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VOORWOORD
Eindsprint naar de feestdagen
In de afgelopen maanden voor de zomervakantie zie je dat er weer veel
bedrijvigheid is geweest. Het is altijd weer verfrissend om na de bijna hysterische periode voor de zomer vakantie, waarin alles met deadlines af moet
en die daarna wordt opgevolgd door een lauw luwe periode van vakantie,
normaal aan de slag te zijn.

In deze afgelopen periode is Werkgevers Drechtste-

Drechtsteden Onderneemt. Hier wordt de business

den weer actief bezig met haar innovatietafels en

case met taakverdeling opgesteld en waar nodig en

hebben we natuurlijk weer een super geslaagde In-

mogelijk een subsidie aangevraagd zodat het plan

spiratiedag gehad.

in werking kan worden gezet. Stakeholders hebben
in dit proces allen een eigen rol; van faciliterend tot

Tijdens de Inspiratiedag is op een ludieke manier

dienstverlenend. De Economic Development Board

kenbaar gemaakt wat onze resultaten zijn geweest

heeft hierin als rol om een draagvlak te creëren op

en waar we nu staan als vereniging, de stichting, ons

Drechtstedelijk niveau, waar Deal de acquisitie en

lidmaatschap van de Federatie en de innovatietafels.

marketing rol heeft. Op het moment dat de subsidie
wordt verleend, wordt het plan losgekoppeld van de

Het is goed om de innovatietafel nog even kort toe

Stichting Drechtsteden Onderneemt en teruggelegd

te lichten.

bij de bedrijven en stakeholders die het businessplan gaan uitrollen. Op deze manier hanteren we de

Een innovatietafel begint naar aanleiding van een

slogan: “Een innovatietafel is als de WD: het moet je

idee bij ondernemers. De volgende stap is het bij el-

meer opleveren dan het je kost.”

kaar halen van ondernemers om te bekijken of het
idee een haalbaarheid heeft om een projectplan op

Hierbij een oproep naar alle leden:

los te laten. Dit wordt geïnitieerd en georganiseerd

Kom met een goed idee waar je meerdere onderne-

door de Werkgevers Drechtsteden. Zodra het plan

mers bij nodig hebt om dit idee te ontwikkelen en wij

concreet wordt, is het de volgende stap om te kij-

organiseren een innovatietafel.

ken welke bedrijven, al dan niet leden van WD en
stakeholders hierbij belangen hebben en wie er bij

Ik hoop u allen te zien bij de komende bijeenkomsten

betrokken moeten zijn. Zodra er een concreet plan

en let op de datum van onze oudejaarsborrel.

neergezet is, wordt er gekoppeld naar de Stichting

"Een innovatietafel is als de WD: het moet je
meer opleveren dan het je kost"

Jacob Klink
Voorzitter
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TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN
Mooie variatie aan toppers tijdens inspiratiedag
Meer dan 200 leden van Werkgevers Drechtsteden werden donderdag 3 oktober gastvrij
ontvangen voor de jaarlijkse inspiratiedag, in het fraaie, maar nog niet officieel geopende,
experience centre van Bolidt in Hendrik-Ido-Ambacht.
Na het welkomstwoord van voorzitter Jacob Klink was

er een fraai muzikaal intermezzo door OG3NE, waar-

de microfoon voor moderator Erik van Noordenne. Hij

na de totaal verraste Barbara Keuzenkamp de Drecht-

vroeg zich af: ‘wie is een topper?’ Hierna volgde er een

steden Dukaat ontving uit handen van burgemeester

variatie van sprekers en inleiders die ieder voor zich een

Wouter Kolff. Hierna was er nog volop gelegenheid om

topper genoemd mogen worden. Het begon met Martin

met elkaar te praten over deze inspiratiedag. Dit alles

Kruithof, eigenaar van restaurant De Lindenhof in Giet-

onder het genot van een hapje en een drankje.

hoorn, gevolgd door professor Casper van Eijck die inging op zijn strijd tegen alvleesklierkanker. Na de pauze
vertelde Bas van der Veldt, CEO bij AFAS over zijn manier van ondernemen. Hierna volgde een forumgesprek
waarbij Leen de Koning van Amega nog de Giraffe
Award kreeg uitgereikt. Tijdens het middagprogramma
volgde allereerst Rientz Willem Bol, CEO bij Boldit, gevolgd door Gertjan van der Linden, bondscoach van het
Nederlands rolstoelbasketbalteam en vervolgens was

Barbara Keuzenkamp ontvangt de Drechtsteden Dukaat
Tijdens de boeiende Inspiratiedag van Werkgevers Drecht-

dan ook zeker toe! Barbara, die in al die jaren met verschil-

steden donderdag 3 oktober in het bijzonder fraaie Expe-

lende voorzitters te maken heeft gehad gaf tijdens haar

rience Centre van Bolidt in Hendrik-Ido-Ambacht, ontving

dankwoord aan bijzonder verrast en verguld te zijn met het

Barbara Keuzenkamp uit handen van burgemeester Wouter

toekennen van de Drechtsteden Dukaat. ‘Het was voor mij

Kolff van Dordrecht de Drechtsteden Dukaat. Dit vanwege

een feestje om voor de WD te mogen werken! Time flies

het vele werk dat zij in de afgelopen 22 jaar voor de WD

when you’re having fun.’ Vervolgens bedankte ze de voor-

heeft gedaan.

malig voorzitters Jan Laurijssens en Teun Muller, als ook
de huidige voorzitters Jacob Klink en Wico van Helden, voor

Barbara Keuzenkamp vertrekt bij Werkgevers Drechtste-

de bijzonder plezierige periode waarmee ze met hen heeft

den, waar zij 22 jaar het secretariaat heeft gerund. ‘Barbara

samen mogen werken.

is het gezicht van de Werkgevers Drechtsteden en heeft in
al die jaren een grote rol gespeeld. Hierbij had ze te maken
met enerzijds ondernemers en anderzijds met bestuurders.
Dat laatste was niet zo makkelijk’, aldus Wouter Kolff. ‘Maar
Barbara heeft dit altijd met een open houding en met stijl
gedaan. Vanuit de overheid zijn wij haar bijzonder dankbaar. Ze is een echte verbinder tussen overheid, onderwijs
en bedrijfsleven’, zo vervolgde de voorzitter van het Drechtstedenbestuur.
De Drechtsteden Dukaat wordt uitgereikt aan iemand die
bijzondere diensten heeft geleverd en deze komt Barbara
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Martin Kruithof, de varende chef
Onderwerp van de 1e Inspiratiedag is toptalent. De spits

Martin er voor zijn gasten voor gaat. Uiteindelijk is het

wordt afgebeten door topkok Martin Kruithof die ons

een optelsom van alle ingrediënten die het geheel Mi-

meeneemt in de wereld van haute hospitality, waar

chelinsterwaardig maken. Zoals dat gaat hangen die

uiteraard de cuisine deel van uitmaakt. Dat vraagt om

sterren aan Martin, maar dat kan niet zonder team dat

passie voor de klanten, die voor vakmanschap bereid

er met even zoveel passie echt voor gaat. De hapjes

zijn het nodige geld uit te geven. Passie gaat erom dat

die tijdens de presentatie voorbijkwamen waren daar

je alles voor het vak van kok, gastronoom en gastheer

smaakvolle getuigen van. Top!

over hebt. Martin wil op elk van deze gebieden daar
de beste in zijn en de medewerkers van De Lindenhof,

Peter de Graaf

waarover Martin samen met zijn vrouw de scepter

I4-You

zwaait, doen daar niet voor onder. En dat wordt al jaren
beloond met hoge rankings en sterren.
Passie, daar draait het dus om. Dan gaat het om kwaliteit tot op elk detail. Klantgerichtheid, specialisatie en
innovatie; maar ook het zelf telen van kruiden, groente
en fruit. Of het concept ’24 uur Martin’, waarin gasten
van lunch tot en met ontbijt, inclusief overnachting en
vaartocht verwend worden met culinaire hoogstandjes.
Wat een bevlogen spreker; aan alles is te merken dat

Professor Casper van Eijck en het gevecht tegen alvleesklier
Barbara Keuzenkamp werd gevraagd om Professor

delijk aan overgaat in begeleiding en het grote belang

Casper van Eijck van het Erasmus MC te introduceren

van patiënten niet los te laten. Ook een nagesprek na

als 2e spreker tijdens de inspiratiedag van Werkgevers

het overlijden hoort daarbij. Er is nog veel geld nodig

Drechtsteden. Ze vertelde het moeilijk te vinden om, als

voor verder onderzoek. De Stichting Overleven met Al-

ex patiënt, hem te introduceren, maar ze deed het graag

vleesklierkanker heeft als doel om de bewustwording

en dat deed ze op indrukwekkende wijze. Casper van

van deze ernstige vorm van kanker te vergroten en geld

Eijck, die op z’n scooter naar Bolidt is gekomen vertel-

in te zamelen voor innovatief onderzoek naar nieuwe

de over zijn werk, maar eerst ook over hoe hij bij Feyen-

behandelmethoden voor alvleesklierkanker. Namens

oord was gekomen. Over het landskampioenschap van

de WD overhandigt Barbara Keuzenkamp hem een

Feyenoord 2017, dat volgens hem voor een heel groot

cheque van 1.500,00 euro.

deel te danken was aan Dirk Kuyt. Vervolgens ging hij in
op Alvleesklierkanker, doodsoorzaak nummer 2, waar

Kees van 't Zelfde

nog geen directe oorzaak voor te vinden is. Maar er zul-

HJ Media Groep

len volgens Van Eijck meer mensen overlijden aan deze
vorm van kanker dan aan borstkanker. Professor Van
Eijck: ‘Elke week moet ik aan 5 tot 10 patiënten vertellen dat er geen behandelingsmogelijkheid voorhanden
is. Dat moet zo snel mogelijk stoppen!’ Hij toonde een
filmpje waarin onder meer Astrid Joosten vertelt wat
het betekent als je de boodschap krijgt dat er bij je geliefde alvleesklierkanker is geconstateerd. Vervolgens
vertelde hij wat de kansen zijn als je hiermee geconfronteerd wordt. Maar ook over behandeling die gelei5
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Bas van der Veldt
Bas van der Veldt is de CEO van AFAS Software. Naast

beste gunt, is dat soms de beste keuze. Bas vertelde dat

CEO is hij ook het gezicht van een van de meest winst-

hij zijn bedrijfs-DNA bewaakt door superkritisch te zijn

gevende bedrijven van Nederland. AFAS heeft 450 me-

op wie je aanneemt. De hype om tegenwoordig geen

dewerkers, maar heeft geen jurist, geen secretaresse,

leiders of managers in een bedrijf te hebben, gelooft

geen OR en maar 1,5% ziekteverzuim. En heel bijzonder,

hij niet in. Bas gelooft dat er nog één ding beter is dan

AFAS heeft geen diensten geoutsourcet. Ze hebben 1

een beetje of geen leiderschap: fantastisch leiderschap.

chef-kok in dienst, want zo vertelde Bas, met goed eten

“Maar wel zo min mogelijk”, aldus Bas van der Veldt.

zorg je voor blije medewerkers. Bas vertelde dat AFAS
graag aan de wereld wil laten zien dat de manier waar-

Dorien Ensink

op organisaties zijn ingericht velen malen beter kan.
Ze leveren een tool (software) waarmee ondernemen
leuker, makkelijker en efficiënter kan, maar de ondernemersvisie van Bas (en AFAS) krijgen ze er gratis bij. “We
willen niet één ding heel goed doen, maar in alles wat
we doen de beste zijn.”
De presentatie van Bas van der Velt heet ‘liefde in de
boardroom’. Volgens Bas kan liefde ook betekenen: uit
elkaar gaan. Als je eerlijk naar elkaar bent en elkaar het

Werkgevers en Drecht Cities Young Professionals
Mensen die in staat zijn binnen afzienbare tijd door te

“Als je niet kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen.

dringen tot het absolute topniveau binnen hun discipli-

Sterker nog: door de deling wordt de versnelling veel

ne.’ De definitie van toptalenten. Werkgevers en Drecht

groter”, aldus Leen de Koning van de Amega Groep. Een

Cities Young Professionals waren aan het woord over

mooie samenvatting van dit programma-onderdeel.

hoe je jong talent ontdekt binnen je bedrijf en over welke
competenties deze medewerkers moeten beschikken.

