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Algemene ledenvergadering

WD in de schoolbanken
WD Golftoernooi

Eerste editie een feit
Containertransferium Alblasserdam

Toegevoegde waarde voor de regio

INHOUDSOPGAVE

Bent u al ondernemer in Zwijndrecht
of Hendrik-Ido-Ambacht of nog niet?
Op zoek naar een nieuwe vestiging?
Bezig met het starten van een bedrijf?
Of wilt u contact met de gemeente?
Wij maken het verschil!
Als Accountmanager Bedrijven zijn wij uw aanspreekpunt
binnen de gemeente. Wij behartigen uw belangen, adviseren
u en zijn de spil tussen ondernemers en gemeente.

6

WD in de schoolbanken

34

Nieuws van de Kamer van Koophandel

8

Terugblik golftoernooi

35

Ruimtelijke ontwikkeling

11

Efficiënter werken in de sessie Broodje IT van 23 juni

36

Bancaire column

12

Broodje IT bijeenkomst Verkerk Groep innoveert!

37

Leden column

14

Terugblik dinnerdate

38

Juridische column

16

Nieuws van de WD

39

Dag uit het leven van...

17

Vooruitblik industriedag 2015

40

Nieuws van de Leden

18

VitrumNet hoofdsponsor industriedag

43

Nieuwe leden

20

Rondetafelgesprek/ interview         

47

Bestuur

22

Nieuws uit de Drechtsteden

31

Onderwijs/ arbeidsmarkt

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

Gerard Keuzenkamp

Anouk van den Heuvel

Gemeente Zwijndrecht

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

G.Keuzenkamp@zwijndrecht.nl

a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl

Tel 078-770 3578

Tel 078-770 2364

Mob 06-18301312

Mob 06-57559238

www.zwijndrecht.nl

www.h-i-ambacht.nl
Onze nieuwe cateringlokaties:

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

“Het Oude Koetshuys”
Een boerderij in Oud-Alblas

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

www.nanningscatering.nl

078 - 613 35 29 / 06 - 510 884 90
info@nanningscatering/nl
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Fris er tegen aan

ACTIVITEITEN

AGENDA
28 oktober

Industriedag

18 november

Ondernemersontbijt in De Lockhorst Sliedrecht

19 november

Broodje IT

3 december

Fiscaal ondernemersontbijt EY

Leerparkpromenade 50
Postbus 931
3300 AX Dordrecht
T: (078) 639 00 33
F: (078) 639 03 34
E: Info@werkgeversdrechtsteden.nl
www.werkgeversdrechtsteden.nl

11 januari

Nieuwjaarsreceptie bij Fokker

Aanleveren kopij vóór week 45

8 februari

SecretaresseNetwerk bij ASZ

2015

Lay-out: COOKS Crossover Communicatie
Druk: Drukkerij Dekkers van Gerwen
Eindredactie: Barbara Keuzenkamp
en Wieske Welbedacht

De vakanties liggen weer (ver) achter ons en we kunnen
weer met frisse moed, nieuwe energie en uitgerust
onze activiteiten uitvoeren.Dat geldt natuurlijk ook voor
de WD, de laatste loodjes in de organisatie voor onze
Industriedag op 28 oktober. Het moet natuurlijk weer
een topdag worden.Aan de voorbereidingen zal het niet
liggen en de locatie waar we naar toe zullen gaan is,
denk ik, weer bijzonder. Wij zullen u weer verrassen. Dit
jaar staan we tijdens onze Industriedag ook even stil bij
ons eigen jubileum, 70 jaar Werkgevers Drechtsteden.
Een respectabele leeftijd voor een nog steeds bloeiende
en actieve club. We willen niet te veel kijken naar wat
geweest is, maar juist actueel blijven, passend bij de
huidige omstandigheden en voortbordurend op de
successen, klaar zijn voor de toekomst.
In verband met ons jubileum hebben wij onze
Industriedag dit jaar ook voor niet leden open gesteld.
Die zo, tegen betaling, ook deze mooie dag kunnen
meemaken en mogelijk geïnteresseerd raken in onze
vereniging.Het thema“verbindend ondernemen”past bij
de activiteiten die steeds belangrijker worden en waarin
onze vereniging een rol zal spelen.

Snel een nieuwe pas
aanvragen

Nieuwe pas aanvragen

VAN DE VOORZITTER

en ook snel weer
kunnen betalen.

Beschadiging, verlies of diefstal. Wat de oorzaak ook is, u wilt zo snel mogelijk een
nieuwe bankpas hebben. Daarom kunt u in de Rabo Bankieren App de oude blokkeren
en een nieuwe aanvragen, die u met 3 werkdagen in huis hebt.

De missie was zeker niet bedoeld om daar “goedkope”
arbeid te halen, maar had een veel bredere doelstelling.
Uit de contacten die ook ik gehad heb, blijkt dat er vele
onderwerpen zijn, waarbij we over en weer belang
kunnen hebben. Ik wil er in een later stadium nog op
terug komen.
Langzamerhand wordt het steeds meer zichtbaar dat
het met onze economie beter gaat. Al hoewel bij elke
verbetering toch weer een beetje scepsis opsteekt, we
zijn de slechte periode nog niet vergeten, laat staan te
boven gekomen. De troonrede was positief over onze
economie, maar oppassen blijft van belang. Zeker nu
de prognoses voor onze economie positief zijn, moeten
ook wij als werkgevers hiervoor klaar staan. Weet u
het nog hoe de WD gewaarschuwd heeft voor krapte
op de arbeidsmarkt en vooral de “mis match” daar.
Juist nu moeten we hieraan extra aandacht geven, want
als we dit probleem niet oplossen, dan kunnen we niet
profiteren van de goede economische vooruitzichten.
En daar was nog een probleempje uit het verleden: de
mobiliteit, ons verkeersinfarct. Juist nu moeten we ook
hier extra aandacht aan geven. Die mobiliteit lossen we
natuurlijk niet op door het ter beschikking stellen van
elektrische fietsen,daar is meer voor nodig.De mobiliteit
in de arbeidsmarkt, het makkelijker maken om van werk
naar werk te komen en zo ook met scholing zorgen voor
een maximale inzet van het arbeidspotentieel en het
ondersteunenvanvernieuwendemobiliteitinhetvervoer.

En dan iets van heel andere orde. Eind augustus ben ik
met een handelsdelegatie vanuit de Drechtsteden mee
geweest naar Varna in Bulgarije. Varna is een stad met
ruim 300.000 inwoners en ligt aan de Zwarte Zee. Varna
heeft een belangrijke haven en er is maritieme industrie.
Het is een zusterstad van Dordrecht.Deze handelsmissie
had tot doel het contact met Varna te verstevigen door er Laten we er in ons jubileumjaar gezamenlijk de schouders
eeneconomischebandmeetesmeden.Omdatonzeregio onder zetten.
en de regio Varna actief zijn in de maritieme industrie,
- Teun Muller
zijn er veel punten waarin we elkaar kunnen versterken.

Download nu de Rabo Bankieren App.
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Een aandeel in elkaar
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terugblik op algemene ledenvergadering

TITEL

WD
in
de
schoolbanken
Op 28 mei vond weer de jaarlijkse ledenvergadering van Werkgevers Drechtsteden plaats.Na een warm welkom van
voorzitterTeun Muller ging het formele deel van de vergadering van start.Daarna konden de leden kijken en luisteren
naar presentaties van drie sprekers.Hierbij stond vooral de verbinding en de juiste afstemming tussen het onderwijs
en het bedrijfsleven centraal.
Marloes de Vries, lid van het College van Bestuur van het Da Vinci
College, gaf een presentatie met als titel: “Onderwijs en bedrijfsleven
tot elkaar veroordeeld?” Martin Boevée gaf vervolgens als coördinator
ZomerOndernemer Drechtsteden een toelichting op dit project.
Jongeren tussen 15 en 22 jaar kregen hierbij tijdens de zomervakantie
de kans om alleen of samen met een vriend(in) een eigen bedrijf op te
starten onder professionele begeleiding.
Directeur van het Nationaal Onderwijsmuseum Tijs van Ruiten sloot
de reeks van presentaties af en gaf aansluitend een sneak preview
door het splinternieuwe Nationale Onderwijsmuseum waar deze
ledenvergadering plaats had. Een prachtige locatie: het zorgvuldig
gerestaureerde gebouw De Holland uit 1939 in Dordrecht, één van de
karakteristieke gebouwen van de hand van de eigenzinnige architect
Sybold van Ravesteyn (1889 – 1983).
De middag voor leden werd volgens goed gebruik afgesloten met een
informele netwerkborrel.

- Jan de Witte
Accountmanager
Meeùs
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Eerste editie WD

golftoernooi
		 een feit

Een potje golf spelen is een prima manier om mensen goed te leren kennen.Je ziet direct of ze geduld
hebben,zich goed kunnen focussen,fanatiek zijn,tegen hun verlies kunnen en ook niet onbelangrijk :
plezier hebben ! Het geeft tegelijkertijd de gelegenheid om zaken te doen met elkaar of om je netwerk
te vergroten.
Op 16 juni ( het weer zat gelukkig mee) organiseerde de WD voor de 1e
keer een 9 holes wedstrijd op golfbaan Crayestein in Dordrecht. En een
clinic voor degene die de golfsport nog niet beoefenen.
Wij kregen eerst een presentatie van Christian Krijnen die ons vertelde
wat alle zakelijke mogelijkheden zijn op Crayestein en die zijn er legio.
Nadat de magen gevuld waren, ging een groep de baan op om te
spelen, een 2e groep begon aan de clinic onder leiding van pro Frank
Kuijsters.
Les 1 begon met hoe hou ik nou zo’n golfclub eigenlijk vast, gelukkig
was het een groep snelle leerlingen die ik al snel vrolijk ballen weg zag
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slaan en mooie puts maken. Eén ding was zeker, ze hadden enorm
veel plezier.
Het is zeker dat hieruit nog mooie talenten naar boven zijn
gekomen die vervolglessen gaan nemen om uiteindelijk met een
golfvaardigheidsbewijs de echte baan in te kunnen gaan. De andere
groep liep in een goede 2 uur door de baan heen, ook hier zagen we
prachtige slagen en mooie puts. Geen wedstijd zonder prijzen, deze
waren beschikbaar gesteld door VitrumNet en van Lanschot Bankiers,
op naar de 2e editie van dit leuke evenement!

- René Schoutens
Van Lanschot Bankiers
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terugblik op Broodje it

www.tenholternoordam.nl

Efficiënter werken
in de sessie Broodje
IT van 23 juni

‘Efficiënter werken’;dit is het thema waar Stefan van Sabben,consultant bij IMC/Heeros,ons meeneemt in het proces
van e-facturatie.Heeros Nederland is onderdeel van de Finse organisatie en sinds 2014 actief vanuit het pand van IMC
in Barendrecht.
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Rechtsgebieden

Marktgebieden

Arbeidsrecht
Vennootschapsrecht
Transport en Logistiek
Bouw, Vastgoed en Aanbesteding
Handels- en Contractenrecht
Faillissementen en Herstructurering
Familierecht en Mediation
(Economisch) Strafrecht
Pensioenrecht
Bestuurs- en Omgevingsrecht

Bouw
Zorg
Haven en Logistiek
Cleantech

E-facturatie gaat over de daadwerkelijke digitalisering van
factuurstromen. Tot nog toe wordt het inscannen van facturen gezien
als digitale verwerking, maar hoewel dat deels zo is, is er nog steeds
een hard-copy in omloop. E-facturatie gaat nog een stap verder
doordat het gehele proces digitaal wordt afgewerkt. Om dit te kunnen
realiseren is er een nieuwe standard bestands-format gedefinieerd, te
weten UBL (Universal Business Language). Vanuit de overheid wordt
er naar gestreefd om de papierstromen uit te bannen. Het zal nog
wel even duren voordat het gehele bedrijfsleven dit heeft opgepakt
en doorgevoerd, maar het uiteindelijke doel is een volledige digitale
verwerking.
Heeros is volop bezig met de realisatie hiervan. In haar thuisland
Finland is het bedrijfsleven al veel verder en wordt een significant
deel volledig digitaal verwerkt. Naast dat dit goed is voor het milieu,
zijn er nog andere voordelen. Met name de efficiëntere verwerking
van inkomende facturen levert geld op. Dit door het gemak van de
online workflow voor de goedkeuring van facturen en de afhandeling
van betalingen bespaart tijd. Niet onbelangrijk nevenvoordeel is dat
het gehele proces inzichtelijker wordt, hetgeen ook bij accountants
instemming vindt. Heeros biedt met hun e-facturatie een waardevolle
oplossing aan!

