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Netwerken
moet leuk zijn

Onlangs sprak ik een ondernemer uit de Drechtsteden die mij een opmer-
kelijk verhaal vertelde. Hij is al ruim dertig jaar ondernemer en hier geboren 
en getogen zoals dat zo mooi heet. En uit eigen ervaring weet ik dat hij al 
heel lang en zeer frequent netwerkt in onze regio. Maar ondanks dat hij al 
jaren stug volhoudt was hij niet tevreden over het resultaat. Nog sterker, de 
laatste tijd was eigenlijk ronduit teleurstellend over wat het opleverde.

Wat hij vooral miste in deze regio was het openstaan voor elkaar. Het elkaar 
willen helpen maar vooral de vanzelfsprekendheid dat je eerst binnen je 
eigen netwerk op zoek gaat.

Toen hij hier met andere ondernemers over sprak kwam hij in gesprek met 
een ondernemer uit een andere regio. Die vertelde hem dat hij dit in zijn 
regio totaal niet herkende. Nog sterker, hij ervaart juist het tegenoverge-
stelde. Als hij twee ondernemers aan elkaar had gekoppeld, gewoon omdat 
hij wilde helpen, stonden zij meestal binnen een paar maanden bij hem op 
de stoep om ook hem te helpen. En dat is mooi, en eigenlijk heel logisch. 
Geïnspireerd door deze man is hij naar een paar netwerkbijeenkomsten in 
die regio gegaan. Tot zijn grote verbazing ervoer hij diezelfde positiviteit. 
Op een avond had hij 6 interessante gesprekken die zelfs direct tot afspra-
ken leidden. En toen was netwerken opeens leuk.

Dit verhaal heeft mij aan het denken gezet want laten we eerlijk zijn. Wij 
steken al jaren onze vinger op richting de gemeenten in onze regio dat zij 
zoveel mogelijk opdrachten aan de lokale ondernemers moeten verstrek-
ken. Nog sterker wij hebben er in ons laatste speerpuntenboekje een heel 
hoofdstuk aan gewijd. En ik ben het daar nog steeds mee eens. Maar is het 
dan niet zo dat wij als ondernemers ook veel meer voor elkaar open moeten 
staan? Elkaar veel meer moeten helpen. Nu is het zo dat wij hier in deze 
regio overduidelijk kinderen van Calvijn zijn, maar laten we meer uit onze 
schulp kruipen. Veel trotser zijn op onszelf en onze regio. Ik ben ervan over-
tuigd dat wat je ver haalt lang niet altijd lekkerder is. 

Af en toe is het goed om een ander land of regio te 
bezoeken en te zien hoe daar projecten en initiatie-
ven worden opgepakt. Het is een mooie manier om 
andere omgevingen te zien. Ongemerkt vergelijk je 
die dan met de eigen situatie. En dat zet je aan het 
denken. 

Recent was ik een week in China en kon daar met 
eigen ogen zien en ervaren hoe daar economische 
ontwikkeling wordt vormgegeven. Er is een hoop te 
vinden van de Chinese manier van aansturen, het re-
gime, de openheid, de controle vanuit de overheid, 
de cultuur van intellectuele eigendommen kopiëren, 
maar daartegenover is de voortvarendheid en daad-
kracht die daarvan onder andere het resultaat is, in-
drukwekkend. 

DJI, een Chinese producent van drones, bestaat net 
4 jaar. Op dit moment hebben zij 14.000 medewer-
kers en hebben ze ruim 80% van de drone markt in 
handen. In een wereldstad als Shenzhen rijden na-
genoeg alleen volledig elektrische taxi’s en bussen. 
In Sjanghai is een verbod op scooters en bromfiet-
sen op benzine. Resultaat is een enorme hoeveel-
heid elektrische scooters en fietsen. Dat heeft direct 
impact op de luchtkwaliteit en er wordt op zeer gro-
te schaal ervaring opgedaan met elektrisch vervoer. 
Recent is een Chinese AI chip voor kunstmatige in-
telligentie ontwikkeld, die wordt volop toegepast op 
allerlei gebied. Van een land wat het vooral moest 
hebben van zeer goedkoop produceren en kopiëren, 
ontwikkelt het zich in razend tempo door naar een 
land wat door de enorme interne markt van ruim 
anderhalf miljard inwoners zelfstandig nieuwe inno-
vatieve oplossingen en producten ontwikkelt en snel 
en met grote volumes uitrolt. De ervaring die daar-
mee opgedaan wordt versneld de innovatie spiraal 
nog verder.

Natuurlijk is China geen Nederland of regio Drecht-
steden en kun je niet alles zomaar vergelijken. Maar 
de slagkracht en daadkracht voor met name the-

ma’s als energie transitie, milieu, robotisering en di-
gitalisering is zeker iets wat je achter de oren doet 
krabben. Dat zijn geen kleine variaties op iets wat we 
al doen, het zijn fundamentele nieuwe benaderingen 
die iedereen raken. Worden we niet aan alle kanten 
ingehaald? Hoe relevant kun je als Drechtsteden, Ne-
derland of Europa nog zijn voor innovaties en econo-
mische groei die daarbij hoort?

Wij zijn geen China, wij zijn een land en regio waar 
het polderen is uitgevonden. Als we polderen om zo 
met elkaar daadkrachtig vooruit te komen is het per-
fect. Leren van elkaar, de beste oplossingen samen 
bedenken, dat geeft energie! Als we polderen om ein-
deloos te vertragen en alleen het eigen belang voor-
op te zetten en daarmee noodzakelijke innovaties te 
vertragen of verhinderen dan komen we niet verder. 

Als Werkgevers Drechtsteden maken we ons sterk 
voor een aantal waterstof stations in de regio. Dat 
is een voorbeeld van een fundamentele nieuwe ont-
wikkeling met enorme economische kansen. Kan-
sen die niet door één bedrijf of organisatie kunnen 
worden benut. Dat moeten we samen doen. Als 
overheid met vergunningen en regels, als onderne-
mers met slimme ideeën en de mouwen opstropen 
en als onderwijsinstellingen om snel de benodigde 
kennis te delen. Alleen dan kunnen we dit soort grote 
stappen voor elkaar krijgen.

Heeft u zelf een project of idee waar een regionale 
schaalgrootte van belang is? Laat het ons weten. We 
gaan dan samen op zoek om – bijvoorbeeld met een 
innovatietafel – het plan te realiseren.

En hoe voortvarend het in China ook gaat, eten met 
mes en vork is toch nog steeds een stuk efficiënter 
dan met stokjes… 

Ik wens u en ons veel daadkracht.

Daadkracht met stokjes 

VOORWOORD

Wico van Helden
Vice-voorzitter WD



Het aanspreekpunt voor
ondernemers binnen
de 7 Drechtsteden gemeenten.

Wilt u als ondernemer meer weten op het gebied van vergunningen, huisvesting, 

beleid, projecten, bestemmingsplannen en bedrijventerreinen? Neem dan contact 

op met één van de accountmanagers. Zij helpen u graag verder, kennen de 

procedures, weten de juiste contactpersonen te bereiken en hebben toegang tot 

de benodigde informatie. Zo krijgt u als ondernemer advies op maat!

Alblasserdam

Floor Dil
f.dil@alblasserdam.nl

078-7706101

06-13135671

Ellen Knijf
e.knijf@alblasserdam.nl

078-7706143

06-53359352

Dordrecht

Bert ten Veen
ec.ten.veen@dordrecht.nl

078-7704943

06-20092893

Boukje van de Ven
b.vande.ven@dordrecht.nl

078-7704949

06-22409076

Reineke de Vries
reaj.de.vries@dordrecht.nl

078-7704888

06-42232313

Marijn Wegman
gjm.wegman@dordrecht.nl

078-7704945

Hardinxveld-Giessendam

Xanthine Jut
xo.jut@hardinxveld-giessendam.nl

0184- 674444

06-24367983

Hendrik-Ido-Ambacht

Anouk van den Heuvel
a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl

078-7702634

06-57559238

Papendrecht

Ninetta Lorenc
n.lorenc@papendrecht.nl

078-7706315

06-40629472

Zwijndrecht

Gerard Keuzenkamp
g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl

078-7703578

06-18301312

Caroline Oster
c.oster@zwijndrecht.nl

078-7703590

06-36098569  

Sliedrecht

Esther Smit
e.smit@sliedrecht.nl

06-12391568

Hardinxveld-Giessendam
Gemeente

180126 DEAL DC-DO Adv 180x247mm.indd   1 30-01-18   14:59
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INDUSTRIEDAG

Wat bracht de Industriedag van 4 oktober jl. ons?

De Werkgevers Drechtsteden had het schip de ‘Jules 
Verne’ afgehuurd voor het dagthema: Ontwikkeling Ar-
beidsmarkt ‘van nood naar deugd’. Na het welkom van 
bestuursleden Jacob Klink en Wico van Helden werd 
dagvoorzitter Erik van Noordenne voorgesteld. Met 
een herkenbare regionale tongval en gezonde dosis 
humor leidde hij de aanwezigen door het programma. 
De woorden ‘met ziel en zakelijkheid’ kwamen daarbij 
regelmatig terug. 

Boekuitreiking NexTecH

Joop Hylkema, voorzitter van NexTecH, overhandigde 
het eerste exemplaar van een boek in het kader van 

‘een leven lang leren voor ingenieurs’ aan burgermees-
ter Wouter Kolff. NexTecH is de dit jaar jubilerende 
stichting die voortkomt uit het Industriefonds dat 100 
jaar geleden werd opgericht. Hylkema: “We bieden een 
door SEOR gemaakt rapport in boekvorm aan als ca-
deau aan de Nederlandse samenleving. Het boek gaat 
over het stimuleren van kennisontwikkeling, bevor-
deren van de instroom en het behoud van technisch 
hoger opgeleiden.” Burgermeester Kolff van Dordrecht 
wordt gevraagd de aanbevelingen uit het rapport op te 
pakken en er mee aan de slag te gaan.

Cijfers liegen niet, de economie groeit als een tierelier. Is de arbeidsmarkt daar-
mee ook in balans en doet iedereen mee? Is het ontslagrecht nog van deze tijd? 
Welke keuzes maken jonge mensen in het huidige surplus van banen. Genoeg 
vragen en bespiegelingen die de jaarlijks terugkerende Industriedag 2018, gelar-
deerd met humor en verstilling, tot een zinvolle samenkomst maakte.
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Block chain, rebooten, logaritmes, neurotechnologie, nanotechnologie, kwan-
tumfysica, kunstmatige intelligentie, zo wat termen die tijdens de presentatie 
van Yuri van Geest op de vroege ochtend voorbijkwamen. Wie de slaap nog uit 
zijn ogen moest wrijven, was spontaan wakker.

Als Nederlandse ambassadeur van de Singularity Uni-
versity is zijn boodschap aan bedrijven dat bovenge-
noemde technologieën elkaar gaan versterken en zal 
leiden tot radicale innovatie voor de grote vraagstuk-
ken van de hedendaagse wereld. Daarover heeft Yuri 
samen met Salim Ismail het boek ‘Exponentiële orga-
nisaties’ geschreven. Volgens de leer van zijn boek 
gaan wij van schaarste naar een wereld vol overvloed. 
De technologie zal voor oplossingen zorgen voor pro-
blemen op het gebied van water, voedsel, zorg en on-
derwijs.

Die oplossingen zullen gevonden worden door ‘star-
tups’, niet door ‘corporate bedrijven’. Die startups on-

dernemen zonder ballast uit het verleden. Corporate 
bedrijven kiezen niet voor ‘radicale innovatie’ omdat 
dit ten koste gaat van hun cashflow, denk aan het  
Kodakvoorbeeld en Instagram. ‘CEO’ word je - volgens 
Yuri - door vooral risico’s te vermijden. Met andere 
woorden, de toekomst ligt bij kleinere bedrijven die 
wendbaar zijn en een belangrijke schakel vormen in 
de keteneconomie. 

Aan ons dus de vraag wat die technologie doet met de 
markt waarin wij opereren en hoe we daarop in kun-
nen spelen. Stof voor een nieuw boek. Een boek dat 
nog geschreven moet worden. Door een ieder van ons. 

Remco Valkman
NestrX

Een rollercoaster van moeilijke termen

INDUSTRIEDAG
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Het vlaggenschip van het arbeidsrecht, de arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde tijd, is aan kracht 
aan het inboeten. Enerzijds ingegeven door werkge-
vers, die vooral de keerzijde van de lange periode van 
loondoorbetaling bij ziekte zien. Anderzijds door een 
nieuwe generatie werknemers, die het niet langer als 
vanzelfsprekend beschouwen om voor een “baas” te 
werken. 

Pieter vertelt met een aanstekelijk enthousiasme 
dat wij in Nederland een uniek ontslagrecht hebben. 
Waar anders ter wereld moet de overheid toestem-
ming geven voor de beëindiging van een arbeidscon-
tract? Gekscherend worden landen als Noord Korea 
en Sierra Leone geroepen. Pieter legt uit dat Generaal 
Winkelman dit tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft 
ingevoerd om op die manier goed op het netvlies te 
krijgen, welke mannen binnenkort werkloos zouden 
zijn. Zo konden zij snel worden ingezet voor oorlogs-

doeleinden. 

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid 
(WWZ) in 2015 werd de preventieve ontslagtoets niet 
overboord gegooid. De WWZ had tot doel om de sterk 
groeiende flexibilisering van de arbeidsmarkt tegen te 
gaan. Dit doel is niet bereikt. Kennelijk is de praktijk 
van de arbeidsmarkt weerbarstiger dan de politieke 
theorie.

Ook de plannen voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans 
(WAB) zullen het tij niet keren. “Duct tape” noemt Pie-
ter het wetsvoorstel. Wat bindt mensen dan wel aan 
een organisatie, is de vraag. Hij overpeinst dat meer 
regels en wetten dit niet voor elkaar gaan krijgen 
en dat aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en 
waardering meer kans van slagen heeft. Een mooie 
gedachte.  

Pieter van den Brink in “Terug naar de toekomst”

Pieter van den Brink van Ten Holter Noordam Advocaten beschouwt in vogel-
vlucht het Nederlandse arbeidsrecht. "Ons arbeidsrecht is terug te voeren op 
onze behoefte om de zwakkeren te beschermen", zo begint hij. 

Sandra Verberk-Elich
Newbaze

INDUSTRIEDAG



8

Arie van den Herik
Quadraet

Na de inspiratie van Yuri van Geest en de dagelijkse praktijk van Pieter van 
den Brink was het de beurt aan Prof. Dr. Ton Wilthagen. Ook zijn verhaal sloot 
weer perfect aan bij de vorige sprekers. Wat dat betreft een compliment voor 
de organisatie. 

Alle aspecten van het arbeidsmarktbeleid nu en in de 
toekomst kwamen zo “geordend” voorbij. Alle thema-
tieken van een zeer dynamische arbeidsmarkt pas-
seerden de revue. Ton Wilthagen is zeer geïnteresseerd 
in de verhouding tussen dynamisering en flexibilise-
ring van de arbeidsmarkt en de economie enerzijds 
en anderzijds sociale cohesie, inclusie, bescherming 
en (nieuwe) zekerheid. Is zowel een dynamische als 
inclusieve arbeidsmarkt mogelijk? De voornaamste 
vraag én rode draad tijdens deze Industriedag: Wat 
is toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid? Een vraag 
die iedere ondernemer zou moeten bezighouden! Ton 
Wilthagen gaat in op een thema als robotisering. Ro-
bots kunnen banen laten verdwijnen, maar ook banen 
creëren en doen behouden. Denk daarbij aan bv resho-
ring (-> made in NL!). Ook kunnen delen van banen ver-
dwijnen en nieuwe delen gecreëerd worden o.a. door 
job carving. Maar misschien wel het belangrijkste….
het doet bestaande banen veranderen! Aan de slag 

dus met elkaar! De duiding van het World Economic 
Forum is dat zij verwachten dat de gevraagde skills in 
2020 voor 35 % afwijken van de huidige vaardigheden 
van mensen. Ook de “eisen” die de toekomstige werk-
nemer stelt aan zijn/of haar baan veranderen in hoog 
tempo. Zo verwacht een millennial een veelzijdige 
loopbaanontwikkeling in een veel sneller tempo. Ook 
vinden ze een baan met goede balans tussen werk en 
privé belangrijker dan een hoog salaris. De verhouding 
tussen vast en flex verandert. Meer flex naast ook een 
grotere inzet van ZZP-ers. Het effect van dit alles is 
dat de band tussen werkaanbieders en werkvragers 
losser wordt. De belangrijkste vraag is dan: “En hoe 
haal je dan het beste uit elkaar?”

Na dit betoog van Ton Wilthagen was het woord aan 
diezelfde jonge werknemers en een aantal (HR) ma-
nagers! 

Ton Wilthagen: “Gaat de toekomst werken?” 

MADE IN NL!

INDUSTRIEDAG
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Werkgevers en millennials in gesprek! 

Terwijl de millennials de arbeidsmarkt op een innovatieve manier benaderen, benaderen veel 
bedrijven hen nog op de traditionele manier. (Top)sollicitanten zijn selectief en bedrijven heb-
ben een nieuwe manier nodig om hen tevreden te stellen. Een nieuwe houding ten opzichte 
van jongeren, rekening houdend met de zaken waar jongeren waarde aan hechten is nodig.

