).

Gert Jongeneel
Jongeneel advocaten
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Nieuws van de leden

Wet Bescherming Persoonsgegevens verandert
Afgelopen jaar is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) uitgebreid met Meldplicht Datalekken. Dit had tot gevolg
dat organisaties anders naar de omgang en beveiliging van persoonlijke data moesten gaan kijken. Deze uitbreiding van
de WBP was echter de opstap naar de nog uitgebreidere nieuwe wet, Algemene Verordening Gegevensbescherming,
kortom de AVG die mei 2018 van kracht gaat. De AVG vraagt om ingrijpende proces matige en technische veranderingen
rondom het digitale bestanden met persoons gegevens. Wat wordt er verwacht van u als ondernemer?
Nieuwe privacy en security eisen AVG

Technische maatregelen

De nieuwe Europeese GPDR “General Protection Data Regulation”
of zoals hij in Nederland heet de AVG “Algemene Verordering
Gegevensbescherming” gaat vanaf mei hogere eisen aan organisaties
stellen op het gebied van databescherming. Het naleven van deze
privacy principes moet individuen beschermen. Dit heeft als resultaat
dat organisaties moeten gaan nadenken over alle gedigitaliseerde
processen waarin persoonsgegevens voorkomen. Het uitgangspunt in
de AVG is dat elke gedigitaliseerde verwerking van persoonsgegevens
een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.
De verantwoordelijke organisatie moet aantonen dat organisatorische en technische maatregelen zijn getroffen waarmee invulling is
gegeven aan de privacy principes en de risico’s voor betrokken zijn
geminimaliseerd.

De AVG stelt onder meer dat organisaties de beveiliging, integriteit,
authenticiteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens permanent
moeten garanderen. Dit vereist naast organisatorische vooral ook
technologische maatregelen. Met alleen organisatorische en procedurele maatregelen is het niet mogelijk om aan de AVG te voldoen.
Organisaties dienen de beveiliging van persoonsgegevens te kunnen
garanderen en maatregelen door te voeren om vroegtijdig datalekken
te kunnen detecteren. Een andere technische aanwijzing uit de AVG is
dat de beveiligingsmaatregelen naar de laatste stand van de techniek
moeten zijn ingericht. Voorbeelden hiervan zijn het toepassen van
sterke maatregelen als pseudonimisering en versleuteling.

Organisatorische maatregelen
Digitalisering en privacybescherming zijn maatschappelijke en
bestuurlijke thema’s en raken mensenrechten. Veel organisaties zien
dat het voldoen aan de AVG om marktreputatie gaat en privacybescherming een onderdeel is van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Compliance met de AVG is meer en meer een voorwaarde voor
deelname aan de gedigitaliseerde samenleving en economie.

10 stappen plan
In samenwerking met ESET hebben we een 10 stappenplan voor
de organisatorische complaince met de AVG ontwikkeld. Met deze
Roadmap kunt u de juiste stappen nemen om aan de AVG te kunnen
voldoen. Wilt u de volledige whitepaper ontvangen, neem contact met
ons op.

FourTOP ICT
In samenwerking met ESET Nederland
Tel 078 63 93 999

Welkom bij DEAL! Drecht Cities
DEAL! Drecht Cities verzorgt de economische marketing en promotie
voor de zes Drechtsteden, Havenbedrijf Rotterdam en de regionale
ontwikkelingsmaatschappij ROM-D. Wij helpen bedrijven met al hun
vestigingsvragen in de regio en begeleiden actief naar de gewenste
locatie. Onze dienstverlening wordt volledig gefinancierd door deze
partners en is dus gratis. Bedrijven die een nieuwe locatie zoeken
dichtbij Rotterdam, maar op zoek zijn naar professioneel advies en
dienstverlening kunnen bij ons terecht. Het onafhankelijke, discrete en
professionele karakter van onze organisatie wordt zeer gewaardeerd
door veel bedrijven die willen investeren in de Nederlandse
Maritieme Delta.
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DEAL is een jonge organisatie, opgericht in 2014. De organisatie
bestaat uit twee teams, een promotie en marketing team en een team
voor investeringen. Het promotie team heeft de onlangs gelanceerde
internationale campagne “Drecht Cities Maritime Delta” ontwikkeld.
Ons investment team begeleidt bedrijven naar de beste locatie voor
productie en/of logistiek in de Drecht Cities.
DEAL focust primair op twee sectoren, maritiem en logistiek. Maritieme
maakindustrie is het belangrijkste speerpunt in de regio. In dit relatief
kleine stukje Nederland zijn de grootste wereldspelers op het gebied
van baggeren, scheepsbouw, mega jachtbouw, offshore constructie en