Wilma Nedermeijer

De werkgevers werden gevraagd wat het bedrijf biedt

Nedermeijer Office

voor verdere ontwikkeling van deze talenten. De Young
Professionals van verschillende bedrijven bundelen
vanuit de Economic Development Board hun krachten
en gaan telkens met ongeveer acht Professionals challenges aan; projecten met als doel het innovatief vermogen van de bedrijven te vergroten. De jonge gedreven
medewerkers worden deelgenoot van de uitdaging, kijken in een andere keuken en nemen dit weer mee naar
hun eigen werk. Doel is ook jong talent voor de regio
aan te trekken. In de Economic Development Board zijn
de grootste bedrijven uit de regio vertegenwoordigd, zij
initiëren de challenges die worden uitgevoerd door telkens ongeveer acht Young Professionals.
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Rientz Willem Bol, mens in bedrijf
Tijdens de inspiratiedag op 3 oktober werden de gas-

en gesprekken met vrienden.

ten ontvangen in het schitterende Innovation Center

Het feit dat het bedrijf zo succesvol is mag aange-

van Bolidt Kunststoffen. Dit bedrijf, opgericht in 1964

voerd worden als bewijs dat de menselijke factor bij

door de heren Bol en Schmidt, is een wereldwijde spe-

bedrijfsvoering nog steeds het allerbelangrijkste is.

ler op het gebied van kunststoftoepassingen variërend
van o.a. industrievloeren, dekken van schepen en coa-

Remko Mol

ting van tunnels en bruggen. Per jaar heeft het bedrijf

Mol Lifting

1000 projecten onderhanden die met 460 medewerkers in 27 vakgebieden worden gerealiseerd en er
wordt een jaaromzet neergezet van 100 miljoen euro.
De ambitie van het bedrijf, waarvan het Innovation
Center een exponent is, werd treffend verwoord door
haar directeur, de heer Rientz Willem Bol. In een pakkend en persoonlijk betoog lichtte hij toe dat het management jaren geleden op een tweesprong stond.
Er moesten belangrijke strategische keuzes gemaakt
worden en bovenal wilde hij zeker weten dat hij de
juiste man was om het bedrijf met die grote ambities
verder te leiden. Daarvoor stelde hij zich kwetsbaar op
en keek in de spiegel van zijn persoonlijkheid via testen

Wat een energie, wat een power! Een man met een missie!
Gertjan van der Linden verraste ons met een energiek

Hij zet de sport ook op een wijze neer om zijn verhaal

betoog met als titel 'Van hier tot Tokyo'. In Tokyo vin-

te vertellen. Hij zet zijn sporters in als ambassadeurs

den in 2020 de Paralympische Spelen plaats. Gertjan

voor de kwaal van deze eeuw: te veel en te lang zitten

is bondscoach van het Nederlandse Vrouwen Rolstoel-

in combinatie met te weinig beweging. Volgens Gertjan:

basketballteam! Zijn betoog paste volledig in het thema

“wie kan daar nou beter in adviseren dan sporters die

van deze Inspiratiedag: Toptalent!

veroordeeld zijn tot zitten”. Kijk eens op www.sitness.nl.

Gertjan verloor al op zeer jonge leeftijd beide onderbe-

Arie van den Herik

nen. De presentatie was doorspekt van de nodige zelf-

Quadraet

spot: “profiteer van je handicap!" Hij liet dit overigens
vergezeld gaan met een enorm fanatisme. De verschillende filmpjes die voorbij kwamen getuigden hier ook
van! Zijn adagium: “heb van mijn beperking een uitdaging gemaakt!”. Dit straalt ook zichtbaar af op de sporters die hij coacht! Passie en plezier staat centraal op
de weg naar goud in Tokyo! Bijzonder was hierbij dat
hij zich zorgen maakte over het aantal gehandicapten
sporters…te weinig oorlogen.., tsja.

7

TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN
"Magic" Og3ne inspireert Werkgevers Drechtsteden
Ga er maar aan staan. Je bent jong, hebt twee zusjes,

Al met al een waanzinnige kroon op een waanzinnige

kunt goed zingen en wordt op een middag geplaatst

dag waarvan de leden die er niet waren nog lang over

tegenover 200 werkgevers waarvan een groot deel

zullen denken dat ze ook dit jaar weer echt iets hebben

in pak met das, in ieder geval op een zakelijke bijeen-

gemist door niet op de Inspiratiedag aanwezig te zijn.

komst gekleed. Krijg dat setje dan maar eens aan het

De drie dames stonden met hun optreden tevens mo-

dansen.

del voor een dag vol inspiratie, emotie, ambitie en gedrevenheid. Og3ne, een 'produkt' van onze regio, heeft

Geen enkel probleem voor deze dames. Als vader

de sterren van de hemel gezongen maar de sterren

van drie dochters en broer van drie zussen heb ik met

van het decor bij Bolidt en alle sprekers in alle pracht

meer dan gemiddelde herkenning en aandacht geluis-

laten staan en gezorgd voor een fantastische afslui-

terd naar de wijze waarop deze dames al snel de toch

ting van een eveneens fantastische dag.

al prachtige omgeving van Bolidt ook nog eens wisten
om te toveren tot een klappende dansvloer waar ieder-

Dames, namens alle leden van de Werkgevers Drecht-

een de harmonische samenzang van deze powergirls

steden, heel veel dank !!!

onbelemmerd liet binnenkomen.
Pieter van den Brink
Wow was het gevoel zelfs bij de grootste criticaster.
Wat een volume en melodieën werden daar zo maar
even door drie dametjes over alle gasten heen gestrooid. Van grijs, tot pak, via jong tot bescheiden naar
opvallend en terug naar bescheiden, allemaal stonden
ze in korte tijd rechtop. Niemand kon meer stil blijven
staan. Ook burgemeester Kolff, die recentelijk toch
heel wat spanningen in de Drechtsteden had ervaren,
nam de wervelwind aan ontspanning en plezier dankbaar aan. Sterker, hij was met opzet al wat eerder gearriveerd om dit optreden te kunnen meemaken. Om
vervolgens onze eigen Barbara met heel veel recht en
voldoening in de verdiende zon te zetten.

8

PARELTJES UIT DE DRECHTSTEDEN
Pareltjes uit de Drechtsteden
Dit is een nieuwe column in de Slagkracht. Iedere editie vragen we aan één of meerdere
leden welk ander bedrijf hij/zij heeft gezien in de Drechtsteden, wat hij/zij nog niet kende
en waar hij/zij van onder de indruk was. Een leuke manier om elkaar in de spotlight te zetten en kennis over elkaars producten en diensten te delen.

Stroomlijn over Picnic
Al jaren ben ik een bewonderaar van Michiel Muller.

en het bouwen van de karakteristieke elektrische au-

Wie heeft tenslotte het lef om de strijd aan te gaan

tootjes.

met Shell, daarna de ANWB Wegenwacht en tenslotte
de grote supermarktketens met Picnic? Wat drijft zo

Investeren in de ontwikkeling van jonge mensen staat

iemand?

bij hem hoog in het vaandel. Leuk vond ik om te zien
hoe hij op basis van gelijkwaardigheid met ze omgaat.

Onlangs ontmoette ik hem in zijn distributiecentrum

Door ze te betrekken bij ideeën en plannen neemt de

in Barendrecht. Van daaruit worden ook klanten in de

betrokkenheid van medewerkers toe. Sterk van Muller

Drechtsteden voorzien van boodschappen. De oprich-

is dat hij in staat is om zich te verplaatsen in zijn klan-

ter zelf gaf daar een toelichting op het succes van zijn

ten en hun behoefte, de basis van zijn succes.

e-commerce bedrijf (en geén supermarkt) Picnic. Wat
ik bijzonder vind is hoe hij naar consumentenmarkten
kijkt waar geen alternatief wordt geboden. Hij verzint
dat alternatief en verandert daarmee het gedrag van
de consument. Dat is knap. Ook de explosieve ontwik-

Lisette de Lijster de Raadt
Algemeen directeur
Stroomlijn B.V.

keling van het bedrijf is indrukwekkend. Alles wordt
in eigen beheer gedaan; logistiek proces, de software

Sissl
Sissl is op bezoek geweest bij VanZus aan de Ohm-

Hiermee bedoelt Ger van Rooijen het verzorgen van

weg in Alblasserdam, een bedrijf dat verschillende

promotiematerialen en het bedrukken van bijvoor-

relatiegeschenken heeft bedrukt voor Sissl. VanZus

beeld werkkleding of relatiegeschenken.

is een webshop gericht op particulieren, hobbyisten en zakelijke klanten. Het assortiment dat wordt

Neem een kijkje op de website www.vanzus.nl om te

aangeboden bestaat vooral uit woondecoratie en

zien waar Ger zo enthousiast over is. Om te bespre-

producten voor baby’s en kinderen. De webshop

ken of VanZus wellicht voor u iets kan betekenen kan

onderscheidt zich door alle producten gepersonali-

er contact worden opgenomen via info@vanzus.nl.

seerd aan te bieden. Zo kan er een pakketje samengesteld worden met een bedrukking naar keuze, zo
heb je een origineel cadeau voor een babyshower,
kraambezoek of voor een verjaardag. “VanZus heeft
meer te bieden dan wat er in hun webshop te zien is,
met de apparatuur waarover zij beschikken kunnen
zij zakelijke klanten zoals Sissl goed van dienst zijn.”

Ger van Rooijen
Sissl
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Nieuwe wereldorde voorland voor ondernemers?
Ruim 250 leden van de Federatie van Ondernemersverenigingen van de Drechtsteden en
regionale bestuurders hebben op 18 september in Partycenter Spektakel in Zwijndrecht een
overzicht gekregen van hoogleraar Rob de Wijk van de economische veranderingen die zich
momenteel wereldwijd voltrekken.
Rob de Wijk, zelf ondernemer en oprichter van The

tot een grote producent van hoogwaardige producten.

Hague Center for Strategic Studies, schetste eerst een

China is inmiddels de koploper in de digitale revolutie

historisch beeld van de veranderingen in de wereld. De

via bedrijven als Huawei en ZTE. Resultaat is een fun-

macht van de traditionele Westerse landen (West-Eu-

damentele verschuiving in de wereldhandelsstromen

ropa, Verenigde Staten) is al enige tijd aan het teruglo-

ten nadele van het Westen. Dit leidde tot tegenmaat-

pen ten faveure van de nieuw opkomende economieën

regelen onder leiding van president Trump, die een

in Azië en Zuid-Amerika. Dit leidt tot geopolitieke span-

heuse handelsoorlog met China startte. Ook elders in

ningen, waardoor de economische stabiliteit in de we-

de wereld ontstonden protectionistische maatregelen,

reld minder wordt.

anti globalisme en populisme.

Vanuit Westers oogpunt is volgens De Wijk een grote

De Wijk voorspelde dat de Vierde Industriële Revolutie

inschattingsfout gemaakt over de wijze waarop China

(het supersnelle 5G internet) de game changer gaat

zou reageren op de mondialisering van de wereldhan-

worden op het geopolitieke toneel. Degene die de 5G

del. “Wij dachten dat China zich qua systeem aan ons

strijd wint, gaat de wereld op economisch gebied be-

in het Westen zou aanpassen, maar China ontwikkelde

heersen. China is momenteel koploper en kan door

een eigen staatskapitalisme”, zo stelt De Wijk. China

haar staatssysteem snel schakelen. De Westerse we-

aarzelde niet om industriële spionage te gebruiken, in-

reld zal hierop een antwoord moeten creëren. De Wijk

tellectueel eigendom te stelen en militaire macht in te

gaf als belangrijkste adviezen mee om als Westerse

zetten richting concurrenten.

landen in toenemende mate samen te werken op innovatie gebied, oneerlijke handelspraktijken resoluut af

Wat betreft het gebruiken van militaire macht verkeert

te straffen en militair meer samen te werken.

de wereld ook in een veranderingsfase. Door de zware
economische crisis en de dure oorlogen in Afghani-

Na de lezing van De Wijk ging een forum met Wouter

stan en Irak kon de Verenigde Staten zijn rol als poli-

Kolff (voorzitter Drechtraad, Hans Biesheuvel (voorzit-

tieman van de wereld niet meer waarmaken. Gevolgen

ter Ondernemend Nederland) onder leiding van Wico

zijn militaire acties van Rusland (Krim) en China (Zuid

van Helden (voorzitter Federatie) kort nader in op het

Chinese Zee), die niet gepareerd werden door het Wes-

verhaal van De Wijk.

ten.
China, als hoofdrolspeler in het spel van de nieuwe
wereldorde, ontwikkelde zich snel van grote producent
van goedkope laagwaardige consumentenproducten

Gerard Vaandrager

Voorzitter OVZ
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TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN
De toenemende invloed van China op de
wereldpolitiek en economie
Namens Kunstmin bezocht ik 18 september de bijeenkomst van de samenwerkende ondernemingsverenigingen in de Drechtsteden. Rob de Wijk gaf een lezing over de toenemende invloed van China op de wereldpolitiek en economie.
Voor mij persoonlijk was dit zeer interessant, aange-

en door samen te werken, kunnen wij tijdig op deze

zien ik 9 jaar in China heb gewoond en gewerkt. China

trends inspelen zodat onze regio een voorloper in Ne-

was bij mij daarom al jaren 'top of mind' maar het was

derland blijft. Er was dus genoeg stof voor discussie

goed om te zien dat de Drechtsteden hier ook actief

in het netwerkgedeelte van de avond en ik vond het

mee bezig zijn. Kijkend vanuit het perspectief als on-

geweldig om de positieve ondernemingsgeest van de

dernemer in de Drechtsteden is dit onderwerp name-

leden te ervaren, vooral na zo’n uitdagend onderwerp.

lijk enorm relevant. Deze geopolitieke ontwikkelingen

Het was al met al een inspirerende avond waarop ik

lijken nu nog ver weg; maar zij zullen in de toekomst

nieuwe ideeën heb opgedaan en ik veel nieuwe men-

een groot effect op ons als Drechtstedelijke organi-

sen buiten ons eigen netwerk heb ontmoet. Dit is zeer

saties kunnen hebben. Daarom was de overkoepe-

zeker de kracht van de jaarlijkse bijeenkomst van deze

lende conclusie van de lezing en de daaropvolgende

federatie.

discussie erg inspirerend: door verbinding te zoeken

AMEGA

GAAT VOOR DUURZAAM

Brennus van Os
van den Abeelen
Manager Sales &
Hospitality Schouwburg Kunstmin

Assembly Partner heet nu:

Bij Amega is er een ruime keus
aan auto’s met lage of
zonder uitstoot.

