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In de afgelopen periode heeft het bestuur van Werkgevers 

Drechtsteden duidelijk haar visie uitgerold. De lobby en samen-

werking met de regionale bestuurders is en blijft belangrijk, 

maar nadrukkelijk wel vanuit de wensen en verwachtingen van 

de ondernemers. Wij kiezen voor een duidelijke, zakelijke en re-

sultaatgerichte lijn.  

Als we kijken naar het politieke landschap dan zien we dat in het 

eerste half jaar van 2018 er op politiek vlak veel is gebeurd. Na 

de verkiezingen zijn er bij de gemeenteraden andere coalities 

gevormd en hebben zij hun visie en toekomstplannen daarop 

aangepast. Daarbij valt op dat de lokale partijen duidelijk pro-

minent aanwezig zijn. 

Ook het Drechtsteden bestuur (DSB) is onder leiding van haar 

voorzitter de heer Kolff bezig geweest met het vormen van haar 

bestuur. De ambitie van de lokale wethouders om in de DSB te 

participeren is daarbij gelukkig groot gebleken. 

Wij zien in deze twee ontwikkelingen duidelijk een spagaat 

ontstaan tussen de belangen van de lokale gemeenten en de 

ambitie om Drechtstedelijk georganiseerd te blijven enerzijds 

en zaken die een gezamenlijk aanpak vragen ook daadwerkelijk 

daadkrachtig op te pakken, anderzijds. 

Het is dus des te belangrijker om ons als ondernemersvereni-

ging duidelijk te positioneren, waarbij het belang van werkge-

vers heel duidelijk voorop staat. Wij organiseren en realiseren 

en het lokaal en regionaal bestuur faciliteert. Alleen door op die 

manier resultaat gericht te werken, kunnen we op economisch 

vlak (meer) successen boeken. Dat vraagt samenwerking en af-

stemming met overheden maar wel gestuurd vanuit de initiatie-

ven en belangen van de regionale ondernemers. Ondernemers 

zijn immers de motor van de economie. 

Ik wens u een goed en succesvolle tweede helft van het jaar en 

hoop u binnenkort weer persoonlijk te spreken op een van onze 

(netwerk) bijeenkomsten. Staat de Industriedag van 4 oktober 

al in uw agenda?

Het is net werken.

Nu vele bedrijven na de vakantieperiode weer met nieuwe energie aan de 
slag zijn gegaan, ligt voor u de nieuwste editie van de Slagkracht. U heeft de 
Slagkracht dit keer op een ongewone manier binnen gekregen. De WD heeft 
er voor gekozen om de Slagkracht voortaan met de Drechtsteden Business 
mee te sturen en daardoor bij nog meer ondernemers onder de aandacht te 
komen. Wij zijn benieuwd en hopen dat dit tot nog meer leden mag leiden.

VOORWOORD

Jacob Klink
Voorzi  er

Inhoudsopgave

5 - Waterstof Vulpunt

6 - Terugblik bijeenkomsten

9 - Industriedag

10 - Nieuws van de leden

15 - Nieuwe leden

17 - Nieuws uit de Drechtsteden

21 - Doorgeefcolumn

22 - Bancaire column

23 - Juridische column

25 - HR Column

24 - Een dag uit het leven van...

28 - Interviews

32 - Bestuur en portefeuille



Het aanspreekpunt voor
ondernemers binnen
de 7 Drechtsteden gemeenten.

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

beleid, projecten, bestemmingsplannen en bedrijventerreinen? Neem dan contact 

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

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

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

Alblasserdam

Floor Dil
f.dil@alblasserdam.nl

078-7706101

06-13135671

Ellen Knijf
e.knijf@alblasserdam.nl

078-7706143

06-53359352

Dordrecht

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

078-7704943

06-20092893

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

078-7704949

06-22409076

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

078-7704888

06-42232313

Marijn Wegman
gjm.wegman@dordrecht.nl

078-7704945

Hardinxveld-Giessendam

Xanthine Jut
xo.jut@hardinxveld-giessendam.nl

0184- 674444

06-24367983

Hendrik-Ido-Ambacht

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

078-7702634

06-57559238

Papendrecht

Ninetta Lorenc
n.lorenc@papendrecht.nl

078-7706315

06-40629472

Zwijndrecht

Gerard Keuzenkamp
g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl

078-7703578

06-18301312

Caroline Oster
c.oster@zwijndrecht.nl

078-7703590

06-36098569  

Sliedrecht

Esther Smit
e.smit@sliedrecht.nl

06-12391568

Hardinxveld-Giessendam
Gemeente
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WATERSTOF VULPUNT

Bedrijven en overheid in de Drechtsteden gaan zich hardmaken voor de rea-
lisatie van een Waterstof Vulpunt in de regio Drechtsteden. Daarvoor hebben 
de voorzitters van Werkgevers Drechtsteden, bestuurders van de gemeenten 
in de Drechtsteden en directeuren van enkele grote bedrijven uit de regio een 
intentieovereenkomst getekend.

Waterstof Vulpunt realiseren

De Drechtsteden willen in 2050 energieneutraal zijn. Met de on-

dertekening van het Energieakkoord Drechtsteden wil de regio 

koploper in Nederland zijn. De komst van een Waterstof Vulpunt 

in de regio past binnen het doel te stoppen met aardgas en fossie-

le brandstoffen, zoals benzine en diesel. Jacqueline van Dongen, 

namens het Drechtstedenbestuur portefeuillehouder energietran-

sitie, juicht de komst van het Waterstof Vulpunt van harte toe: “De 

Drechtsteden gaan voor nieuwe energie. We zijn als regio Drecht-

steden koploper in de energietransitie. Met elkaar werken we aan 

het opstellen van een strategische agenda en het realiseren van 

projecten. Samen werken we aan een ‘energie-infrastructuur’, 

waarvan de resultaten op korte en ook op lange termijn zichtbaar 

zijn. Zo maken we werk van goed leven in de Drechtsteden.”