binnenvaart actief. De aanwezigheid van deze internationale bedrijven
heeft explosieve groei gebracht op gebied van complexe hardware
en systeem integratie op maritiem gebied. Dit compacte cluster van
maritieme kennis vindt men nergens anders in Europa.
De logistieke sector profiteert van een gunstige geografische ligging
van de Drecht Cities. De binnenvaart in de regio is de drijvende
kracht achter de logistiek. De doorgangsroute welke Rotterdam en
Amsterdam verbindt met Antwerpen, Europoort en Duitsland is uniek.
Door investeringen in goede infrastructuur als wegen-, treinverbindingen maar ook in nieuwe bedrijventerreinen zijn groeikansen voor
logistieke bedrijven aanwezig.

Het voordeel van onze gratis dienstverlening is de persoonlijke
begeleiding tijdens het proces en u zit nergens aan vast. Het doel is
om u te ondersteunen, het proces te versnellen en u bij te staan bij het
onderzoeken van alle mogelijkheden om uw doel te bereiken binnen de
Drecht Cities.

Hoe werkt DEAL in de praktijk? Dat is heel eenvoudig. Bent u ondernemer en wilt u uitbreiden met uw bedrijf, een bedrijf starten of
verhuizen naar een locatie welke verbonden is met het water, dan belt
u DEAL. Ons investment team behandelt uw aanvraag vertrouwelijk en
bespreekt graag met u uw wensen tijdens een persoonlijke afspraak.
Hierna inventariseren wij voor u de beste locaties geheel in samenwerking met de gemeenten. Indien u uw keuze heeft bepaald, begeleiden
wij u door de procedures en brengen wij u in contact met de juiste
contactpersonen. Is uw keuze definitief bepaald, dan trekt DEAL zich
langzaam terug uit het proces maar blijft voor u altijd bereikbaar als u
vragen heeft.

Contactpersoon: Martin Bloem
T 078 633 0539
E info@dealdrechtcities.nl
W www.dealdrechtcities.nl

Zo werkt DEAL en zo eenvoudig is het. Neem vrijblijvend contact met
ons op voor een afspraak bij ons of bij u op kantoor. Ons team bestaat
uit Martin Bloem (director), Joost Weeda, René Beute en Menno
Bijnagte (investment managers), Brigitte Warnaar (marketing & PR
manager) en Angela Canbaz (office management).

FourTOP ICT en Heeros Nederland gaan samenwerken
om elkaars producten en diensten te versterken
Tijdens diverse WD netwerk gesprekken tussen FourTOP ICT en Heeros
Nederland kwam sterk naar voren dat er veel overeenkomsten zijn
tussen de beide organisaties in de manier van werken en denken.
Samenwerken en delen om toegevoegde waarde en oplossingen te
bieden aan relaties. Zodoende is besloten om de samenwerking actief
met elkaar op te zoeken. Waarbij de ICT dienstverlening en kantoorautomatisering van FourTOP aansluit op de factuurverwerking software
die Heeros Nederland biedt.
Jaap van Oord, directeur FourTOP ICT, geeft aan dat de oplossing van
Heeros een toegevoegde waarde biedt bij zijn relaties, omdat factuurverwerking valt onder kantoorautomatisering. De online oplossing
die Heeros biedt sluit ook aan bij de Cloud oplossingen die FourTOP
zelf biedt, namelijk één locatie waar uw gegevens veilig opgeslagen
staan en te bereiken via elk device. Het versterken van elkaars
diensten en producten is waar we naar zoeken bij het aangaan van een
samenwerking.
Matti Lattu, CEO Heeros Nederland en Heeros Systems Oyj, vertelt dat
de huidige manier van werken met partners, zoals Accountants en ICT
organisaties, naadloos aansluit bij de samenwerking met FourTOP. Eén
van de pijlers van FourTOP is connectiviteit, wat een belangrijk aspect

is van de oplossing die Heeros biedt aan haar klant. De advisering van
FourTOP bij relaties en potentiële relaties over IT security en Cloud
oplossingen is van toegevoegde waarde bij de Heeros propositie.