Mogelijkheden zien in
plaats van beperkingen.
Assemblage & montage
Consultancy
Montage
Sourcing

Nieuwsgierig naar de
mogelijkheden?
Loop gerust eens binnen bij
een van onze showrooms.

PCB assemblage

www.amega.nl

Testen

Tel. 078 - 632 13 70

Bringing technology to life by innovating products and processes with great people
Bedrijfswagens

confed.eu

TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN
De Dinnerdate is terug!
Op velerlei verzoek retour, de Dinnerdate op 17 juni
Na een aantal jaar niet op het programma te hebben gestaan is de dinner date, op verzoek van
meerdere WD-leden (waaronder die van ondergetekende) weer terug op de agenda. We werden
op 17 juni 2019 rond 17.45 uur in Landvast te
Alblasserdam ontvangen.
Na een lekker en aan te bevelen biertje (Kraan3,
speciaal gebrouwen voor Landvast) vond de
opening plaats door onze voorzitter, Jacob Klink.
Diverse nieuwe leden en gasten werden specifiek (met naam en toenaam) van harte welkom
geheten.
Daarna volgde er een amuse, aangeboden door
de Gemeente Alblasserdam met aansluitend
mooie woorden door Peter Verheij, wethouder
economie. Hij onderschreef dat netwerken belangrijk is en haalde het feit aan dat, onder andere als resultante van netwerkbijeenkomsten,
Oceanco een nieuwe vestiging gaat openen op
de voormalige werf van Heerema in Zwijndrecht.
Hij was benieuwd wat de vanavond zou brengen!

Johan Kooij

Directeur en mede-eigenaar van Bright
Financials B.V., voor
Interim, Accounting
en Business Coaching
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Vervolgens gingen we, onder aanvoering van
Barbara, Wieske en Marloes in 3 groepen uiteen
voor het voor- en het hoofdgerecht.
Mijn groep had het voorgerecht in het Wapen van
Alblasserdam: het was een op de huid gebakken
zalm met een mooie witte wijn. Daarna hebben
we van een heerlijk hoofdgerecht met bijpassende rode wijn genoten in de tuin van Le Barrage
om vervolgens met alle groepen weer bij elkaar
te komen voor een dessert en enkele afsluitende
woorden in de mooie, grote tuinkamer van restaurant De Wachter.
Al met al een leuke netwerkavond waarin ik zowel oude bekenden heb gesproken als nader
kennis heb gemaakt met, voor mij, nieuwe ondernemers.
Rond 22.00 uur gingen we allen huiswaarts.
Dank voor de organisatie! En wat mij betreft een
netwerkactiviteit die stelselmatig op de agenda
mag terugkeren.

INNOVATIETAFELS
Innovatietafel Digital Mainport
De innovatietafel digital mainport loopt al enige
tijd en begint vaart te maken. Vanuit een aantal
verkennende 'hoog over' sessies worden steeds
concretere plannen en activiteiten uitgewerkt en ingevuld. In de periode voor de zomervakantie zijn er
een aantal Digital Mainport Lunch bijeenkomsten
geweest. Een lunchbijeenkomst met een broodje,
een update van de activiteiten en een presentatie
van een relevant project, idee of toepassing. Aansluitend volop ruimte om te netwerken en door te
praten.
De basis blijft de enorme kansen die er liggen om
op regionale schaal veilige en hoogwaardige diensten te ontwikkelen. Uit onderzoek door o.a. de
overheid blijkt dat de regioschaal de meeste effectieve is om relevante innovaties van de grond te
krijgen: niet te klein en daarmee lastig om het pilot
niveau te ontstijgen en niet te groot om te verzanden in de complexiteit van belangen en prioriteiten.
Een van de concrete toepassingen die inmiddels
gestart zijn is een regionaal Cyber Netwerk Drechtsteden. Hierin werken Hoek en Blok, VitrumNet,

IMC en Hogeschool Drechtsteden samen om cyberweerbaarheid heel praktisch en duidelijk regionaal onder de aandacht te brengen. Deze vorm van
samenwerking bleek ook goed te passen op het
'Digital Trust Center' subsidie programma, waarvan inmiddels een substantiële bijdrage is toegezegd. Een mooi steuntje in de rug en een teken dat
samenwerking in de vorm van innovatietafels echt
effect sorteert: dergelijke projecten zijn eenvoudigweg onmogelijk om vanuit 1 persoon of organisatie succesvol te starten en uit te voeren, dat kan
alleen in een samenwerking.
Inmiddels loopt er een groot aantal andere projecten in verschillende stadia van concreetheid. Door
het open karakter is er volop ruimte om aan te haken en mee te doen. Meer informatie is te vinden
op www.digitalmainport.nl.
Hans Uithol (info@drechtstekker.nl) coördineert de
verschillende pilots en projecten. Wilt u aanhaken,
neemt u dan gerust contact met hem op.

Wico van Helden
Vice-voorzitter
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INNOVATIETAFELS
Coördinatiepunt Arbeidsmarkt Onderwijs vanaf 1
september actief in de Drechtsteden
Het coördinatiepunt komt voort uit een door
WD georganiseerde Innovatietafel Arbeidsmarkt Onderwijs waar de scholen hebben aangegeven hoe zij met de bedrijven willen samenwerken, o.a. in het programma Sterk Techniek
Onderwijs (STO).
Doel
Het coördinatiepunt wil in brede zin duurzaam
de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven op praktische wijze optimaliseren.
Vorm
WD heeft via Stichting Drechtsteden Onderneemt de samenwerking vormgegeven tussen de scholen van de 2 programma’s STO in
de Drechtsteden en bedrijven om de benodigde cofinanciering te realiseren. Ook wordt de
inrichting ondersteund van een zelfstandige
stichting die het coördinatiepunt vormgeeft. Zo
wordt er een bestuur gevormd met vertegenwoordigers van scholen, bedrijven en gemeenten. Frans van Weert van Konekto is door zowel
scholen als bedrijven gevraagd een en ander
operationeel vorm te geven en te coördineren.
Informatie en Activiteiten
Op de website zijn (voorlopig) zo’n 400 grotere bedrijven in de Drechtsteden met een technisch profiel beschreven. Deze “KvK voor kinderen” helpt leerlingen (en hun ouders) zich te
oriënteren.

Frans van Weert
Konekto
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De scholen die deelnemen aan STO worden
eerst beschreven. De overige scholen volgen.
Er komt op korte termijn een regio-agenda op
de website met daarop de activiteiten waarin
scholen en bedrijven samenwerken. Hierdoor
wordt een betere afstemming mogelijk.

Op de website wordt een marktplaats ingericht
voor het vermelden van vraag en aanbod van
gastdocentschappen, materialen en opdrachten voor leerlingen.
Human Capital agenda
Voor bedrijven wil het coördinatiepunt als dé
actieve vraagbaak voor een Leven Lang Leren
gaan dienen. Hiermee wordt een van de wensen van de regionale Human Capital agenda vormgegeven. De kern van deze activiteit
wordt het ophalen, zichtbaar maken en gericht
onder de aandacht brengen van trainingen en
cursussen voor medewerkers die in de regio al
aangeboden worden. Ook zal bij vragen naar
om- en bijscholing waarvoor (nog) geen mogelijkheden in de regio zijn actief met het regionale onderwijs, vmbo en mbo, gezocht worden
naar oplossingen.
Deze dienst lijkt zeer geschikt voor kleinere
bedrijven die wel tegen opleidingsvragen aanlopen, maar niet direct in staat of in de gelegenheid zijn hierin (soms veel) tijd te stoppen.
Vanuit de ambitie om de regio Drechtsteden
als geheel op dit punt te versterken wil het coördinatiepunt een verbindende rol spelen tussen (grote en kleine) bedrijven onderling m.b.t.
scholing.
Onderwijssupporters
Bedrijven die het coördinatiepunt willen ondersteunen kunnen “Onderwijssupporter” worden.
Meedoen of informatie?
Neem contact op met Frans van Weert via
frans@konekto.nl of 06 1738 9338.

NIEUWS VAN DE WD
Voorstellen nieuw bestuurslid Marloes Besemer
Even voorstellen …
Voor alle leden die mij nog niet kennen; mijn naam

opdrachtgevers. Ik vind het belangrijk om betrokken

is Marloes Besemer en sinds mei dit jaar bestuurslid

en zichtbaar te zijn. Heeft u nog suggesties of idee-

van Werkgevers Drechtsteden.

ën? Dan hoor ik die graag.

Zelf ben ik al jaren lid van WD. Om die reden vind
ik het leuk om ook in het bestuur plaats te mogen
nemen. Zo kan ik me meer inzetten voor de regio
en mij bezighouden met de belangen van ondernemers. Alles voor een beter Drechtsteden! Als
nieuw bestuurslid ga ik me de komende tijd, binnen mijn portefeuille Communicatie, bezighouden met het communicatiebeleid en het vergroten
van de bekendheid van WD en haar doelstellingen.
Naast deze bestuursfunctie ben ik eigenaar van
Rebellion Monkey; een bureau voor merkstrategie
en marketingcommunicatie. Hier hou ik me dagelijks bezig met o.a. het creëren van sterke merken
en het verhogen van de naamsbekendheid van onze

Voorstellen nieuwe Secretaris WD Dorien Ensink
Even voorstellen …
Mijn naam is Dorien Ensink, eigenaar van Engage

Ik kijk er naar uit om opnieuw met u samen te wer-

Management en vanaf 1 januari 2020 ben ik Secretaris

ken. Heeft u vragen over de WD, projecten, innovatie-

bij Werkgevers Drechtsteden.Voor velen al een be-

tafels of initiatieven in de regio Drechtsteden? Neem

kend gezicht. De WD is voor mij niet nieuw, integen-

dan gerust contact op of we plannen een afspraak.

deel zelfs. Van 2012 tot en met 2015 heb ik met veel
plezier voor de WD gewerkt. Inmiddels ben ik al 9 jaar
lang betrokken bij de WD en voor mij is het derhalve
bijzonder om straks weer onderdeel van deze mooie
en waardevolle ondernemersvereniging te zijn.
Als vereniging is Werkgevers Drechtsteden volop
in verandering. De ontwikkelingen gaan razendsnel
en de afgelopen jaren zijn er al veel mooie stappen
gezet. Een mooie toekomst met veel mogelijkheden
en kansen. Uitdagend en tegelijkertijd prachtig om
aan mee te werken. Vandaag werk ik nog als Communicatieadviseur voor de Drechtsteden en de GRD
(Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden) en
vanaf 1 januari 2020 ben ik uw nieuwe Secretaris.
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NIEUWE LEDEN
Total Travel
Sinds 1 september jl. zijn wij met Total Travel B.V. lid

Kortom, we kunnen eigenlijk iedereen zowel zakelijk

van Werkgevers Drechtsteden en daarom stel ik ons

als privé van dienst zijn met ons team van specialis-

bedrijf en mezelf graag aan u voor.

ten die bij elkaar meer dan 100 jaar ervaring hebben!
Uiteraard ben ik erg nieuwsgierig naar de activiteiten

Mijn naam is Robert Vis, 57 jaar en in 2006 begon-

van de andere leden van Werkgevers Drechtsteden

nen met Total Travel als reisbureau in zakenreizen.

en hoop ik velen van u te ontmoeten op één van de

Anno 2019 verzorgen we nog steeds voor veel bedrij-

komende bijeenkomsten.

ven naar tevredenheid de zakenreizen (losse vliegtickets, hotels en huurauto’s zijn daarbij de belang-

Groet en tot ziens bij Werkgevers Drechtsteden!

rijkste ingrediënten), maar zijn we ons in de loop der
tijd ook gaan toeleggen op andere specialiteiten in
de reiswereld.
Zo verzorgen we incentive reizen, events, sportreizen
(o.a. voetbal en formule 1), maar ook vakantiereizen.