Tot zover Heeros en e-facturatie. VitrumNet maakt van de gelegenheid
gebruik om het glasvezelnetwerk binnen de Drechtsteden nog eens
onder de aandacht te brengen. Een hogesnelheidsverbinding voor
dataverkeer, rechtstreeks aangesloten op het knooppunt in Amsterdam
en waarmee de regio absoluut onderscheidend is. “Met de toename
van cloud-software zelfs een absolute must”, aldus Wico van Helden.
I4-YOU sluit af met haar oplossing voor volledig digitaal en dus
papierloos vergaderen Easy2Meet. Inmiddels in 2 categorieën
genomineerd voor de beste op Sharepoint gebaseerde zakelijke App.
Easy2Meet kenmerkt zich door eenvoud en efficiency; in slechts
3 stappen is een vergadering aangemaakt en zijn genodigden
uitgenodigd en voorzien van alle vergaderstukken, waarna ze op hun
tablet annotaties verwerken en de vergadering verder afhandelen.

- Peter de Graaf
Directeur I4-you

www.tenholternoordam.nl
/thnadvocaten
/tenholternoordamadvocaten
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terugblik op Broodje it

Broodje IT
bijeenkomst
Verkerk Groep
Innoveert!

Dinsdag 22 september was er weer een broodje IT bijeenkomst. Met ca 20 personen waren we te gast bij de Verkerk
Groep in Zwijndrecht.

Voor de vaste bezoekers van de broodje IT bijeenkomsten geen
onbekende: in de beginperiode van broodje IT waren we meerdere
malen te gast bij de Verkerk Groep.
Namens de Verkerk Groep waren Martin Wervenbos, Ad Roest en Peter
Schneiders aanwezig. Er waren lekkere gesmeerde boterhammen van
Mams Boterham. Martin nam ons mee op één van de innovaties die
Verkerk Service Systemen (VSS) als onderdeel van de Verkerk Groep
de laatste jaren is gestart.
VSS levert al jaren installaties en systemen voor onder andere zo’n
850 zorg instellingen in Nederland. Daarmee bedienen zij ruim
20% van de markt. Denk daarbij aan alarmeringssystemen, deuren
op afstand, intercom en telefonie functies. Daar is nu VSS Life
Connection bijgekomen. Een mooi en ingenieus systeem om allerlei
zorgvragen (medicijnen, hulpvragen, assistentie verzoeken, etc.) op
een eenvoudige manier te routeren naar personen in de buurt. Dat
kunnen verpleegkundigen zijn, maar ook buren of familieleden. Er
wordt gebruik gemaakt van een combinatie van solide apparatuur
(voor in de huiskamer) en apps voor smartphones (voor bijvoorbeeld
familie leden). Deze toepassingen nemen een grote vlucht. Naast
kwaliteitsverbeteringen leveren dit soort toepassingen ook
kostenbesparingen op. Waar vroeger een nachtronde werd gedaan
om te kijken of het goed ging met alle bewoners, kan nu door middel
van een slimme camera, oplossingen op afstand, worden gekeken.
Daardoor worden cliënten bijvoorbeeld niet meer onnodig wakker
als er iemand binnenkomt om te kijken of alles goed is. In de kern
eenvoudige verbeteringen, maar erg waardevol.
VSS legt veel nadruk op het borgen van de processen: het is belangrijk
dat je er 100% op kan vertrouwen. Tegelijkertijd vraagt de markt steeds
meer om lossere systemen zoals via smart phones. Doordat de smart

phones niet volledig door VSS beheerd kunnen worden kan de borging
niet volledig gegarandeerd worden. VSS speelt in op deze marktvraag,
maar erkent tegelijkertijd de beperkingen die dit biedt.
Na de presentatie was er voldoende ruimte voor vragen. Met name de
aspecten rondom de gekozen techniek en privacy hield de aanwezigen
bezig. Al met al een informatieve en inspirerende bijeenkomst. Bent u
er ook bij als we weer een Broodje IT organiseren?

- Wico van Helden
Bestuurslid Werkgevers Drechtsteden

Over Broodje-IT
De Broodje IT bijeenkomsten zijn een initiatief vanuit
de WD en worden sinds een aantal jaren één keer per
kwartaal gehouden. De setting is elke keer gelijk: elkaar
ontmoeten tussen 12:00 en 14:00u voor een informatieve
en vrijblijvende netwerkbijeenkomst onder het genot van
een broodje. Op deze manier wordt de lunchpauze dubbelop
benut. De onderwerpen zijn altijd IT gerelateerd, maar de
bijeenkomsten zijn beslist niet alleen maar voor
IT-ondernemers of IT-ers. Iedereen en elke organisatie
12

heeft tegenwoordig met IT te maken. IT is ook veel meer
dan alleen het technische gedeelte. Door ervaringen te
delen en van elkaar te leren wat wel en niet werkt zijn deze
bijeenkomsten heel waardevol.
Nog niet eerder bij een Broodje IT bijeenkomst geweest?
Kom gewoon eens kijken. Zelf geen tijd? Iemand anders van
uw onderneming of een collega ondernemer mag ook altijd
aanschuiven.”
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terugblik dinnerdate

over amuses, oranje
en andere
heerlijkheden
Volgens traditie was er dit jaar ook weer een
dinnerdate of running dinner. Als de agenda het
toelaat zijn wij altijd graag van de partij. Het is
erg gezellig om in een informele culinaire setting
andere ondernemers te ontmoeten en nieuwe
contacten op te doen. Zo ook dit jaar.
Om 18.00 uur werden we feestelijk ontvangen
bij de Poort van Dordt. We kregen een cocktail
van Crodino met Prosecco. De cocktail was
oranjekleurig, dat deed meteen denken aan
de dag dat Maxima en Willem-Alexander hier
vertoefd hebben. Ook werden we verrast met
een heerlijke amuse, alvast een voorproefje van
het lekkers wat ons nog te wachten stond…

We werden ingedeeld in drie groepen. Mijn leider was Arie van
den Herik, de opdracht was om hem te volgen. We waren allemaal
bewapend met paraplus, zoals dat bijna altijd op de dinnerdate het
geval is. Al snel kwamen we bij de Dordtevaer aan, waar we met twee
groepen aan boord gingen. Varend door de Dordtse grachten en af
en toe met z’n allen onder een parapluutje gaf dit wel een typisch
Hollands sfeertje.

Na goed stuurmanswerk meerden we vlakbij de Raedtskelder aan,
waar onze groep ontvangen werd voor het voorgerecht. Wat een
verrassende locatie. Gehuisvest onder het oude Stadhuis word je bij
binnenkomst verrast door de prachtige gewelven en de ambiance die
de Raedtskelder bezit. Met z’n allen zaten we aan een hele lange tafel
en genoten we van een heerlijk voorgerecht van zalm, klaargemaakt
door Fles & Mes.
Vervolgens gingen we op weg naar het prachtig gelegen West-Indisch
Huis waar Victor DeConinck de scepter zwaait.  Ook binnen is dit huis
prachtig gerestaureerd. Te midden van bijzondere kunstwerken hebben
we hier ons hoofdgerecht met uitstekende wijn genuttigd, welke door
Nannings was verzorgd.
Terug naar De Poort van Dordt voor het uitgebreide en smakelijke
dessertbuffet, dessertwijn en koffie, verzorgd door de Gasterhoon
groep van Ad Janssen. We voelden ons helemaal VIP in de sfeervolle
VIP-ruimte. Hiermee kwam een eind aan de culinaire reis langs diverse
bijzondere Dordtse locaties. Een avond om weer op terug te kijken met
smakelijke verrassingen, prettige gesprekken en kennismakingen in
sfeervolle ambiances.
Volgend jaar ben ik weer graag van de partij!

- Annelies den Besten
Den Besten Kerst- en Relatiegeschenken BV
14
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Industriedag 2015,
bent u onze gast bij
de jubileumviering?
Ook dit jaar de Industriedag niet op de boot. Zoals u in de nieuwsflits
heeft gelezen, hadden we u graag willen ontvangen bij Circus Renz
maar vanwege hun faillissemen moesten we naarstig op zoek naar een
andere locatie. Een uitdaging, want het moest een toplocatie zijn die de
sfeer weergeeft passend bij ons jubileumjaar. En het is gelukt!
Er wordt enorm gegist op welke locatie de Industriedag gaat
plaatsvinden. Men probeert ons zelfs al om te kopen maar we geven
geen krimp. We houden de locatie geheim. Het is bevorderlijk voor
de sfeer, mensen weten dat ze niet zomaar terug kunnen en we
merken dat u het ook leuk vindt om het niet vooraf te weten. Wie kiest
voor deelname aan de Industriedag, kiest voor een dag netwerken,
interessante zakelijke contacten leggen, informeel met bestuurders
praten die anders zo lastig te benaderen zijn, informatie over een
aantrekkelijk thema en een interessant middagprogramma. En geloof
me, u krijgt er dit jaar wederom geen spijt van!

prijsvraag opgezet. Wie raadt op welke locatie de Industriedag wordt
gehouden, krijgt op de Industriedag een bijzondere prijs aangeboden
Wat moet u hiervoor doen? Stuur voor 20 oktober a.s. een e-mail naar
wd@werkgeversdrechtsteden.nl onder vermelding van de locatie. Zorg
er dan ook voor dat u aanwezig bent tijdens de Industriedag, want de
prijs wordt alleen dan uitgereikt!
Dankzij uw hulp is het dit jaar weer gelukt om de financiering rond
te krijgen. Workrate draagt dit jaar zorg dat uw auto de gehele dag
beheerd blijft staan bij de Makro in Dordrecht. Drukkerij Dekkers houdt
de gewoonte in stand door wederom het programmaboekje te drukken
dat er ook dit jaar weer prachtig uitziet door de opmaak en lay-out van
communicatiebureau Cookscrossover. Diverse bedrijven vinden het
leuk u op de één of andere manier te fêteren wat u op de dag zeker zult
merken.  

Om dit stukje geheimzinnigheid een leuke dimensie te geven, hebben
we samen met Visser & Visser Accountants-belastingadviseurs  een

Ik ben ieder jaar weer aangenaam verrast dat u met zo velen wilt
bijdragen om deze dag toch dat bijzondere tintje mee te geven die
deze dag in de regio geniet. Bijzonder blij zijn wij met de hoofdsponsor
VitrumNet. Verbindend Ondernemen  is hun dagelijks werk. In het
programmaboekje kunt u lezen waarom hen dat heeft getriggerd om te
sponsoren. Het programmaboekje dat u als het goed is inmiddels heeft
ontvangen.  
In verband met het jubileumjaar willen we “breed” uitnodigen. Dat
betekent dat er meerdere personen van uw bedrijf welkom zijn.
De eerste twee medewerkers van uw bedrijf zijn gratis. Voor extra
medewerkers wordt een bedrag van € 70,- in rekening gebracht.
Indien u een geïnteresseerd bedrijf kent die graag wil kennismaken
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met de Industriedag en de WD, dan kunnen zij deelnemen tegen
een bedrag van €100,- pp. Als zij besluiten lid te worden van de
WD, ontvangen zij de €100,- retour én krijgt u €100,- korting op uw
contributiefactuur over 2016. De aanmelding voor de Industriedag
dient dan wel via u te gebeuren.
Houdt u er rekening mee dat de bussen om stipt 8.15 uur uur bij de
Makro in Dordrecht vertrekken. Na afloop van de dag ben ik natuurlijk
benieuwd om van u te vernemen hoe u de dag heeft ervaren. Ik hoop u
in groten getale te mogen verwelkomen!