Millennials volgen de laatste trends, ook op het ge-
bied van social media. Blijf dus op de hoogte en ge-
bruik verschillende kanalen. Ze vinden het normaal 
dat je overal en altijd de informatie kunt vinden die je 
op dat moment nodig hebt. En als ze het niet weten, 
zoeken ze het op. Zij laten zich dus niet zonder meer 
iets op de mouw spelden. Maak duidelijk wie je bent, 
wie de mensen zijn achter een bedrijf, wees bena-
derbaar, en reageer snel op vragen en opmerkingen. 
Dat vergroot het vertrouwen in je bedrijf en daarmee 
de kans dat de millennial zich met je wil identificeren 
en zich aan je wil verbinden. 

Het is duidelijk: ze willen serieus genomen worden. 
Ze verwachten van een bedrijf dat het naar hen luis-
tert en inspeelt op hun behoeften, wensen en pas-

sies. Ga daarom de dialoog aan, doe dit al in een 
vroeg stadium (stage). De millennial heeft de focus 
op groei en ontwikkeling binnen een bedrijf met een 
prettige werksfeer en dat zichtbaar is op de markt. 
Daarnaast is aandacht voor medewerkers belang-
rijk evenals een juiste balans tussen het aangaan 
van uitdagingen en het hebben van stabiliteit op de 
werkvloer.

Oja… feestjes bleken ook van groot belang…., echter 
uiteindelijk wordt de discotheek ook verruild voor 
een hypotheek!  

Wat mij betreft volgend jaar zeker weer. 

Samantha Bezemer
Just4Work

INDUSTRIEDAG



“Uw vertrouwde ICT-dienstverlener”

(0184) 67 54 00
info@aspect-ict.nl
www.aspect-ict.nl

www.ames.nl

Bekijk al onze classic cars op 
www.ames.nl/classiccars

Ames Autobedrijf is een familiebedrijf met historie. In 1947 
openden de gebroeders Ames in Leerdam hun bedrijf dat 
de geschiedenis in gaat als de eerste Volkswagendealer 
van Nederland. In 1952 opende oudste broer Jan Ames 
de eerste Volkswagendealer in Dordrecht en tevens één 
van de eerste dealerbedrijven van het land. 

Omdat wij trots zijn op deze bijzondere historie en deze 
in leven willen houden, hebben wij door de jaren heen 
unieke Classic Cars verzameld. Auto’s die we met veel 
passie hebben gekocht en onderhouden en auto’s met 
elk een eigen verhaal.

De Ames Classic Cars zijn te bewonderen bij de 
verschillende  vestigingen. Op onze website maakt u 
kennis met de unieke collector’s items van Ames.

De auto’s zijn gezien de historische waarde niet bestemd 
voor de verkoop.

Ames heeft vestigingen in Dordrecht, Zwijndrecht 
(servicevestiging/occasions), Ridderkerk, Sliedrecht, 
Oud-Beijerland en ‘s-Gravendeel (servicevestiging)

EEN UNIEKE COLLECTIE HISTORISCHE AUTO’S VAN AMES AUTOBEDRIJF
AMES CLASSIC CARS

Volg ons op social media

Facebook YoutubeInstagram

Ames Adv_ClassicCars_87,5x120.indd   1 06-08-18   15:00
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Peter Hobbelen
Confed Group

Steeds meer bedrijven halen productie terug uit la-
gelonenlanden of houden hun productie bewust in 
Nederland. Deze trend heet reshoring. 

“Wij zetten mensen met een arbeidsbeperking in op 
licht montagewerk, complex SMD werk tot en met 
werkvoorbereiding en communicatie. Wij denken 
niet in functies, maar in taken.” Meer daarover ver-

telt Peter Hobbelen in het boekje boekje ‘KOM IN 
ACTIE…’ een uitgave van De Normaalste Zaak en 
een initiatief van regio coördinator Arie van den He-
rik, dat aan alle bezoekers werd meegegeven. Daarin 
staan nog eens vijf voorbeelden van ondernemingen 
in de Drechtseden, die inclusief werkgeverschap in 
hun DNA hebben zitten, en daarmee mensen met 
een arbeidsbeperking een volwaardige plaats geven.

Jaap Bressers neemt direct bij de start van zijn 
presentatie het publiek voor zich in. Ontspannen, 
humoristisch krijgt hij het publiek moeiteloos aan 
het lachen. Geleidelijk wordt het serieuzer en vertelt 
Jaap – ondersteunt door foto’s – wat hem is over-
komen. Als 21-jarige zeer succesvolle, ambitieuze 
en hardwerkende student die getroffen wordt door 
een ongeluk tijdens een vakantie in Portugal. Een 
toeval dat iedereen zou kunnen treffen. Een onge-
luk dat zijn leven voorgoed verandert in een leven 
met blijvende beperkingen en een totaal ander toe-
komstperspectief. Stilte en ook emotie in de zaal, 
toen Jaap beschreef welke wanhoop hem trof in 
het ziekenhuis vlak na het ongeluk. En dan vertelt 
Jaap over Carlos, de verpleger in het ziekenhuis vlak 
na het ongeval. In een omgeving waar verplegend 
personeel routinematig handelt maakt Carlos het 
verschil door zijn hand op de schouder van Jaap 
te leggen en hem geruststellend toe te spreken. 
Daarnaast gaf hij instructies aan collega’s hoe zij 
Jaap moesten benaderen. Een klein gebaar zo lijkt 
het. Maar met onvergetelijke waarde voor Jaap:  

Carlos werd zijn beste vriend, getuige bij zijn huwe-
lijk en speciaal genodigde bij de presentatie van zijn 
boek ’Waar een wiel is, is een weg’. Jaap schetst de 
bewonderenswaardige route naar zijn huidige suc-
cesvolle bestaan als spreker en schrijver. 

Ook tijdens dit bijzondere en verdrietige verhaal 
breekt Jaap de spanning met humor en ook met re-
lativering. "Iedereen maakt dingen mee waarmee ik 
niet zou willen ruilen." Maar bovenal weet hij te over-
tuigen dat iedereen het verschil kan maken, ook met 
een klein gebaar. Een verhaal en een boodschap om 
niet te vergeten.  

Jij maakt het verschil aldus Jaap Bressers

‘Jij maakt het verschil’ is de titel van de presentatie van Jaap Bressers in het 
middagprogramma van de WD Industriedag 2018. Deze titel is de rode draad 
van een heel indrukwekkend levensverhaal en een even indrukwekkende le-
vensles voor ons allemaal. 

Alize de Snoo
Kamer van Koophandel

Inclusief werkgeverschap

Peter Hobbelen, directeur van AssemblyPartner sprak over de inclusie 
waar Wilthagen mee eindigde.  

INDUSTRIEDAG
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Dit programma bestaat uit challenges waarvoor jong 
talent van de bedrijven binnen tien werkdagen een 
concrete oplossing biedt. De teams gaan aan de slag 
in wisselende samenstellingen met diverse achter-
gronden. Het resultaat? Unieke crossovers en innova-
tieve oplossingen. 

Ditmaal kwam de challenge vanuit Royal IHC. Een 
team van zeven enthousiaste jonge professionals 
onderzoekt of en hoe blockchain technologie gebruikt 
kan worden binnen de productieketens van de be-
drijven. Kevin Leeuwis, young professional Oceanco: 
‘De eerste weken zijn we op zoek gegaan naar uitda-
gingen binnen de bedrijven waar blockchain een uit-
komst kan bieden. Op de laatste dag van de challenge 

hopen we de opdrachtgevers een mock-up te kunnen 
laten zien, oftewel een soort prototype van een soft-
ware-ontwerp.’ 

Het challengeteam heeft verschillende interviews ge-
houden binnen de eigen bedrijven om meer te weten 
te komen over blockchain en haar mogelijke toepas-
singen. Daarnaast hebben zij met veel enthousiasme 
de IT Masterclass van Werkgevers Drechtsteden ge-
volgd. Joey Tessers, young professional Referit: ‘De 
masterclass was een hele mooie toevoeging in ons 
onderzoek en perfect getimed. Binnen de bedrijven is 
veel kennis, maar het hielp ons juist kennis uit te wis-
selen met blockchain-experts van buiten.’ De eindpre-
sentatie van het team volgt eind november. 

Blockchain challenge van start

Op 2 oktober ging de Blockchain challenge van Royal IHC, Oceanco, Referit en 
Bizzomate van start. Deze challenge is onderdeel van het Young Professionals 
programma van de Economic Development Board (EDB).

BLOCKCHAIN
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Contactpersoon 
Esmeralda Brand

 
T 0184 424795
E esmeralda@tfdsg.com  
W www.tfdsg.com

Sinds februari 2018 ben ik operationeel met The 
Flying Dutchman @ Work BV, een uitzendbureau ge-
specialiseerd in het werven en selecteren van bevei-
ligingspersoneel. Na 5 jaar werkzaam te zijn geweest 
in het bedrijf van mijn man, The Flying Dutchman Se-
curity Group BV, www.tfdsg.com, wil ik de markt op 
een andere wijze bedienen waarbij onze kernwaarden 
leidend zijn.

Na een gesprek met Natascha Honders, een bekende 
in de uitzendbranche, kwamen we tot de conclusie dat 
wij samen een specialisme wilden gaan opzetten, voor 
ons werd dat de beveiligingsbranche. Ons uitgangs-
punt was aansluiten bij onze expertise, voor mij is dat 
de beveiliging en voor Natascha het uitzenden. Dit is 
een briljante set gebleken en zien steeds meer bevei-
ligingsbedrijven het nut ervan in om met ons samen 
te werken. 

De kernwaarden van The Flying Dutchman @Work?
T - Toewijding; je voelt je betrokken en verantwoorde-
lijk in wat je doet
F - Flexibiliteit; je gedragsstijl veranderen om een ge-
steld doel te bereiken
D - Daadkracht; je wacht niet af maar treedt op ”geen 
woorden maar daden”
@ - Aandacht; je hebt aandacht voor het standpunt en 
houding van een ander
W - Waardering; je doet er alles aan om erbij te horen, 
gezien te worden en serieus genomen te worden.

Natascha Honders en ik hopen u bij een volgende 
bijeenkomst te spreken. Wilt u eerder kennismaken, 
dan nodigen wij u graag uit zodat we onze aanpak en 
werkwijze kunnen toelichten.

Wat doet The Flying Dutchman @ Work BV?

NIEUWE LEDEN 
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NIEUWS VAN DE LEDEN

DuPont introduceert nieuwe merkidentiteit op weg 

naar toonaangevende innovatie-onderneming

Met de onthulling van een nieuwe, wereldwijde mer-
kidentiteit en een nieuw logo, zet DuPont de volgen-
de stap om het nieuwe DuPont te worden. De nieuwe 
identiteit en het nieuwe logo geven uiting aan hun 
erfgoed, terwijl tegelijkertijd de focus op een klantge-
leide innovatiestrategie en doelgerichte cultuur wordt 
uitgedrukt 

DowDuPont heeft in februari 2018 aangekondigd 
dat de Specialty Products Division van de onderne-
ming de naam DuPont zal dragen, wanneer dat een 

zelfstandige onderneming zal worden. De verwach-
ting is dat dit op 1 juni 2019 zal plaatsvinden. 
 
Voor meer informatie en beelden over de reis die zij 
met hun merk maken en de geschiedenis ervan, bent 
u welkom op www.new.dupont.com.

“EINDELIJK EEN 
ARBODIENST DIE 
HET BEGRIJPT!”

VERZUIMMANAGEMENT 

MAAR DAN ANDERS!

Anders Verzuimmanagement | Laan der Verenigde Naties 60 | 3314 DA Dordrecht 
T: 088 - 472 2000 | E: info@anders-verzuimmanagement.nl

www.anders-verzuimmanagement.nl

OOK VOOR:
• BIG geregistreerde bedrijfsartsen
• arbeidsdeskundig advies
• coaching
• re-integratie 1ste en 2de spoor
• beperken kosten WGA-ERD
• PMO en werkplekadvies
• bezwaar en beroep

BOUWONDERNEMING STOUT B.V.
KADE 34
3371 EP HARDINXVELD-G’DAM

 088 - 440 10 00
 INFO@STOUT.NL

WWW.STOUT.NL

MENSEN VOOR GEBOUWEN

> WONINGBOUW

> ZORG EN
 ONDERWIJS

> UTILITEITSBOUW

>   BEHEER EN
 ONDERHOUD
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Werkmaker heeft het lef om anders om te 

gaan met de arbeidsmarkt

NIEUWS VAN DE LEDEN 

“Het is geen geheim meer dat vijftig plussers het in 
deze sterk veranderende arbeidsmarkt moeilijk heb-
ben. Terwijl ze beschikken over werk- en levenserva-
ring én een goede werkmentaliteit. Daarnaast signa-
leerden we dat het MKB veel (latente) vacatures heeft 
die je niet vindt via digitale en gedrukte media. Wij heb-
ben een groot netwerk en veel kennis van de arbeids-
markt. Zo zagen we kansen om deze twee doelgroe-
pen aan elkaar te koppelen. Zodat voor alle partijen 
een win-win situatie ontstaat.”

Hoe doen jullie dat?

“Wij gaan met werkgevers in gesprek en kijken waar zij 
behoefte aan hebben voor wat betreft hun personeel. 
We adviseren hen hoe huidige medewerkers slim(-
mer) ingezet kunnen worden. Is er een vacature, dan 
zetten we deze actief uit in ons uitgebreide netwerk. ”

Hoe belangrijk is de klik met een kandidaat? 

“Wij bemiddelen en leveren kwaliteit. Als iemand goed 
past in een team, dan wordt leeftijd veel minder be-
langrijk. We helpen graag mee in die zoektocht naar 

de juiste kandidaat. Pas als wij er een goed beeld bij 
hebben, stellen we de kandidaat voor.”

Zijn er vooroordelen over vijftigplussers? 

“Die zijn er en dat begrijpen we. Toch valt het rela-
tief mee. Werkgevers willen graag gemotiveerde 
medewerkers die snel zijn ingewerkt en in het team 
passen. Daarnaast zijn vijftigplussers vanuit hun 
ervaring snel ingewerkt en zijn het zelden jobhoppers. 
Je investeert dus in een lange termijn relatie.”

Hoe anders zijn jullie? 

"Juist door anders te kijken, ontstaat er ruimte voor 
oplossingen. We kijken naar werk dat toekomst heeft 
en laten werkgever en de gemotiveerde kandidaat 
samen een kop koffie drinken. Zij weten immers snel 
of het past of niet. Daarmee binden en verbinden we."

Als laatste is het goed om te weten dat bemiddeling 
en advies tot 1 januari gratis is. Interesse of vragen? 
Stuur dan een mailtje aan Nancy Schouten:  
nschouten@werkmaker.nl of bel 085-043 11 50.

De MKB- adviseurs van Werkmaker: 
Nancy Schouten (links) en Sandra Beenhakker (rechts)

DMperspectief, een businessunit van Deltametaal, is op 1 januari 2018 
gestart met een nieuw project dat Werkmaker heet. Doel van dit project is 
vijftigplussers actief te verbinden met het MKB. Aan het woord is Nancy 
Schouten, MKB-adviseur voor Werkmaker.
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Waar anders, dan in De Duurzaamheidsfabiek in Dor-
drecht, ging het rondetafelgesprek van start. 

Aan tafel: voorzitter van het jubilerende NexTecH, 
Joop Hylkema, innovatiemanager bij Da Vinci College 
– Duurzaamheidsfabriek, Daniel Wortel, André Boer, 
directeur van Krohne Altometer, Jacob Klink, directeur 
van TIB Reehorst en tevens voorzitter van Werkgevers 
Drechtsteden en Bart van Dongen, technisch manager 
bij Ingenieursbureau Klink. 

Voor het gesprek daadwerkelijk begon vertelde Daniel 
Wortel over ‘zijn’ inspirerende werklocatie: “Bedrijven 
geven hier duurzaamheid- en praktijkonderwijs aan 
een nieuwe generatie technici. De Duurzaamheidsfa-
briek is het ultieme voorbeeld van een krachtenbunde-
ling tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.” 
 
‘Waarom het zo belangrijk is dat (hoger opgeleide) 
technici zich blijven ontwikkelen’, was de eerste vraag 
waar de heren zich over bogen. Hylkema: "Het is haast 
niet te bevatten hoeveel er in 100 jaar is veranderd. 
Vroeger was je genoten onderwijs de basis voor de 
rest van je carrière. Dat is inmiddels achterhaald door 
ontwikkelingen die zich in rap tempo hebben opge-
volgd en nog steeds doen. Zo is iedere techneut van 
35+ opgeleid zonder het gebruik van internet. Dat kun 
je je vandaag de dag niet meer voorstellen. Vooral door 
technologische ontwikkelingen veroudert beroeps-
kennis zo snel dat een leven lang leren noodzakelijk 
is. Zeker als we als BV Nederland onze voorsprong 

en mate van welvaart willen behouden.” Wortel knikt 
instemmend en stelt dat (bij)leren inderdaad nodig is 
om (nieuwe) technieken onder de knie te krijgen: “Ie-
dere techniek vraagt om basisinzichten die je je eigen 
moet maken voordat je ermee kunt werken.” Hylkema 
heeft geconstateerd dat technici in deze tijd wel leren 
maar vooral op hun eigen vakgebied. Dat is volgens 
hem te beperkt: “Technici zouden hun kennis moeten 
uitbreiden naar aanpalende gebieden. Zo worden goe-
de communicatieve vaardigheden steeds belangrijker 
door het werken in multidisciplinaire teams.” Boer ver-
taalt de vraag naar de directe praktijk: “Er zijn inder-
daad zoveel nieuwe trends, ontwikkelingen en veran-
deringen. Als je er niet op anticipeert, loop je achter. 
Je moet als bedrijf daarom op een hoger niveau ac-
teren en je mensen daarin wel meenemen. Niet alleen 
HBO’ers overigens, je hebt alle lagen nodig.”