Contactpersoon
Robert Vis
T 078 681 75 79
E robert@totaltravel.nl
W www.totaltravel.nl

Deze vakantiereizen kunnen zowel pakketreizen van
gerenommeerde tour operators zijn zoals TUI en De
Jong Intravakanties, maar ook maatwerkreizen die
geheel op basis van de wensen van de klant wordt
samengesteld.

Sissl B.V.
Sissl ondersteunt bedrijven bij alle activiteiten die zij

hard voor de zaak”.

uitvoeren om de verkoop van producten en diensten

Contactpersoon
Ger van Rooijen
T 078 204 91 72
E ger@sissl.nl
W www.sissl.nl
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te bevorderen, kortom: de marketing. Marketing is te-

Wij zijn een jong bedrijf en een jong team en ieder

genwoordig echter meer dan adverteren. Je verkoopt

van ons heeft zijn of haar eigen specialisatie binnen

geen product of dienst, maar een gevoel of gedach-

de marketing, communicatie, development of events.

tegoed en dat kunnen wij. Dit doen wij vanuit het idee

Ons idee is dat marketing pas krachtig is als je ver-

dat passie en hard werken aan de basis liggen van

schillende vormen combineert en dat kunnen wij sa-

succes. Elke onderneming is ooit begonnen bij een

men. Zo kom je tot dat gevoel of het gedachtegoed

ondernemer met een doel. Door echt te luisteren, vin-

dat een product of dienst naar een hoger plan trekt.

den we de unieke drijfveer die een zaak beweegt en

Ben je nieuwsgierig? Kom even langs of kijk op onze

die drijfveer gebruiken we vervolgens. Onze werkwijze

website www.sissl.nl.

komt eigenlijk neer op: “Eerst hart voor de zaak, dan

NIEUWS VAN DE LEDEN
Ten Holter Noordam voegt kantoren Rotterdam
en Dordrecht samen
Ten Holter Noordam advocaten heeft besloten om de

dak in een prachtig pand aan de Veerhaven 17 in Rot-

activiteiten van de vestiging in Dordrecht vanaf 7 ok-

terdam.

tober onder te brengen in het kantoor van Rotterdam.
Meer synergie en efficiency, betere afstemming en

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw vaste

samenwerking en kortere lijnen zijn de belangrijkste

contactpersoon Pieter van den Brink via brink@thna.nl

redenen om te kiezen voor een fysieke samenvoeging

of 088 234 45 18.

Contactpersoon
Pieter van den Brink

van de kantoren Dordrecht en Rotterdam. Na de samenvoeging werken alle advocaten samen onder één

E brink@thna.nl
T 088 234 45 18.

Van Leeuwen Buizen Groep neemt BENTELER
Distribution over
• Omvang Van Leeuwen verdubbelt in omzet en aantal

klanten in de machinebouw, automotive, energie, con-

medewerkers

structie en scheepsbouw. Er zijn 1.600 werknemers

• Toegang tot belangrijke markten in Duitsland, Scan-

actief op 59 locaties, inclusief opslagfaciliteiten, ver-

dinavië, Zwitserland en Centraal-Europa

spreid over 24 landen. Met de overname van BD breidt

• Aanvullend distributienetwerk vergroot assortiment

Van Leeuwen aanzienlijk uit, met name in Duitsland,

producten en toegevoegde waarde diensten

Zwitserland, Scandinavië en Centraal-Europa.

De Van Leeuwen Buizen Groep heeft een overeenkomst getekend voor de overname van BENTELER
Distribution, een divisie van BENTELER International AG met een jaaromzet van zo’n 750 miljoen euro
(2018). Deze strategische acquisitie biedt Van Leeuwen toegang tot belangrijke nieuwe markten in Europa
en draagt bij aan haar sterke positie als toonaangevend distributiebedrijf in buizen en buismaterialen in
Europa.
BENTELER Distribution (BD) is een internationaal distributiebedrijf met een volledig assortiment koolstofen roestvaststalen buizen en diensten op maat voor

Van Leeuwen Buizen
Groep, Manager Corporate Communications,
Ingrid den Hartog
E cc@vanleeuwen.nl
T +31 78 625 23 32
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NIEUWS VAN DE DRECHTSTEDEN
Energie & ondernemen: wat is een slimme investering?
Misschien staat u het moment nog wel goed bij. In 2015 ondertekenden vrijwel alle landen
van de wereld het Klimaatakkoord van Parijs. Het doel is groots: de opwarming van de
aarde in 2050 terugdringen tot maximaal twee graden Celsius ten opzichte van 1990. Voor
u als bedrijf of instelling betekent dit veel. Mogelijk bent u hier zelf al mee bezig, misschien
zijn uw ambities net zo groot. Maar wellicht vraagt u zich ook wel af wat nu eigenlijk verplicht is om te doen. En wat gaat nu echt het verschil maken? Waar liggen de kansen? En
hoe dit te realiseren?
De klimaatambities betekenen voor Nederland een af-

stuk positiever uitpakken. Voorbeelden hiervan zijn bij-

name van de broeikasgassen met 80 tot 95% in 2050.

voorbeeld zonnepanelen plaatsen, elektrisch of zelfs op

Dat vraagt om ingrijpende veranderingen in ons energie-

waterstof rijden en restwarmte hergebruiken. Verregaan-

verbruik en een sterke vermindering van het gebruik van

de energiebesparende maatregelen kunnen een nog gro-

fossiele energiebronnen. Inwoners en bedrijven gaan

tere investering én meer voorwerk vragen, wat spanning

hiermee aan de slag. Overheden stimuleren goede initia-

op kan leveren met de energiebesparingsplicht. Het kost

tieven en versnellen energiebesparing via wetgeving.

soms meer geld en meer tijd.

Nieuwe wetgeving vraagt bedrijven om meer te doen

De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid controleert of uw

Als bedrijf bent u verplicht om energie te besparen.

bedrijf aan alle wetgeving voldoet. Kiest u andere maat-

Dit volgens de Wet Milieubeheer. De energiebespa-

regelen dan in de lijsten genoemd? Heeft u langer de tijd

ringsplicht geldt voor maatregelen die een terugverdien-

nodig omdat u meer wilt uitvoeren? Of wilt u aan de slag

tijd hebben van vijf jaar of minder. Het gaat dus ook om

met een innovatief idee? De medewerkers van de omge-

een investering.

vingsdienst denken graag met u mee. Samen bekijken ze
wat wel mogelijk is en hoe dit realiseren.

Sinds 1 juli 2019 is er nieuwe wet: de energie informatieplicht. Zo'n 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren

Neem contact op of vind meer informatie via de

met behulp van stappenplannen en lijsten hun energie-

Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid:

besparende maatregelen aan de Rijksdienst voor Onder-

www.ozhz.nl/themas/energie/ .

nemend Nederland (RVO). Deze plicht geldt vanaf een
verbruik van 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas of een equivalent. Daarnaast geldt
vanaf 2023 een energielabelverplichting voor kantoren.
Kantoren met een label van D of lager mogen dan niet
meer gebruikt worden. Nu goed investeren, is er op tijd
bij zijn en voorkomt problemen.

Aan de slag?
Als bedrijf of instelling maakt u strategische keuzes in het
energiebeleid. Zo kunt u ervoor kiezen om strikt aan de
wet te voldoen, maar vaak is het aantrekkelijk om meer
te doen dan de wet vraagt. Dit kan bijvoorbeeld fiscaal
voordeel opleveren, aanvullende subsidiemogelijkheden
geven óf op de lange termijn bedrijfseconomisch een
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NIEUWS VAN DE DRECHTSTEDEN
Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid
De vijf tips om snel een vergunning te krijgen
"Ik krijg vaker de vraag: kan het niet wat sneller?", vertelt

ook direct beschikbaar is om de aanvraag te behan-

Hans Nijhof. Hij werkt bij de Omgevingsdienst Zuid-

delen? Met als doel om dezelfde dag het advies uit te

Holland-Zuid. Hans is als adviseur betrokken bij de

brengen."

behandeling van vergunningsaanvragen en meldingen.

En of dat lukt? "Voor de wat kleinere bouwaanvragen

"We zien dat ondernemers zo'n proces lastig vinden: er

al wel", vertelt Marieke tevreden. "Denk daarbij aan

wordt veel gevraagd. Ook duren processen soms on-

een dakkapel of een uitbouw bij een woning. Als de

nodig lang. Knap vervelend als je enthousiast aan de

aanvraag compleet is, kunnen wij die in één dag beoor-

slag wilt. Terwijl het belangrijk is, bijvoorbeeld voor de

delen. Bij de aanvrager ligt de vergunning dan binnen

veiligheid of om overlast te voorkomen in de buurt, dat

enkele dagen al op de mat. Voor de grotere complexere

het vergunningsproces sneller kan. Daar is Hans ook

aanvragen lukt dat nog niet. Maar ook daar zien we dat

van overtuigd. En dat vraagt iets van beide kanten.

het sneller kan en zijn we er mee bezig!"

Hans: "Uit een analyse van vorig jaar bleek dat bij meer
dan de helft van de vergunningsaanvragen de informa-

Makkelijker een aanvraag doen

tie niet op orde was. Dan moeten wij om aanvullende

Samen met de gemeente Dordrecht voert OZHZ ook

gegevens vragen. Zo zijn we al snel weken en soms

een pilot uit met de virtuele plantoetser BLITTS. Een

wel maanden verder."

manier om het makkelijker en inzichtelijker te maken
voor de aanvrager. Het is te gebruiken bij aanvragen

Een vergunning in een dag?

voor dakkapellen, aanbouwen, bijgebouwen, erfaf-

Ook bij de omgevingsdienst en gemeente kan het pro-

scheidingen, dakramen en zonnepanelen.

ces beter. En daar wordt hard aan gewerkt. Marieke

Marieke: "BLITTS is een online tool waarin u alle gege-

van Gemert, collega van Hans, vertelt: "Bij het beoor-

vens voor uw aanvraag kunt invoeren. Als u alle maten

delen van een vergunning komt veel kijken. Vaak zijn

doorgeeft, maakt het systeem de benodigde tekenin-

adviezen nodig van collega's van de gemeente en de

gen. De virtuele plantoetser geeft aan op welke onder-

omgevingsdienst, maar soms ook van bijvoorbeeld

delen uw aanvraag aan de landelijke en lokale regels

de veiligheidsregio, het waterschap of de provincie. Er

voldoet en op welke onderdelen (nog) niet. U kunt er-

gaat snel veel tijd overheen. We onderzoeken nu hoe

voor kiezen om uw plan aan te passen, zodat de aan-

dat sneller kan. Hoe kunnen we het zo organiseren dat

vraag voldoet."

op het moment dat wij advies aanvragen, de adviseur

De tips van Hans Nijhof & Marieke van Gemert:
1.

Is het complex? Wilt u de vergunning snel? Neem dan

innovatiefs heeft, is het goed om vroeg met ons te over-

een adviseur in de hand. Zij weten precies wat wel en niet

leggen. Samen kijken we naar wat wel mogelijk is.

nodig is. Dit bespaart vooral veel tijd.
2.

4.

ven in als u gaat verbouwen of uitbreiden. Vaak kunt u

wisselt per bedrijf en bedrijfsactiviteit en kunt u nalezen

de oude bouwtekening gemakkelijk aanpassen, door

in de wet. Natuurlijk mag u ons ook altijd bellen of mailen

bijvoorbeeld uw aanbouw of dakkapel erin te tekenen. U
begint niet meer met een leeg vel.

met vragen.
3.

Benut wat er al is. Duik bijvoorbeeld de gemeentearchie-

Ga goed na welke gegevens in uw situatie nodig zijn. Dit

Een vooroverleg kan handig zijn. Dan beoordelen wij al-

5.