- Barbara Keuzenkamp
secretaris WD
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VitrumNet
hoofdsponsor
Industriedag
Werkgevers
Drechtsteden

De regio Drechtsteden is op heel veel terreinen uniek in Nederland.
Eén daarvan is het eigen glasvezel netwerk: het Breedband
Drechtsteden glasvezel netwerk. Dit netwerk is volledig onafhankelijk
van de grote landelijke marktpartijen. Het bestrijkt de hele regio
Drechtsteden tot aan Gorinchem en Barendrecht. Daarnaast heeft
het netwerk een veelvoud aan koppelingen met landelijke netwerken
en dienstverleners. De volledige onafhankelijkheid en het regionale
karakter geven het netwerk unieke mogelijkheden.
De afgelopen jaren is het netwerk in betrekkelijke stilte opgebouwd en
uitgebreid. Nu wordt steeds nadrukkelijker de bekendheid opgezocht:
VitrumNet vermarkt actief de mogelijkheden van dit glasvezelnetwerk.
Het is ideaal voor point-to-point verbindingen tussen
verschillende bedrijfslocaties, verbindingen met data centers en
samenwerkingspartners.

.

d

Deze verbindingen worden niet gedeeld door andere gebruikers en zijn
daardoor zeer veilig en betrouwbaar. Daarnaast is er volledige vrijheid
in het gebruik van apparatuur en bandbreedtes.
Bandbreedtes van 1Gb/s of 10 Gb/s tussen locaties zijn geen
probleem. VitrumNet bedient uitsluitend de zakelijke markt en heeft op
dit moment meer dan 300 kilometer glasvezelbuizen in de regio.
VitrumNet maakt het op deze manier letterlijk mogelijk om
“verbindend te ondernemen”. Verbindend ondernemen is de core
business  van VitrumNet en ook het thema van de jubileum editie van
de Industriedag dit jaar.

nieuws van de wd

Wist u dat:
-

Werkgevers Drechsteden dit jaar 70 jaar bestaat?
Er dit jaar een speciale editie van de Industriedag is waarbij alle
werkgevers uit de regio van harte welkom zijn?
Het WD bestuur met grote regelmaat van gedachten 			
wisselt over toekomst strategieën, trends en vernieuwingen?
Dat dit een erg leuk en boeiend proces is?
Dat een organisatie van 70 jaar daardoor nog steeds
in staat is te vernieuwen?

Je zou ook kunnen zeggen dat VitrumNet en Werkgevers
Drechtsteden beide hetzelfde doel hebben. Er zijn nog meer
parallellen, zowel VitrumNet als Werkgevers Drechtsteden:
- focussen op het verbinden van ondernemers;
- zien de kracht en mogelijkheden van regionaal denken en actief zijn;
- zijn toekomstgericht en altijd op zoek naar nieuwe kansen;
- bedienen uitsluitend de zakelijke markt.
VitrumNet is trots dat het haar naam mag verbinden aan de
Industriedag van Werkgevers Drechtsteden en nodigt u en uw collega
ondernemers graag uit om deze bijzondere en inspirerende dag mee te
komen maken.
Dit jaar bestaat Werkgevers Drechtsteden 70 jaar en is deze
Industriedag dus een jubileum editie. Die wordt dit jaar extra groot
opgezet. Naast de leden staan de deuren open voor alle werkgevers en
ondernemers uit de regio.
Komt u dit jaar ook? Wij ontmoeten u graag. Nu al meer weten over
VitrumNet, kijk dan op www.vitrumnet.nl.
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Nieuwe

leden
gezocht

,,Met meer leden kunnen we nog meer bereiken,
zo simpel is het’’, aldus WD-voorzitter Teun Muller.
,,Meer leden betekent dat we meer contributie binnen
krijgen en dat vergroot onze mogelijkheden om zaken
aan te pakken. De WD is een vrijwilligersorganisatie
maar wordt wel ondersteund door een
professioneel secretariaat. Daarin zijn we uniek als
ondernemersvereniging in de regio en dat geeft ons
ook veel slagkracht. Toch zijn er zaken die blijven
liggen omdat we de middelen missen om ermee
aan de slag te gaan. We hebben nu 220 leden en als
ik naar deze regio kijk dan moet een verdubbeling
mogelijk zijn. Als elk lid een nieuw lid werft, dan
zou dat ons allemaal echt enorm helpen. Mag ik
op u rekenen?”
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Rondetafelgesprek/ Interview

Containertransferium
in Alblasserdam een
toegevoegde waarde
voor de regio.
Sinds eind mei 2015 is het Containertransferium in Alblasserdam operationeel. Het doel van het transferium is om transportpieken op te
vangen,de filedruk te verminderen en een efficiënter trucktransport te realiseren.Ondanks de genoemde pluspunten heeft het transferium
ook te maken met scepsis van omwonenden en omliggende bedrijven. Zij vrezen voor toenemende verkeersdrukte en geluidsoverlast en
toename van fijn stof in de directe omgeving. Slagkracht nodigde Jacob Klink van Technisch Installatiebedrijf Reehorst - die namens het
bestuur van Werkgevers Drechtsteden plaatsnam - Ted Rommelse van Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting, Esther Sliepen van BCTN en
Maurits de Haan lid Provinciale Staten,Provinciale Staten Zuid Holland uit voor een rondetafelgesprek om over de voor- en nadelen van het
transferium te praten.

Bezwaren
Manager Business Development & Marketing Esther Sliepen vertelt
dat het Havenbedrijf Rotterdam eigenaar is van de grond waarop het
Containertransferium is gevestigd en dat BCTN de grond voor 25 jaar in
concessie heeft gekregen. De BCTN-binnenvaartshuttle doet dagelijks
alle Maasvlakte-terminals aan. Het kunnen ophalen van containers
in Alblasserdam levert een significante tijdsbesparing op voor
truckers. Containers die worden afgeleverd in Alblasserdam, worden
gegarandeerd de volgende dag gelost op de Maasvlakte en vice versa.
Deze toenemende bedrijvigheid in de omgeving brengt het gesprek
direct op de bezwaren van het transferium. Sliepen zegt hierover: “Nog
voordat we in Alblasserdam operationeel waren, wisten we dat we te
maken zouden krijgen met tegenstand. Dat is op andere locaties niet
anders geweest. De publieke open dag was dan ook een schot in de
roos. De aanwezige bezoekers zagen een milieuvriendelijke terminal
met elektrische kranen, schonere brandstof, walstroomvoorziening
voor de binnenvaart, duurzame verlichting, extra maatregelen voor de
afscherming van geluid en licht en zagen zelfs dat de stenen waarmee
de terminal is geplaveid CO2-arm zijn gefabriceerd. Zij zijn hierdoor
met andere ogen naar het transferium gaan kijken. Het transferium
is juist aangelegd om fijn stof te verminderen. Door het vervoer
over water ontlasten we de wegen. Zonder de aanwezigheid van het
transferium had de vracht over de A15 gereden.”

Files
“In Nederland zijn we sowieso tegen veranderen en willen we dat het
blijft zoals het is,” haakt Maurits de Haan hierop in. De angst voor
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toenemende files is volgens hem dan ook ongegrond. “Het transferium
is juist een goede oplossing om het verkeer over de weg te ontlasten.
Vooral de A15 ten Westen van Alblasserdam tot aan het Vaanplein en de
Maasvlakte zal zo meer ontlast worden. De files zijn niet toegenomen,
door de flessenhals bij Papendrecht en Gorinchem hebben er ter
hoogte van Alblasserdam op de A15 altijd al files gestaan.” Zijn
woorden brengen een discussie op gang over de verbetering van de
ontsluiting op de A16/N3 en de A15/N3. Ted Rommelse is van mening
dat het voor de verbetering van de bereikbaarheid in de Drechtsteden
tijd is dat ook hier maatregelen genomen worden.  Jacob Klink geeft
aan dat dit probleem al meer dan twintig jaar speelt. “Al jarenlang
zijn we met Werkgevers Drechtsteden aan het lobbyen voor een
betere ontsluiting. Gelukkig hebben we hiervoor warme contacten
in Den Haag, waardoor de Drechtsteden de laatste tijd veel meer op
de kaart is komen te staan. We verwachten dan ook op korte termijn
vooruitgang te boeken.”

Over de grenzen
De officiële naam van het Containertransferium is Transferium
Rotterdam-Oost, dit verbaast de deelnemers aan het
rondetafelgesprek. Na de uitleg van Esther Sliepen dat de naam
gemakkelijker naar het buitenland toe te communiceren is om zo
de situatie inzichtelijker te maken, begrijpen zij dit beter. Jacob
Klink: “Wij zijn meer dan de Drechtsteden en moeten veel verder
over de grenzen kijken. Als de haven zou lopen van Rotterdam tot
aan Antwerpen creëer je de grootste en beste haven ter wereld.” De
huidige omvang van het transferium bedraagt vier hectare. In totaal

Gemiste kans
is er tien hectare beschikbaar, er is dus nog ruimte voor groei en
voor aanpalende bedrijven. Ted Rommelse merkt op dat de vraag
naar grond en bedrijfshuisvesting rondom het transferium nog niet is
toegenomen. Ook levert het indirect nog geen extra werkgelegenheid
op in de omgeving, weet Maurits de Haan. Ted Rommelse ziet wel wat
in het aantrekken van een recyclingbedrijf voor papier en plastic voor
het betreffende gebied. “Vanwege de toename van internetbedrijven
hebben we steeds meer ‘dozenschuivers’ nodig, dit brengt ook steeds
meer karton- en plasticafval met zich mee. Een recycling bedrijf zal de
werkgelegenheid bevorderen en bovendien kunnen de gerecyclede
producten als retouren mee op de schepen, zodat zij niet leeg terug  
hoeven te varen.”

Voor Jacob Klink is het rondetafelgesprek een verhelderend gesprek
dat bij hem de laatste vooroordelen van het Containertransferium
heeft weggenomen. En ook Maurits de Haan is overtuigd. “Ik vind het
transferium een toegevoegde waarde voor de regio waar een paar
mooie innovaties zijn gedaan.” Hij pleit dan ook voor nog meer verkeer
over water en over rails, hij heeft daarom nog één kritische noot: “Op
de plek waar het Containertransferium gesitueerd is, loopt er een
spoorlijn ver onder de grond. Bij Hendrik-Ido-Ambacht gaat deze lijn
onder de grond en komt pas weer naar boven bij Wijngaarden. Helaas
is er door de politiek niet eerder over nagedacht om het spoor bij
Alblasserdam naar boven te halen. De aansluiting op het transferium
en de gemiste mogelijkheden om zo nog meer vracht niet over de weg
te laten gaan, vind ik echt een gemiste kans.”

REACTIE PETER VERHEIJ, WETHOUDER
ECONOMIE ALBLASSERDAM
“ De regio Drechtsteden is sterk in zowel de maritieme als de logistieke sector. We liggen om  de hoek
van de mainport Rotterdam. Het containertransferium Alblasserdam versterkt die positie. Vanuit de
noodzakelijke verbetering van de bereikbaarheid van onze regio begrijp ik ook de zorgen die leven.
We moeten de handen ineen blijven slaan in de lobby naar Den Haag om onze cruciale positie naar het
achterland te onderstrepen. Ik ervaar de inbreng van de stakeholders in dit gesprek als steun in de rug
voor de koers die we varen met de regio Drechtsteden.”
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Uitbreiding subsidie voor Maritieme topregio
oplaadpalen elektrische
Drechtsteden in
auto’s bij bedrijven schijnwerpers tijdens
OPEN DAYS in Brussel
Bedrijven in de Drechtsteden kunnen nog tot 1 december een subsidie aanvragen voor een oplaadpaal bij hun bedrijf.
De subsidie bestaat uit een bijdrage van 50% in de kosten voor de aanleg, tot een bedrag van € 1.000,=.

Op donderdag 15 oktober presenteerde de maritieme topregio Drechtsteden zich tijdens hét jaarlijkse kennis- en
netwerkevent van de Europese Unie de‘OPEN DAYS’.De Drechtsteden zijn geselecteerd om één van de workshops te
verzorgen.

De OPEN DAYS is een jaarlijks terugkerend vierdaags evenement
georganiseerd door de Europese Unie (EU) in Brussel. Tijdens het
evenement wordt een aantal steden en regio’s in de gelegenheid
gesteld zich te presenteren. Het OPEN DAYS event wordt georganiseerd
sinds 2003 en is een ware netwerkbijeenkomst voor deskundigen op
het terrein van lokale en regionale ontwikkeling. Het heeft ieder jaar
zo’n 6.000 bezoekers die deelnemen aan de workshops, debatten en
netwerkbijeenkomsten.