Rondetafelgesprek Leven lang leren voor technici 

Scholing als vast onderdeel van het werk

Onlangs verscheen het SEOR-rapport ‘Naar een systeem voor een leven lang leren van ho-
ger opgeleide technici’, geïnitieerd door Stichting NexTecH. Het bestuur van de stichting 
is van mening dat het behoud en de ontwikkeling van (hoger opgeleide) technici nood-
zakelijk is om de voorsprong van B.V. Nederland te behouden. Maar hoe bereik je dat? 
Wie komen in aanmerking? Hoe zou zo’n leermodel eruit kunnen zien? Het rapport en de 
bovenstaande vragen waren aanleiding voor de WD om een rondetafelgesprek te organi-
seren. Vijf relevante spelers omtrent dit onderwerp kwamen samen om van gedachten te 
wisselen.

ONDERWIJS
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We kunnen dus blijkbaar niet meer ontkomen aan een 
leven lang leren. Hoe gaan we dat bereiken? Hylkema: 
“Op de onlangs gehouden Industriedag hebben we het 
publiek gevraagd hoe zij kennis op peil dachten te kun-
nen houden. Daar kwam onder andere uit dat iedere 
werknemer jaarlijks, al dan niet verplicht, onderwijs 
zou moeten genieten.” Klink ziet een oplossing in de 
oprichting van een instantie die medewerkers kwali-
ficeert: “Met kwalificaties kun je mensen enthousias-
meren om de opleiding aan te gaan. Als ze het halen, 
zijn ze trots.” Boer merkt op: “Dat vraagt wel om een 
cultuuromslag. We zullen eraan moeten wennen dat 
scholing een vast onderdeel wordt van werk. Wij heb-
ben al jaren een onderwijsbudget beschikbaar maar 
dat gaat nooit op. De intentie is er wel maar in de loop 
van het jaar zijn er talloze redenen waarom de werkne-
mer de opleiding niet doet. Drukte is een veelgenoem-
de reden.” 

Hoe gaan we die medewerkers dan de school weer in 
krijgen? NexTecH wil hiervoor een appèl doen op werk-
gevers door medewerkers ieder jaar 2 weken scholing 
aan te bieden én het gesprek op gang brengen tussen 
de overheid, het onderwijs en ondernemers.” Volgens 
Boer heeft dit kans van slagen als de afstand tussen 
bedrijven en onderwijs kleiner wordt. Wortel: “We heb-
ben nagedacht over de vraag of we een speciale tak 
moeten oprichten voor technische medewerkers. Dat 
gaat vooralsnog niet gebeuren. Het is voor onze leer-
lingen wel verplicht om 1 week stage te lopen. Zo ver-
binden wij onderwijs en bedrijfsleven met elkaar.” 
SEOR inventariseerde voor het rapport bestaande 
maatregelen en systemen op het gebied van een leven 
lang leren voor (hoger) opgeleide technici in binnen- 
en buitenland. In sommige landen staat scholingsver-

plichting in de wet. Moeten we daar ook naartoe? Vol-
gens Boer moet het absoluut geen verplicht nummer 
worden: “Moeten de mensen het niet gewoon leuk vin-
den? Moeten we studeren niet gewoon aantrekkelijk 
maken?” Voor Van Dongen werkte dat in ieder geval 
wel. Drie jaar lang volgde hij een studie naast zijn werk 
om zijn certificaat te behouden maar vooral omdat alle 
randvoorwaarden er waren. Van Dongen: “Ik kwam uit 
de luchtvaart, dat is een heel andere technische hoek. 
Ik vond het leuk om nieuwe dingen te leren en kreeg 
daar van mijn baas de kans voor.” 

Als scholing niet verplicht wordt, wat zijn dan manie-
ren om kennis te delen? Boer haalt aan: “Onderwijs 
hoeft natuurlijk niet te betekenen dat men letterlijk 
plaatsneemt in de schoolbanken. Dat krijgen we ook 
niet voor elkaar. Er zijn andere manieren. Laat een me-
dewerker bijvoorbeeld tijdens de lunch vertellen over 
zijn/haar cursus en/of werkzaamheden. Het maakt 
de persoon in kwestie trots, de kennis wordt gedeeld 
en het trekt anderen wellicht over de streep. En wat 
te denken van initiatieven als gastlessen geven op 
school en docenten een dag mee laten lopen in het 
bedrijfsleven?” Hij benadrukt waakzaam te zijn en niet 
‘dezelfde saus over iedereen heen te gieten’. Doelende 
op het feit dat iedere medewerker een andere aanpak 
vraagt. “Zo kan een 72-jarige nog heel pienter en leer-
gierig zijn, terwijl een 35-jarige al ‘klaar’ is,” aldus Boer. 
Alle deelnemers aan het gesprek delen de mening 
van Hylkema: “Ik vind dat je moet uitstralen dat leren, 
naast noodzakelijk, ook leuk is en dat het onderdeel 
uitmaakt van je bedrijfscultuur.” 

Op de vraag of scholing in de baas zijn tijd of in privé-
tijd genoten moet worden, zijn de meningen verdeeld. 
Klink vindt dat de verantwoordelijkheid voor opleiding 
niet per se bij de werkgever ligt. Van Dongen vindt dat 
juist wel: “Een opleiding stimuleert niet alleen de werk-
nemer maar ook anderen. Dat komt ten goede aan het 
bedrijf. Dat ik de opleiding grotendeels in de baas zijn 
tijd mocht doen, was voor mij een extra stimulans.” 
Boer ziet een combinatie van 50/50 procent als beste 
optie.

Hoe kan volgens de deelnemers een leven lang leren 
in de praktijk werken? Wortel: ”Door medewerkers het 

ONDERWIJS
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gevoel te geven dat ze altijd kunnen leren.” Boer denkt 
dat je mensen (weer) geïnteresseerd krijgt door ze op 
de juiste manier te triggeren: “Ik zou mensen vragen 
wat ze zelf willen bijleren, een deel van de tijd beschik-
baar stellen voor projecten die niet perse direct gerela-
teerd zijn aan hun werk. Zo gaan de werknemers leren 
weer leuk vinden en creëer je een cultuuromslag.” Van 
Dongen denkt vooral aan een goede communicatie 
tussen management en werkvloer: “Je gaat samen 
iets aan. Als een medewerker naar school gaat, krijgt 
iedereen meer motivatie.” Ook Boer denkt dat goed 
voorbeeld doet volgen. Hylkema: “We moeten het 
vooral samen doen. De overheid wil werkloosheid 
omlaag brengen door uitval te voorkomen. Wij willen 
vooral kansen benutten en bijvoorbeeld werklozen en 
zij-instromers kansen bieden.” Klink denkt dat er an-
ders gekeken moet worden naar vraag en aanbod: “Ik 

zou vragen wat ondernemers nodig hebben en dat 
neerleggen bij onderwijs.”

Aan het eind van het gesprek zijn een aantal dingen 
duidelijk. Dat blijven leren zeker noodzakelijk is, dat 
dit zo leuk en toegankelijk mogelijk gemaakt dient te 
worden. En dat de Triple Helix (onderwijs, overheid en 
ondernemers) nauw(er) moet samenwerken. Op deze 
manier lukt het wellicht om het streven van NexTecH 
na te jagen. Hylkema: ”Het is onze grote wens dat het 
in de (nabije) toekomst de normaalste zaak van de 
wereld is dat iedere werknemer standaard twee we-
ken per jaar onderwijs krijgt/volgt. Dat scholing een 
vast onderdeel van werk betekent. Ik zie het helemaal 
voor me, een billboard aan de snelweg met de tekst 
‘Maak kennis met Drechtsteden: hier wordt jaarlijks 
iedereen 2 weken geschoold’.”

NexTecH wilde haar 100e verjaardag niet onopgemerkt voor-
bij laten gaan. De in 1918 opgerichte stichting fungeerde als 
ondersteuningsfonds (onder de naam ‘Industriefonds’) van 
de HTS Dordrecht. Toen deze ophield te bestaan, verlegde 
NexTecH haar focus en levert nu actief een bijdrage aan 
technologische en innovatieve ontwikkelingen in de regio. 
Het werd echter geen taart met 100 kaarsjes voor de jarige. 
Ze trakteerde wel op een wetenschappelijk onderzoek met 
betrekking tot een leven lang leren, met het eerdergenoemde 
rapport als tastbaar kado voor de hele samenleving. Onaf-

hankelijk Onderzoeksbureau SEOR (gelieerd aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam), voerde het onderzoek uit. Op de 
website www.nextech-innovatie.nl is het rapport te lezen.

Over NexTecH

ONDERWIJS



19

Grote opgaven

Komende jaren staan de Drechtsteden voor gro-
te opgaven. Technologische en demografische 
ontwikkelingen vragen om stevige maatregelen in 
het belang van de toekomst van de regio. Techno-
logische ontwikkelingen gaan hard en zijn soms 
disruptief, wat de concurrentiepositie in alle sectoren 
onder druk zet. Zij bieden echter ook veel nieuwe 
kansen. Demografische veranderingen zorgen voor 
spanning en concurrentie op de arbeidsmarkt, die ‘ 
‘omklapt’ naar een aanbiedersmarkt. Elke sector heeft 
inmiddels een masterplan om personeel te werven, 
maar het blijft grotendeels vissen in dezelfde vijver. 
Dat heeft uiteindelijk ook grote gevolgen voor onze 
netwerksamenleving en ieders participatie daarin. 
Tijdens de Industriedag brachten Yuri van Geest en 
Ton Wilthagen dat beeldend naar voren. De vraag is: 
hoe beweegt het onderwijs hierin mee? 

Met het nieuwe strategische beleidsplan 2019-2022 
kijkt het Da Vinci College nadrukkelijk naar de bijdra-
ge die we aan deze vraagstukken kunnen leveren. Die 
bestaat uit vier lijnen die voortbouwen op het beleid 
van de afgelopen jaren dat werd gedomineerd door 
het versterken van het hybride onderwijsconcept, het 
vergroten van de responsiviteit en het werken aan de 
arbeidsmarkt van de toekomst.

Leven lang ontwikkelen

Een belangrijke lijn in ons nieuwe plan is het verder 
vorm geven aan leven lang ontwikkelen: het op- en 
bijscholen van medewerkers van regionale werkge-
vers op mbo- en hbo-niveau. Het vraagt om modula-
risering, verbinding van formeel en informeel leren, 
vernieuwing van het aanbod en een andere bedrijfs-
voering. Een kwartiermaker voert momenteel een ver-
kenning uit. De komende maanden betrekken we hier 
ook bedrijven, instellingen en gemeenten bij, zodat 
de stappen die we zetten voldoende vraaggestuurd 
zijn en we krachten kunnen bundelen. Binnen deze 
lijn past ook de vernieuwing van ons alumnibeleid 
om afgestudeerden te behouden en te binden aan de 
regio en hen te ondersteunen in hun loopbaan. 

Werken aan één beroepskolom

Leven lang ontwikkelen vereist dat we voorbij de 
institutionele grenzen van het mbo denken. Daarom 
werken we komende jaren aan één onderwijs-be-
roepskolom met aantrekkelijke doorlopende leerlij-
nen met het toeleverende onderwijs (vmbo en het 
havo) en het afnemende onderwijs. Zo zal ons HBO 
Drechtsteden samen met het bedrijfsleven nieuwe 
opleidingen in de markt zetten. Ook samen met de 
Hogeschool Rotterdam en InHolland werken we aan 
nieuwe associate degree opleidingen in het belang 
van een vitale regionale onderwijsinfrastructuur.

Meer ondernemerschap en innovatie in 
opleidingen

De derde lijn is de verdieping van ons onderwijs 
met elementen van ondernemerschap en innovatie. 
Beide zijn belangrijke ‘21e eeuwse vaardigheden’ die 
van grote betekenis zijn voor de wendbaarheid van 
medewerkers op de arbeidsmarkt. Hiervoor willen 
we onder andere nauw samenwerken met startups 
op onze locaties. Studenten leren van startups 
naast vakmanschap ook nieuwe businessmodellen, 
vernieuwend denken en een ondernemende houding 
waarbij fouten maken niet erg is. 

Vernieuwing van opleidingenportfolio en 
curricula

De vierde lijn is de verdergaande vernieuwing van ons 
opleidingenportfolio en curricula. Dat doen we niet 
alleen door nieuwe opleidingen te starten, bestaande 
opleidingen te vernieuwen en te modulariseren waar 
mogelijk. We zullen ook periodiek onze opleidingen 
doorlichten en beëindigen waar onvoldoende per-
spectief bestaat. 

Onze stappen sluiten goed aan bij de ambitieuze plan-
nen van de gemeente Dordrecht, de Drechtsteden en 
de Economic Development Board met het Leerpark en 
het versterken van HBO in de regio. Met ‘Grensdoor-
brekend onderwijs’ zetten we volgende stappen met 
en voor de regio. En we doen dat samen.
 

‘Grensdoorbrekend onderwijs’ nieuwe koers Da Vinci

Samenwerken over institutionele grenzen heen als antwoord op de uitdagingen van de 
toekomst en in lijn met de strategische thema’s van de regio is de kern van de nieuwe 
strategische koers van het Da Vinci College.

Peter Vrancken
Voorzitter college 
van bestuur van roc 
Da Vinci College en 
bestuursvoorzitter 
HBO Drechtsteden 

ONDERWIJS
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Circa 20 á 30 jaar geleden was het roken van sigaret-
ten een onbesproken en geaccepteerde activiteit in de 
samenleving en liet je zo nu en dan in de waan (los 
van de laarzen en de hoed) dat er een ware cowboy in 
je schuilde bij het opsteken van een sigaret.
 
Over rolmodellen gesproken, binnen het Albert  
Schweitzer ziekenhuis staat vanaf 2018 één rolmodel 
centraal, namelijk dokter Albert Schweitzer zelf. De 
basis van zijn filosofie is ‘eerbied voor het leven’. Een 
prachtig uitgangspunt voor een ziekenhuis. Je kunt je 
afvragen of roken anno 2018 nog passend is bij deze 
filosofie. Ik vind van niet. 18 oktober 2018 was een 
belangrijke en bijzondere dag in het Albert Schweit-
zer ziekenhuis. Vanaf deze dag werd het ziekenhuis in 
aanwezigheid van de burgemeesters van Zwijndrecht 
en Dordrecht als rookvrij gebied bestempeld. Voor 

de locatie Dordwijk betekent dit dat er binnen een 
belijning tussen de Sportboulevard en het Dordwijk 
ziekenhuis geen tabak meer wordt verkocht en geen 
sigaret meer mag worden opgestoken. Waarom? Ro-
ken past niet binnen en om een instantie die probeert 
de gezondheid te bevorderen. Persoonlijk verwacht ik 
dat deze trend zich zal voortzetten in Dordrecht en in 
Nederland.
 
Met een blik op het verleden, namelijk Albert  
Schweitzer, en het vizier op de toekomst is het stimu-
leren van beweging en het eten van gezonde voeding 
een volgend punt op de agenda. Dag sigaret. Dag 
cowboy. Dag paard. Het is 2018, laten we de fiets 
pakken. Met het oog op de gezonde voeding wil ik de 
doorgeef column graag doorgeven aan Cees van der 
Poel (AH franchiser Dordrecht).

De ‘Malboro man’

Voor een ieder met een geboortejaar tussen 1954 en 1999 is deze goed uit-
ziende, mannelijke cowboy een begrip en wellicht ooit een rolmodel geweest. 

Peter van der Meer
Voorzitter Raad van 
Bestuur van het  
Albert Schweitzer 
Ziekenhuis

DOORGEEF EN FISCALE COLUMN

De criteria voor de kleineondernemingsregeling (hier-
na: KOR) gaan per 1 januari 2020 veranderen. Waar u 
nu in aanmerking komt voor de regeling als u minder 
dan 1.883 euro btw per jaar moet betalen, gaat het 
vanaf 2020 om de jaarlijkse omzet. Een facultatieve 
omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van de omzet-
belasting wordt geïntroduceerd. 