En misschien de belangrijkste tip: begin op tijd! Zeker als

vast alle stukken die u voor ons heeft. Hoe completer de

uw vergunning meerdere aspecten heeft, zoals bijvoor-

stukken die u bij ons aanlevert, hoe beter. Zeker als u iets

beeld natuur, geluid en gevaarlijke stoffen.
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NIEUWS VAN DE DRECHTSTEDEN
De omgevingsdienst krijgt dan een bericht dat de vergunning
verleend kan worden. Ook kunt u ervoor kiezen om uw aanvraag niet aan te passen en voor te leggen aan de omgevingsdienst. De omgevingsdienst beoordeelt dan in overleg met de
gemeente of de vergunning toch verleend kan worden.

Vergunning nodig? De tips!
"Nee, liever geen tekening op een bierviltje", vertelt Hans lachend. Die na al die jaren als vergunningverlener en adviseur
wel wat gezien heeft. "Wij kunnen ons werk vooral goed en
snel doen als wij goede stukken krijgen die voor ons goed
te beoordelen zijn. Dus overzichtelijke tekeningen, de juiste
berekeningen, alle benodigde stukken." Maar wanneer is het
goed??

Nieuw bedrijf? Let dan op!
In 2050 willen de Drechtsteden energieneutraal zijn. Wat betekent dit voor ondernemers in de regio? Waar liggen kansen,
zijn er mogelijkheden om hierin samen te werken én waar
hebben ondernemers behoefte aan?
Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is meestal
niet voldoende. Vaak is een melding nodig. Ga daarvoor naar
de Activiteiten Internet Module (AIM). Met AIM controleert u
of een vergunning of melding nodig is, checkt u welke regels
en maatregelen voor u gelden en doet u online de melding.
Is (ook) een vergunning nodig? Die aanvraag doet u via het
Omgevingsloket.

De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid beoordeelt
voor alle gemeenten in de Drechtsteden de milieuvergunningen (WABO). Voor Dordrecht en Alblasserdam doet zij ook de bouwvergunningen. Daarnaast
voeren inspecteurs controles uit bij ondernemers en
behandelen zij klachten van inwoners over bedrijven.
Op ozhz.nl vindt u meer informatie, handige stappenplannen en hun contactgegevens.
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NIEUWS VAN DE DRECHTSTEDEN
Ondernemers u laat geld liggen dat zo voor het oprapen ligt
Nextech stimuleert door verstrekken van subsidies, technische en innovatieve
ontwikkeling in Drechtsteden
Nextech wil een actieve bijdrage leveren aan de

om met hun eigen medewerkers in deze behoefte te

technische en innovatieve ontwikkeling van de regio

voorzien. Door eigen mensen gespecialiseerde oplei-

Drechtsteden. Jaarlijks stelt Nextech subsidie ter be-

dingen te laten volgen blijft de kennis binnen het be-

schikking voor technische opleidingen op HBO en WO

drijf en dus binnen de regio. Nextech stelt per bedrijf,

niveau, stages, projecten ten behoeve van kennisuit-

per kalenderjaar €10.000,- ter beschikking. Op jaarba-

wisseling en regio bijeenkomsten.

sis heeft Nextech €100.000,- te vergeven. Het aanvragen is heel eenvoudig door het invullen van één A4.

Inmiddels is Nextech voor veel bedrijven van groot

Nextech hoopt dat meer bedrijven een beroep zullen

belang geweest en heeft het bewezen een zeer effec-

doen op Nextech. Heeft u vragen n.a.v. dit artikel en de

tieve uitwerking te hebben. Veel bedrijven in de regio

toepassingsmogelijkheden voor uw bedrijf, neem dan

hebben een voortdurende behoefte aan hoger opge-

contact op met Barbara Keuzenkamp.

leid technisch personeel. Nextech helpt deze bedrijven

nvesteert in techno-starters

T: (078) 639 00 20
E: info@bkcs.nl
I: www.nextech-innovatie.nl

verbinden in ‘t

Arbeidsmarktinnovator
Projectontwikkeling en Advies
Arbeidsmarkt, Onderwijs en Zorg

investeert in kennisontwikkeling

Investeren

in de ontwikkeling
van bedrijven en
haar medewerkers

Arie van den Herik
Platform 4
Stationsplein 4j
3331 LL Zwijndrecht
M 06 51508417
E arie@quadraet.nl
I www.quadraet.nl
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TIPS VAN LEDEN VOOR LEDEN
We hebben sinds kort in de Slagkracht een rubriek
‘Kennisdelen, tips van leden voor leden’
Deze editie: "Hoe speelt het MKB in op de snelheid van verandering?"
De innovatieve ontwikkelingen gaan op het ogenblik op allerlei fronten

We hebben aan een viertal bedrijven de volgende vragen voorgelegd.

zo snel dat het voor een bedrijf haast onmogelijk is om hierop in te

1.

spelen. Er is door het aantrekken van de economie veel werk, er is een

Wat doet uw bedrijf en waar raakt bovenomschreven situatie
jullie bedrijf?

gebrek aan arbeidskrachten, de digitalisering gaat sneller dan het licht

2.

Hoe gaan jullie hier als organisatie mee om?

en dan moet je als ondernemer ook nog de concurrentie voor blijven

3.

Wat zou u een collega WD-lid hierin adviseren als tip?

door met de innovatieve ontwikkelingen mee te gaan. Hoe doe je dat?

"Veel winst te behalen op gebied van efficiëntie"
Heeros is een leverancier van cloud diensten voor ge-

armen wij het samenwerken met partneroplossingen

automatiseerde factuurverwerking. De omschreven

(best of breed) om onderscheidende totaaloplossin-

situatie is dus juist waarmee wij ons bezighouden.

gen te bieden. Voor onze interne processen werken

Door het automatiseren van routinematige financië-

wij dan ook met meerdere externe applicaties.

le processen helpen wij organisaties de beschreven
trend in de markt niet alleen te overleven maar juist

Wat zou u een collega WD-lid hierin adviseren als tip?

te omarmen. Er is veel winst te behalen op gebied van

Maak gebruik van en omarm de verandering, de eni-

efficiëntie, waardoor er meer werk kan worden verzet

ge constante. Wij weten uit ervaring dat verandering

met minder mensen. Ga je mee met de digitaliserings-

kansen biedt die je mist als je vasthoudt aan verou-

slag dan weet je dat je als ondernemer altijd stuurt op

derde gewoonten. Innoveren helpt je bij het oplossen

de juiste financiële informatie waarmee je adequaat

van uitdagingen rond (het tekort aan) arbeidskrachten,

kan inspringen op kansen en bedreigingen in de markt.

maakt mensen breder inzetbaar en biedt jou als ondernemer ruimte voor optimale focus op jouw eigen

Dirk Rijnders
Heeros Nederland BV

De digitalisering gaat natuurlijk breder dan de produc-

core business. Klaar zijn voor de veranderingen bij

ten en diensten die Heeros levert. Niet alleen richting

jouw (toekomstige) klanten, net een stapje sneller dan

de markt maar ook voor onze interne organisatie om-

de concurrentie!

"Vakmanschap blijft bestaan"
“De Haan Verhuizingen verzorgt sinds 1777 verhuizin-

hun werk kunnen uitvoeren in gezondere omstandig-

gen binnen de regio, Nederland en internationaal. Al

heden. Blijft natuurlijk dat “de wasmachine nog steeds

8 generaties lang een vertrouwd gezicht in Alblasser-

naar boven moet”.

dam. Onze klanten, van lokale organisaties en perso-

Daarnaast zijn wij in onze ondersteunende processen

nen, via multinationals naar regelmatig verhuizende

volledig paperless, dat het eenvoudiger maakt met

expats, kenmerken zich door een sterke vraag naar

onze klanten en elkaar te communiceren.

kwaliteit gecombineerd met een persoonlijke aanpak.

Wouter Hijzen
CEO De Haan
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Sinds 1777 is er een hoop veranderd, wat is blijven be-

Onze visie op innovatie blijft dat we ons zelf zoveel

staan is vakmanschap. Voor ons betekent dat, dat die

mogelijk focussen waar we goed in zijn en inkopen

definitie steeds helderder wordt gemaakt. Vakman-

waar anderen dat beter kunnen. De ontwikkelingen

schap zit in mensen, wij proberen het hen zo eenvou-

gaan zo snel, dat je dat zelf niet meer kunt bijhouden,

dig mogelijk te maken, door middel van verhuis hulp-

maar wel goed gebruik kunt maken van de kennis van

middelen, die ervoor zorgen dat onze mensen langer

anderen.

TIPS VAN LEDEN VOOR LEDEN
"Hoe speelt Rabobank in op de snelheid van verandering?"
Innovatie is essentieel om de toekomst-bestendigheid

bestaat, om een probleem te verhelpen dat nog geen

van je businessmodel te garanderen. De wereld ver-

oplossing kent. Maar innoveren hoeft niet zo groots en

andert continu: in veel sectoren ontstaan nieuwe busi-

meeslepend te zijn. Begin klein, bijvoorbeeld bij een be-

nessmodellen en nieuwe technologische ontwikkelingen

hap¬baar probleem van uw klant. Succesvol innoveren

volgen elkaar in razendsnel tempo op. Hoe de wereld er

is niet alleen afhankelijk van briljante ingevingen, maar

over 5 jaar uitziet is niet te voorspellen, maar hij ziet er in

ook van een goede uitvoering en doorzettingsvermogen.

ieder geval anders uit dan vandaag. Innovatie is al lang
niet meer iets extra’s om als bedrijf energie in te steken,

U kunt innovatie op verschillende manieren een grote-

maar is essentieel om de toekomst-bestendigheid van je

re rol geven binnen uw organisatie. Stimuleer collega’s

businessmodel te garanderen. Dit vraagt dus van onze

na te denken over oplossingen die het dagelijkse werk

zakelijke klanten dat ze continu bezig zijn met verande-

van uw klant makkelijker maken en geef hun de ruimte

ringen en innovaties in de markt.

en vrijheid om hier mee aan de slag te gaan. Wie weet
waar dit toe kan leiden. Kijk naar vernieuwingen binnen

De agenda van veel ondernemers biedt nauwelijks ruim-

andere bedrijven in uw sector of businessmodellen van

te om hun dagelijkse verplichtingen te onderbreken om

succesvolle start-ups. Ook de frisse blik van gemoti-

aan de slag te gaan met innovatie. Toch is het nood-

veerde studenten (stages, afstudeeropdrachten en/of

zakelijk voor bedrijven om zich te blijven ontwikkelen.

trainee-ships) kan heel waardevol zijn voor uw onderne-

Onvoldoende inspelen op ontwikkelingen op het gebied

ming. Stilstaan is geen optie meer. Innovatie is in elke

van automatisering en digitalisering kan ertoe leiden dat

sector keihard nodig om relevant te blijven. Wanneer u

u de concurrentiestrijd met nieuwkomers op de markt

innovatie als belangrijk thema omarmt, is de beloning

verliest. Kom op tijd in actie!

groot. Niet in de laatste plaats vanwege toegenomen
werkplezier. Die extra inspanning betaalt zich dus op vele

Veel ondernemers denken bij het woord innovatie nog

manieren terug.

altijd vooral aan uitvindingen. Iets creëren dat nog niet

René Kerstens

Directievoorzitter
Rabobank IJsselmondeDrechtsteden

"Ontwikkelingen bij onze klanten gaan snel"
Als internationale IT dienstverlener zorgt Id Est IT voor

Door met onze klanten mee te denken over de te vol-

het beheer en de continue verbetering van de IT omge-

gen strategie op alle IT gebieden kunnen wij zien wat

ving van haar klanten. Ontwikkelingen bij onze klanten

er belangrijk wordt en waar wij ons moeten voorbe-

gaan snel: robotisering, toepassing van artificiële in-

reiden op de aankomende veranderingen. Door de

telligentie en digitale transformatie worden in een rap

jarenlange ervaring die we hebben opgebouwd als

tempo ingezet. Van ons als IT dienstverlener wordt

eindverantwoordelijke voor de IT binnen verschillende

verwacht dat we deze projecten uitvoeren, ondersteu-

bedrijven worden we ook als volwaardige gespreks-

nen en uiteindelijk het resultaat beheren. Ook binnen

partner ervaren. Aan tafel zitten, de ontwikkeling van

de IT zelf staan de ontwikkelingen niet stil: de trek

het bedrijf bespreken en samen de strategie uitzetten

naar de cloud waarbij de complexiteit van de relaties

is de sleutel om in deze snel veranderende wereld bij

tussen de oudere systemen met de nieuwe cloud ap-

te blijven. Heeft u zelf ook met deze veranderingen te

plicaties alleen maar toeneemt, zorgt voor een steeds

maken? Ga dan op zoek naar een vertrouwde partner

snellere aanpassing van de diensten die we verlenen.