Workshop Drechtsteden
De workshop van de Drechtsteden heet ‘Strenghten the innovation
efficiency by lasting collaboration between SMEs and enterprises’
ofwel ‘Versterk de efficiëntie van innovatie door duurzame
samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf en ondernemingen’.
De workshop gaat over de manier waarop ondernemers,
kennisinstellingen en overheden in de Drechtsteden met succes
bouwen aan een ‘ecosysteem’ waardoor samenwerking tot stand komt
en technologische innovaties renderen.

samen het innovatievermogen en de concurrentiepositie van bedrijven
vergroten. Europa is belangrijk voor het midden- en kleinbedrijf en
voor grotere ondernemingen. Waar vroeger subsidieaanvragen en
-uitkeringen vaak via de overheid liepen, verleent de EU nu steeds
vaker subsidies rechtstreeks aan bedrijven en belangengroepen.
Daarom is het goed om te zien hoe belangrijk Brussel is en hoe het
bedrijfsleven en overheden hier samen kunnen optrekken.”
De Drechtsteden organiseren de workshop tijdens de OPEN
DAYS in samenwerking met Fokker Technologies, High Tech NL,
InnovationQuarter (de regionale ontwikkelingsmaatschappij van
Zuid-Holland) en KE-works. De workshop is bedoeld voor bedrijven,
kennisinstellingen en overheden die de waarde inzien van regionale
netwerken en daarover meer willen weten. Na de workshop is er
gelegenheid om de sprekers te ontmoeten en het gesprek aan te gaan
met de deelnemers uit andere lidstaten van de EU.

Richard Korteland: “innovatievermogen en
concurrentiepositie vergroten”
Voorwaarden voor een subsidie
Een subsidie kan – achteraf – worden aangevraagd voor een
oplaadpaal die is geplaatst tussen 1 augustus 2014 en 1 december
2015. Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf één of meer
elektrische auto’s heeft, in eigendom of via een leasecontract en dat
de laadpaal minimaal twee oplaadpunten heeft. De aanvrager moet
eigenaar of erfpachter zijn van de grond waarop de oplaadpaal is
geplaatst. Bij huur moet de verhuurder instemmen met de plaatsing
van de oplaadpaal. Ieder bedrijf kan maximaal één keer een subsidie
aanvragen. De oplaadpaal moet minimaal één jaar worden gebruikt.
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Subsidie aanvragen
Subsidieaanvragen kunnen vanaf nu tot 1 december 2015 worden
ingediend via het aanvraagformulier op www.drechtsteden.nl. Er
is maximaal €30.000,- beschikbaar voor de regeling. De aanvragen
worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Onze mede WD
lid Parktrust, Ad van de Berg, T. 06-51156211 kan de aanvraag voor u
verzorgen.

Portefeuillehouder Economie van het Drechtstedenbestuur Richard
Korteland: “Niet iedere regio die zich aanmeldt, krijgt automatisch ook
de kans om zich te presenteren; de Drechtsteden zijn geselecteerd
op basis van relevante inhoud. Wij laten zien hoe we in onze regio

Meer informatie:
Karel Willems / Paula Ragetlie
Strategische economische ontwikkeling
/ Europese zaken
T. 078 – 770 48 06
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Drechtsteden op
'Waterdag' van
World Expo te Milaan.
DeDrechtstedenmaaktendeeluitvandedelegatievandeprovincieZuid-Hollandenleverdeop17septemberophetthema
‘Water’een actieve bedrage aan het seminar“Creating Sustainable Urban Deltas’dat olv gedeputeerde van de provincie
Zuid Holland Rick Janssen en Watergazant Henk Ovink werd gemodereerd.
Er was voor gekozen om tijdens het seminar de Maritieme Topregio te presenteren als een van de speerpunten van het
regionaal Meerjarenprogramma.Andere‘water’partners uit Zuid-Holland (Rotterdam,TU enVP Delta) namen hieraan ook
deel en besteedden onder meer aandacht aan ‘Protecting the Delta’,‘Floodgates’ ,‘building with Nature’ en ‘Energizing
delta'. Thema's waar de Drechtsteden op (in)directe wijze ook bij betrokken zij en/of actief aan bijdragen. Inzet van de
bijdrage was om de (internationale) kwaliteit en diversiteit van de maritieme topregio voor het voetlicht brengen,business
to business en government to government relaties tot stand te brengen en te versterken.

Druk bezochte
netwerkbijeenkomst
Maritime Delta
Maandag 28 september vond in Sliedrecht voor het eerst de netwerkbijeenkomst Maritime Delta plaats.Doel van deze
bijeenkomst was om de vele betrokken contacten binnen de (semi)publieke partners en ondernemersverenigingen
meer bekend te maken met de beschikbare instrumenten en activiteiten uit het programma,en daarnaast de gelegenheid te geven om onderling kennis te maken.In een volle raadszaal te Sliedrecht waren dan ook vertegenwoordigers
vanuit de hele regio aanwezig.
Behaalde successen onderstrepen belang van
regionale samenwerking

De delegatie van de Drechtsteden bestond uit een mix van
bedrijven, onderwijs en overheid:
• Wouter van Reenen, business developer Mampaey Offshore Industries
• Andre Boer, CEO Krohne Altometer
• Rein Meester, directeur Coöperatie Duurzaamheidsfabriek  
• Bram van Hemmen, burgemeester Sliedrecht
• Richard Korteland, regiobestuurder Economische Ontwikkeling Drechtsteden /
wethouder gemeente Papendrecht
• Gido ten Dolle, directeur Stadsontwikkeling gemeente Dordrecht  /
vrz. MT Economie Drechtsteden  
• Karel Willems, programmamanager regionale economische ontwikkeling/
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Diverse succesvolle samenwerkingsvormen tussen bedrijven,
onderwijs en overheid hebben er al voor gezorgd dat de regio
Zuid-Holland (inter)nationaal op de kaart is gezet en er kennis is
gedeeld op onder andere diverse congressen, idee cafés en bijeenkomsten. Daarnaast is het congres Aerospace meets Maritime door de
regio omarmd. Wethouder Tanis van gemeente Sliedrecht benadrukte
dan ook de noodzaak van regionale samenwerking.

Kennis delen en verbinden
Om de regionale samenwerking verder vorm te geven, werden tijdens
de netwerkbijeenkomst recente activiteiten gepresenteerd zoals de
idee cafés op het gebied van aquatic drones en verduurzaming voortstuwing. Daarnaast was er aandacht voor de aanstaande maritieme
monitor voor de regio Zuid-Holland die in opdracht van de partners
van Maritime Delta dit najaar zal worden uitgevoerd. Er werd ook

stilgestaan bij onder andere de werkzaamheden van de MKB-consulent
en de plannen van YES!Delft en Metropoolregio Rotterdam Den Haag
(MRDH); allemaal initiatieven om (startende) bedrijven in de regio te
helpen. Tot slot werden er diverse ideeën uitgewisseld en kon men
nader kennis maken met elkaar. Dit zorgde voor nieuwe verbindingen
als opmaak voor samenwerking in de toekomst. Wethouder Tanis was
tevreden over de bijeenkomst: “Gezien het succes gaan we zorgen
voor een vervolg. Samen gaan we verder werken aan een maritieme
topregio”.

Maritime Delta
De regio Zuid-Holland is wereldwijd toonaangevend op het gebied
van offshore dienstverlening en ontwikkeling van complexe maritieme
systemen. Maritime Delta stimuleert samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en onderwijsinstellingen ( de drie O’s) voor de
maritieme sector in de regio. Hierbij worden op het gebied van
innovatie, arbeidsmarkt & onderwijs en branding & acquisitie de
krachten gebundeld en kennis gedeeld.
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Gemeente
Dordrecht zet zich
in voor een “Slimme”
stad en regio
Meer ruimte voor technologische innovaties,bredere kennisdeling en een sterkere samenwerking met
partners in de stad en regio,is het uitgangspunt van de gemeente Dordrecht.We zijn een aantrekkelijke
regio en dit willen we naar de toekomst ook graag blijven voor onze inwoners en ondernemers.
De aanstaande Industriedag met het thema“Verbindend Ondernemen”sluit hier nauw op aan en ook
Smart Industry is een belangrijke richtlijn in deze vernieuwing.
Smart City, of te wel “Slimme stad en regio”
Smart City gaat om het slim inzetten van technologieën die efficiënter,
beter en sneller zijn door de kennis en kunde uit de samenleving meer
ruimte te geven. De rol van de overheid verandert van een leidende
naar een meer faciliterende en verbindende rol in de maatschappij.  
Hiervoor zoeken we verbinding met onderwijsinstellingen, inwoners en

MOBILITEIT

WA
TE
R
&

&L
E
EF
BA
AR
H

E
GI
ER
EN
D
EI
R
UU
LT

D

OR

DRECH

&
RG
ZO

€

AD
ENST
INN
&B

VEILIGHEID

CU

ART CITY
SM

26

T

OP

G
EN D
ATA & K ENNIS DE LIN

ondernemers om in samenwerking met elkaar de waarden van de stad
en regio te versterken.  We willen ruimte bieden voor initiatieven uit de
stad, kennis delen in de vorm van (open) data en slimme toepassingen
inzetten die het gebruik van de stad efficiënter en effectiever maken.
Veel steden zijn landelijk en wereldwijd bezig met Smart City. Daarom
hebben we ook contact met andere steden om deze ontwikkeling
richting te geven. Belangrijk hierbij is om uit te gaan van de identiteit
en kracht van de eigen stad en regio. Leidende thema’s binnen Smart
City voor Dordrecht en de Drechtsteden zijn Mobiliteit & Leefbaarheid,
Open data & Kennisdeling, Zorg & Veiligheid, Cultuur & Binnenstad en
Water & Energie (zie afbeelding). Hier binnen zijn we verkennend bezig
op een aantal projecten, maar zoeken we vooral ook nog de kennis uit
de stad om hier aan bij te dragen!

Smart City en Open data bijeenkomst
Omdat we graag jullie kennis hiervoor willen inzetten, wordt er begin
2016 een bijeenkomst georganiseerd speciaal voor ondernemers in de
Drechtsteden. Hier gaan we op een workshopachtige manier samen
brainstormen over technologische innovaties en jullie wensen op het
gebied van (open) data. Houd Werkgevers Drechtsteden en de Dordtse
Ondernemers Vereniging goed in de gaten voor verdere informatie.
Laten we samen werken aan een “Smart” Drechtsteden!

- Cunera Smit
Opgavemanager Smart City
Gemeente Dordrecht
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Wandelroutenetwerk
Drechtsteden geopend
DeDrechtstedenhebbenveelnatuurschoon,industrieelerfgoedenmonumenten.Omoptimaaltekunnengenietenvan
al dat moois in de Drechtsteden is eenWandelroutenetwerk gemaakt.Regionaal portefeuillehouder HansTanis heeft
de route officieel geopend, samen met Michiel Broekman van de vereniging van wandelaars Te Voet.
Bij de opening zei portefeuillehouder Tanis: "De Drechtsteden vormen
een bijzondere regio met tal van mogelijkheden om te recreëren en
prachtige bezienswaardigheden, zoals het Unesco werelderfgoed, de
molens van Kinderdijk, Nationaal Park de Hollandse Biesbosch en het
historisch centrum van Dordrecht met meer dan 1000 monumenten.
Die worden nu allemaal ontsloten via het wandelroutenetwerk, met
de waterbus als verbindende factor. Het wandelroutenetwerk, dat
mogelijk is gemaakt door subsidie van de provincie en de inzet van
vele vrijwilligers, is een belangrijke toeristische trekpleister en een
goede impuls voor onze lokale economie."

Recreanten en lange afstandswandelaars
Het Wandelroutenetwerk Drechtsteden bestaat uit wandelwegen,
zoveel mogelijk onverharde paden, die bij elkaar komen op
zogenoemde knooppunten. De wandelaar kan op deze manier zelf een
route uitstippelen en die zo lang maken als wenselijk. Dat maakt het
netwerk geschikt voor recreanten én lange-afstandswandelaars. Op
elk gewenst punt in iedere gemeente in de Drechtsteden kun je een
wandeling starten. De routes en knooppunten worden met speciale
borden aangegeven.

Waterbus
Door gebruik te maken van de Waterbus, kan het wandelen
gecombineerd worden met varen. Op die manier kan op een unieke
manier kennis gemaakt worden met bijzondere landschappen en
bezienswaardigheden in de Drechtsteden.