Heeft u een maximale omzet van € 20.000 per jaar, 
dan mag u vanaf 2020 gebruik maken van de KOR. 
Het gaat dan om de hele omzet die een in Nederland 
gevestigde ondernemer behaalt met goederenleverin-
gen en diensten die met Nederlandse btw zijn belast, 
ongeacht het van toepassing zijnde tarief en onge-
acht of de heffing is verlegd naar zijn afnemer. Anders 
dan onder de huidige KOR kunnen niet alleen natuurlij-
ke personen, maar ook rechtspersonen, zoals BV’s en 
stichtingen, deze nieuwe regeling gebruiken. Wanneer 
u gebruik maakt van de KOR, mag er geen btw op de 

uitgaande prestaties worden berekend. Hier tegen-
over staat dat de btw die aan de ondernemer in reke-
ning is gebracht, niet in aftrek kan worden gebracht. 
Mocht u voor de toepassing van de KOR kiezen dan is 
de hoofdregel dat u geen btw-aangifte hoeft te doen 
en ontheven bent van de daarbij behorende adminis-
tratieve verplichting. Wanneer de btw is verlegd naar 
de ondernemer, omdat bijvoorbeeld de leverancier 
niet in Nederland is gevestigd, gelden er wel adminis-
tratieve verplichtingen en kan de KOR-ondernemer 
btw verschuldigd zijn en btw-aangifte moeten doen.

De ondernemer moet de keuze melden aan de Belas-
tingdienst, dit is mogelijk vanaf 1 juni 2019. Om van-
af 1 januari 2020 de vrijstelling te kunnen toepassen 
dient de keuze uiterlijk 20 november 2019 bij de Be-
lastingdienst gemeld te zijn. Voor kleine ondernemers 
zoals commissarissen en veel verenigingen is dit een 
belangrijke datum om alvast te noteren. 

Geen btw voor kleine ondernemers
Op Prinsjesdag heeft het kabinet een groot aantal plannen voorgesteld aan 
de Tweede kamer. Eén van de maatregelen is het moderniseren van de klei-
neondernemersregeling. 

Jan van Neerbos
Verstegen accountants 
en belastingadviseurs
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De Euro: wat beweegt onze munt? 

Binnen Europa betekent de Euro veel betaalgemak. 
En ook voor de internationale handel en de kapitaal-
markten is de euro essentieel. Wat beweegt de koers 
van onze munt? Wat zijn de actuele ontwikkelingen 
in de eurozone en wat zijn de verwachtingen hier-
over van de specialisten van Handelsbanken-doch-
ter Optimix Vermogensbeheer? 

De eurokoers nader verklaard 

Hoe sterk de euro daadwerkelijk is, wordt afgemeten 
aan de koers van de euro ten opzichte van de valuta 
van de belangrijkste handelspartners, zoals bijvoor-
beeld de Amerikaanse dollar. Maar wat bepaalt nu 
de kracht of zwakte van de euro? De belangrijkste 
factor is volgens Optimix het verschil in reële rente 
tussen twee landen. Kapitaal stroomt uiteindelijk 
naar het land waar de hoogste reële vergoeding (ge-
corrigeerd voor inflatie) wordt verkregen. Daar waar 

de hoogste reële vergoeding op kapitaal wordt ver-
wacht, zal het meeste kapitaal gealloceerd worden.

De onderstaande grafiek geeft het verloop van het 
verschil weer in de reële rentevergoeding tussen Eu-
ropa en de Verenigde Staten. Hier is duidelijk te zien 
dat we een sterkere dollar inderdaad kunnen associ-
eren met een hogere rentevergoeding in de Verenig-
de Staten. Met andere woorden: de vraag naar dol-
lars stijgt als de rente in de Verenigde Staten hoger 
is en dit gaat ten koste van de vraag naar euro’s.
 
De grafiek laat echter ook enkele afwijkingen zien. 
Tijdens de eurocrisis in 2011-2012 bijvoorbeeld 
werd de euro zwakker (en de dollar dus sterker) dan 
het reële renteverschil op dat moment zou verklaren. 
Dit kwam doordat de markt anticipeerde op dalende 
kapitaalvergoedingen in Europa en hogere vergoe-

In 1992 werd in Maastricht besloten een gezamenlijke Europese munt in te voeren: 
de Euro. Bijna 20 jaar geleden werden voor het eerst de beurskoersen, de waarde 
van obligaties en opties aan de beurs weergegeven in euro’s. Munten en bankbiljet-
ten werden op 1 januari 2002 ingevoerd in twaalf landen van de Europese Unie.

BANCAIRE COLUMN
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dingen in Amerika. De stijgende oranje lijn in 2012 en 
2013 laat zien dat deze verwachting ook uitkwam.
Vooruitzichten 

Door de situatie in Italië en Spanje is de euro onder 
druk komen te staan. Op de korte termijn maken poli-
tieke ontwikkelingen de richting van de euro onzeker. 
Optimix verwacht op de middellange termijn echter 
dat de aandacht weer uit zal gaan naar het, duidelijk 
aanwezige, conjuncturele herstel in Europa. De ECB 
kan dan, voortbordurend op het economische herstel, 
langzaam aan de beleidsrente verhogen. Hierdoor 
stijgt de reële rente in euroland, waardoor de euro 
sterker wordt. Daarnaast hebben ook de Europese 
politici een rol. Als deze in staat zijn om de eenheid te 
bewaren en weg te blijven van het aanzwellende po-
pulisme, dan kan de ECB zich weer richten op mone-
tair beleid in plaats van op Europese eenheidspolitiek. 

Op de langere termijn ziet Optimix het reële rentever-
schil afnemen door een sterker wordend Europa. In de 
VS bewegen de overheidsfinanciën niet in de goede 
richting en zal de Amerikaanse staatsschuld mogelijk 
verder oplopen. Voor de eurozone als geheel daalt de 
staatsschuld juist, terwijl er beetje bij beetje maatre-
gelen worden genomen om de structurele verschillen 

tussen de landen te verkleinen. Op termijn ziet Opti-
mix de euro daarom een inhaalslag maken en sterker 
worden ten opzichte van de dollar.

Macro-economische studies door Handelsbanken 

Optimix Vermogensbeheer en het Handelsbanken-re-
searchteam verrichten doorlopend verschillende ana-
lyses op macro-economisch gebied. U vindt de visie 
van onze analisten terug in diverse Engelstalige rap-
porten die u kunt vinden op onze website of via ons 
kantoor. 

Bankieren bij u in de buurt

Kantoor Rijnmond Zuid heeft kennis van de regio en 
werkt dicht bij de klant. Vanuit het kantoor aan de Au-
gustapolder 68 in Barendrecht adviseren wij particu-
liere en zakelijke relaties in Rijnmond Zuid, Hoeksche 
Waard en Drechtsteden, het gebied waar het team 
geworteld is. Wilt u meer weten over wat Handelsban-
ken Rijnmond Zuid voor u kan betekenen of wilt u pe-
riodiek de meest recente studies van onze analisten in 
uw mailbox ontvangen, neem dan contact met ons op 
via telefoonnummer 0180 45 37 00.

Ons team (v.l.n.r.): Hidde van der Wind (Accowuntmanager Zakelijk), Wim Tieleman (Kantoordirecteur), Nancy Salomons 
(Accountmanager Particulier), Ingrid Estor (Accountmanager Support) en Tim Broer (Accountmanager Particulier).

BANCAIRE COLUMN
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Het gaat in deze rechtszaak om een lerares wiens 
arbeidsovereenkomst (na 2 jaar ziekte) door de werk-
gever wordt opgezegd. De dag na de beëindiging kan 
zij opnieuw voor onbepaalde tijd in dienst komen als 
lerares. Nu echter voor ongeveer de helft van haar 
oorspronkelijke uren. De lerares eist daarom een tran-
sitievergoeding voor haar gedeeltelijke ontslag. De 
school weigert dit. Uiteindelijk eindigen partijen na 
een lange procedure bij de Hoge Raad.

De titel van deze column maakt geen geheim van de 
uitkomst. Een gedeeltelijke transitievergoeding is mo-
gelijk concludeert de Hoge Raad. Er moet dan wel zijn 
voldaan aan drie voorwaarden: er moet sprake zijn 
van (1) een substantiële urenvermindering (tenmin-
ste 20%) die (2) naar verwachting structureel is. Ten-
slotte (3) moet de urenvermindering zijn gedwongen 
door omstandigheden die niet voor rekening van de 
werknemer komen; bijvoorbeeld een reorganisatie of 

blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

De Hoge Raad redeneert als volgt. De transitievergoe-
ding wordt altijd berekend over het laatstverdiende 
salaris. Wanneer de werknemer in een later stadium 
alsnog ontslagen wordt, heeft hij dus recht op een 
veel lagere transitievergoeding. Namelijk berekend op 
grond van de huidige arbeidsomvang. Dit is onrecht-
vaardig.

In tegenstelling tot hetgeen uit de wet blijkt, kan een 
werknemer dus recht hebben op een gedeeltelijke 
transitievergoeding bij een aanmerkelijke en blijvende 
urenvermindering. Dit speelt niet alleen bij gedeelte-
lijk ontslag, maar bijvoorbeeld ook bij een aanpassing 
van de arbeidsovereenkomst. Een aanzienlijke frisse 
wind in het arbeidsrecht. De tijd leert ons er ongetwij-
feld meer over.

Nieuw: gedeeltelijke transitievergoeding bij 

urenvermindering

Sinds 2015 kennen we het arbeidsrechtelijke fenomeen ‘transitievergoeding’. 
De structuur was duidelijk: wanneer de dienstbetrekking door handelen of 
nalaten van de werkgever eindigt, moet hij de portemonnee trekken. Eindi-
gen leek hier, op grond van de wettekst (art. 7:673 BW), ‘volledig eindigen’ te 
betekenen. Leek! Een recente uitspraak van de Hoge Raad leert ons namelijk 
anders.

JURIDISCHE COLUMN

Mr. Leendert Izelaar
Florys Arbeidsjurist 
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Drechtstedenbestuur ontvangt aanbevelingen van EDB

‘Focus op transformatie van oeverlocaties’

Het gaat om zeven concrete aanbevelingen voor de 
ruimtelijk-economisch ontwikkeling van het gebied. 
DSB-voorzitter Wouter Kolff (Burgemeester Dor-
drecht) en portefeuillehouder Hans Tanis (Wethou-
der Sliedrecht) namen het pamflet in ontvangst. 

Sjoerd Vollebregt, voorzitter EDB: ‘Met de Groeia-
genda is door het Drechtstedenbestuur een aan-
sprekende en zeer relevante ambitie neergezet. Op 
vele fronten wordt inmiddels voortgang geboekt. Als 
EDB hebben we de samenhang voor de regio tussen 
Wonen, Werken, Beleven en Innoveren benadrukt ten 
behoeve van een succesvolle uitrol.’ Ruim draagvlak 
is ontstaan voor deze geïntegreerde aanpak waar-
bij naast ondernemers, ook de overheden en oplei-
dingsinstituten nauw betrokken zijn. De aanpak van 
de EDB is hierbij gericht op het agenderen en stimu-
leren van concrete inhoudelijke werkstromen samen 
met direct betrokkenen. Vollebregt heeft gesprekken 
gevoerd met de top 30 maak- en servicebedrijven in 
de Drechtsteden en ruim 100 ondernemersgesprek-
ken. Daarin is het belang om naast economie ook 
het leef- en vestigingsklimaat door te ontwikkelen 
duidelijk naar voren gebracht. ‘Dit heeft ons de aan-
zet gegeven om over de grens van economie een 
verdiepende studie te starten, welke onder onze ver-
antwoordelijkheid is uitgewerkt door Posad.’ Posad 
komt met zeven aanbevelingen:
1. Maak verbinding met het landschap
2. Ontwikkel de campus
3. Focus op het water
4. Bevorder ontwikkelingen bij stations
5. Verbind cultuur, landschap en water
6. Verbeter centrum en centra
7. Stimuleer hoogwaardig wonen.

Han Dijk, directeur Posad: ‘We hebben in beeld kun-
nen brengen hoe het gebied sterk is verstedelijkt in 
de afgelopen 30 tot 40 jaar. De Drechtsteden is een 

gebied met haar eigen infra-
structurele uitdagingen door 
de drie rivieren die dwars 
door het gebied lopen. Het 
water is duidelijk het verbin-
dende element. Deze kracht 
wordt nog onvoldoende 
benut. We hebben daarom 
aanbevolen te focussen op 
de transformatie van oever-
locaties, waarbij we een aan-
tal kansrijke locaties hebben 
benoemd.’ 

De rivieren hebben de regio 
in het verleden economische 
ontwikkeling en welvaart gebracht door de (maritie-
me) maakindustrie die zich heeft gevestigd. De oe-
vers van de Noord, Oude Maas en Beneden Merwe-
de moeten het visitekaartje van aantrekkelijk wonen, 
werken en recreëren in de Drechtsteden zijn. Er mis-
sen echter plekken waar je het water kunt beleven en 
letterlijk kunt aanraken.

De EDB geeft verder aan dat het moment is geko-
men om het element van Beleven nu te verdiepen en 
concrete contouren te geven. De meer harde speer-
punten voor een economisch succesvolle regio wor-
den zo door vertaald naar aantrekkingskracht van 
de Drechtsteden. Hiermee beoogt de EDB de trots 
verder te vergroten, alsmede voor jong en oud lang-
durige verbondenheid aan de regio te stimuleren. 
Vollebregt: ‘De aanbevelingen zijn in lijn met de in-
geslagen weg, verscherpen de focus, en vragen om 
concrete invulling. Geen revolutie maar een logische 
evolutie. Deze gezamenlijke visie vraagt om een 
Roadmap, slagvaardig bestuur en een excellente uit-
voeringscoalitie.’ 

De regio Drechtsteden kan versterkt worden door te kiezen voor een 'Leading Concept' van 
een historisch verankerd en herkenbaar Drechtstedelijk Waterrijk. Dat blijkt uit de studie 
‘Drechtstedelijk Waterrijk’ die de Economic Development Board (EDB) op 30 augustus 2018 
overhandigde aan het Drechtstedenbestuur. 

Van links naar rechts: Sjoerd Vollebregt 
(voorzitter Economic Development Board), 

Wouter Kolff (DSB-voorzitter en Burge-
meester Dordrecht) en portefeuillehouder 

Hans Tanis (Wethouder Sliedrecht).

NIEUWS UIT DE DRECHTSTEDEN
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Daar waar overheid, ondernemers en onderwijs op 
regionale schaal de handen ineenslaan, ontstaat dy-
namiek en welvaart. Samen de mouwen opstropen 
leidt tot betere oplossingen voor de vraagstukken 
waar onze regio mee kampt. De ambities voor deze 
regio staan in de Groeiagenda. 

In de Groeiagenda hebben de samenwerkende ge-
meenten hun toekomst voor de Drechtsteden opge-
schreven op een aantal belangrijke thema's: wonen, 
werken, bereikbaarheid en duurzaamheid. En de 
ambities liegen er niet om! 25.000 nieuwe wonin-
gen, 30.000 extra banen, betere doorstroming in 
het verkeer door uitbreiding van wegcapaciteit, be-
ter openbaar vervoer en ook slimmere mobiliteit. En 
energieneutraal in 2050. De Drechtsteden gaan voor 
nieuwe energie! 

Onderdeel van de Groeiagenda is een viertal spot-
light projecten: Spoorzone Dordrecht / Zwijndrecht, 
Westelijke Dordtse oever, de Leerfabriek en Transfor-
matie Drechtoevers. Met die projecten laat de regio 
concreet zien waar het naar toe moet op het gebied 

van woningbouw, smart industry, talentontwikkeling 
en duurzaamheid. Daarbij gaat het om stevige am-
bities die de gemeenten natuurlijk niet alleen kun-
nen realiseren. Daar is ook de inzet van bewoners, 
bedrijven en maatschappelijke partners voor nodig. 
Samen met het lokale en regionale onderwijs en het 
bedrijfsleven willen de Drechtsteden inzetten op de 
genoemde thema's. 

Met de Groeiagenda dragen de Drechtsteden bij 
aan de economische kracht van de provincie en de 
Randstad. Hier liggen mooie kansen en mogelijk-
heden voor economische groei, die de regio op een 
duurzame en innovatieve manier wil verzilveren. 
Kansen en mogelijkheden die ook ten goede komen 
aan de lokale economie. De Drechtsteden nodigen 
lokale ondernemers van harte uit om mee te doen 
en gezamenlijk te werken naar het gezamenlijk doel: 
Goed leven in de Drechtsteden. 

Meer informatie: www.drechtsteden.nl

De 7 gemeenten van de Drechtsteden zetten zich gezamenlijk in voor groei van 
de regio. Dat heeft de Drechtraad op 4 september 2018 besloten. Daarmee on-
derstreept de Drechtraad de kracht van de regio als de motor van economische 
groei. 

'Goed leven in de Drechtsteden'

Drechtsteden zetten in op goed wonen, goed werken en 
goede bereikbaarheid

NIEUWS UIT DE DRECHTSTEDEN
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ST. DRECHTSTEDEN ONDERNEEMT

Nieuws vanuit de Stichting Drechtsteden Onderneemt

De stichting heeft ten doel het samenbrengen en ondersteunen van partijen die een inno-
vatief collectief verband inbrengen. In de praktijk betreft het kansrijke aan de innovatieta-
fels bedachte producten, diensten of een combinatie van beide. 

In eerst instantie is de stichting aan de slag gegaan 
met e-facturatie, De Normaalste Zaak en waterstof. 
E- facturatie heeft inmiddels een subsidie verkregen 
om de kansen in de regio te onderzoeken. De stichting 
gaat de activiteiten van De Normaalste Zaak borgen 
door het samenbrengen en ondersteunen van betrok-
ken partijen. Onder de bezielende leiding van Arie van 
den Herik wordt gestreefd naar een (meer) inclusieve 
arbeidsmarkt waar iedereen naar vermogen kan wer-
ken. 