waarmee u dit kunt bespreken.

ir. Jan-Paul Krijgsman
Directeur
Id Est IT B.V.
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DOORGEEFCOLUMN

Het aanspreekpunt voor
ondernemers binnen
de 7 Drechtsteden gemeenten.
Het
aanspreekpunt
voor
Wilt u als
ondernemer meer weten op het
gebied van vergunningen, huisvesting,
beleid, projecten, bestemmingsplannen en bedrijventerreinen? Neem dan
ondernemers
binnen Zij helpen u graag verder, kennen
contact op met één van de accountmanagers.
de procedures, weten de juiste contactpersonen te bereiken en hebben toegang
de
7 Drechtsteden gemeenten.
tot de benodigde informatie. Zo krijgt u als ondernemer advies op maat!
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
Alblasserdam
Dordrecht
de procedures, weten de juiste contactpersonen te bereiken en hebben toegang
Marianne
Vogelenzang
Bert ten Veenadvies op maat!
tot
de benodigde
informatie. Zo krijgt u als ondernemer
ma.vogelenzang@alblasserdam.nl
+31 (0)78 - 7706124
+31 (0)6 - 40180496

ec.ten.veen@dordrecht.nl
+31 (0)78 - 7704943
+31 (0)6 - 20092893

Alblasserdam

Nicolette van Esdonk
Marianne
Vogelenzang
n.van.esdonk@alblasserdam.nl
ma.vogelenzang@alblasserdam.nl
+31 (0)78 - 7706112
+31 (0)78 - 7706124
+31 (0)6 - 36082184

Papendrecht

+31 (0)6 - 20092893

Ninetta Lorenc paj.hoste@papendrecht.nl
n.lorenc@papendrecht.nl
+31 (0)6 - 40580023
+31 (0)78 - 7706315
+31 (0)6 - 40629472

Reineke
Boukje van
de Ven de Vries
reaj.de.vries@dordrecht.nl
b.vande.ven@dordrecht.nl
+31 (0)78 -+31
7704949
(0)78 - 7704888
+31 (0)6 - 22409076
+31 (0)6 - 42232313

Nicolette van Esdonk
Sliedrecht
n.van.esdonk@alblasserdam.nl
+31 (0)78 - 7706112
+31
(0)6 - 36082184
Esther
Smit

e.smit@sliedrecht.nl
+31 (0)6 - 12391568
Sliedrecht

Reineke de Vries
Roos van der Werf
reaj.de.vries@dordrecht.nl
+31 (0)78 -rnw.vander.werf@dordrecht.nl
7704888
+31 (0)78 - 7704855
+31 (0)6 - 42232313

Esther Smit
e.smit@sliedrecht.nl
Zwijndrecht
+31 (0)6 - 12391568

+31 (0)6 - 36094146

g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl
Zwijndrecht

Roos van der Werf
rnw.vander.werf@dordrecht.nl
Marijn Wegman
+31 (0)78 - 7704855
gjm.wegman@dordrecht.nl
+31 (0)6 - 36094146

+31 (0)6
- 18301312
Gerard
Keuzenkamp
g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl
+31
(0)78 - 7703578
Caroline
Oster
+31 (0)6 - 18301312

+31 (0)6 - 53230966
Marijn Wegman
gjm.wegman@dordrecht.nl
+31 (0)78 - 7704945
+31 (0)6 - 53230966

Gerard Keuzenkamp
+31 (0)78 - 7703578

+31 (0)78 - 7704945

c.oster@zwijndrecht.nl
+31 (0)78 - 7703590
Caroline Oster
+31 (0)6 - 36098569
c.oster@zwijndrecht.nl

Jan-Peter Hoste

Jan-Peter Hoste Hardinxveld-Giessen
paj.hoste@papendrecht.nl
+31 (0)6 - 40580023
Xanthine Jut

xo.jut@hardinxveld-giessend
+31 (0)184 - 674444
Hardinxveld-Giessendam
+31 (0)6 - 24367983

Xanthine Jut
xo.jut@hardinxveld-giessendam.nl
+31 (0)184 - 674444
Hendrik-Ido-Ambac
+31 (0)6 - 24367983

Anouk van den Heuvel

a.vandenheuvel@h-i-ambac
Hendrik-Ido-Ambacht
+31 (0)78 - 7702634

+31 (0)6 - 57559238
Anouk van den Heuvel
a.vandenheuvel@h-i-ambacht.nl
+31 (0)78 - 7702634
+31 (0)6 - 57559238

www.drechtsteden.nl/ondernemen

+31 (0)78 - 7703590
+31 (0)6 - 36098569

www.drechtsteden.nl/ondernemen

Gemeente

Hardinxveld-Giessendam
Gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Ninetta Lorenc
n.lorenc@papendrecht.nl
+31 (0)78 - 7706315
+31 (0)6 - 40629472

Dordrecht

Boukje van de Ven
Bert ten b.vande.ven@dordrecht.nl
Veen
ec.ten.veen@dordrecht.nl
+31 (0)78 - 7704949
+31 (0)78 - 7704943
+31 (0)6 - 22409076

+31 (0)6 - 40180496

Papendrecht

FISCALE COLUMN
Prinsjesdag 2019, een zonnige dag maar ondernemersland
krijgt een lauwe douche over zich heen.
Uit de belastingplannen is duidelijk geworden dat het

vrije inkomen van € 400 zou betekenen dat indien u

kabinet meer een lastenverschuiving van burgers naar

alleen over spaargeld beschikt van ruim € 440.000 er

bedrijven voorstaat.

geen box 3 belasting verschuldigd is. Nadeel van dit
voorstel is wel dat bij een stijgende rente het bedrag

Zo zal de eerder aangekondigde tariefsverlaging van

waarover effectief geen box 3 belasting verschuldigd

25% naar 22,55% van de vennootschaps-belasting in

is zal dalen.

2020 over de winst boven de € 200.000 in niet worden

Over andere bezittingen dan spaargeld wordt op basis

doorgevoerd, daarnaast zal de verlaging in 2021 niet

van de huidige rendementen een forfaitair rendement

naar 20,5% maar naar 21,7% gaan.

berekend van 5,33%. Voor schulden wordt een negatief fictief rendement veronderstelt van 3,03%. Onder

De verhoging van de het aanmerkelijk belang tarief

de huidige regelgeving worden schulden en vorderin-

gaat wel door in 2020. Zo zal de verschuldigde belas-

gen in box 3 gesaldeerd en zal bij een gelijke schuld

ting over het box 2 inkomen in 2020 stijgen van thans

en vordering, bijvoorbeeld u heeft geleend voor een 2e

25% naar 26,25%. In 2021 wordt het tarief 26,90%.

woning, niet tot box 3 heffing leiden. In het voorstel zal
doordat er met verschillende rendementen wordt ge-

Thans kunnen belastingplichtigen voor de vennoot-

rekend wel een box 3 inkomen tot stand komen welke

schapsbelasting die hun voorlopige aanslag in één

belast is, natuurlijk onder aftrek van het heffingsvrije

keer vooruitbetalen een betalingskorting krijgen. Het

inkomen van € 400. Dit kan tot aanzienlijke box 3 be-

kabinet heeft echter aangekondigd deze korting met

lasting leiden. Er wordt gestreefd dat deze wijzigingen

ingang van 2021 af te schaffen.

in 2022 zullen ingaan.

Ook privé gaat er wat veranderen, de staatssecreta-

Aanleidingen genoeg om in dit najaar samen met uw

ris heeft aanpassingsvoorstellen gedaan voor de be-

adviseur te bekijken wat aan te bevelen is in relatie tot

lastingheffing in box 3. Het voorstel houdt in dat de

de komende verhoging van de dividendbelastingtarief,

belasting over spaargeld wordt vastgesteld aan de

de verwachte maatregelen tegen het excessief lenen

hand van de werkelijke spaarrente over het spaargeld.

door de DGA vanuit de B.V. alsmede de box 3 belasting

Op dit moment zou de rente volgens de staatssecre-

heffing. Mogelijk is fiscale sturing mogelijk waarbij de

taris 0,09% bedragen. Met het voorgestelde heffings-

wijzigingen u zo min mogelijk pijn doen.

Hans Ouwens
O2Accountants
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JURIDISCHE COLUMN
WWW: werkt WAB wel?
Als werkgever krijg je veel voor je kiezen. Je hebt de uitdaging om nieuwe werknemers aan
te trekken en je huidige werknemers te blijven boeien. Ook besteed je aandacht aan de nodige administratieve en juridische aspecten van het werkgeverschap. Wat dat laatste betreft
maak je wellicht gebruik van payrolling. Over payrollen is de afgelopen jaren veel te doen
geweest. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020
gaat er het nodige veranderen.
Ontzorging door payrolling

gever een verschil tussen uitzenden en payrollen. Van

Van payrolling is sprake als je werknemers via een

het laatste is straks sprake als de payrollorganisatie

derde partij bij je onderneming inzet. Het idee is dat

geen invulling heeft gegeven aan het samenbrengen

jij je nauwelijks bezig hoeft te houden met de admi-

van werk en werknemer én als de payrollorganisatie

nistratieve rompslomp die lijkt te horen bij het werk-

de werknemer exclusief ter beschikking stelt aan de

geverschap. Net als de salarisadministratie wordt dit

opdrachtgever die de werknemer heeft geworven. Als

allemaal uitgevoerd door de payrollorganisatie.

van payrolling sprake is heeft de werknemer recht op
alle arbeidsvoorwaarden die bij de opdrachtgever gel-

Positie van de payrollwerknemer

den (met uitzondering van de pensioenregeling). Dit

Een payrollwerknemer is in dienst bij de payrollorgani-

betekent dat payrollwerknemers recht krijgen op een

satie en krijgt het arbeidsvoorwaardenpakket dat deze

veel ruimer arbeidsvoorwaardenpakket. Dat hierdoor

organisatie hem aanbiedt. Vaak wordt daarbij gebruik

de loonkosten zullen stijgen, is geen verrassing, even-

gemaakt van één van de uitzendcao’s, waardoor de

als het feit dat deze kosten op de klant afgewenteld

werknemer de eerste 5,5 jaar geen vast contract krijgt.

zullen worden… Payrollen wordt door de invoering van

Daar komt nog bij dat de payrollorganisatie niet alle

de WAB dus een stuk duurder en minder aantrekkelijk.

arbeidsvoorwaarden die bij jouw onderneming gangbaar zijn aan de werknemer hoeft aan te bieden. In veel

WWW: wat wel werkt

gevallen geldt dan ook dat de gepayrollde werknemer

Wij zien dat veel werkgevers ervoor kiezen om het

een mindere rechtspositie heeft dan werknemers die

werkgeverschap (weer) zelf uit te gaan voeren, vaak in

rechtstreeks bij jou in dienst zijn.

samenwerking met een deskundige dienstverlener die
naast de salarisverwerking, ook veel andere HR-zaken

Douwe de Haan
Arbeidsjurist bij
Florys
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Wijzigingen door de WAB

uit handen neemt. Zo bezien biedt de WAB een mooie

Veel partijen vinden daar iets van, zo ook politiek Den

kans om je werknemers nog meer aan je organisatie

Haag. Met de invoering van de WAB creëert de wet-

te binden!

DOORGEEF COLUMN
Op welke manier kan een bedrijf interessant zijn voor nieuwe
talenten in een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt?
Eigenlijk is deze vraag – gesteld door Maarten van Dijk

Generatie Y wil zich ‘thuis’ voelen op het werk. Bij deze

van Boon Food Group – de concurrentievraag van van-

generatie lopen ‘werk’ en ‘privé’ door elkaar. De babyboo-

daag. Niet de prijzen en leveringsvoorwaarden zijn door-

mer wil vooral een goede balans tussen ‘werk’ en ‘privé’

slaggevend, maar de expertise en capaciteit. Heb je de

en houdt beide gescheiden. Dat kan nog weleens tot on-

juiste mensen, dan krijg je de opdracht. Hoe zorg je in een

begrip leiden. De babyboomer ziet generatie Y tijdens het

krappe arbeidsmarkt ervoor dat nieuwe talenten kiezen

werk een vakantie boeken en spreekt de jongere hierop

voor jouw bedrijf? Het antwoord daarop is generatiema-

aan: “Je wordt betaald van 08:30 uur tot 17:00 uur. Dat

nagement. Wil je nieuwe talenten, dan is het zaak jouw or-

doe je maar in je vrije tijd!” De jongere vindt de babyboo-

ganisatie zo in te richten dat zij zich kunnen identificeren

mer een fossiel en denkt: “Wat zijn het toch zeurkousen, ik

met het bedrijf. Met andere woorden, het is van belang

werk die offerte toch ook ‘s avonds uit?” Dag nieuw talent.

goed aan te sluiten op hun behoeften en verwachtingen.
Zonder oog te verliezen voor het individu, zul je eerst in
kaart moeten brengen wat generaties drijft en inspireert.
In praktijk betekent dit dat het personeelsbeleid op de
schop moet. Je zult moet gaan managen op generatieniveau. Voorbeeld. Babyboomers hechten over het algemeen veel waarde aan een goede structuur en hiërarchie,
terwijl jongeren – generatie Y - hiërarchie niet ziet zitten.