Aansluiting op Provinciaal Netwerk
Het netwerk is onderdeel van het netwerk van de Provincie
Zuid-Holland. Ook in de Krimpenerwaard en het eiland van IJsselmonde
is dit netwerk aangelegd, het netwerk in de Alblasserwaard en
Vijfherenlanden volgt in 2016.
Bij de VVV is  voor €3 een kaart van het Wandelroutenetwerk te koop.
Voor meer informatie kijk op www.wandelnet.nl/drechtsteden.
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onderwijs/ arbeidsmarkt

Drechtsteden vergroten
kansen op arbeidsmarkt
voor 1.000 jongeren

Bedrijfsovername
vereist betrouwbaar advies
en solide bemiddeling

Gecertificeerd overname adviseur BOBB
P APENDRECHT

o
o
o
o
o
o
o

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

De Drechtsteden gaan verder met de aanpak van jeugdwerkloosheid.
De komende anderhalf jaar worden de kansen op de arbeidsmarkt
voor 1.000 jongeren vergroot, zodat zij aan het werk kunnen. De
Drechtsteden hebben samen met werkgevers en het beroepsonderwijs
uit de regio hiervoor een regionaal actieplan opgesteld. Over een jaar
zijn 250 jongeren actief naar werk bemiddeld. Voor de overige 750
jongeren wordt ingezet op het voorkomen van jeugdwerkloosheid.

telefoon
078 - 615 05 42
mob.
0654 -75 71 48
e-mail
demenint@adtractum.nl
www.adtractum.nl

De Sociale Dienst Drechtsteden (Baanbrekend Drechtsteden) en UWV
WERKbedrijf gaan actief 250 jongeren met een uitkering naar werk
bemiddelen. Daarbij wordt voortgebouwd op positieve ervaringen
die al zijn opgedaan bijvoorbeeld met Matchmakers, een pilot die in
oktober 2014 is gestart, waarbij binnen 5 maanden al 80 jongeren
zijn bereikt en waarvan er 59 aan het werk zijn gegaan. Deze actieve
matching werkt goed en wordt nu in een andere vorm door de Sociale
Dienst voortgezet. Ook UWV WERKbedrijf zet extra capaciteit in om
jongeren te bemiddelen.

verbinden in ‘t

Voorkomen van jeugdwerkloosheid
Samen met werkgevers, beroepsonderwijs en andere betrokken
partijen uit de keten wordt ingezet op de aanpak van voortijdig
schooluitval, informatie en advies geven over kansrijke beroepen en
opleidingen en het organiseren van leerwerkarrangementen. En omdat
de meeste kansen in de technische sector liggen, worden regionaal
techniekpromotiecampagnes uitgevoerd, zodat jongeren kiezen
voor een beroepsopleiding die aansluit bij de vraag uit de regionale
arbeidsmarkt. Actuele vacatures zijn er in de detailhandel, food en
non food en de installatie-, elektro- en metaaltechniek. Voor hoger
opgeleide jongeren zijn er kansen in de zakelijke dienstverlening en
gezondheidszorg.
Voor meer informatie over de aanpak van JWL kunt u contact opnemen
met Stanley Ramkhelawan, 078-770 4810
s.ramkhelawan@dordrecht.nl

Quadraet
Platform 4
Stationsplein 4j
3331 LL Zwijndrecht

Arie van den Herik
Projectontwikkeling en advies
Arbeidsmarkt en Onderwijs
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Onderwijs en
bedrijfsleven tot
elkaar veroordeeld?
Marloes de Vries van het college van bestuur van het Da Vinci College wil de relatie liever omschrijven als:“prettig aan
elkaar verbonden”.
In het strategisch beleid voor de komende jaren onder de titel “Goed
vakmanschap, sterke regio” is de verbinding die het Da Vinci College
wil aangaan met bedrijven en instellingen in de regio een belangrijk
hoofdthema. Aan het vormgeven van dit partnerschap wordt al
meerdere jaren gewerkt en in de afgelopen twee jaar is duidelijk
merkbaar geworden dat dit vruchten afwerpt.
“Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt en we spelen daar op in door veel aandacht voor de
21e-eeuwse competenties, door met het bedrijfsleven te investeren
in aanvragen in het kader van het regionaal investeringsfonds mbo,
door cross overs tussen opleidingen tot stand te brengen en in ons
onderwijsconcept veel nadruk te leggen op de verbindingen met de
praktijk als basis voor de onderwijsprogramma’s. De integrale leerlijn
wordt in belangrijke mate vormgegeven aan de hand van realistische
opdrachten die zijn ontleend aan de praktijk. Samen staan we daarbij
sterk.
Onlangs werd Dordrecht gekozen tot onderwijsstad van Nederland.
Volgens de jury gebeurt dat vooral vanwege de goede samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven, iets waar we gezamenlijk trots
op mogen zijn. “Vanuit het Da Vinci College beschouwen we dat als
een belangrijke bevestiging dat we met de werkgevers de goede
koers te pakken hebben. Ook de SER heeft kennis genomen van de
ontwikkelingen in onze regio en beschouwt de Duurzaamheidsfabriek
en het Leerpark als voorbeeld voor Nederland.   
Als er al spanning is in de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven,
dan gaat dat volgens Marloes de Vries vooral over de verschillende
belangen die partijen zouden kunnen hebben. “Werkgevers zijn
gebaat bij voldoende goed opgeleide medewerkers voor vandaag en
de toekomst, dat is een HRM vraagstuk en een vraagstuk van flexibel
kunnen inspelen op wisselende benodigde capaciteiten. Vanuit het
perspectief van het onderwijs gaat het daarentegen om het talent van
studenten te ontwikkelen en op te leiden tot krachtige beginnende
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beroepsbeoefenaren. Daarbij willen we zoveel mogelijk kunnen
voorzien in de gedifferentieerde vraag van het bedrijfsleven.
Hiermee schetst het college van bestuur de schijnbare tegenstelling
van de belangen die werkgevers hebben (voor de korte termijn en
sterk gestuurd door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt) en
de snelheid waarmee het onderwijs binnen de sterk gereguleerde
omgeving kan inspelen op de wensen van de werkgevers. “We leiden
arbeidsmarktrelevant op (ongeveer 90% van onze afgestudeerden
vindt werk in de sector waar we hen voor opleiden), maar daarmee
lossen we het kwantitatieve en kwalitatieve vraagstuk dat bestaat nog
niet op.
Volgens Marloes de Vries is die spanning in de afgelopen jaren
verkleind en is de verbinding in onze regio vergroot door een zeer
gericht onderwijsportfolio-beleid: welke opleidingen bieden we wel
aan en welke niet? Ook is hard gewerkt aan het vergroten van de
vraagsturing van het onderwijs door realistische opdrachten van het
bedrijfsleven in het onderwijs te verwerken. Het Da Vinci College neemt
actief deel aan werkveldcommissies en publiek private constructies.  
Ook op andere manieren wordt gewerkt aan het vergroten van de
actualiteit van het curriculum door stages, opdrachten, gastlessen en
docentenstages.
Op al deze vlakken gaat het volgens Marloes de Vries steeds beter.
“Maar we kunnen ook gezamenlijk nog stappen zetten, met name
in de duurzame samenwerking. De ontwikkelingen gaan zo snel en
zijn zo complex dat samenwerking en partnership gewenst zijn. We
beschouwen dat niet als een veroordeling tot elkaar, maar als een
bijzondere uitdaging waar wij voor staan en voor gaan.

- Marloes de Vries
DaVinci college

onderwijsmuseum geopend
In minder dan twee maanden na de opening ontving het museum al de 5000ste bezoeker.De wens om van gebouw
De Holland een prachtig vernieuwd Onderwijsmuseum te realiseren is werkelijkheid. Een korte terugblik op een
geslaagde opening en succesvolle eerste paar maanden.
Officiële opening
Minister Jet Bussemaker opende het museum samen met twee mbo
leerlingen van het Da Vinci College door een druk op de knop, waarna
confettikanonnen knalden en een schoolzoemer de officiële opening
van het Onderwijsmuseum aankondigde. Onder begeleiding van
feestelijke muziek, verzorgd door het blazersensemble van Jubal uit
Dordrecht, mochten de bezoekers naar binnen. Minister Bussemaker
maakte vervolgens kennis met projecten van de leerlingen en bezocht
de verschillende tentoonstellingen in het museum.

het heden, verleden en toekomst zien. In zijn nieuwe vorm sluit het
museum nog sterker aan bij de actualiteit en de verbinding met de
jongerencultuur. Dat is ook terug te zien in het bezoekersprofiel. Het
publiek is divers en van alle leeftijden: van gezinnen met kinderen,
actieve vijftigplussers en toeristisch bezoek tot jongeren.

‘s Werelds grootste onderwijscollectie verdient een huis om volledig
tot zijn recht te komen.’ aldus minister Bussemaker. ‘Met de aanpak
die het museum heeft gekozen om de collectie tot zijn recht te laten
komen, beleven we in dit museum niet alleen het feest der herkenning,
maar zien we ook het onderwijs van nú en alles wat zich daarover in de
politiek en samenwerking afspeelt.  

Reacties van bezoekers zijn positief, het gebouw heeft zoals veel
Dordtenaren natuurlijk al weten, een prachtige uitstraling, maar ook
een prettige atmosfeer. Voor een museum uniek: open, licht en ruim.
De gemiddelde verblijftijd van bezoekers is dan ook lang, tot wel vier
uur. Na een kop koffie in het museumcafé, het museum in en afsluiten
met een lunch. Omdat het museum al vanaf 9.00 uur open is, hebben
mensen ruim de gelegenheid om hun bezoek aan het museum te
combineren met andere locaties in Dordrecht. De plattegrondjes bij de
balie worden dan ook graag meegenomen.

Het Onderwijsmuseum biedt leerlingen van het Da Vinci College
een permanente leeromgeving en studieprojecten. Een voorbeeld
hiervan is het koekje bij de koffie dat door leerlingen ontworpen is en
geproduceerd wordt in de bakkerij van het Leerpark. Op dit moment
lopen er ruim 30 leerlingen stage in het museum. Op vaste dagen
draaien zij mee op diverse afdelingen binnen de organisatie.

In het museum zijn drie tentoonstellingen te zien: “Onderwijs — over
vroeger, voor later, van nu” toont de ontwikkeling van het Nederlandse
onderwijs.  MOOI — voor het onderwijs gemaakt, laat onverwachte en
bijzondere pareltjes uit de collectie zien. De openingstentoonstelling
Grow Up! schetst aan de hand van schoolagenda’s een beeld van de
opgroeiende jeugd van de jaren 50 tot nu.

Onderwijs: over vroeger, voor later, van nu

Vanaf september is het museum gestart met een gevarieerd en
levendig aanbod van uiteenlopende activiteiten en evenementen zoals
de Nationale Onderwijsweek.

Het Nationaal Onderwijsmuseum beheert de collectie van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met meer dan
350.000 voorwerpen, heeft het Onderwijsmuseum bovendien
de grootste onderwijs(-historische) collectie ter wereld. Het
Onderwijsmuseum laat de ontwikkeling van het onderwijs vanuit

- Annemieke van Hees
Nationaal Onderwijsmuseum
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ruimtelijke ontwikkeling

KvK Business
Angels Scan helpt
verder bij

financiering

Financiering is één van de belangrijkste issues voor ondernemers.
Financiering is één van de vier grote KvK thema’s en heeft ook volop de
aandacht van de WD. Veel ondernemers ondervinden problemen bij de
financiering van hun plannen. Informele investeerders – ook Business
Angels genoemd- kunnen daarbij een goede rol spelen. In de eerste
plaats omdat zij zelf financiering bieden en in de tweede plaats omdat
financiering via Business Angels vervolgens financiering door de bank
dichterbij brengt. Gestapelde financiering is vaak succesvol.
Business Angels zijn (ex-) ondernemers die geld hebben overgehouden
aan de verkoop van een bedrijf, dat zij zelf eerder zijn gestart. Behalve
met financiering kan een Business Angel ook ondersteuning bieden
met kennis en contacten. In vergelijking met het buitenland spelen
Business Angels in Nederland nog een bescheiden rol. Veel bedrijven
zijn onbekend met dit type financiering. Daarom heeft het Ministerie
van Economische Zaken de KvK gevraagd de Business Angels Scan te
ontwikkelen als instrument om de bekendheid en de bewustwording
van deze financieringsoptie te verbeteren.  Deze scan is sinds juni
beschikbaar.
Wat kan de KvK Business Angels Scan voor u betekenen? De scan helpt
u om goed in te schatten of een Business Angel bij u en bij uw bedrijf
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zou kunnen passen. Daarnaast krijgt u inzicht in uw wensen als het
gaat om samenwerking met een Business Angel. Via de scan bent u
daarom beter voorbereid voor een gesprek met een Business Angel.
De scan werkt eenvoudig. De scan bevat 5 blokken met vier stellingen.
U geeft aan in welke mate de stelling voor u van toepassing is. Als
u dit voor alle 20 stellingen heeft gedaan, krijgt u de reflectie op uw
antwoorden vanuit het perspectief van een Business Angel. Bij deze
reflectie staan interessante links voor verdere informatie.
Als blijkt dat een Business Angel voor u nuttig zou kunnen zijn, kunt
u op zoek gaan naar een Business Angel. Er zijn diverse netwerken
waar u zich kunt oriënteren ( zie ook Business Angels Netwerken
Nederland).