Het meest aansprekende project tot nu toe is wel het 
realiseren van ten minste vier waterstof vulpunten in 
de regio binnen twee jaren. Inmiddels heeft de innova-
tietafel de mogelijkheden en onmogelijkheden van het 
project geïnventariseerd en is het inmiddels officiële 
project aan de stichting overgedragen. 

De stichting zal met de geëngageerde partijen het pro-
ject verder ontwikkelen en na het succesvol doorlopen 
van deze fase ter realisatie overdragen aan de beoog-
de partijen. Het lijkt erop dat partijen hun doel zullen 
bereiken. 

In de praktijk is de volgende werkwijze bij de genoem-
de projecten ontwikkeld. Het idee wordt geboren aan 
de innovatietafels, waar de mogelijkheden en onmo-

gelijkheden zoveel mogelijk worden geïnventariseerd. 
Als de overtuiging is ontstaan dat het project kansrijk 
zou kunnen worden ontwikkeld, wordt het overge-
dragen aan de stichting. De vereniging Werkgevers 
Drechtsteden is immers niet in het leven geroepen 
om te functioneren als R&D-afdeling ten behoeve van 
sommige leden. Na overdracht ontwikkelt de stichting 
met de betrokken partijen het project. De stichting 
zal zich inspannen ten behoeve van het betreffende 
project de juiste partijen bij elkaar te brengen en het 
project door het aantrekken van subsidies en/of (co)
financieringen realiseerbaar te maken. Ter realisatie 
wordt het project daarna overgedragen aan de deelne-
mende partijen. Gelet op de diversiteit van de projec-
ten zal deze werkwijze in grote lijnen worden gevolgd, 
maar in de praktijk zullen per project wel aanpassin-
gen noodzakelijk zijn. 

Het enthousiasme in de projectgroepen is groot en 
leidt tot ideeën voor nog meer nieuwe projecten in de 
toekomst. Het bestuur van de stichting staat uiteraard 
open voor een gedachtewisseling met u over door u 
mogelijk zelf onderkende mogelijkheden, waarbij u wel 
wat hulp kunt gebruiken zoals bovenomschreven. Het 
bestuur zal u in de toekomst op de hoogte houden van 
de door haar ontwikkelde activiteiten.

Gert Jongeneel
Voorzitter Stichting 
Drechtsteden  
Onderneemt
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Netwerken
moet leuk zijn

Onlangs sprak ik een ondernemer uit de Drechtsteden die mij een opmer-
kelijk verhaal vertelde. Hij is al ruim dertig jaar ondernemer en hier geboren 
en getogen zoals dat zo mooi heet. En uit eigen ervaring weet ik dat hij al 
heel lang en zeer frequent netwerkt in onze regio. Maar ondanks dat hij al 
jaren stug volhoudt was hij niet tevreden over het resultaat. Nog sterker, de 
laatste tijd was eigenlijk ronduit teleurstellend over wat het opleverde.

Wat hij vooral miste in deze regio was het openstaan voor elkaar. Het elkaar 
willen helpen maar vooral de vanzelfsprekendheid dat je eerst binnen je 
eigen netwerk op zoek gaat.

Toen hij hier met andere ondernemers over sprak kwam hij in gesprek met 
een ondernemer uit een andere regio. Die vertelde hem dat hij dit in zijn 
regio totaal niet herkende. Nog sterker, hij ervaart juist het tegenoverge-
stelde. Als hij twee ondernemers aan elkaar had gekoppeld, gewoon omdat 
hij wilde helpen, stonden zij meestal binnen een paar maanden bij hem op 
de stoep om ook hem te helpen. En dat is mooi, en eigenlijk heel logisch. 
Geïnspireerd door deze man is hij naar een paar netwerkbijeenkomsten in 
die regio gegaan. Tot zijn grote verbazing ervoer hij diezelfde positiviteit. 
Op een avond had hij 6 interessante gesprekken die zelfs direct tot afspra-
ken leidden. En toen was netwerken opeens leuk.

Dit verhaal heeft mij aan het denken gezet want laten we eerlijk zijn. Wij 
steken al jaren onze vinger op richting de gemeenten in onze regio dat zij 
zoveel mogelijk opdrachten aan de lokale ondernemers moeten verstrek-
ken. Nog sterker wij hebben er in ons laatste speerpuntenboekje een heel 
hoofdstuk aan gewijd. En ik ben het daar nog steeds mee eens. Maar is het 
dan niet zo dat wij als ondernemers ook veel meer voor elkaar open moeten 
staan? Elkaar veel meer moeten helpen. Nu is het zo dat wij hier in deze 
regio overduidelijk kinderen van Calvijn zijn, maar laten we meer uit onze 
schulp kruipen. Veel trotser zijn op onszelf en onze regio. Ik ben ervan over-
tuigd dat wat je ver haalt lang niet altijd lekkerder is. 

De eerste projecten lopen inmiddels: de eerste LoRa 
gateway (voor het draadloos ontvangen van door 
sensoren verzonden data) is inmiddels geplaatst. De 
tweede volgt binnenkort. Er is server capaciteit in-
gericht voor het verzamelen en analyseren van deze 
data. Dit wordt als eerste toegepast in een project 
voor het meten van luchtkwaliteit. Door gebruik te ma-
ken van de basis infrastructuur kan een aanpalend of 
vervolgproject doorbouwen op de bouwstenen die nu 
gerealiseerd zijn. Ook zijn er projecten voor het meten 
van waterverbruik, camera beveiliging, peilbuizen, bin-
nenklimaat en waterdoorstroming. Daarnaast is het 

de bedoeling om ook een project rondom het meten 
van fijnstof te starten.

Veel van de techniek is als product gewoon beschik-
baar. Het Digital Main Port project richt zich dan ook 
vooral op het daadwerkelijk uitrollen en opschalen van 
de toepassingen daarvan. Het praktisch toepasbaar 
maken op een veilige en betrouwbare manier. 

Hans Uithol (info@drechtstekker.nl) coördineert de 
verschillende pilots en projecten. Wilt u aanhaken, 
neemt u dan gerust contact met hem op. 

Digital Main Port (Drechtstekker)

Op 12 juli is in het binnenvaart center of excellence in Zwijndrecht de eerste bijeenkomst 
georganiseerd voor het Digital Main Port project. Kortweg “de Drechtstekker”. Doel van 
dit project is te komen tot een nog betere regionale digitale infrastructuur waarop snel 
en efficiënt kan worden doorgebouwd met nieuwe technieken, bijvoorbeeld voor smart 
city toepassingen. De solide basis hiervoor wordt gevormd door het bestaande regionale 
glasvezelnetwerk.

Wico van Helden
Wididi



Arie van den Herik
Regio coördinator  
De Normaalste Zaak

KOM IN ACTIE….

gunt u uw organisatie inclusief werkgeven?

Dit is de titel van het boekje dat tijdens de Industrie-
dag is uitgereikt aan alle aanwezige werkgevers en 
bestuurders. In het boekje geven een zestal werkge-
vers vanuit een persoonlijke motivatie aan waarom ze 
inclusief werkgeven. Ze zijn een voorbeeld van een in-
clusieve werkgever die werknemers met een arbeids-
beperking “naar vermogen” betaald laat werken! Vaak 
gaat het over werknemers die beperkingen ervaren 
vanwege een psychische of fysieke aandoening of 
vanwege een chronische ziekte. Daardoor kunnen ze 
niet (direct) alle activiteiten uitvoeren die horen bij een 
functie. Een inclusieve werkgever houdt hier rekening 
mee en deelt het werk zo in dat de werknemer zijn mo-
gelijkheden optimaal benut.

De inzet van het regionale netwerk is rondom de hier-
boven aangegeven thematiek elkaar te ontmoeten en 
te inspireren. Hiertoe worden o.a. themabijeenkom-
sten georganiseerd. Een tweetal wil ik graag memo-
reren. In de eerste plaats was er een bijeenkomst over

Niet Aangeboren Hersenletsel 

Daarbij zijn kennis en ervaringen gedeeld. Wat te 
doen indien de werkgever geconfronteerd wordt met 
werknemers met bijvoorbeeld ernstig hersenletsel. 
Waar moeten ze dan terecht? Tijdens de bijeenkom-

sten zijn ook de nodige contacten gelegd tussen 
zorgverleners onderling zodat uiteindelijk de beste 
zorg kan worden verleend en arbeid eventueel in 
beeld blijft.

De tweede bijeenkomst betrof Reshoring 

Een niet zo bekend fenomeen maar heeft te maken 
met o.a. het terughalen van arbeid uit het buitenland, 
maar heeft de uitdaging in zich het werk meer opti-
maal te organiseren, zodat er ook bijvoorbeeld ruimte 
ontstaat voor mensen met een arbeidsbeperking. In 
dit gesprek werden we “meegenomen” door Carmen 
de Jonge van de Reshoring Connection. Ook pas-
seerden diverse goede voorbeelden de revue vanuit 
de regio maar ook bv vanuit regio Tilburg. Doet goed 
voorbeeld goed volgen?

Voor komend seizoen staan meerdere activiteiten op 
het programma. U kunt zich aanmelden als partner: 
www.denormaalstezaak.nl! 

Doet u ook mee?
     

KOM IN ACTIE…
 

inclusief werkgeven?
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De afgelopen jaren zijn we in Nederland geleidelijk van 
papieren facturen naar digitale facturen gegaan, de 
bekende “pdfjes”, maar de wereld om ons heen blijft 
veranderen. De komende jaren zal electronisch factu-
reren steeds meer worden toegepast. e-facturatie  is 
een nieuwe vorm van factureren die ervoor zorgt dat 
een rekening, volledig digitaal, op een efficiënte, pa-
pierloze manier terecht komt bij de ontvanger.

E-facturatie  is efficiënter en minder kostbaar

Kosten van papier, porto en handmatige verwerking, 
behoren tot het verleden. Alhoewel er geen onafhan-
kelijk onderzoek is verricht naar de daadwerkelijke 
kostenbesparingen is men het wel eens dat de bespa-
ring ergens rond de 60% tot 80% is. In totaal raamt het 
ministerie van economische zaken de besparingsmo-
gelijkheden in Nederland jaarlijks op 600 miljoen euro.

E-facturatie wordt verplicht

De Rijksoverheid hanteert sinds januari 2017 als voor-
waarde dat nieuwe leveranciers hen een e-factuur 
sturen in een standaard formaat, welke door diverse 
marktpartijen is opgesteld. Naar de toekomst zal de 
overheid dit steeds meer gaan handhaven (EU richt-
lijn EU/55/2014). Veiligheid is voor de overheid, naast 
kostenbesparing, de grootste reden om over te stap-
pen. Het veilige protocol dat wordt gebruikt voor fac-
tuuruitwisseling zorgt voor controles die normaliter 
niet te automatiseren zijn, zodat bijvoorbeeld spook-
facturen niet meer voorkomen. Daarbij is inzichtelijk 
gemaakt of een factuur is afgeleverd, waardoor een 
snelle betaling van een factuur verwacht kan worden.

Innovatietafel Werkgevers Drechsteden 

De innovatietafel e-facturatie van Werkgevers 
Drechtsteden heeft het initiatief genomen om kleine 

Smart City Drechtsteden 

Platform voor electronisch factureren

Sinds augustus 2018 wordt er in de regio hard gewerkt aan het opzetten van een uniek 
platform voor elektronisch factureren. Met financiële ondersteuning van Smart City 
Dordrecht is elektronisch factureren voor iedere organisatie snel en voordelig te regelen.

ST. DRECHTSTEDEN ONDERNEEMT



Roland van der Graaf
IMC

én grotere organisaties in de regio te informeren, te 
stimuleren en hulp te bieden bij het oppakken van 
electronisch factureren. Vóór en dóór organisaties 
dus! Waarom zou iedereen voor zich het wiel moeten 
uitvinden?

Cybersecurity

De beveiliging van gegevens is een belangrijk aan-
dachtspunt! Het ICT platform fungeert als een regi-
onale “super” hub die organisaties helpt bij de om-
zetting van alle soorten facturen (papier, PDF en de 
verschillende in gebruik zijnde UBL versies) naar één 
digitale UBL-versie. De internationaal afgesproken 
standaard is UBL 2.1 (peppol). Dit is de beveilings- en 
inscryptiewijze die Europees is afgesproken voor de 
beveiliging van e-Facturen. Binnen dit initiatief gaat 
met deze standaard gewerkt worden zodat het plat-
form klaar is voor de toekomst.

Who is who?

Het platform wordt gerealiseerd door de WD leden Vi-
trumnet, Heeros, DRV en IMC. Er wordt nauw samen-

gewerkt met Stichting Drechtsteden Onderneemt. 
Deze stichting is in 2018 opgericht vanuit Werkgevers 
Drechtsteden. Deze stichting heeft als doel om kans-
rijke, vernieuwende, initiatieven zoals het Platform 
voor Electronisch Factureren te starten en verder te 
ontwikkelen.

Alle organisaties in de Drechtsteden die belangstelling 
hebben voor dit initiatief kunnen contact opnemen 
met IMC Organisatie en Subsidieadviseurs (www.im-
cosa.nl) in Sliedrecht, kwartiermakers van dit project. 
Het team van IMC heeft ruime ervaring met het opzet-
ten van innovatieve projecten waarbij samenwerking 
noodzakelijk is. 

Contactpersoon is Roland van de Graaf 
(r.vd.graaf@imcosa.nl) en mailen is meedoen 

INSTAPKLAAR
AVONTUUR

DISCOVERY SPORT URBAN SERIES

RAC B.V. 
Mijlweg/Nijverheidstraat 10 (Autoboulevard A16) Dordrecht, 078 72 00 888, landrover-dordrecht.nl

TIJDELIJK TOT € 5.500 VOORDEEL* 

Min./max. gecombineerd verbruik: 4,7-8,2 l/100 km, resp. 21,8-12,2 km/l, CO2-uitstoot resp. 123-186 g/km (NEDC). Wijzigingen voorbehouden. *Alleen geldig voor 18MY voorraad en zolang de voorraad strekt.
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1. Wat houdt uw functie in? 

Ik ben General Manager bij KROHNE en houd me 
vooral bezig met nieuwe ontwikkelingen; marketing, 
sales en controlling.

2. Waarom is het aantrekkelijk om bij uw bedrijf te 

werken? 

We zijn een gezond bedrijf, waarin een no-nonsense 
familiecultuur heerst. Daarmee is er een sterke colle-
gialiteit en zijn er duurzame lange dienstverbanden.

3. Wat is er uniek aan uw bedrijf? / Wat is de kracht 

van uw bedrijf? 

Creativiteit en inventiviteit staan hoog in het vaandel. 
Zowel bij de productie van onze meetinstrumenten, 
als ook de producten zelf. In de markt opereren we 
zeer flexibel en klantgericht met, naast standaard pro-
ducten, ook klant specifieke producten.

4. Waar bent u zakelijk gezien het meest trots op? 

Onze medewerkers. Dankzij hun inzet hebben we de 
groei van de afgelopen jaren kunnen verwezenlijken.

5. Wat zou u achteraf anders hebben gedaan? 

Geen idee. Zaken hebben zich goed ontwikkeld. Hoog-
uit in een wat eerder stadium naar Dordrecht ver- 
huisd, zodat de groei beter gefaciliteerd kon worden. 

Leer uw mede WD leden kennen

De WD is de vorige Slagkracht gestart met een nieuwe column. Het is niet 
makkelijk om in een vereniging van enige omvang iedereen te kennen en te 
weten wat hij of zij doet en hem of haar bezig houdt. We denken daarin te kun-
nen voorzien door in de volgende edities van Slagkracht leden te benaderen 
om onderstaande vragen te beantwoorden en zich als zodanig meer binnen 
de club te introduceren. Daarmee wordt uw kennis van het WD netwerk steeds 
groter en de mogelijkheid om elkaar te benaderen, wint daarmee aan kracht.

Deze Slagkracht de beurt aan 

André Boer

INTERVIEW
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6. Welke invloed hebben de economische crisis en 

economische groei op uw bedrijf (gehad)? 

KROHNE is heel divers, zowel qua klantenkring, als 
qua mondiale spreiding van het afzetgebied. Een eco-
nomische crisis raakt ons daarom nooit zo hard. In 
plaats van geen groei, staan we een jaartje stil qua 
omzet. Daar valt mee te leven.
7. Wat hoopt u over vijf jaar (nog meer) gerealiseerd 

te hebben?

Er is momenteel veel in ontwikkeling. Denk daarbij 
aan Internet of Things, Big Data en Kunstmatige in-
telligentie. Het is belangrijk om in die ontwikkeling 
mee te gaan en als KROHNE zelfs voorop te lopen. 
De komende 5 jaar gaan er nieuwe producten en dien-
sten op dat vlak ontwikkeld en gebouwd worden hier 
in Dordrecht.

8. Wat zou u de burgemeester van de vestigings-

plaats van uw bedrijf adviseren/ vragen in het kader 

van de plaatselijke economie?

Samen sta je sterker. Als Drechtsteden kun je dus 
meer bereiken dan als Dordrecht alleen. Bouw aan ver-
trouwen tussen de huidige Drechtsteden gemeenten 
en laat de Drechtsteden tot bloei komen. Dordrecht 

speelt in dat proces een cruciale rol.