Het bedrijf dat in staat is in te spelen op de behoeften en verwachtingen van verschillende generaties
is het interessantst voor nieuwe talenten. Mijn
vraag is hoe Gerard Mampaey, directeur van Mampaey Offshore Industries – dit heeft georganiseerd.
Aan hem geef ik het columnstokje graag door!

Remco Valkman
Eigenaar van Back To
Core en Nestrx

I-PACE BUSINESS EDITION

WINNAAR WORLD CAR
OF THE YEAR

BIJTELLING VANAF € 299 PER MAAND*
RAC B.V.
Mijlweg/Nijverheidstraat 10 (Autoboulevard A16) Dordrecht, 078 72 00 888
dordrecht.jaguar.nl
Gecombineerd verbruik: 21,2 kWh/100 km, CO2-emissie 0 g/km, actieradius tot 470 km (WLTP) is afhankelijk van diverse factoren zoals weersomstandigheden en rijstijl.
Consumentenprijs vanaf € 73.900 incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. *Op basis van de hoogste belastingschijf 2019 (51,75%),
een fiscale waarde van € 72.475 (I-PACE 20MY) en een bijtelling van 4% over de eerste € 50.000. **Zakelijke financiering via Jaguar Financial Services. Informeer naar
de actieperiode, voorwaarden en een passende offerte. Wijzigingen en fouten voorbehouden.
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LEDEN COLUMN
Leer uw mede WD leden kennen
Deze Slagkracht de beurt aan John Ouburg
Het is niet makkelijk om in een vereniging van enige omvang iedereen te kennen en te weten
wat hij of zij doet en hem bezighoudt. In deze editie geeft John Ouburg van Wagenbouw
antwoord op elf interessante vragen.
Wat houdt uw functie in?

ook te weinig tijd om het kosten patroon terug te managen.

De verantwoordelijkheid binnen mijn functie is als salesma-

Hier staat tegenover dat de bij economische groei heel snel

nager zorgdragen voor een goede exposure van ons bedrijf,

goede resultaten worden geboekt. De laatste 6 jaar is onze

zodanig dat dit interessante contacten oplevert welke ga-

omzet elk jaar bijna verdubbeld.

rant staan voor mooie orders.
Wat hoopt u over vijf jaar (nog meer) gerealiseerd te hebben?

Waarom is het aantrekkelijk om bij uw bedrijf te werken?

Recent heeft Wagenbouw zich aangesloten bij Dutch Cabin

Leuke vraag. Ik werk al meer dan 35 jaar voor Wagenbouw

Group. Hoofd reden hiervoor is om de groeipotentie te kun-

en heb me vaak afgevraagd wat het is dat mij zo enthou-

nen managen. De ambitie? Wij willen over 5 jaar als Dutch

siasmeert. Ik denk dat het te maken heeft met de enorme

Cabin Group marktleider zijn.

dynamiek van onze branche. Dat vraagt om een grote creativiteit en veel improvisatie vermogen. Als het resultaat ver-

Wat zou u de burgemeester van de vestigingsplaats van uw

volgens veel tevreden opdrachtgevers en mooie projecten

bedrijf adviseren/ vragen in het kader van de plaatselijke

oplevert, geeft dat mij veel bevrediging en energie om het

economie?

volgende project beet te pakken.

Logistiek staat in onze regio onder druk. Daarvan zijn we
ons allemaal bewust. Voor zover dit niet zo is, zou mijn

Wat is er uniek aan uw bedrijf? / Wat is de kracht van uw

vraag gebaseerd zijn op de aandacht voor verbetering van

bedrijf?

de wegen in en rond de Drechtsteden.

Semi-permanent of modulair bouwen past enorm goed in
het huidige tijdsbeeld. Ik denk dat Wagenbouw met z’n Ge-

Wat doet u graag in uw vrije tijd?

neral®-bouwmethode op zeer innovatieve wijze een oplos-

Mijn vrije tijd draait om hoofdzakelijk 3 bezigheden:

sing biedt om op verantwoorde wijze te bouwen. Met name

1. Muziek. Naast fervent beluisteraar van hoofdzakelijk

het volledig circulaire karakter van onze bouwmethode ge-

Jazz & Blues speel ikzelf gitaar en kan volgens omstan-

koppeld aan de hoge bouwkwaliteit is echt een USP.

ders (familie en vrienden!;)) redelijk zingen.
2. Sport. Ik volg zowel nationaal als internationaal het voet-

Waar bent u zakelijk gezien het meest trots op?
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bal op de voet. Ook de van de formule 1 zie ik vrijwel alles.

Dat het ons gelukt is een volwaardig en op veel punten beter

3. Vakantie. Als trotse bezitter van een bescheiden vakantie

bouwsysteem te ontwikkelen dan de in mijn ogen weinig in-

woning in Frankrijk, probeer ik daar met regelmaat te zijn

novatieve traditionele bouwers kunnen leveren.

om bij te komen van de ‘gekte’ in ons mooie Nederland.

Wat zou u achteraf anders hebben gedaan?

Wie is uw grootste voorbeeld en waarom?

Niet veel. Uiteindelijk ben ik zeer content met waar we nu

Zonder enige twijfel is dat mijn echtgenote Jolanda. Zij is

staan en dat is het gevolg van gemaakte keuzes. Het is dan

voor mij het overduidelijke bewijs dat het tijd wordt voor de

ook de kunst om de consequenties van besluitvorming altijd

alfa mannetjes om plaats te maken voor vrouwenkracht. De

zonder spijt te accepteren.

wereld zou er een stuk mooier van worden.

Welke invloed hebben de economische crisis en economis-

Waarom bent u lid van de WD en heeft u suggesties voor

che groei op uw bedrijf (gehad)?

de WD?

Veel. Onze order portefeuille is kort cyclisch. Met het inval-

De WD biedt een platform en netwerk waarmee iets gedaan

len van de economische crisis van ruim 10 terug was er dan

kan worden in onze regio.

Ten Holter Noordam advocaten is geworteld in de regio’s
Rotterdam en Drechtsteden. Samen werken wij aan één doel:
ondernemingen, overheidsinstellingen en non-proﬁtorganisaties
snel en eﬃciënt helpen met praktische oplossingen bij juridische
problemen en een duidelijk advies over het voorkomen daarvan.
Vanaf oktober werken al onze advocaten samen onder één dak in
Rotterdam. Door de specialistische kennis letterlijk samen te voegen,
kunnen wij nog gerichter adviseren. Zo proﬁteert u nog meer van
de uitgebreide expertise die wij in huis hebben.

Omdat mensen, materialen
en gereedschap niet uit
zichzelf omhoog gaan
Verticaal transport waar u van op aan
kunt. Met een standaard lift of maatwerk.
Veilig, betrouwbaar en bedrijfszeker.

078 655 25 00 - www.mollifting.nl

MAKRO DORDRECHT
TOERMALIJNRING 2000
3316 LC Dordrecht

maandag t/m vrijdag: 9.00-22.00 uur
zaterdag: 9.00 – 18.00 uur
zondag: 12.00-17.00 uur

INTERVIEWS
Wat kan WD doen om te blijven binden en boeien?
Net als iedere organisatie wil Werkgevers Drechtsteden niet alleen meer aanhang, maar
ook tevreden leden. Daarom vroegen wij aan verschillende leden: ‘Wat kan WD doen om u
als lid te blijven binden en boeien? En hoe kan die uitdaging het beste worden ingevuld?’
Henk Stegeman - Croonwolter&dros
“Als lid van WD leg ik makkelijk contacten met andere leden en dat is voor mij als accountmanager
van Croonwolter&dros, dat technische installaties
realiseert binnen gebouwen door heel Nederland, in
de provincie Zuid-Holland een must. WD organiseert
veel bijeenkomsten om andere leden te ontmoeten.
Met name de Inspiratiedag vind ik erg boeiend. Hiermee wordt een platform geboden om in korte tijd
kennis te nemen van de meest uiteenlopende ideeën middels presentaties. Deze dag biedt eveneens
een uitgebreide mogelijkheid om een diversiteit aan
(nieuwe) mensen te spreken en te leren kennen. Ook
de actualiteit van de thema’s en onderwerpen van de
bijeenkomsten die WD organiseert, spreekt mij erg
aan. Andersom heeft Croonwolter &dros de WD leden ook iets te bieden. Ik nodig hen weer uit voor
relevantie bijeenkomsten van onze kant. Zo moeten

Cor Simons - Van Wijnen

bijvoorbeeld alle kantoorpanden in 2023 minimaal

“Van Wijnen helpt mens en maatschappij aan gebou-

voldoen aan energielabel C. Wij weten daar alles van

wen die de kwaliteit van het wonen, werken, leren en

en kunnen dat voor hen regelen. Op de themabijeen-

leven verhogen. We ontwikkelen, bouwen, beheren

komsten bij de leden in huis bezoek ik ook graag.

en onderhouden, duurzaam en dichtbij de klant en

Deze mogen van mij uitgebreider en vaker worden

leveranciers. Dat verbindt ons met mensen. Juist als

georganiseerd en gepromoot.”

één van de grotere werkgevers in de Drechtsteden
zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als lid van WD komen we in contact met andere ondernemers; en dan niet alleen met
ondernemers uit de eigen branche, maar juist daarbuiten. Dat geeft ons inzicht in mogelijkheden, er is
ruimte voor kennisdeling en het maken van contact
op een informele maar inhoudelijke manier. Dat vind
ik, als directeur bouw van Van Wijnen West B.V., nuttig en noodzakelijk tegelijk. De variatie aan onderwerpen die WD aan bod laat komen en dat ze bedrijven
in de regio bezoekt, vind ik erg goed. Ze is een volwaardig en gerichte gesprekspartner voor de politiek
en besturen in de gemeente, regio en provincie door
het collectief dat zij vormt. Ik zie ook dat de WD mee
gaat in de tijd van de modernisering, vernieuwing en
verandering. De website is hier een mooi voorbeeld
van. De Inspiratiedag staat in het teken van topta-
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lent! Ik zou graag zien dat we hen -als werkgevers- de

het uitwisselen van ervaringen van ondernemers. Ik

kans bieden zich verder te ontwikkelen door ze bij

draag daar overigens graag mijn steentje aan bij.”

elkaar in de bedrijven ‘stage’ te laten lopen. Op deze
manier kunnen ze zich door ontwikkelen tot topcollega, -medewerker of zelfs ondernemer.”