Parkmanagement/
BIZ op Dordt West
Werkgevers Drechtsteden heeft samen met Kamer van Koophandel,gemeente Dordrecht en DOV geparticipeerd in
een initiatief om de ruimtelijke kwaliteit van de bedrijventerreinen Dordtse Kil I,II en Amstelwijck-West te Dordrecht te
verbeteren.Het initiatief is bekend onder de naam Kwaliteitsimpuls Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West.Het project
is gericht op het reinigen en reconstrueren van het openbare gebied alsmede een vrijwillige herindeling van de kavels
op het bedrijventerrein.Door de economische recessie is het laatste echter niet helemaal tot haar recht gekomen.Bij
de gemeente Dordrecht is naar aanleiding van de ervaringen met het project de wens gegroeid om te komen tot een
structureel beheer op de Westelijke Dordtse Oever in enige vorm van parkmanagement.
Momenteel wordt door SBBD de veiligheid gewaarborgd door
camerasystemen, hekwerken en slagbomen met behulp van een
vrijwillige bijdrage van de ondernemers. Er ontstaat een financieel
risico bij verlies aan draagvlak bij de ondernemers dan wel bij
vervangingsinvesteringen in de huidige infrastructuur. Slechts 2
van de 7 bedrijventerreinen hebben zich georganiseerd en hebben
een onafhankelijke financiële basis. De overige 5 bedrijventerreinen
kunnen geen alternatieve activiteiten opzetten, omdat er geen
initiatiefnemers zijn. Communicatie met alle ondernemers is moeilijk,
waardoor kansen worden gemist. Er is geen gesprekspartner voor
de overheid. Om de veiligheid en het beheer van de terreinen te
waarborgen zouden de overige terreinen zich evenals Kil III en Louter
Bloemen moeten organiseren. Hier voor moet worden gezocht naar
initiatiefnemers/bestuur op de bedrijventerreinen. In dit verband wordt
een vorm van parkmanagement overwogen.

middelen ter beschikking te stellen om de ondernemers te winnen
voor het invoeren van Bedrijveninvesteringenszones. De gemeente
Dordrecht heeft aangegeven dat het beheer over de door haar ter
beschikking gestelde middelen in een governance structuur behoort
plaats te vinden. Dit zou kunnen in de vorm van een gezamenlijk
initiatief van Werkgevers Drechtsteden en DOV om voldoende
draagvlak te verkrijgen. Werkgevers Drechtsteden en DOV overleggen
momenteel over de samenstelling van een gemeenschappelijk
werkgroep om de mogelijkheden voor BIZ op de bedrijventerreinen op
de Westelijke Dordste Oever te onderzoeken en te stimuleren.

- Gert Jongeneel
Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling

Werkgevers Drechtsteden onderschrijft de voordelen van
parkmanagement. Het beheer kan door de ondernemers zelf worden
gevoerd eventueel met behulp van derden. De communicatie met
ondernemers en/of overheid wordt gestructureerd. Het succesvolle
model van Kil III kan dan over de overige bedrijventerreinen worden
uitgerold. De gemeente Dordrecht is bereid gedurende enige jaren

De KvK Business Angels Scan is te vinden via
http://www.kvk.nl/scans/business-angels-scan/  en- helemaal
passend bij dit onderwerp - gratis. De KvK hoopt dat het u verder helpt!

- Alize de Snoo
KvK accountmanager Drechtsteden
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Kennispartner voor
financiering MKB
Staan de seinen weer op groen? Zo lijkt het, tenminste als we de recente berichten over de Nederlandse
economie volgen. Er is sprake van groei in vrijwel alle sectoren. Het consumentenvertrouwen stijgt en – zo
blijkt uit ING InvesteringsBarometer – de bereidheid onder ondernemers om te investeren neemt weer toe.
“Nu ook voor het midden- en kleinbedrijf. De investeringsbereidheid onder middelgrote bedrijven was al wat
langer positief”, zegt Evert de Gijsel, ING rayondirecteur MKB Zuid Holland Zuid & Capelle aan den IJssel.

De positieve berichten die over elkaar heen tuimelen verrassen Evert

behoefte aan versterking van het eigen vermogen en van risicodragend

niet. Hij ziet al langer dat het weer de goede kant op gaat met de

kapitaal. Daar vraagt de bank ook om, als ze een financiering

verdienkracht van het mkb. “Nog voordat je het ziet in de cijfers, merk

verstrekt.”  Door het toegenomen vertrouwen bij ondernemers

je het al in de gesprekken met de ondernemers. Die gesprekken gaan

is de vraag naar financiering in de afgelopen periode behoorlijk

weer over kansen, over groei, over nieuwe markten.” Evert voegt er

toegenomen. Omdat de kwaliteit van aanvragen beter wordt, zijn we in

aan toe dat sommige bedrijven het nog wel lastig hebben. Er zijn

nu staat meer bedrijven te financieren en daarmee ook daadwerkelijk

ondernemingen die flink hebben moeten interen op hun reserves in de

te helpen met het realiseren van hun plannen en ambities.  

afgelopen jaren. Dan is het lastig om de zaak weer in de startblokken
te zetten voor een groeiperiode. “Juist de kleinere bedrijven hebben

Van microkrediet tot crowdfunding

minder mogelijkheden om bij te sturen als de markt tegenzit. Daar zijn

Hij ziet een belangrijke rol voor ING als kennispartner voor

soms drastische keuzes gemaakt om te overleven. Dat kan soms groei

ondernemers met een financieringsvraag. “Wij kennen de

remmen op het moment dat de markt weer aantrekt.

verschillende aanbieders en verschillende financieringsvormen,

Financiering MKB trekt aan

van microfinanciering tot crowdfunding en van factoring tot lease.
De specifieke kenmerken kunnen wij  goed verhelderen aan de

Al met al zal de spin-off van betere bedrijfsresultaten van de

ondernemer.” Daarnaast blijft ING de vertrouwde partner van

andere ondernemingen ook een positief effect hebben op deze

ondernemend Drechtsteden en omstreken. “Als strategische en

ondernemingen. Financiering van het mkb blijft een belangrijk thema

kennispartner, als aanbieder van een relevant netwerk en als

en speerpunt binnen ING.  Dit is een veel besproken onderwerp in de

financier. Want - en zo is het altijd geweest -  goede ondernemers met

contacten met onze zakelijke relaties. “Waar voorheen 90% van de

realistische plannen kloppen niet tevergeefs bij ons aan. Wij gaan

bedrijfsfinanciering vrijwel automatisch werd ingevuld door bancair

graag met ondernemers in gesprek.

krediet, zie je dat er nu een palet aan financieringsvormen is ontstaan.”
En dat is ook nodig, stelt de Gijsel:“ Veel bedrijven hebben nu juist
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- Evert de Gijsel
ING rayondirecteur MKB Zuid Holland Zuid &
Capelle aan den IJssel

Concurreren

				 in een vergrijzende
markt vergt

generatiemanagement!
We staan aan het begin van de vergrijzing en de verhouding jongeren ouderen verslechterd volgens het Sociaal
Cultureel Planbureau tot aan 2040.Op kortere termijn hebben we hier in de Drechtsteden al rekening mee te houden;
in 2020 is 25% van de bevolking 65+ en 54% van de beroepsbevolking 50+. Na 2040 neemt de verslechtering van de
verhouding jongeren ouderen iets af,maar geen van ons zal de demografische situatie van vandaag nog in zijn of haar
loopbaan meemaken.
Is dit een ramp? Voor bedrijven die niet aan generatiemanagement
gaan doen wel, maar gelukkig behoort u tot de bedrijven die daar wel
oog voor hebben. Een land dat hierin voorop loopt is Japan. Japan is
momenteel het sterkst vergrijzende land ter wereld. Ouderen nemen
daar volop deel aan het arbeidsproces en de productiviteit behoort ondanks de stagnerende economie aldaar - tot de top van de wereld.
Als we willen hoeft de vergrijzing dus geen ramp te betekenen. Hoe
is het de Japanners gelukt om de productiviteit zo hoog te houden in
een vergrijzende markt? Antwoord: generatiemanagement! In vrijwel
elk Japans bedrijf is generatiemanagement een vast onderdeel van
het personeelsbeleid en Japanners weten de kwaliteiten van de
verschillende generaties zo te benutten dat zij qua productiviteit en
economische positie tot de top 10 van de wereld horen.

hoeft te betekenen en de werkgever zal aan generatiemanagement
moeten gaan doen. Het is uw taak om aantrekkelijk te worden voor
alle generaties. U voorkomt hiermee niet alleen een toekomstig
personeelstekort, u wint er ook nog eens klanten mee!

- Remco Valkman
NestrX
Uitzendbureau voor actieve vijftig en
vijfenzestig plussers

De arbeidsmarkt voor ouderen in Nederland zit op slot, terwijl in Japan
- ondanks een zeer stringent ontslagrecht - ouderen net zo makkelijk
aan het werk komen als jongeren. Werkgevers zijn op de hoogte
van de specifieke kwaliteiten en kenmerken van de 4 generaties die
momenteel op de arbeidsmarkt actief zijn. Zij richten hun organisatie
erop in en dat leidt niet alleen tot hogere productiviteit, maar vergroot
ook nog eens hun afzetgebied. Dubbel winst dus! In Nederland
zouden we deze slag ook kunnen maken. Dat vereist aanpassingen
in ons sociale zekerheidstelsel en het verder moderniseren van de
arbeidsmarkt, maar bovenal is een cultuuromslag nodig om te zorgen
dat we maximaal gebruik kunnen maken van het arbeidspotentieel
dat ons land rijk is. De oudere zal er aan moeten wennen dat een
baanverandering na het vijftigste jaar geen persoonlijk drama
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Dag uit het leven van…

Wat bevindt zich
achter het
muizengaatje?
Wellicht bent u al een beetje moe van alle aandacht die de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van u vraagt. De eerste
gerechtelijke uitspraken zijn gepubliceerd en over het algemeen gesproken lijken zich weinig problemen voor te doen
met de nieuwe wet. Hoewel uit onderzoek blijkt dat ruim 70 % van de werkgevers met de inhoud van de WWZ niet
bekend is.
Met de WWZ is deels een einde gekomen aan de vrije keuze voor
een ontslagroute. De route naar het UWV of de kantonrechter is
afhankelijk van de onderliggende ontslaggrond en is in de wet
vastgelegd. Bovendien is in de wet bepaald dat – ongeacht de gekozen
ontslagroute – aan de werknemer een transitievergoeding betaald
moet worden bij onvrijwillig ontslag. Voor werkgevers is met de WWZ
het ontslaan van werknemers goedkoper geworden nu in plaats van
de kantonrechtersformule, ook bekend als de gouden handdruk,
afgerekend moet worden met de ‘goedkopere’ transitievergoeding.
Deze vergoeding is in ieder geval verschuldigd aan werknemers die
onvrijwillig worden ontslagen en ten minste 24 maanden in dienst zijn
geweest. Dit geldt ook voor de werknemers die langer dan 2 jaar
ziek zijn.
Sommige werkgevers willen de transitievergoeding niet betalen aan
deze zieke werknemers; het zou onrechtvaardig zijn omdat ook al
2 jaar het loon is doorbetaald. Voor deze werknemers kan ontslag
aangevraagd worden, maar in plaats daarvan worden ze in dienst
gehouden zonder dat daar een prestatie van de werknemer tegenover
staat en zonder loonbetaling. De praktijk zal uitwijzen of dit sluimerend
dienstverband een slimme oplossing is. Werkgevers hopen in ieder
geval dat minister Asscher op een bepaald moment bekend maakt dat
de loondoorbetaling gedurende 2 jaar bij ziekte wordt aangepast of
afgeschaft. Werkgevers zeggen dat ze in dat geval eerder overgaan tot
het in dienst nemen van werknemers.
De transitievergoeding kent in tegenstelling tot de
kantonrechtersformule geen verwijtbaarheidscomponent of
correctiefactor (de C-factor). Is sprake van een situatie waarin de