9. Wat doet u graag in uw vrije tijd? 

Ik beweeg graag, speel squash, of fiets en sleutel wat 
aan auto’s.

10. Wie is uw grootste voorbeeld en waarom?

Ik heb niet echt een ‘rolmodel’, maar wel personen, die 
ik om bepaalde eigenschappen waardeer. Zo is dat 
bijvoorbeeld Barack Obama die, ondanks veel interne 
tegenwerking, veel gedaan heeft aan internationale 
samenwerking.

11. Waarom bent u lid van de WD en heeft u sugges-

ties voor de WD? 

WD brengt ondernemers samen en verbindt. Ga voor-
al zo door, en vergeet niet: ondernemers ondernemen 
graag.

12. Met welk WD-bedrijf zou u in contact willen ko-

men en waarom? 

Ik ken ze al, en dat is nu het mooie van WD.

INTERVIEW
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Problemen én oplossingen wegwerkzaamheden

Martin Witt is penningmeester van Werkgevers 
Drechtsteden en heeft bereikbaarheid in zijn porte-
feuille, maakt zich zorgen over het feit dat Rijkswater-
staat in de regio Drechtsteden aan de vooravond van 
de grootste onderhoudsopgave ooit staat. Wat hem 
ook zorgen baart, is dat veel betrokken ondernemers 
hier nog niet mee bezig zijn. 

Alles bij elkaar gaat het om werkzaamheden die ze-
ven jaar gaan duren en misschien nog langer. Net 
als bij verbouwingen kan het uitlopen. “De start van 
het hele project is een jaar uitgesteld tot het tweede 
kwartaal 2020, maar dat neemt niet weg dat er heel 
wat op ons af komt. Er staat een groot onderhouds-
project gepland rond de N3. Dat zal effect hebben 
op het verkeer rond de Drechtsteden. De aansluitin-
gen op de A16 en A15 zullen worden vernieuwd. Er 
zullen werkzaamheden verricht worden aan diverse 
bruggen, zoals een brug bij Papendrecht, Gorinchem 
en de Brienenoordbrug. Tevens zal groot onderhoud 
plaatsvinden aan de Kiltunnel en de Noordtunnel. Het 
project met de verbreding van de A15 zal nog even op 
zich laten wachten. Het ziet er naar uit dat dit pas over 
15 tot 20 jaar plaats kan vinden.”

Werkgevers Drechtsteden wil graag bijeenkomsten 
gaan organiseren over dit project zoals innovatieta-
fels. “We willen dat ondernemers kunnen praten met 
Rijkswaterstaat. Het lijkt ver weg, maar áls het zover 
is dan wordt het verschrikkelijk. Behalve om werk-
zaamheden aan de weg gaat het ook om de Heinen-
oordbrug, Kilttunnel en de brug bij Gorinchem. Alles 
‘tegelijk’, wat zeker zeven jaar ellende betekent.” Op 
de vraag of Witt bang is voor onbereikbaarheid van 
de regio, antwoordt hij dat de WD hard bezig is met 
informeren, overleggen en zoeken naar oplossingen 
om ‘de pijn te beperken’. “Het gaat grotendeels om lo-
kaal verkeer, want het aandeel van het vrachtverkeer 
is bijvoorbeeld beperkt. Er zijn wel sluipwegen, maar 
die zullen ook last hebben van het groot onderhoud.”
Natuurlijk is er angst voor economische schade. 

“Rijkswaterstaat heeft verschillende voorstellen, zoals 
meer thuiswerken en de ploegendiensten op andere 
tijden laten beginnen en ophouden. Daar zitten echter 
haken en ogen aan wat betreft de gezondheid van de 
werknemers. Hun huidige werktijden zijn niet zomaar 
gekozen. Verandering heeft effect op hun privéleven 
en op hun bioritme. Thuiswerken is niet voor iedereen 
en elke beroepsgroep weggelegd. Daarnaast hebben 
de Drechtsteden ambities, zoals meer woningen en 
meer inwoners. Om aantrekkelijk te zijn als vestigings-
plaats voor zowel bedrijven als bewoners moeten we 
wel bereikbaar zijn!”

Wat Witt ook zorgen baart, is dat de ernst van de zaak 
tot veel ondernemers nog niet doordringt. “Het lijkt 
ver weg, 2020. Toch moeten we nu al beginnen met 
overleggen. Je hebt niet vandaag of morgen meteen 
een oplossing. We moeten zorgen voor alternatieven. 
Daarom willen we graag dat er een overleg komt tus-
sen de steden die onder de Drechtsteden vallen om 
samen te zoeken naar alternatieven. We hebben zeker 
niet de illusie dat we een oplossing kunnen vinden. 
Iedere ondernemer en bewoner in de Drechtsteden 
zal hier wel last van ondervinden. Het zou al een grote 
win zijn als we een oplossing vinden om de schade te 
beperken. Bovendien moeten lokale werkzaamheden 
afgestemd worden op het grote project van Rijkswa-
terstaat. Als de N3 deels is afgesloten, dan mag bij-
voorbeeld de Laan Verenigde Naties niet opgebroken 
zijn.”

Tot slot zoekt Witt een deel van de oplossing in ver-
voer over water. “Industriegebieden liggen vrijwel al-
tijd aan het water. In Papendrecht kan er bijvoorbeeld 
best wat meer ruchtbaarheid gegeven worden aan de 
halte bij de Kethelweg. Tevens valt in negatieve zin op 
dat er nog steeds geen waterbushalte is aan de Dordt-
se Kil. Er is een nieuwe aanbesteding voor de water-
bus in aantocht. Misschien wil de gemeente dit wel 
meenemen bij het opstellen van het bestek.”

We zetten alles op alles om de Drechtsteden bereikbaar te houden!

Martin Witt
Bestuurslid WD, 
portefeuille 
bereikbaarheid

INTERVIEW
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Een andere afslag

Derk de Haas van Auto Indumij B.V. in Dordrecht heeft 
er al over nagedacht. Hij rijdt iedere dag vanuit Breda 
naar zijn bedrijven in Dordrecht, vlakbij de A16. “Mijn 
oplossing is om één afslag later te nemen. In plaats 
van de afslag ’s Gravendeel kies ik voor de afslag Dor-
drecht-Centrum. Dan kom ik uit bij de Laan der Ver-
enigde Naties.”

De drukte valt vol-
gens De Haas reuze 
mee, want die afslag 
wordt niet veel ge-
bruikt. “Daar zal tij-
dens de werkzaam-
heden verandering in 
komen, maar het is 
nog steeds te doen. 
De bereikbaarheid 
van mijn bedrijven 
blijft ook goed. Ge-
zien de aard ervan arriveren mijn klanten vanzelf-
sprekend met de auto. De meeste klandizie komt uit 
Dordrecht zelf. Ze weten hoe ze de overlast kunnen 
omzeilen en kennen de alternatieven. Vijftien jaar ge-
leden was de weg waaraan mijn bedrijven liggen op-
gebroken. Toen had ik beslist een groter probleem!”

Natuurlijk is De Haas niet blij met de overlast, maar 
als we even door de zure appel heen bijten komt er 
iets heel fijns voor terug. “Ik ben ook blij dat het indus-
trieterrein waarop mijn bedrijven gevestigd zijn straks 
’s ochtends en ’s avonds beter ontsloten is. Heel veel 
mensen komen en vertrekken tegelijk, wat tot proble-
men leidt. Dat zal na alle werkzaamheden een stuk 
beter gaan!”

Een ongelukkige keuze

Ramon Grundel, een ondernemer uit de Drechtsteden, 
laat zijn gedachten al uitgebreid gaan over alle (weg)
werkzaamheden die in aantocht zijn. “Het gaat ons ra-
ken,” zegt hij vol overtuiging.

Hij voegt er wel aan toe dat hij een voorstander is van 
goed onderhoud van het bestaande netwerk en ook 
van uitbreiding van het wegennet Hij vindt het een 
uitstekend plan om bijvoorbeeld de A27 goed aan te 
pakken.

Samen met Arie Korevaar vormt Grundel de direc-
tie van Netwerk N.V., een Dordrechts bedrijf dat zich 
onder andere richt op het verzamelen van afval dat 
wordt opgehaald bij uiteenlopende firma’s in de re-
gio. Er rijden tientallen wagens van Netwerk en haar 
zusterbedrijf R.C.K. op de weg, dus Grundel heeft er 
alle belang bij om goed op de hoogte te zijn van alle 
wegperikelen. Minder enthousiast is hij over het feit 
dat, voor zover hij weet, de A15 en de N3 tegelijkertijd 
op de schop gaan. “Er zal best goed over nagedacht 
zijn, maar ik vind het een ongelukkige keuze. Het baart 
me zorgen. Voor zover ik het heb begrepen, krijgt de 
A15 vanuit Dordrecht naar Gorinchem drie rijstroken, 
maar in tegenovergestelde richting is de derde strook 
een soort van wisselstrook. In beide gevallen over een 
deel van het traject. Ik snap het ruimteprobleem, maar 
maak er meteen over het gehele traject van Papend-
recht naar Gorinchem en vice versa 2 keer 3 rijstroken 
van. In de toekomst zal het alleen maar drukker wor-
den op de weg. Dan zit je binnen een paar jaar met een 
nieuw probleem.”

Een echte oplossing om met de wegwerkzaamheden 
om te gaan heeft Grundel niet. Wat voor zijn bedrijf 
een optie kan zijn, is schuiven met de werktijden.
“Waar mogelijk en nodig gaan we vroeger beginnen 
en eindigen later in de hoop op die manier de drukte 
zoveel mogelijk te omzeilen. Normaliter starten onze 
chauffeurs om 07.00 uur en de laatste is rond 17.00 
uur binnen. Tijdens de wegwerkzaamheden zouden 
we dan, in overleg met de klanten, een uur eerder kun-
nen beginnen en een uur later ophouden, afhankelijk 
van hoe de situatie zich ontwikkelt. ’s Nachts werken 
is geen optie, want de meeste van onze klanten heb-
ben geen continubedrijf en zijn uitsluitend aanwezig 
op kantoortijden.”

De vraag is hoe ondernemers met al deze op 

handen zijnde ontwikkelingen omgaan?

Tijd om een kijkje te nemen in de keuken van de zorgen én de oplossingen.

Ramon Grundel
Netwerk

Derk de Haas
Auto Indumij B.V.

INTERVIEW
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Ad van den Berg 
ParkTrust

Veel betrokkenen bij het grote onderhoudsproject 
van Rijkswaterstaat zijn niet of nog niet op de hoogte 
van wat er allemaal gaat gebeuren. Ad van den Berg, 
eigenaar van Parktrust, vindt dat dit niet aan de in-
formatievoorziening ligt. Die is in deze fase van het 
project goed op orde. 

ParkTrust B.V. beheert bedrijventerreinen in Zuid-Hol-
land, waaronder in de Drechtsteden. Die terreinen 
moeten wel bereikbaar blijven. In ieder geval vindt 
Van der Berg dat de informatievoorziening tot nu 
toe goed is. “Ik ontvang nieuwsbrieven en er is een 
bijeenkomst georganiseerd in het Postillion. Op onze 
beurt mailen wij deze uitnodigingen door naar de 
ondernemers met een bedrijf op een van onze be-
drijventerreinen. Wij mailen de directeur en/of mana-
ger, maar het is onbekend wat er met die berichten 
gebeurt. Ons bedrijf ontvangt informatie via diverse 
instanties zoals Samen Bereikbaar en de Verkeer-
sonderneming Rotterdam, een organisatie die zich 
bezighoudt met mobiliteit en advisering. Dat is een 
belangrijk informatiekanaal. Verder staat er infor-
matie in onder andere AD/De Dordtenaar en Dordt 
Centraal. Lees je deze kranten niet en ben je ook niet 
aangesloten bij een ondernemersvereniging, dan is 
er de website van de gemeente of Van A naar Beter.”

Van den Berg spreekt regelmatig bezorgde onder-
nemers die zich afvragen hoe en of medewerkers 
straks naar hun werk kunnen komen. “Verkeerssi-
mulaties geven aan dat het verkeer behoorlijk vast 
zal zitten. Het beter benutten van de Waterbus zou 
fantastisch zijn, alleen al voor Kil 1 en Kil 2. Daar pleit 
ik al jaren voor.”

Tijdens de zoektocht naar reacties valt iets op. Het 
is de ondervraagden vaak onbekend wat er precies 
gaat gebeuren. Dit kan een kwestie van tijdgebrek 
zijn om er goed in te duiken. 

Eén persoon vertrouwt blindelings op Rijkswater-
staat. “Wat ik er van vind doet er niet toe, want het ge-
beurt toch en ik kan het niet beter. Er werken allemaal 
knappe mensen bij Rijkswaterstaat. Die weten heus 
wel wat ze doen,” luidt de conclusie van iemand die 
niet met naam en toenaam genoemd wilde worden. 

Vaker waren de geïnterviewden onvoldoende of zelfs 
totaal niet op de hoogte van wat er te gebeuren staat. 
Desinteresse speelt daar helaas ook een rol bij, of de 
laconieke houding dat het vast in orde komt. 

Reactie WD voorzitter Jacob Klink
In de afgelopen jaren is het file probleem als maar groter 
geworden. Hierdoor is er bij ondernemend Drechtsteden 
een erosie ontstaan in de ergernisfactor. Het is nu een-
maal zo dat er ’s ochtends en ’s middags file ontstaat. 
Maar wat als dit nog erger wordt?

Wij ondernemers moeten, samen met de regio bestuur-
der en ook de bovenregionale besturen alert blijven en 
ageren op de komende uitbreiding van het file probleem. 
Er worden al veel bijeenkomsten georganiseerd waarbij 
Rijkswaterstaat vraagt om participatie in de aanpak van 
de werkzaamheden en suggesties ter voorkoming van 
problemen. Bij uitblijven van onze input laten we deze 
ontwikkelingen gebeuren en zijn we achteraf “het kind 
van de rekening”.

Hierbij roep ik dan ook alle ondernemers op om de ko-
mende wegwerkzaamheden serieus te nemen. Laat je 
goed informeren en wees kritisch over je bereikbaarheid 
in de toekomst. Maar bovenal, laat je geluid horen en 
dan niet achteraf maar in het voorstadium wanneer er 
nog tot serieuze aanpassingen kan worden gekomen.  

De informatievoorziening is goed

INTERVIEW
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9:00 uur

Vandaag start mijn dag met een overleg bij Intree 
Dordrecht. Ik spreek andere directeuren van Dordt-
se culturele instellingen over de viering van ‘800 
jaar stad’ in 2020. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de wens uitgesproken dat dit een 
feest wordt voor alle Dordtenaren. Het leggen van 
verbindingen met de wijken is hierbij een nadrukke-
lijke opdracht. We willen graag invulling geven aan 
deze wens en tegelijkertijd een ambitieus en aan-
sprekend aanbod neerzetten. Wordt vervolgd!

10:45 uur

Na afloop ga ik naar ons kantoor, dat op de bega-
ne grond van het Energiehuis is gevestigd. Ik check 
mails, plan een afspraak in met het bestuur van onze 
businessclub ‘The Zipps’, die over enkele weken een 
concertavond in Bibelot organiseert ter ondersteu-
ning van lokaal talent. Ik bereid de latere afspraken 
van de dag voor en beantwoord enkele mails.

12:00 uur

Korte bespreking met verhuurder over vervanging 
van het sluitwerk van akoestische deuren, dat vrijwel 
defect raakt. We spreken af dat er een plan komt om 
het spul te vervangen.

13:00 uur

Het past niet elke dag in mijn agenda, maar het lukt 
wel om enkele keren per week met mijn medewer-
kers te lunchen. Vandaag wel.

14:00 uur

Overleg met programmeurs en marketeers van Bi-
belot en muzikantencentrum Popcentrale over het 
Dordtse Popgala. Dit zal op 9 februari 2019 voor het 

eerst in Dordrecht plaatsvinden. Het is geweldig om 
te zien met hoeveel energie en enthousiasme aan dit 
nieuwe project wordt samengewerkt. 

15:00 uur 

Voortgangsbespreking met één van mijn program-
meurs en medewerkers van ToBe over een geza-
menlijk project dat in mei uitgevoerd wordt. Mijn 
programmeur wil hiervoor Winne boeken en dit kan 
op groot enthousiasme rekenen. 

16:00 uur

Aansluitend spreek ik met drie medewerkers die elk 
verantwoordelijk zijn voor de aansturing van een 
groep vrijwilligers. We bieden hiervoor cursussen 
en workshops aan en hebben na een enquête onder 
vrijwilligers besloten dat we de aanpak gaan wijzi-
gen. We willen het aanbod intensiveren en een ma-
nier vinden waardoor tegelijkertijd het groepsgevoel 
versterkt wordt. 

17:00 uur

Mijn laatste overleg van de dag is met twee mede-
werkers die hebben aangegeven met me te willen 
meedenken over de ontwikkeling van ons nieuwe 
meerjarenbeleidsplan. Ik wil medewerkers hier graag 
op een efficiënte manier bij betrekken en laat me 
door hen adviseren over hoe dit het beste te doen is.