Peter de Graaf - I4-YOU Business Solution
"Vanaf het eerste uur ben ik aangesloten bij de WD,
nu twaalf jaar. Door de introductie van de Inspiratiedag, als opvolger van de Industriedag, maken we op
een nieuwe manier contact en vinden we elkaar op
inhoud. Het speelt minder dan voorheen een rol of
we elkaar kennen of (nog) niet. Dat vind ik, als algemeen directeur van I4-YOU Business Solutions, een
welkome ontwikkeling. Het geeft ons als bedrijf, dat
onder andere gespecialiseerd is in Documentenmanagent op basis van SharePoint en Office 365, de
mogelijkheid om IT meer op de agenda te zetten. IT
is niet meer iets dat je ‘erbij’ doet maar een onderwerp dat op iedere directietafel hoort te liggen. Wij
blijven zeker lid. Barbara Keuzekamp heeft er hard
aan gewerkt om er de professionele club van te maken waar veel wordt georganiseerd. Wel denk ik dat
er een betere afstemming zou kunnen zijn met andere regionale initiatieven. Soms is er (te)veel tegelijk
en zelfs over hetzelfde onderwerp. Zeker nu het weer

Sandra Verberk – Newbaze B.V.

beter gaat met bedrijven is het lastiger om mensen

“Onderdeel zijn van het netwerk van WD betekent

te motiveren bij elkaar te komen. Dan kun je krachten

voor mij een mogelijkheid om veel ondernemers in

beter bundelen. En in dat verlengde vraag ik me af: is

de regio te ontmoeten. Als advocaat en eigenaar

fysiek bij elkaar komen nog van deze tijd? We zullen

van Newbaze B.V., een modern advocatenkantoor

het ontdekken."

in Hendrik-Ido-Ambacht dat zich kenmerkt door persoonlijke betrokkenheid en korte lijnen, ben ik altijd
benieuwd naar hun ervaringen en hun visie op nieuwe ontwikkelingen. Niet alleen voor mijzelf, maar
ook voor mijn klanten, die zelf ook vaak ondernemers zijn. Met de bijeenkomsten die de WD organiseert krijg je de mogelijkheid om een kijkje achter de
schermen te nemen bij inspirerende organisaties. Je
doet hier altijd goede ideeën op. De WD richt zich op
actuele thema’s voor ondernemers. Zo biedt de innovatietafel ondernemers een platform om projecten te
ontwikkelen, die op individuele basis misschien niet
zo snel van de grond zouden komen en gezamenlijk
wel. De activiteiten die de WD organiseert, zijn altijd
inspirerend. Het is op die manier erg makkelijk om
met andere ondernemers kennis te maken. Ik beveel
WD van harte aan om vooral in te blijven zetten op
het organiseren van prikkelende bijeenkomsten en
31
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Let’s make
a deal today

Invest in the
Drecht Cities
www.dealdrechtcities.nl

A12

N220
A20
A13
A4

Nie

uw
eW
ate

A20

rw
eg

A15

Lek

Schiedam

N15

Rotterdam
A20

A16
Nieuw
e Ma

A15

A4

as

as

e Ma
Nieuw

N216
Lek

rd

Noo

A15
A15

N214

Alblasserdam
A16

N57

A15

A29

Hendrik-Ido-Ambacht

Oude Maas

rd

Noo

Papendrecht

Oude

Sliedrecht

Maas

Beneden Merwede

Zwijndrecht

Ha
rin
gvl
iet

Hardinxveld
Giessendam

s

e

ud

aa

M

O

N3

Dordrecht
A29

The Biesbosch
National Park

we
Nieu

A16

Mer

wede

N217

N215
Dordtsche
Kil

N59

Hollands Diep

A16

A17

North
Sea

Amsterdam

Rotterdam
Dordrecht

Maritime Delta
Antwerp

Rhine
Meuse

Duisberg

NIEUWS VAN DE WD
Werkgevers innoveren actief in de Drechtsteden
Werkgevers Drechtsteden, een regionale stichting met 220 grote en kleinere aangesloten
bedrijven, stimuleert enthousiast de innovaties in de regio. De ontwikkelingen wereldwijd
gaan razend snel. Het is dan ook zaak om als bedrijven relevant te blijven, mee te bewegen
en daarmee een koppositie te houden. Innoveren om te concurreren. Met zogenaamde innovatietafels is Werkgevers Drechtsteden concreet actief op terreinen als arbeidsmarkt, bereikbaarheid, economisch ontwikkeling en hoger onderwijs.
Een innovatietafel begint altijd met een idee van onderne-

niek, een grote economische driver. Dat geldt helemaal voor

mers. De volgende stap is het bijeenbrengen van onderne-

de Drechtsteden, waar een onafhankelijk glasvezelnetwerk

mers om de haalbaarheid te onderzoeken. Als dit het geval

beschikbaar is en een groot aantal dienstverleners op ICT

is, dan worden diverse partijen ingeschakeld, zoals stichting

gebied actief zijn. Digital Mainport richt zich op thema’s zo-

Drechtsteden Onderneemt (ontwikkeling, subsidie en reali-

als wonen, zorg, onderwijs E-diensten, watermanagement,

satie), de Economic Development Board (draagvlak creëren)

smart city en mobiliteit. Daarnaast is het streven om een

en Deal Drecht Cities (acquisitie en marketing). Een busi-

LoRa (Long Ragne, Low Energy) in te zetten.

nessplan is de volgende stap, want een innovatietafel moet
meer opleveren dan het kost.

Waterstof is voor de regio een energiebron die zeer interessant kan worden. De innovatietafel Waterstof bekijkt de

Als de subsidie is verleend kunnen bedrijven zelf aan de

mogelijkheden om het gebruik grootschalig in te zetten. Niet

slag. Het is belangrijk dat bedrijven zelf de teugels in handen

alleen voor transportmiddelen zoals vrachtwagens, bussen

krijgen om samen met overheden, onderwijs en andere par-

en schepen, maar ook als vervanging van aardgas en inzet

tijen concreet door te pakken. Vanzelfsprekend zijn er goede

bij industriële projecten.

afspraken over tijd en kosten, zodat vrijblijvendheid wordt
weggenomen en de kansen op succes groeien.

Onderwijs en Arbeidsmarkt is een innovatietafel die zich
richt op de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven.

Een tweetal innovatietafels richt zich met name op een be-

De aansluiting tussen deze partijen kan veel beter. Investe-

ter gebruik van de digitale infrastructuur, waarmee enorme

ren in praktijkvoorzieningen en nieuwe apparatuur, die beter

kostenbesparingen en efficiency mogelijk zijn. E-facturering

aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven, is belangrijk.

kan bij aanbestedingen van overheidsinstellingen ingezet

Maar ook het terugdringen van het tekort aan technisch ge-

worden. Daarvoor is de bouw van een ICT platform dat

schoold personeel is daarbij een prioriteit. De Nederlandse

fungeert als regionale ‘super’ hub erg belangrijk. Daarmee

regering heeft daarvoor 100 miljoen euro uitgetrokken.

kunnen alle soorten facturen worden omgezet naar een re-

Werkgevers Drechtsteden zet zich in op vele terreinen. Inno-

gionale standaard.

veren in de betere bereikbaarheid van de regio, verbeteren
van kansen voor werkzoekenden en zorgen dat meer jon-

Digital Mainport is de innovatietafel waarmee gestreefd

geren hoger onderwijs kunnen volgen in de Drechtsteden

wordt om de digitale infrastructuur slimmer en stratgisch te

zijn nog meer voorbeelden van innovaties die aangepakt

gebruiken. Juist in Nederland is de digitale infrastructuur, zo-

worden. Geen luxe maar noodzaak in deze ambitieuze regio.

als glasvezel, internetdiensten, datacenters en sensortech-
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RONDETAFELGESPREK
Rondetafelgesprek innovatietafels van de WD
Fomo: angst om achter te lopen terecht. Mis het niet!
Op 26 september 2019 vond in grand café Bellisimo, aan de Leerparkpromenade in
Dordrecht, het rondetafelgesprek over innovatietafels plaats.
Aan tafel namen plaats de deelnemers Pieter van den Brink

geven we dit vorm via innovatietafels.” Jongeneel vulde aan:

(advocaat Ten Holter/Noordam), Wico van Helden (CEO Wi-

“Op dit moment zijn er elf thema’s waarop de innovatietafels

didi V-ID), Gert Jongeneel (advocaat Jongeneel cs), Jacob

zijn gebaseerd zoals bijvoorbeeld waterstof en E-facturatie.

Klink (directeur TIB Reehorst), Erik van Noordenne (direc-

Niet iedere tafel is nog even zichtbaar voor de buitenwereld,

teur-bestuurder Bouw- en Infra mensen), Frans van Weert

dit is namelijk afhankelijk van de fase waarin ‘de tafel’ zich

(ontwikkelaar/organisator Konekto), Martin Witt (accoun-

bevindt.”

tant DRV), allen betrokken bij de innovatietafels van Werkgevers Drechtsteden. Het leverde een boeiend gesprek op over

Innovatietafels

de noodzaak van samenwerking en over ‘the fear of missing

Op welke manier wordt een innovatietafel georganiseerd

out’ voor de organisaties die nog niet de samenwerking heb-

was de eerste vraag voor de heren. Van den Brink begon en-

ben gezocht.

thousiast te vertellen: “Een innovatietafel begint naar aanleiding van een idee bij ondernemers. Zodra dit idee concreet

Voordat het gesprek daadwerkelijk begon vertelde Klink

wordt gemaakt met een projectplan is het belangrijk om ver-

wat meer over de Werkgevers Drechtsteden (WD). “De WD

schillende belanghebbende bedrijven, al dan niet leden van

is een regionale vereniging van werkgevers. We zijn op veel

de WD, erbij te betrekken. Om de financiële en commerciële

terreinen actief betrokken, denk aan arbeidsmarkt, bereik-

onafhankelijkheid te waarborgen is de Stichting Drechtste-

baarheid, economische ontwikkelingen en onderwijs. We

den Onderneemt opgericht. Deze stichting wordt dan vervol-

behartigen de collectieve belangen van leden en voorzien

gens ingeschakeld en eveneens wordt er een ontwikkelings-

hen van relevante informatie. Ook worden er tal van initiatie-

overeenkomst opgesteld. Hiermee wordt de vrijblijvendheid

ven ontwikkeld en projecten voorbereid en uitgevoerd. Om

weggenomen en neemt de kans op succes toe.”

deze initiatieven nog doelgerichter en effectiever te maken

34

RONDETAFELGESPREK

Samen sterk

innovatietafel de toezegging ontvangen van de WD dat

Het is duidelijk dat samenwerken met meerdere partijen in

werkgevers onder andere gastlessen zullen gaan verzorgen

een structuur het uitgangspunt is. Waarom is dit zo belang-

en stageplaatsen beschikbaar zullen stellen. Het is niet lan-

rijk? Van Noordenne: “Oude structuren leverde niet het juiste

ger meer de zoektocht van het onderwijs omdat wij dit voor

resultaat op. Het was vaak informeel en te individueel geor-

hen gaan organiseren. Hiermee wordt de aansluiting tussen

ganiseerd. Het was tijd om initiatieven meer professioneel te

onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd. Daarnaast zal er een

organiseren. Van den Brink vulde aan: “Als bestuur wilden we

digitale Kamer van Koophandel voor kinderen gebouwd

bovendien dat de WD meer is dan een contactclubje. Een in-

gaan worden om inzicht te geven aan de jeugd in de diversi-

novatietafel geeft een impuls om iets nieuws te ontwikkelen.

teit van bedrijven in de regio.” Ook maakt volgens hem HBO

Natuurlijk is netwerken belangrijk maar wij wilden met de in-

Drechtsteden grote stappen door de ontstane samenwer-

novatietafels een stap verder gaan.” Witt knikte instemmend

king tussen werkgevers en onderwijs. Een ander voorbeeld

en zei: “Je hebt elkaar nodig bij het boeken van resultaten.

was volgens Klink dat op korte termijn er een waterstofsta-

Het realiseren van een waterstofstation is bijvoorbeeld niet

tion wordt geopend.

alleen te bewerkstelligen. De krachten worden bij een innovatietafel gebundeld. Hierdoor is het in veel gevallen moge-

Fomo

lijk is om subsidies aan te vragen en initiatieven te realiseren

Als laatste werd er gevraagd wat belangrijk is voor de toe-

tot een concreet resultaat.” Van Noordenne gaf dat een col-

komst. Van den Brink: “Het is belangrijk dat de innovatie-

lectief van partijen ook iets anders uitstraalt dan individuele

tafels bekend raken bij alle ondernemers in de regio, even-

partijen. Scholen accepteerden daarom volgens hem bijna

als het rendement en resultaat dat het oplevert. We willen

vanzelfsprekend de uitnodiging om deel te nemen aan de

zoveel mogelijk samenwerkingen en verbindingen met

innovatietafel onderwijs en arbeidsmarkt. Deze scholen

elkaar. Met elkaar komen we veel verder.” Van Noordenne

hebben vervolgens aangegeven hoe zij met bedrijven willen

benadrukte dat voor ondernemers het lidmaatschap en de

samenwerken.” Van Weert beaamde dit: “Met elkaar ben je

samenwerking absoluut waardevol is. Ook het onderscheid

krachtiger.” Jongeneel vulde aan dat er bij een innovatietafel

tussen werkgevers verbonden en niet verbonden aan de WD

ook altijd een commercieel belang aanwezig is.

wordt volgens hem steeds groter. Van Helden stelde gepassioneerd: “Je mist echt iets, wanneer je niet bent aangeslo-

Concreet resultaat

ten. Met elkaar bereik je meer, ben je betrokken en boek je

We vroegen vervolgens welke concrete resultaten er zijn

resultaten.” Hierop zei Van den Brink tot besluit: “Om de term

voortgekomen uit de innovatietafels. Van Noordenne gaf

van de jeugd maar te hanteren: fear of missing out is hier

enthousiast een voorbeeld: “Het onderwijs heeft vanuit de

volkomen terecht!”
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