38

arbeidsrelatie beëindigd moet worden die geheel of grotendeels
is te wijten aan de werkgever dan kan de rechter naast de
transitievergoeding een billijke vergoeding toekennen.  Van ernstig
verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever is bijvoorbeeld
sprake bij: onvoldoende zorg voor arbeidsomstandigheden waardoor
een werknemer arbeidsongeschikt is geworden, een valse grond
voor ontslag aanvoeren met als doel om een onwerkbare situatie
te creëren, of grovelijk verplichtingen niet nakomen die uit de
arbeidsovereenkomst voortvloeien als gevolg waarvan een verstoorde
arbeidsverhouding ontstaat.
Alleen in zeer duidelijke en uitzonderlijke gevallen past een
ontslagzaak door dit “muizengaatje”. U vraagt zich nu natuurlijk
af wat zich achter dat muizengaatje bevindt. Helaas geen duidelijk
omschreven formule voor het berekenen van de billijke vergoeding
of het moet zijn dat de kantonrechters de koppen bij elkaar steken
en wederom met een kantonrechtersformule komen. Minister Asscher
is overigens van oordeel dat het niet past om criteria op te nemen:
“Immers, rechters moeten de mogelijkheid behouden om de hoogte
van de vergoeding te bepalen op een wijze die en op het niveau dat
aansluit bij de uitzonderlijke omstandigheden van het geval.” Zal de
werknemer die zich door het muizengaatje heeft gewurmd daar een
ongekende hoeveelheid goudgele kaas gaan vinden of slechts enkele
kruimels? De tijd zal het leren.

- Mark Uilhoorn
Uilhoorn & Fritse Advocaten

John van

Belle

De Agro Delta Groep omvat 4 werkmaatschappijen
op locaties in Zwijndrecht en Dordrecht met
ruim 60 jaar ervaring in opslag en overslag van
veevoedergrondstoffen,granen,zaden,peulvruchten,rijst
en kunstmeststoffen in bulk en stukgoed. De bedrijven
beschikken hiervoor over de benodigde certificaten zoals
GMP+, ISPS en het SKAL-certificaat voor de verwerking
van biologische grondstoffen.
Aanvoer en afvoer vindt plaats via zeeschepen,
binnenvaartschepen, vrachtwagens en containers.
Jaarlijks wordt circa 650.000 ton behandeld,aangevoerd
uit onder andere Europa, de Verenigde Staten, Zuid
Amerika en Azië. Naast deze werkzaamheden wordt
op 6 locaties bedrijfsruimte zoals terreinen, loodsen en
kantoren verhuurd aan derden.

Een Woensdag in september.
06.30 Opstaan. Financieel Dagblad lezen, Dordtenaar doorspitten
om te zien wat de regionale helden vandaag weer voor ons in petto
hebben.
Half uurtje hardlopen, schema voor de halve Agro Delta
Drechtstadmarathon van 1 november schrijft dit voor. Tijdens ontbijt
wat mail weg gewerkt. Na douchen enzovoorts rond 8 uur naar de
“eigen” parkeerplek van mijn Golf GTE(elektrisch). Stekker eraf en door
de binnenstad eerst naar onze locatie Silo Dordrecht, aan de Kreekweg
in de Zeehaven. Met de bedrijfsleider stand van zaken doorgenomen,
en de planning voor de komende periode bekeken. Goede aanvoer, we
lopen lekker vol. Ook nog wat technische zaken besproken.

09.00 Post ophalen bij de postbus, wat ziet De Geer er
tegenwoordig toch netjes uit. En tijdens deze ronde even gespiekt wat
er nog leeg, te koop of te huur staat.

10.00 Op kantoor aan de Lindtsedijk met Marsha, mede directeur
van de Agro Delta Groep, bekeken wat de aan- en afvoer wordt voor
diverse klanten en producten. Het blijft goed doorlopen, we moeten
stevig plannen om alles op te slaan. De grote loods- en siloruimte blijkt
net groot genoeg te zijn om alles te kunnen lossen.

11.00

Rondje langs de loodsen van Agro Delta op- en overslag en
de silo van COZO in Zwijndrecht. Met de bedrijfsleiders een en ander
bekeken en besproken. Vol trots naar de nieuwe laadinstallatie van
COZO gekeken. Brouwgerst laden voor een mouterij in het zuiden des
lands.

12.00 Lichte lunch
13.00

Telefonisch overleg met een aantal klanten over de aanvoer
tot eind van het jaar en de marktontwikkelingen. Lastig, dollar-euro,
grote oogsten over de hele wereld en steeds scherpere eisen van alle
autoriteiten komen voorbij. Het ziet er voor ons niet slecht uit.

15.00

Overleg over de Bi-zone Zwijndrecht met Dick Groen van
Parktrust en bestuurslid Luc Niessen van de Oliebron. Slaan wat
spijkers met koppen, overleggen hoe we de deelnemers informeren
over onze nieuwe periode vanaf  2016. Mail met gegevens gemaakt
voor de andere bestuursleden.

16.30

Mail weg gewerkt, en telefoontjes gedaan die daar uit voort
kwamen. To do lijst met Marsha gemaakt, want zij is er op donderdag
en vrijdag niet..

17.00 Afspraak bij de Wielborgh in Dordrecht, als RvT lid.
Spannende tijden maken we daar mee, niet altijd even makkelijk in
de zorg.

18.10

Snel naar Kralingen en bij PAC lekker looptraining met de
Rotterdam Running Ambassadors.

21.30 Van Rotterdam naar Dordrecht, nog even wat privé
telefoontjes, lekker wijntje en wat lezen.

23.50 Spannend boek, maar toch naar bed.
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nieuws van de leden

AANDEELHOUDERS
GESCHILLEN
Zelfs de grootste geleerden zijn er tot op heden niet in geslaagd om een sluitende regeling voor
aandeelhoudersgeschillen te maken.Het gaat dan met name om de situatie waarin er twee aandeelhouders zijn die
beiden een vijftig procentbelang in een onderneming hebben.Vaak weigeren beide aandeelhouders hun belang op te
geven.Ze zien de onderneming als‘hun kindje’en dus spelen emoties en principes een rol.Ze peinzen er niet over om
op te stappen en als ze toch wegmoeten, dan alleen tegen de hoofdprijs.
Hoe los je zo’n impasse nu op?
Voorkomen
Het klinkt cliché, maar de beste remedie is om dergelijke situaties te
voorkomen. Denk hierover voorafgaand aan uw samenwerking dan
ook na en leg afspraken vast! Wat verwachten de aandeelhouders
van elkaar, wie doet wat en welke koers vaart de onderneming? Leg
bovendien de situaties vast waarin een aandeelhouder verplicht is om
zijn aandelen aan te bieden en denk met uw accountant na over een
formule aan de hand waarvan de aandelenprijs in dat geval zal
worden vastgesteld.
Het lijken vanzelfsprekende zaken, maar in de opwinding over
het nieuwe, zakelijke avontuur wordt nog al eens vergeten om de
samenwerking goed te documenteren. En waarom zou u ook? U
vertrouwt elkaar toch en die juridische kosten bespaart u liever.
Tot de dag dat u moet concluderen dat u die ander toch anders had
ingeschat dan nu het geval is. Als belangen groter worden of resultaten
tegenvallen, verliezen mensen nog wel eens het hoofd.

Genezen
Met regelmaat wordt gekozen voor een regeling waarin beide
aandeelhouders een deskundige benoemen die op hun beurt
gezamenlijk een derde deskundige benoemen. Deze commissie
buigt zich vervolgens over het geschil, hoort beide partijen en geeft
vervolgens een advies. Een bindend advies welteverstaan. Een goede
regeling, maar bij de gebondenheid voelen partijen zich ongemakkelijk.
Je lot in handen van derden leggen: liever niet.
Ondertussen kunt u elkaar nog altijd niet luchten of zien en geeft u
geen duimbreed toe. U kunt dan besluiten om de gang naar de rechter
te maken en een zogenoemde artikel 2:336-procedure te starten.
In deze procedure vordert de ene aandeelhouder dat de andere
aandeelhouder zijn aandelen aanbiedt, nu hij ”door zijn gedragingen
de belangen van de vennootschap zodanig schaadt, dat het voortduren  
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van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld”.
Een kostbare en tijdrovende procedure, waarvan de uitkomst
ongewis is.

Nieuwe

bestuursvoorzitter
van het
heeft er zin in

ASz

Peter van der Meer is op 1 oktober aangetreden als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Albert
Schweitzer ziekenhuis. Hij volgt Pier Eringa op, die president-directeur is geworden van spoorwegbeheerder
ProRail. Van der Meer was tot voor kort vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis (OLVG) in Amsterdam.
Van der Meer is ook de beoogd bestuursvoorzitter van de voorgenomen
fusieorganisatie van het Albert Schweitzer ziekenhuis en de Rivas
Zorggroep/Beatrixziekenhuis in Gorinchem.
De nieuwe bestuursvoorzitter is geschoold in accountancy en behaalde
zijn doctoraal informatiemanagement aan Universiteit Nyenrode. Hij

Alternatieve geneeswijze

Bestuurder John Taks
verruilt Albert

Door het gebrek aan een deugdelijke geschillenregeling, zijn er in
de loop der jaren nieuwe regelingen ontstaan. Sommige mensen
scharen deze ‘shoot out-regelingen’ onder de cowboymethoden of
vinden het koehandel. Toegegeven, het zijn misschien geen alledaagse
oplossingen, maar effectief zijn ze zeker.
Neem nu de volgende regeling.
Beide 50 procent-aandeelhouders nemen plaats aan de vergadertafel.
Ze schrijven op een gesloten stuk papier wat zij willen betalen voor de
aandelen van de ander en schuiven hun bod vervolgens naar elkaar
toe. Degene met het hoogste bod mag de aandelen van de ander kopen
tegen de prijs die hij heeft geboden. Immers, degene met het hoogste
bod wil de aandelen blijkbaar het liefst verkrijgen en degene met het
laagste bod vindt de onderneming x-bedrag in ieder geval waard.  De
aandeelhouders worden gedwongen om serieus na te denken en
zullen uiteindelijk een weloverwogen bod doen. Te hoog inzetten, kan
namelijk te veel betalen betekenen. Te laag inzetten, juist te
weinig ontvangen.
Hoe u, uw geschillenregeling ook inricht, praat er in ieder geval
nadrukkelijk met elkaar over bij het begin van uw samenwerking. Hoek
en Blok kan u daarbij helpen. Een goede overeenkomst is onmisbaar
voor rust en ruimte.

- Josephine Eestermans
Hoek en Blok

begon zijn loopbaan als controller bij BMW en zette in 1991 de stap
naar de zorg, waar hij tot op heden gebleven is. Hij woont in Abcoude
en omschrijft zichzelf als nieuwsgierig, vrolijk en enthousiasmerend.
“Ik hoop mijn energie te laten voelen aan al mijn nieuwe collega’s in
het Albert Schweitzer ziekenhuis.”