Het laatste half uurtje van vandaag besteed ik aan 
beantwoording van e-mails die niet tot morgen kun-
nen wachten. Om 18:30 uur ga ik lopend naar huis, 
dagelijks verheugd over het feit dat ik in Dordrecht 
zowel mag werken als wonen. 

...David van Wijngaarden

Directeur Bibelot

Het is vandaag maandag, een dag vol afspraken. Ik plan dit bewust en houd 
ervan om dagen vol afspraken af te wisselen met dagen waarop ik een lege 
agenda heb.  

David van Wijngaarden
Bibelot

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN...
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Jacob Klink en Wico van Helden, voorzitter en vicevoorzitter van Werkgevers Drechtste-
den (WD), hopen dat er in hun bestuursperiode echt dingen van de grond komen. Niet al-
leen dankzij hun eigen inzet, maar doordat de leden zélf (gezamenlijke) initiatieven nemen 
om brandende kwesties bespreekbaar te maken, op de agenda te zetten en wie weet wel 
op te lossen. 

VAN DE BESTUURSTAFEL

“Tijdens de Industriedag op 4 oktober jongstleden 
hebben we als WD een oproep gedaan voor de invul-
ling van de innovatietafels. Natuurlijk nemen wij als 
organisatie het voortouw, maar we willen graag dat 
onze leden laten weten wat hen dwars zit of hindert bij 
het ondernemen. Intercollegiaal samenwerken kan tot 
hele mooie resultaten leiden. Het gaat om voorstellen 
voor een innovatietafel of een project met als doel te 
kunnen ondernemen. Onderlinge samenwerking is 
uiteindelijk heel belangrijk,” stelt Jacob Klink. Hij wijst 
er op dat de Drechtsteden de komende negen jaar het 
nodige te wachten staat wat betreft bereikbaarheid 
als gevolg van alle werkzaamheden van Rijkswater-
staat die in het gebied zullen worden uitgevoerd. Dat 
smeekt bijna om een innovatietafel.

“Wat wij graag willen bereiken is dat het lidmaatschap 
van Werkgevers Drechtsteden een tastbare meer-
waarde voor de leden krijgt. Kom met voorstellen voor 
projecten, zodat werkgevers en overheid desgewenst 
samen rond de tafel kunnen gaan zitten, bijvoorbeeld 

over verkeersproblematiek. Maar liefst 70% van de 
files bestaat uit lokaal verkeer. Daarom is het vaak 
ook een lokale aangelegenheid en niet alleen iets voor 
Rijkswaterstaat.”

Er is al een goed voorbeeld van een initiatief middels 
een innovatietafel waarin Werkgevers Drechtsteden 
een rol heeft gespeeld. “De behoefte bestond aan 
waterstoftankstations. Na goede afstemming vooraf 
stelden wethouders en ambtenaren zich dienstbaar 
op wat betreft het voorbereiden van bijvoorbeeld ver-
gunningaanvragen. Gezamenlijk in beweging komen 
heeft dus echt effect. Natuurlijk blijft Werkgevers 
Drechtsteden initiatieven nemen, maar tegen onze 
leden willen we zeggen: Doe waar ondernemers zo 
goed in zijn, namelijk ondernemen. Onderneem iets 
om uw probleem of ergernis op de agenda te krijgen. 
Alleen of samen met meerdere ondernemers.” 

Jacob Klink
Voorzitter

Nieuws van de bestuurstafel/portefeuilles

We dagen leden uit initiatieven te nemen
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Annelien Theeuwes 
Bestuurslid

Volgens Theeuwes is het voor alle betrokkenen be-
langrijk dat er wordt ingespeeld op de huidige ontwik-
kelingen. Er moet meer worden samengewerkt, op alle 
fronten. Het zou vergeleken kunnen worden met dat 
er voorheen sprake was van allemaal eilandjes en nu 
van een eilandengroep. 

“Samenwerking tussen organisaties onderling levert 
besparingen op, maar het heeft ook consequenties. 
Werknemers stappen makkelijker over van de ene 
werkgever naar de andere vanwege een andere CAO 
met betere voorwaarden. Bovendien is hun werk an-
ders ingericht en hebben ze andere vaardigheden no-
dig. De zorgsector heeft steeds minder management, 
waardoor er behoefte is aan zelfsturende, zelforga-
niserende teams. Je bent zelf resultaatverantwoor-
delijke en je moet bepaalde zaken tegenwoordig zelf 
oplossen. Medewerkers dienen meer van bedrijfsvoe-
ring af te weten, wat om andere capaciteiten vraagt. 
Gelukkig wordt hiermee al rekening gehouden bij de 
huidige zorgopleidingen door studenten in groepjes 
bepaalde ‘problemen’ te laten oplossen.”

De veranderde structuur in het sociaal domein heeft 
ook effect op de werkgevers. “Per gemeente worden 
er afspraken gemaakt in het kader van de WMO, de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat levert een 

spanningsveld op. Alles moet goedkoper, maar aan 
iedere gemeente afzonderlijk moet verantwoording 
worden afgelegd. Het zou wenselijk zijn als zorgor-
ganisaties een keer samen in gesprek gingen. Denk-
kracht is heel belangrijk. Dit kan anders, ook met de 
gemeenten. Ik ga me ervoor inzetten dat Werkgevers 
Drechtsteden daarbij een rol kan spelen. Met elkaar 
dingen oppakken is een mooie beweging, net als sa-
men onze regio presenteren als een fijne werkomge-
ving. Het is prettig om hier te werken.”

Een heel belangrijk signaal, want binnen de zorgsec-
tor is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. “Zorg-
werkgevers moeten met elkaar kijken naar een poten-
tieel dat niet wordt benut. Denk dan aan een flexibeler 
opstelling richting mantelzorgers, alleenstaande moe-
ders of mensen die nu thuis zitten en de combinatie 
werk en privé niet georganiseerd krijgen. Net als bij 
herintreders en zij-instromers zullen ze opgeleid of bij-
geschoold moeten worden.”

Tot slot moet de werving van nieuw personeel vol-
gens Theeuwes echt serieuzer genomen worden. 

Er worden andere capaciteiten van  

zorgwerknemers verwacht

Annelien Theeuwes is bestuurslid van Werkgevers Drechtsteden en houdt zich 
bezig met de zorgsector. De zorg is één van de grootste werkgevers van de 
Drechtsteden. Denk aan het ziekenhuis, verpleeginstellingen, de GGZ. 

VAN DE BESTUURSTAFEL
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UITDAGINGEN 2019

Voor de vereniging was 2018 een dynamisch jaar 
waarin veel achter de schermen is gebeurd. Aan de 
bestuurstafel is het al veel langer onderwerp van ge-
sprek: hoe blijft de vereniging relevant en wat voor rol 
kan zij het beste spelen?

De discussies en gesprekken daarover lopen nog vol-
op. Inclusief de positionering die daarbij hoort. Alles 
houden we daarbij tegen het licht. Vooruitkijkend naar 
2019 zijn er een aantal uitdagingen die er duidelijk uit-
springen:

Drechtstedelijk niveau

Als vereniging zijn we er sterk van overtuigd dat de 
economische toekomst en ontwikkeling van de indivi-
duele Drechtsteden gemeenten direct bepaald wordt 
door de mate waarin zij samen kunnen optrekken. 
Vrijwel alle dossiers overstijgen de gemeentegrenzen. 
Samen vormen de Drechtsteden een partij van for-
maat, de vijfde ‘stad’ van Nederland. Daarmee hebben 
we een plaats aan provinciale en landelijke bestuurs-
tafels. Die kansen moeten we benutten en met beide 
handen oppakken. Veel programma’s vragen een be-
paalde schaalgrootte en daarmee een Drechtstedelijk 
niveau. 

Samenwerken

Door actief deel te nemen aan de Federatie van On-

dernemersverenigingen Drechtsteden kunnen we de 
kracht en het volume van alle georganiseerde regio-
nale ondernemersverenigingen bundelen. We kunnen 
gezamenlijk doelen stellen, lobby’en en belangrijke 
thema’s op de kaart zetten. Samen sta je sterker. 

Overheid

Een Drechtstedelijke aanpak vraagt ook vanuit de 
overheid om een aanpak en aanspreekpunt op Drecht-
stedelijk niveau. Voor de grote regionale thema’s zien 
we als WD bij voorkeur wethouders met een regionaal 
mandaat en verantwoordelijkheid. Op die manier kun-
nen we met elkaar slagvaardig afspraken en meters 
maken. Een belangrijk speerpunt voor 2019.

Doelgroep

Het WD Magazine ‘Slagkracht’ wordt sinds afgelo-
pen zomer toegestuurd aan alle ondernemers in de 
Drechtsteden. Leden en niet-leden. Op die manier ko-
men we bij meer organisaties in beeld en kunnen we 
meer verbindingen maken. 

Portefeuilles

Het WD bestuur heeft ook een transitie gemaakt 
waarbij de verschillende bestuursleden een eigen por-
tefeuille met aandachtsgebieden invullen. In de loop 
van 2019 willen we dit stap voor stap uitbouwen en 
invullen.

Op naar een uitdagend 2019

Zo tegen het einde van jaar is het een goed moment om terug te kijken, maar vooral ook 
om vooruit te blikken. We vroegen een aantal WD ondernemers naar hun uitdagingen 
voor 2019. Voordat we deze aan de orde stellen kijken we eerst als WD even achterom 
om vervolgens in de glazen bol naar 2019 te kijken.  
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COLUMN

Wico van Helden
Voorzitter Werkgevers 

Drechtsteden

Werkgevers Drechtsteden
Postbus 931

3300 AX Dordrecht

T: (078) 639 00 33

E: info@werkgeversdrechtsteden.nl

I: werkgeversdrechtsteden.nl

Netwerken
moet leuk zijn

Onlangs sprak ik een ondernemer uit de Drechtsteden die mij een opmer-
kelijk verhaal vertelde. Hij is al ruim dertig jaar ondernemer en hier geboren 
en getogen zoals dat zo mooi heet. En uit eigen ervaring weet ik dat hij al 
heel lang en zeer frequent netwerkt in onze regio. Maar ondanks dat hij al 
jaren stug volhoudt was hij niet tevreden over het resultaat. Nog sterker, de 
laatste tijd was eigenlijk ronduit teleurstellend over wat het opleverde.

Wat hij vooral miste in deze regio was het openstaan voor elkaar. Het elkaar 
willen helpen maar vooral de vanzelfsprekendheid dat je eerst binnen je 
eigen netwerk op zoek gaat.

Toen hij hier met andere ondernemers over sprak kwam hij in gesprek met 
een ondernemer uit een andere regio. Die vertelde hem dat hij dit in zijn 
regio totaal niet herkende. Nog sterker, hij ervaart juist het tegenoverge-
stelde. Als hij twee ondernemers aan elkaar had gekoppeld, gewoon omdat 
hij wilde helpen, stonden zij meestal binnen een paar maanden bij hem op 
de stoep om ook hem te helpen. En dat is mooi, en eigenlijk heel logisch. 
Geïnspireerd door deze man is hij naar een paar netwerkbijeenkomsten in 
die regio gegaan. Tot zijn grote verbazing ervoer hij diezelfde positiviteit. 
Op een avond had hij 6 interessante gesprekken die zelfs direct tot afspra-
ken leidden. En toen was netwerken opeens leuk.

Dit verhaal heeft mij aan het denken gezet want laten we eerlijk zijn. Wij 
steken al jaren onze vinger op richting de gemeenten in onze regio dat zij 
zoveel mogelijk opdrachten aan de lokale ondernemers moeten verstrek-
ken. Nog sterker wij hebben er in ons laatste speerpuntenboekje een heel 
hoofdstuk aan gewijd. En ik ben het daar nog steeds mee eens. Maar is het 
dan niet zo dat wij als ondernemers ook veel meer voor elkaar open moeten 
staan? Elkaar veel meer moeten helpen. Nu is het zo dat wij hier in deze 
regio overduidelijk kinderen van Calvijn zijn, maar laten we meer uit onze 
schulp kruipen. Veel trotser zijn op onszelf en onze regio. Ik ben ervan over-
tuigd dat wat je ver haalt lang niet altijd lekkerder is. 

verbinden in ‘t 

Arie van den Herik

Platform 4
Stationsplein 4j

3331 LL  Zwijndrecht
M 06 51508417

E arie@quadraet.nl
 I www.quadraet.nl

Projectontwikkeling en Advies 
Arbeidsmarkt, Onderwijs en Zorg

 

Mogelijkheden zien in 
plaats van beperkingen.

Assemblage & montage 

Consultancy

Montage

Sourcing

PCB assemblage

Testen

assemblypartner.nl
confed.eu

Wico van Helden
Vice-voorzitter WD

Resultaatgericht

Vanuit onder andere de innovatietafels en in samen-
werking met de Stichting Drechtsteden Onderneemt 
sturen we aan op concrete projecten en tastbare 
resultaten. Een hele nieuwe ontwikkeling, waarbij we 
nog allerlei leermomenten gaan krijgen. Maar wel 
absoluut van belang om relevant te zijn: een lidmaat-
schap moet tenslotte meer opleveren dan dat het 
kost in tijd en lidmaatschap.

Verjongen

Op de Industriedag 2018 werd een deel van het pro-
gramma gevuld met jonge mensen. Het is van cru-
ciaal belang dat we als vereniging ook ‘verjongen’ en 
alle generaties van ondernemers blijven aanspreken. 
Een belangrijk punt van aandacht voor het komende 
jaar.

Kennisdelen

Ontwikkelingen gaan razendsnel. Up-to-date blijven 

en kennis delen is belangrijker dan ooit. Als WD willen 
we daar ook een bijdrage aan leveren door informa-
tieve bijeenkomsten te organiseren waar efficiënt en 
praktisch kennis wordt gedeeld. Om die reden zijn we 
eind van het jaar gestart met de WD IT Masterclasses, 
een variant op de bekende broodje IT bijeenkomsten. 
Welke vorm het beste aansluit bij de vraag is iets wat 
we gaandeweg moeten ontdekken. Wat voor de een 
bekend terrein is, is voor de ander nieuwe kennis. Als u 
over een bepaald onderwerp of thema graag uw ken-
nis deelt, laat het ons dan weten.

U ziet, ook in 2019 hoeven we niet stil te zitten. We 
worden volop uitgedaagd en gaan daar graag met u 
mee aan de slag. Schroomt u dan ook niet één van de 
bestuursleden aan te spreken als u een idee of sug-
gestie heeft. We zien de toekomst met vertrouwen 
tegemoet. Op naar een mooi 2019!

UITDAGINGEN 2019
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Welke uitdaging(en) heeft Bouwonderneming 

Stout voor 2019?

Doelstellingen Cofano software

Sinds 2010 ontwikkelt Cofano software en bijbeho-
rende diensten rondom twee actuele domeinen, or-
ganisatie verbetermanagement en supply chain ma-
nagement.

De doelstellingen voor 2019 zijn het verhogen van 
de naamsbekendheid en dus groei in diverse markt-
segmenten in binnen- en buitenland, met name in de 
logistiek en de maak- en procesindustrie. Naast het 
verhogen van de naamsbekendheid, gaan we ons we-
reldwijde agentennetwerk verder uitbreiden en gaan 
we Cofano Academy, een kenniscentrum voor Proces- 
Verbeter- en Risicomanagement, gestalte geven. Voor 
de start van 2019 laat Cofano zich nadrukkelijk zien 
door een nieuwe Website en u mag 23 januari 2019 

reeds in de agenda plaatsen voor een Cofano event 
“Risico gestuurd Ondernemen”.

2019: Het zal wederom een druk en enerverend jaar 
worden!

Koos Leeuwenstein

Cofano Software BV

v 

UITDAGINGEN 2019

Mede als gevolg van het positieve marktsentiment 
beschikken we bij Bouwonderneming Stout over een 
gezonde werkvoorraad en zien we onze organisatie 
groeien. Ook in 2019 zullen we met ons team weer 
een groot aantal mooie projecten ontwikkelen en re-
aliseren. 

De uitdaging voor 2019 komt voort uit het beperkt 
beschikbaar zijn van gekwalificeerd personeel en de 
benodigde bouwmaterialen. Nog meer dan in 2018 
ligt onze focus daarom op het waarmaken van de ver-
wachtingen en het tijdig en op het juiste kwaliteitsni-
veau opleveren van onze projecten.

Jan Korevaar
Bouwonderneming Stout –  
Mensen voor Gebouwen
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UITDAGINGEN 2019

Uitdagingen Kapp – Heat Transfer Engineers

Groei is de uitdaging!

Er zijn twee redenen waarom we moeten proberen om 
zoveel mogelijk energie te besparen. De belangrijkste 
reden is het milieu en belasting hiervan. De engineers 
van Kapp werken dagelijks aan uiteenlopende cases 
en zijn veelal betrokken bij CO2-reductieprogramma’s 
van onze klanten. De andere reden ligt verscholen in 
de financiële resultaten van onze klant, die enorm 
kunnen verbeteren door energie te besparen in een 
proces. Een combinatie van deze twee redenen vormt 
onze voornaamste uitdaging, sinds jaar en dag. En 
door exact die uitdaging kijken wij uit naar 2019. Een 
jaar waarin een hoop mooie projecten gerealiseerd 
worden waarin wij onze bijdrage mogen leveren. 