Heeros Nederland 06-53674984
FourTOP ICT 078-3030700
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Nieuws van de leden

Meten is weten, Wel zo handig in het salesproces
Tegenwoordig zijn we er met z’n allen steeds meer aan gewend dat we
online in de gaten worden gehouden. Je kan geen website bezoeken of
het klikgedrag wordt geregistreerd.
Een belangrijke schakel in het salesproces waar dit nog niet wordt
gedaan is het offreren. Dit is raar want juist hier zou je graag vóór het
terugbellen willen weten waar de interesses van je prospect liggen.
Dan is het handig om te weten dat Offery inzicht geeft in alle door de
organisatie verstuurde offertes. Zo kan er afgelezen worden:
•
Hoe vaak,
•
Hoe lang,
•
Naar welk deel,
Een potentiele klant gekeken heeft.
Inzage in het belangstellingsgedrag van klanten verschaft veel
duidelijkheid vooraf.
Verder zorgt een goed uiterlijk en het toevoegen van content zoals
foto, video, testimonial, FAQ of bijvoorbeeld productinformatie aan de
offerte voor een bewezen hoger slagingspercentage tot wel 30 procent!

www.offery.nl

nieuwe leden

MEE Plus
Participatie, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en vitaliteit
zijn actuele thema’s binnen het werkgeverschap. Maar hoe combineert
u dat nou precies: uw maatschappelijke betrokkenheid aangaan en
tegelijkertijd als bedrijf hier ook meerwaarde uithalen?
MEE maakt meedoen mogelijk voor mensen met een beperking; zo ook
op het werk. We ondersteunen werkgevers om medewerkers met een
beperking op waarde te schatten en hen duurzaam in te zetten in het
werkproces. Met de juiste begeleiding en in de juiste werkomgeving
is er veel mogelijk en ligt er een groep toegewijde werknemers binnen
handbereik.
Wij maken mensen met een beperking werk fit en begeleiden u
als werkgever bij het in dienst nemen én houden van de mensen.
Medewerkers kunnen we trainen in de omgang met een collega met
bijvoorbeeld autisme, een licht verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Mocht er uitval dreigen - bij de werknemers met
een beperking of bij mantelzorgers - dan zijn we uw partner om dat te
voorkomen.
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Samen maken we de werkvloer een stukje rijker!

Contactpersoon: Annelien Theeuwes
T 06 12960341
E annelien.theeuwes@meeplus.nl
W www.meeplus.nl

Nieuwe leden

Drechtsteden Advocaten

Vanaf 1 januari is Drechtsteden Advocaten van start gegaan in
Sliedrecht. Drechtsteden Advocaten is een kantoor van twee advocaten
bestaande uit mr. Alex Niesert en mr. Martijn de Bruin. Het kantoor
is gericht op ondernemers en de volgende aandachts-/vakgebieden:
ondernemingsrecht, handelsrecht, faillissementsrecht, arbeidsrecht,
huurrecht, bankrecht, verzekeringsrecht, vennootschapsrecht,
contractenrecht, incasso’s en familierecht.
Het kantoor is laagdrempelig, modern van opzet en kent een zeer
gunstige tariefstructuur. Verder zijn de twee advocaten werkzaam
in een multidisciplinaire omgeving van accountants, belasting- en
subsidieadviseurs op basis van strategische alliantie waardoor zij hun
cliënten nog vollediger bij kunnen staan.
Alex is een oude bekende van Werkgevers Drechtsteden. Hij was
al eerder lid via een ander kantoor. Martijn ziet uit naar zijn eerste
bijeenkomst bij Werkgevers Drechtsteden.

Contactpersoon: Alex Niesert
T 06 53264035
E a.niesert@drechtstedenadvocaten.nl
W www.drechtstedenadvocaten.nl