Schweitzer

ziekenhuis voor
Diakonessenhuis
Ziekenhuisbestuurder John Taks verlaat op 15 december het Albert Schweitzer ziekenhuis om voorzitter van
de Raad van Bestuur te worden in het Utrechtse Diakonessenhuis. Hij heeft dan ruim vijf jaar mede aan het
hoofd gestaan van het Albert Schweitzer ziekaenhuis, waarvan het grootste deel samen met Pier Eringa. Het
afgelopen half jaar fungeerde Taks als eenhoofdige Raad van Bestuur.
Taks (1960) heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis samen met Eringa
gestaag naar de top van de Nederlandse ziekenhuizen geleid. In de
periode dat hij er bestuurder was, riep de AD Ziekenhuis Top 100
het Albert Schweitzer ziekenhuis tweemaal uit tot het beste van
Nederland; Elseviers Beste Ziekenhuizen deed datzelfde ook eenmaal.
Daarnaast scoort het ziekenhuis voor de Drechtstedenregio hoog
op ranglijsten over gastvrijheid en goed werkgeverschap. Het is
houder van de titel ‘topklinisch opleidingsziekenhuis’ (lid STZ) en van
tientallen patiëntenkeurmerken.

 e scheidend bestuurder laat weten dat hij met veel genoegen
D
terugkijkt op zijn periode in Dordrecht. Voor mij was het na vijf
jaar tijd voor een nieuwe uitdaging. In de kennismaking met het
Diakonessenhuis heb ik ook daar enthousiaste en vakbekwame
professionals ontmoet, die mij extra motiveren om leiding te gaan
geven aan dat mooie ziekenhuis. Er liggen daar weer nieuwe, andere
vraagstukken. Ik laat het Albert Schweitzer ziekenhuis in het volste
vertrouwen achter in de handen van Peter van der Meer, mijn collega
met wie ik helaas maar heel even zal samenwerken.” 
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Verkerk Groep start in
Marine & Offshore
De Verkerk Groep uit Zwijndrecht is per 1 september gestart met
werkzaamheden in de marktsector Marine & Offshore. Vanuit de
hoofdvestiging in Zwijndrecht, gelegen in de maritieme cluster van de
Drechtsteden, worden werkzaamheden specifiek voor deze sector aan
het dienstenpakket op het gebied van elektrotechniek toegevoegd.

Deze uitbreiding van het elektrotechnisch portfolio betreft onder
andere het realiseren van innovatieve en slimme besturingssystemen
specifiek voor de maritieme sector.

SCHAFFENBURG OFFICE
FURNITURE ONTVANGT
BUSINESS SUCCESS AWARD
De onderneming Schaffenburg Office Furniture is door de Nominatiecommissie van de Nationale Business
Succes Award uitgeroepen tot branchewinnaar in de antoormeubelbranche. Met een zeer sterke positionering
heeft Schaffenburg Office Furniture zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een toonaangevende
onderneming.
Positie in de markt
Sinds de oprichting van het bedrijf in 1997 is het bedrijf uitgegroeid
tot een toonaangevende naam op het gebied van kantoormeubilair.
De organisatie telt ongeveer 30 werknemers en heeft zich gevestigd in
Zwijndrecht. Met verkoopkantoren in Turkije, het Verenigd Koninkrijk,
Suriname, België en de Verenigde Arabische Emiraten is het wereldwijd
actief.  Via een netwerk van geselecteerde dealerbedrijven opereert
men ook in Nederland.

nieuwe leden

Schilten Schoonmaak

Als nieuw lid van Werkgevers Drechtsteden wil ik ons bedrijf graag
voorstellen. Schilten Schoonmaak is al actief sinds 1959 in de
Drechtsteden en biedt een breed pakket aan schoonmaakdiensten
zoals schoonmaak van kantoren, glasbewassing, sanitaire
voorzieningen en vloeronderhoud. Schilten kenmerkt zich door
de sterke regionale focus, korte communicatielijnen, innovatie
en het doen wat we beloven. Zo registreren we via een mobiel
tijdregistratiesysteem de gewerkte uren van onze medewerkers en
worden de kwaliteitsmetingen via een online tool verwerkt en per mail
aan de klant gerapporteerd.

Naast schoonmaakonderhoud bieden wij ook bedrijfscatering en
kantinediensten aan op locatie. Schilten Schoonmaak is in bezit van
het SIEV-keurmerk en in het bezit van het VCA certificaat.
In de schoonmaak worden de prestaties op de werkvloer geleverd en
daarom investeren wij veel in onze medewerkers. Dit doen we door het
verzorgen van opleidingen op het gebied van schoonmaakonderhoud,
taaltrajecten en sociale hygiëne.
Wij bieden u een schone samenwerking, uitstekende service met korte
communicatie lijnen waardoor u zich volledig kunt richten op uw eigen
kernactiviteiten. Graag maken wij met u een vrijblijvende afspraak.
‘Uw schoonmaak in vertrouwde handen”.
Contactpersoon: Antoine Verhoef, T. 078-6212302,
averhoef@schilten.nl

De huidige editie van het Nationale Business Succes Award, (2015)
inclusief het aanverwante tv-programma De Succesfactor, is gestart in
februari en wekelijks te volgen op RTL 7, zondag 12:55 uur tot eind 2015.

Over de Nationale Business Succes Award
De Nationale Business Succes Award nomineert sinds 2011 jaarlijks
de beste bedrijven van Nederland in specifieke branches op basis van
strenge selectiecriteria. Elk jaar worden Succes Awards toegekend
aan genomineerde ondernemingen, die volgens de onafhankelijke
vakjury excellente resultaten hebben bereikt en daarmee een lichtend
voorbeeld zijn van succesvol ondernemen. De Nationale Business
Succes Award is de eerste en de enige jaarlijkse ondernemersprijs van
Nederland, toegankelijk voor alle kerngezonde ondernemingen.
De missie van de Nationale Business Succes Award is tweeledig: het
delen van actuele innovaties en kennis over de succesfactoren van
ondernemingen in Nederland via (crossmediale) aandacht, als ook het
versterken van het succes, de merkbekendheid en de company pride
van de genomineerde ondernemingen via een open ondernemersprijs
en het platform van de nationale Business Succes Award.
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Winnaar

NBSA Business Succes Award 2015
kantoormeubelbranche

Mijn bedrijf heet Furniture Link, mijn naam Hans Schippers.
Wij verbinden ‘Linken’ fabrikanten en bedrijven met elkaar waar het
gaat om kantoormeubilair en inrichting.  We beschikken over bijna 20
jaar branche ervaring.
De laatste jaren gaat onze bijzondere interesse uit naar de
veranderende ‘nieuwe’ werkomgeving bij bedrijven. Beter bekend
als ‘Het nieuwe werken’. Wij noemen dit ‘Be Flexible”. De wereld
verandert en dus zal ook de werkomgeving en de wijze van werken mee
veranderen. Furniture Link helpt graag om dit proces te begeleiden
en te monitoren. Onze slogan: “Be Flexible” is meer dan een nieuwe
inrichting, het is een nieuwe manier van denken, een cultuur omslag.
Furniture Link heeft drie specialisaties. Als eerste “het verbinden”,
ten tweede bedrijfsadvies en als laatste ‘totaal project management’.
Kortom we verzorgen een geheel inrichtingstraject zonder dat de

dagelijkse flow bij de klant in het geding komt. Binnen werkgevers
Drechtsteden ben ik benieuwd hoe mensen aankijken tegen nieuwe
werkvormen. Ik kijk er enorm naar uit om met de leden van gedachten
te wisselen.

- Hans Schippers
eigenaar Furniture Link
M  +31 6 469 59 304
T   +31 78 843 53 12
E   hans@furniturelink.nl
W  www.furniturelink.nl
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TITEL leden
nieuwe

TITEL

Synergie met Syndion
Syndion ondersteunt ongeveer 1600 mensen met een verstandelijke
en/of lichamelijke handicap: kinderen, jongeren, volwassenen en
ouderen op het gebied van wonen, werken, opvoeding, onderwijs en
dagbesteding. Deze ondersteuning wordt door zo’n 1500 medewerkers
en 350 vrijwilligers zoveel mogelijk op maat vorm gegeven.
Syndion staat voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen:
gewoon als het kan, speciaal als het moet. Ieder mens heeft het recht
zo gewoon mogelijk te leven en zichzelf te zijn. Syndion houdt vast aan
essentiële waarden: passend, vertrouwd en dichtbij.
Het werkgebied van Syndion omvat de Drechtsteden, Alblasserwaard,
Rivierengebied en Land van Heusden en Altena. In het kader van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft Syndion een aantal
prettige contacten met bedrijven en breidt dit graag verder uit:
participeren, wederkerig & wederzijds en sociaal ondernemerschap
vormen de uitgangspunten. Dit kan op allerlei manieren vorm worden
gegeven. De eerste projecten lopen al.
Nieuwsgierig?
Contactpersoon: Harry Vogelaar
bestuurder Syndion
T:  0183 – 79 11 05
E:  h.vogelaar@syndion.nl

Wij veredelen dromen!
The Coatinc Company (TCC) biedt al meer dan 125 jaar complexe
processen voor oppervlakbehandeling, evenals gerelateerde services.
Dit familiebedrijf wordt op dit moment geleid door de vijfde generatie.
Aan het hoofd van de bedrijvengroep staan momenteel directeur Paul
Niederstein, Philippe Dupont en Dr. Ulrich Wellen.
Naast het thermisch verzinken omvat het spectrum processen als
poedercoaten, natlakken en het duplexprocédé (poeder en lak),
maar ook het anodiseren van aluminium, passiveren, centrifugaal
verzinken en de zinklamellentechnologie. Als enige op de markt biedt
TCC Coatinc PreGa (Precision Galvanizing), het speciaal ontwikkelde
hogetemperatuurverzinken, waarmee de kloof tussen elektrolytisch
verzinken en thermisch verzinken bij normale temperaturen
wordt gedicht. Individueel ontwikkelde systeemoplossingen voor
oppervlakbehandeling worden afgerond met klantgerichte services.
Deze lopen uiteen van advies over alle professionele processtappen
tot verwerking, verpakking en tijdige levering. Met name de logistiek
met digitaal goederenbeheer en exportafhandeling completeert de
one-stop-shop-aanpak voor klanten van Coatinc.
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Rick van Hezel MSc
Financieel Directeur
Edisonweg 5
2952 AD Alblasserdam

Tel.:  +31 78 699 22 83
Fax:  +31 78 691 34 96
Mob: +31 6 51703533
r.vanhezel@coatinc.com
www.coatinc.com
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TITEL

TITEL

BESTUUR

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

Barbara Keuzenkamp, secretaris
aris

bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl
tsteden.nl

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

Portefeuille

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

Dagelijks bestuur

ER NU AL OVER NADENKEN
LEVERT STRAKS MEER OP

Externe communicatie

Teun Muller
Barbara Keuzenkamp

Interne communicatie

Barbara Keuzenkamp

Financiën

Jacob Klink
Teun Muller / Barbara Keuzenkamp

Arbeidsmarkt en Scholing

Arie van den Herik
André Boer

Economie en Innovatie

Dat is bedrijfsoverdracht anno nu

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

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

Bert de Winter
Wico van Helden

Bereikbaarheid en RO

Gert Jongeneel
Jacob Klink

Netwerken en Ledenwerving

HansinGerritsen
Nog
te vullen

Gert Jongeneel, bestuurslid
lid
gjongeneel@werkgeversdrechtsteden.nl
gjongen

Ook al bent u nu nog volop aan het ondernemen. Tijdig nadenken over bedrijfsoverdracht levert straks meer op en geeft
nu meer rust. Uw relatiemanager staat u gedurende het hele proces bij. Hij doet dit in nauwe samenwerking met onze
specialisten in bedrijfsoverdracht. Zodat u, als de tijd daar is, op het juiste moment de juiste beslissingen kan nemen en
goed voorbereid bent op de toekomst. Voor informatie kijk op abnamro.nl/bedrijfsoverdracht

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl

Jacob Klink, Penningmeester
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl
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Think different 2.0

Voor het beste resultaat kiest u een
communicatiespecialist in marketing én sales!
Hoe belangrijk marketing ook is, de verkoopdeal wordt gemaakt door de salesmensen van een bedrijf. Als marketingcommunicatie bureau
heeft COOKS zich daarom gespecialiseerd haar klanten te helpen ook hun salescommunicatie te verbeteren. Door het ontwikkelen van
impactvolle tradestories en conceptual selling. Door tools te maken waarmee kennis van de salesmensen en de consistentie in hun verhaal
worden geborgd. En door de totale commerciële communicatie, zowel van marketing als sales, volledig op elkaar af te stemmen. Waardoor
uiteindelijk het beste commerciële resultaat wordt gerealiseerd. Voor meer informatie kijkt u op cookscrossover.com.

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