Zes warmtewisselaars worden gelost voor een tuin-
ders-coöperatie. Door middel van geothermische 
warmte weet de coöperatie een besparing van 22 
miljoen m3 aan gas te realiseren, resulterend in een 
reductie van 40 miljoen kg CO2 en 72.000 kg NOx 
op jaarbasis. Kapp was verantwoordelijk voor de en-

gineering van de warmte-overdracht, en leverde zes 
warmtewisselaars voor het project.

Bart van der Meer

KAPP Nederland B.V.  

Na de enorme groei van ons bureau in 2017, hebben 
we 2018 gebruikt om te stabiliseren en onze proposi-
ties inhoudelijk verder te versterken. 

Dat is goed gelukt. Voor 2019 gaat de focus dus weer 
op groei! Groei in mooie klanten, met goede mensen 
en dito omzet. We hebben er zin in!

Martin Kok

Cooks
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Wouter Kolff, voorzitter Drechtstedenbestuur  

en man met overzicht

v 

INTERVIEW

U bent voorzitter van het Drechtsteden-

bestuur en Drechtstedenraad, hoe ziet dat 

bestuur er uit? 

“Sinds 1 januari 2018 zijn we uitgebreid met Har-
dinxveld-Giesendam, zij leveren ook een bestuurder. 
Daarmee is elke gemeente vertegenwoordigd. Voor 
de twee belangrijkste thema’s Economie en Sociaal 
hebben we duo-portefeuillehouders, telkens één uit 
Dordrecht en één uit de andere gemeenten. Die dy-
namische duo’s werken goed. Vicevoorzitter André 
Flach verzorgt Public Affairs: de lobbyagenda voor 
onze regio richting de provincie, het rijk en indien 
nodig Brussel. Hans Tanis zet zich in voor de bereik-
baarheid en Trudy Baggerman doet de portefeuille 
Wonen. Jacqueline van Dongen houdt zich bezig 
met de energietransitie waar we als regio koploper 
in zijn en een voorbeeldfunctie in hebben. Voormalig 
PvdA politicus Diederik Samson is aangetrokken om 
samen met haar als ambassadeur een rol te spelen 
voor onze regio. Op dit vlak liggen er ook kansen voor 
ondernemers om bij te dragen aan de verduurza-
ming van de economie, we hebben hier immers veel 
maakindustrie. We zien dat ook Werkgevers Drecht-
steden met projecten bezig is zoals met waterstof 
als brandstof, dat zijn ambitieuze plannen. Het sluit 
mooi aan bij het streven dat overheid, bedrijfsleven 
en kennisinstellingen elkaars agenda’s kennen en 
misschien wel vanuit één agenda gaan werken.”

Wat zijn de ambities voor Drechteden? 

 “We willen een moderne bloeiende regio worden. We 
hebben ons nog wat weinig in de etalage gezet. Mijn 
oproep aan de ondernemers is dan ook, een trotse 

ambassadeur te zijn van dit gebied want we hebben 
heel veel in huis. Van oudsher is hier een maakindus-
trie, maar we moeten een stap naar voren maken om 
over 30 jaar nog een aantrekkelijk vestigingsklimaat 
te hebben. Dat doe je niet alleen voor de bedrijven, 
maar ook voor het personeel. Als mensen hier willen 
wonen dienen er goede voorzieningen te zijn zoals 
een theater, winkelgebieden, bioscopen en sportver-
enigingen. We willen 30.000 nieuwe banen in 2030. 
Dan zijn er ook meer huizen nodig; 25.000 woningen 
in tien jaar tijd. In Dordrecht, maar ook daarbuiten. Er 
is wel ruimte om te bouwen, maar de bereikbaarheid 
is ook een belangrijke factor. Het staat allemaal in de 
groeiagenda die we hebben vastgesteld, nu regelen 
we daarbij ook nog slagkracht in de uitvoering. Met 
elkaar moeten we uitzoeken waar vraag naar is. Ik 
denk bijvoorbeeld dat wij een interessant gebied zijn 
voor mensen die de Rotterdamse woonmarkt ont-
vluchten. Zij zijn hier van harte welkom. 

We willen koploper blijven op het gebied van duur-
zaamheid. Dan slaan we twee vliegen in één klap. El-
kaar kennen is daarbij belangrijk en dat gaat steeds 
beter. Er was wel eens kritiek op het construct van 
de samenwerkende gemeenten, dat we teveel naar 
binnen gericht waren. Inmiddels weten we elkaar be-
ter te vinden en richten we de blik meer naar buiten. 
Op het ruimtelijk-economisch domein zoals bouw, 
woningbouw, bereikbaarheid van het gebied, econo-
mische ontwikkeling en aansluiting van het onder-
wijs op de arbeidsmarkt kunnen we nog wel slagen 
maken. 

Zijn rijzige gestalte stelt hem in staat zijn omgeving goed te kunnen overzien. 
Ook als voorzitter van het Drechtstedenbestuur is het belangrijk goed te kun-
nen kijken naar de ontwikkelingen in de regio. Drechtsteden is als samenwer-
kingsorgaan van zeven gemeenten rondom Dordrecht een factor van belang 
voor de 289.000 mensen die daar wonen en werken. Een gesprek met de 
voorzitter van de Drechtsteden over de ambities van de Drechtsteden.
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Wat zijn uw ervaringen in uw eerste jaar, lukt 

de samenwerking tussen gemeenten?

“Je moet elkaar een spiegel voor durven houden over 
wat goed gaat in de samenwerking en wat beter moet. 
Dat herijken hebben we gedaan aan de hand van het 
rapport Berenschot. Uitkomst was dat het op het ge-
bied van sociale zaken en bedrijfsvoering best goed 
loopt. De plannen en visies op het gebied van wo-
ningbouw en bereikbaarheid zijn er, maar de realisa-
tie daarvan blijft nog achter. Daar mag dus nog wel 
wat daadkracht komen. Het adagium dat hier geldt 
is dat je niet alles door dezelfde trechter kunt duwen. 
We hebben een commissie gevormd om de aanbeve-
lingen uit het rapport Berenschot vorm te geven. In 
die commissie, kijken de burgemeesters en wethou-
ders uit de zeven gemeentes onder leiding van Wim  
Deetman (oud-minister en –burgemeester) hoe we 
meer slagkracht kunnen organiseren. Niet elk onder-
werp leent zich ervoor om op Drechtstedelijk niveau 
te beleggen. Sommige onderwerpen kunnen door één 
of twee gemeenten opgepakt worden, andere weer 
door alle zeven. Soms moet het zelfs op een nog an-
dere schaal gebeuren. Zo hebben we ons nog maar 
weinig laten zien in Rotterdam. Het is een grote stad 
vlakbij met 600.000 inwoners en daartoe hebben we 
ons te verhouden. Doe je dat alleen als gemeente, of 

samen als gebied. Op economisch gebied, vind ik het 
goed dat we ons als regio samen met Rotterdam op 
de kaart zetten als maritieme hoofdstad van Europa. 
Een prachtige kapstok die onze economie een ‘boost’ 
kan geven. Maar als het gaat om realisatie van wo-
ningbouw, dan zien we dat zo’n onderwerp niet gauw 
wordt losgelaten door de verschillende gemeenten.”

Wat zijn uw aanbevelingen voor ondernemers?

"Wees innovatief; dat ontstaat echt in het bedrijfsle-
ven. En toon ondernemerschap; daarvoor staan we 
samen aan de lat. 

Wij moeten er als overheid voor zorgen dat onderne-
mers het hier goed hebben. We moeten het als over-
heid, onderwijs en bedrijfsleven samen doen. Onlangs 
hebben we bij een ontmoeting met het bedrijfsleven 
echt de hand uitgestoken naar het bedrijfsleven. Dus 
ik zou zeggen: pak die aan.”

Alblasserdam: de heer Verheij, portefeuille Financiën 
Dordrecht: de heer Burggraaf, portefeuille Economie 1
Dordrecht: de heer Heijkoop, portefeuille Sociaal 1 
Hardinxveld-Giessendam: mevrouw Baggerman, portefeuille Coördinatie Woonvisie 
Hendrik-Ido-Ambacht: de heer Flach, portefeuille Economie 2, Coördinatie Public Affairs, vicevoorzit-
ter Drechtstedenbestuur
Papendrecht: de heer Paans, portefeuille Sociaal 2, ICT
Sliedrecht: de heer Tanis, portefeuille Bereikbaarheid
Zwijndrecht: mevrouw Van Dongen , portefeuille Coördinatie Energietransitie, Bedrijfsvoering 

Voorzitter: de heer Kolff, portefeuille Algemeen Bestuurlijke zaken, Communicatie

De leden van het Drechtstedenbestuur 

en hun portefeuilles zijn:

Wouter Kolff
Voorzitter  
Drechtstedenbestuur

“Wees een trotse 
ambassadeur van dit 
gebied” 
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‘Vernieuwing van de economie en zo'n 30.000 nieu-
we arbeidsplaatsen in 2030 zijn enorme ambities’, 
opent Maarten Burggraaf, in de Drechtsteden ver-
antwoordelijk voor kennis, innovatie en economi-
sche profilering. ‘Dat is niet van vandaag op morgen 
gerealiseerd, maar we leggen wel een stevig funda-
ment voor deze ambities*. Zo zorgen ontwikkeling 
van Dordtse Kil IV, circulair bedrijvenpark Ambachts-
zoom en andere bedrijventerreinen voor een grote 
stijging van de werkgelegenheid.’

Volop kansen

‘Het gaat mensen niet meer alleen om een baan’, 
vult André Flach aan. Hij is in de Drechtsteden ver-
antwoordelijk voor ruimtelijk economische strategie 
en vestigingsklimaat. ‘De woonomgeving en voor-
zieningen spelen inmiddels een veel voornamere 
rol. Naast aanwezige kwaliteiten als de natuur en 
de historische binnenstad zijn er de afgelopen jaren 
nieuwe voorzieningen toegevoegd. Maar het wonin-
gaanbod blijft daar nog bij achter. Het goede nieuws 

is dat er volop kansen zijn. Het Merwehoofd in Pa-
pendrecht is een mooi voorbeeld van een industriële 
oever die is omgetoverd tot een prachtige woon-
plek. Ook locaties als Mercon Kloos, Dolderman en 
de Noordoevers bieden enorme mogelijkheden. De 
nieuwe inwoners die je daarmee trekt geven een im-
puls aan de werkgelegenheid maar we hebben ook 
vakmensen nodig die met hun opleiding en kennis 
aansluiten bij de vraag van bedrijven in onze regio.’ 

Van gevlekte overalls tot hightech

‘Naast de traditionele ‘maakindustrie met gevlekte 
overalls’ verleggen we in de regio het accent meer 
naar hightech’, vervolgt het duo. ‘De energietransi-
tie vraagt natuurlijk enorme inspanningen maar we 
zien vooral de grote kansen die het biedt voor de 
werkgelegenheid. Denk aan verduurzaming van de 
havens, de maritieme industrie en het initiatief van 
Werkgevers Drechtsteden om het gebruik van water-
stof in deze regio te realiseren. Veel bedrijven inno-
veren al lang voordat het echt moet. We zien steeds 

‘De Drechtstedengemeenten dragen bij aan een omgeving waarin ondernemin-
gen en hun werknemers zich thuis voelen. We geven daarbij graag voorzetten die 
ondernemers als spitsen in kunnen koppen.’ Wethouders Maarten Burggraaf en 
André Flach werken als regionale portefeuillehouders samen met ondernemers 
aan de Drechtstedelijke economie. 

Drechtstedelijke portefeuillehouders economie  

Burggraaf en Flach

‘Kies als ondernemer niet alleen voor breedtepasses 
maar voetbal vooral vooruit’
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Regionale OntwikkelingsMaatschappij Drechtsteden: werkt als 
grondontwikkelingsmaatschappij aan versterking van de re-
gionale economie met o.a. uitgifte van kavels, ontwikkeling 
en revitalisering van bedrijventerreinen en facilitering van be-
drijven in hun groei.  
www.rom-d.nl

DEAL!: ondersteunt Drechtstedelijke gemeenten bij de marke-
ting als aantrekkelijk vestigingsgebied voor bedrijven en de 
acquisitie van nieuwe bedrijven naar de regio. Met focus op 

de maritieme en logistieke sector.
www.dealdrechtcities.nl

Economic Development Board: is een strategische samen-
werking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de 
Drechtsteden en zet zich in voor een sterkere economische 
regio door economische doelen, kansen en ontwikkelingen te 
agenderen, initiëren en stimuleren.
www.dealdrechtcities.nl

Partners voor ondernemers in de Drechtsteden:

meer mooie resultaten en samenwerkingen die elkaar verster-
ken. Papendrecht bracht bijvoorbeeld de lucht- en scheepvaart 
bij elkaar. Constructiebedrijf Heerema ziet naast offshore-eilan-
den voor olie- en gaswinning mogelijkheden in drijvende zalm-
kwekerijen. Bargemasters uit de regio bedacht een oplossing 
om boorplatforms bij golfslag te stabiliseren waardoor veel 
langer gewerkt kan worden. Jonge talenten van verschillende 
bedrijven en disciplines werken in unieke en innovatieve cross-
overs aan bedrijfsoverstijgende vraagstukken.’

Trots

‘Dat levert mooie resultaten op en de Drechtsteden ondersteu-
nen zulke ontwikkelingen dan ook graag. Dat doen we via fond-
sen maar bijvoorbeeld ook door partijen bij elkaar te brengen 
en aandacht te vragen voor beperkingen waar ondernemers 
tegenaan lopen. Walstroom wordt nu bijvoorbeeld nog belast. 
Dat is raar, daarom brengen we zulke onderwerpen onder de 
aandacht van het rijk. Daarnaast onderhouden we contacten 
met onder meer Werkgevers Drechtsteden, de provincie en an-
dere overheden, maken we deel uit van Rotterdam Maritime 
Capital of Europe en zetten we in op handelsmissies, Europese 
structuurfondsen en tal van andere organisaties en netwerken.’

‘We mogen echt trots zijn en uitdragen wat we in de Drechtste-
den aan mooie bedrijven, diensten en producten hebben die be-
langrijk zijn voor Nederland. Ondernemers zijn bij ons natuurlijk 
altijd welkom met vragen en ideeën om de Drechtsteden daarin 
verder te ontwikkelen. Wij proberen hen in de juiste positie te 
brengen en zien graag dat zij zich ook in de toekomst niet be-
perken tot breedtepasses maar er voor kiezen vooruit te voet-
ballen.’ * De Groeiagenda 2030 gaat uit van zo'n 30.000 nieuwe 
banen in 2030

Romy van den Boogaart Photography
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Netwerken
moet leuk zijn

Onlangs sprak ik een ondernemer uit de Drechtsteden die mij een opmer-
kelijk verhaal vertelde. Hij is al ruim dertig jaar ondernemer en hier geboren 
en getogen zoals dat zo mooi heet. En uit eigen ervaring weet ik dat hij al 
heel lang en zeer frequent netwerkt in onze regio. Maar ondanks dat hij al 
jaren stug volhoudt was hij niet tevreden over het resultaat. Nog sterker, de 
laatste tijd was eigenlijk ronduit teleurstellend over wat het opleverde.

Wat hij vooral miste in deze regio was het openstaan voor elkaar. Het elkaar 
willen helpen maar vooral de vanzelfsprekendheid dat je eerst binnen je 
eigen netwerk op zoek gaat.

Toen hij hier met andere ondernemers over sprak kwam hij in gesprek met 
een ondernemer uit een andere regio. Die vertelde hem dat hij dit in zijn 
regio totaal niet herkende. Nog sterker, hij ervaart juist het tegenoverge-
stelde. Als hij twee ondernemers aan elkaar had gekoppeld, gewoon omdat 
hij wilde helpen, stonden zij meestal binnen een paar maanden bij hem op 
de stoep om ook hem te helpen. En dat is mooi, en eigenlijk heel logisch. 
Geïnspireerd door deze man is hij naar een paar netwerkbijeenkomsten in 
die regio gegaan. Tot zijn grote verbazing ervoer hij diezelfde positiviteit. 
Op een avond had hij 6 interessante gesprekken die zelfs direct tot afspra-
ken leidden. En toen was netwerken opeens leuk.

Dit verhaal heeft mij aan het denken gezet want laten we eerlijk zijn. Wij 
steken al jaren onze vinger op richting de gemeenten in onze regio dat zij 
zoveel mogelijk opdrachten aan de lokale ondernemers moeten verstrek-
ken. Nog sterker wij hebben er in ons laatste speerpuntenboekje een heel 
hoofdstuk aan gewijd. En ik ben het daar nog steeds mee eens. Maar is het 
dan niet zo dat wij als ondernemers ook veel meer voor elkaar open moeten 
staan? Elkaar veel meer moeten helpen. Nu is het zo dat wij hier in deze 
regio overduidelijk kinderen van Calvijn zijn, maar laten we meer uit onze 
schulp kruipen. Veel trotser zijn op onszelf en onze regio. Ik ben ervan over-
tuigd dat wat je ver haalt lang niet altijd lekkerder is. 

Scholing, duurzaamheid,  André Boer

milieu en energie  

Arbeidsmarkt en   Pieter van den Brink

 juridische vraagstukken

Zorg    Annelien Theeuwes

Onderwijs   Erik van Noordenne
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