RAC: VERTROUWDE SERVICE OP EEN NIEUW ADRES
“Al sinds 1955 (bijna 62 jaar) is RAC Jaguar dealer en daarmee de meest “ervaren” Jaguar dealer van Nederland. Met
een team van gedreven vakmensen verkopen en onderhouden we - met op maat gesneden dienstverlening en passie
- de auto’s van onze klanten. Wij hechten het grootste belang aan zowel een persoonlijke band met onze klant als een
uitstekende service, vertelt nieuw clublid, Ton van Vugt.
“Wij zijn er trots op met ingang van de zomer van 2016 naast Jaguar
dealer tevens officieel dealer voor Land Rover in de Drechtsteden
en Rivierenland te zijn. Recentelijk hebben we bovendien in onze
Rotterdamse vestiging het Maserati-dealerschap toegevoegd. Onze
klanten kunnen ook voor deze nieuwe merken rekenen op de uitstekende service en vakmanschap waar RAC om bekend staat. Als resultaat
hiervan bouwen we een compleet nieuw Jaguar Land Rover dealerbedrijf aan de Dordtse Autoboulevard langs de A16. Tot het nieuwe pand
helemaal klaar is zijn we – in twee tijdelijke locaties – aan de Mijlweg/
Nijverheidstraat 10 & 95 als RAC aanwezig in de regio.

Contactpersoon: Ton van Vugt
T 010-242 31 00
E t.vanvugt@rac.nl
W www.rac.nl
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Teun Muller, voorzitter
tmuller@werkgeversdrechtsteden.nl

BESTUUR

Barbara Keuzenkamp, secretaris

bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl

Portefeuille
Dagelijks bestuur
Externe communicatie

Arie van den Herik, bestuurslid
avandenherik@werkgeversdrechtsteden.nl

Teun Muller
Barbara Keuzenkamp

Interne communicatie

Barbara Keuzenkamp

Financiën

Martin Witt
Teun Muller / Barbara Keuzenkamp

Arbeidsmarkt en Scholing

André Boer, bestuurslid
aboer@werkgeversdrechtsteden.nl

Arie van den Herik
André Boer

Economie en Innovatie

Bert de Winter
Wico van Helden

Bereikbaarheid en RO

Wico van Helden, bestuurslid
wvanhelden@werkgeversdrechtsteden.nl

Jacob Klink

Martin Witt, penningmeester
mwitt@werkgeversdrechtsteden.nl

Jacob Klink, bestuurslid
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl
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UW PARTNER IN

MOBILITEIT!
Het beheer van een wagenpark is een omvangrijk financieel vraagstuk
en vergt specifieke en actuele kennis van de materie. Kennis die in
een organisatie niet altijd voorhanden is. U ontkomt er meestal niet
aan om vóóraf gedegen advies in te winnen over de juiste investering
in een wagenpark. Het belang weegt zwaar en het is om die reden
dat u om de tafel wilt zitten met een specialist die u vooral vertrouwt!

verbinden in ‘t

verbinden in ‘t
verbinden
in ‘t
Quadraet
Platform 4
Stationsplein 4j
3331 LL Zwijndrecht

De producten van Amega worden regionaal en bij de bedrijven van
Amega aangeboden. Met ruim 23 vestigingen in de regio biedt
Amega alles op het gebied van automotive: van leasing tot verhuur,
van autoreparatie tot schadeafhandeling van
alle merken.in ‘t
verbinden

Quadraet
Platform 4
Projectontwikkeling
en advies
Stationsplein
4j
Arbeidsmarkt
en LL
Onderwijs
3331
Zwijndrecht

occasions op maat

www.amega.nl

Tel. 078 - 632 13 70

Projectontwikkeling en advies
Arbeidsmarkt en Onderwijs

Arie van den Herik
M 06 51508417
E arie@quadraet.nl

Projectontwikkeling en advies
Arbeidsmarkt en Onderwijs
Projectontwikkeling
en advies

Arie van den Herik

Arbeidsmarkt en Onderwijs

M 06 51508417
E arie@quadraet.nl

Let’s make
a deal today

Invest in the
Drecht Cities
DEAL! Drecht Cities verzorgt de
economische marketing en promotie voor
de regio Drechtsteden. Wij begeleiden
bedrijven die zich in de regio willen
vestigen. Onze dienstverlening, zoals
locatieonderzoek en begeleiding bij het
maken van uw keuze, is gratis.

T +31 78 633 05 39
www.dealdrechtcities.nl

Download de Drecht
Cities plattegrond
voor een overzicht
van alle
locaties
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VERDER GAAN
WAAR ANDEREN
STOPPEN
G R OT E K E R KS P L E I N 4 - 3 3 1 1 AC D O R D R E C H T
Tel.: +31 (0)78 613 30 00 | www.cookscrossover.com

RELEVANTE

TRADECOMMUNICATIE

EFFECTIEVE

SHAPPENCOMMUNICATIE

VERRASSENDE

CONSUMENTEN COMMUNICATIE
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