Innova  etafel Werkgevers Drechtsteden

Werkgevers Drechtsteden wil graag meewerken aan de energie-

transitie in de regio Drechtsteden en heeft het initiatief genomen 

voor de eerste aanzet van een waterstoftankstation voor perso-

nen, openbaar vervoer en weg- en watertransport. De regionale 

werkgeversvereniging organiseerde de innovatietafel met verte-

genwoordigers van bedrijven en organisaties die lid zijn van Werk-

gevers Drechtsteden en gemotiveerde deelnemers van bedrijven 

en regionale instanties (fi nanciers, gemeenten in de Drechtste-

den, Provincie Zuid-Holland en Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat).

Kansen voor ondernemers

Voorzitter Wico van Helden van Werkgevers Drechtsteden ziet in 

de energietransitie veel kansen voor ondernemers: “Uit de ener-

gietransitie komt veel werkgelegenheid voort. Denk aan de instal-

latie van zonnepanelen op daken, aanpassing van verwarmings-

systemen in gebouwen en woningen en het gebruik van nieuwe 

brandstoffen, zoals waterstof of LNG, vloeibaar gas, voor weg- en 

watertransport. Wij kunnen ons goed voorstellen dat een onder-

nemer zich afvraagt waar praktisch te beginnen en dat de aanpak 

van de energietransitie gezamenlijkheid vereist. Daarom hebben 

we het initiatief voor de innovatietafel voor de realistatie van een 

Waterstof Vulpunt in de Drechtsteden genomen.”

Plan van aanpak

Op de bijeenkomst werd gesproken over hoe een Waterstof Vul-

punt in de regio gerealiseerd kan worden. De plannen worden nu 

concreter uitgewerkt en ondergebracht binnen de nieuwe Stich-

ting Drechtsteden Onderneemt. De stichting gaat actief aan de 

slag met de realisatie en de fi nanciering van het waterstoftanksta-

tion en de rollen van de diverse betrokken partijen. 

Wico van Helden
Voorzi  er WD
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Dit keer viel de eer te beurt aan het Makro fi liaal aan de Toerma-

lijnring 2000 in Dordrecht. Een mooie locatie op het industrie-

terrein Kil 3 in Dordrecht. Wat iedereen wel weet, is dat Makro 

een zelfbedieningsgroothandel is waar onder andere levens-

middelen, kleding, elektronische apparaten en huishoudelijke 

artikelen te koop zijn. Wat veel mensen niet weten is dat Makro 

Dordrecht na haar verbouwing is omgevormd tot een unieke 

markt- en ontmoetingsplaats voor ondernemers. Gedurende 

het hele jaar zijn er demonstraties om de klant kennis te laten 

maken met het verrassende assortiment.  Naast de compleet 

vernieuwde versafdeling neemt het netwerkplein een centrale 

plaats in binnen de vestiging. Het plein biedt ondernemers de 

mogelijkheid te werken en actief contact te zoeken met andere 

ondernemers volgens het seats2meet concept, waarmee Ma-

kro sinds korte tijd een samenwerking heeft. Alles is erop ge-

richt om succesvoller en effi ciënter zaken te doen. Bij de beste 

kop koffi e die er is.

En ik kan jullie vertellen: het netwerkplein nodigt echt uit tot een 

geslaagd samenzijn en… de koffi e is heerlijk! Een goede start 

van onze netwerkbijeenkomst.

Na deze goede start werden we welkom geheten door Edward 

Versluis, vanaf 2008 werkzaam bij Makro Dordrecht als wijn-

specialist. Edward vertelde vol trots over de totstandkoming 

van het huidige fi liaal.  Na het welkomstwoord van Edward kre-

gen we een minicollege van dé Sara van Broekhoeven (www.

saravanbroekhoeven.nl ) over Personal Branding. Sara is een 

inspirator met focus en helpt een team en bedrijf te ontwik-

kelen naar volledig potentieel. Sara schudt verborgen talenten 

wakker door mensen bewust te maken van hun authentieke 

talent, zodat ze weten waarmee ze buitengewoon kunnen zijn 

en vervolgens progressie kunnen maken in wat ertoe doet in de 

toekomst van werken. Sara liet ons zien hoe je aan de hand van 

een persoonlijk werkplan kunt werken aan een persoonlijk doel, 

hoe je dat kunt bereiken en wat dit doel je oplevert. Ook zorgt 

ze er op een ludieke manier voor dat je gaat nadenken over je 

authentieke talent. Met de simpele opdracht: schrijf in 3 actieve 

bijvoeglijk naamwoorden op wat je wilt dat mensen over je zeg-

gen. Die drie woorden vormen je authentieke talent. Door deze 

woorden veel te gebruiken in je communicatie, gaan mensen 

jou ook zo zien en dát is Personal Branding.

 

Na de inspirerende sessie van Sara togen we naar het volgen-

de onderdeel: een ‘Proef en probeer’ demonstratie. We startten 

met een minikookdemonstratie. Rondom een groot kookeiland 

liet de chef-kof van Makro Dordrecht ons zien en proeven hoe je 

een flinke entrecote kunt omtoveren tot een mals stukje (oven 

gestoofd) vlees. Na dit hapje nam Edward Versluis ons mee 

naar de verderop gelegen wijnafdeling voor een wijnproeverij. 

Edward legde ons uit hoe je wijnen moet keuren en liet ons ver-

volgens enkele heerlijke wijnen proeven onder het genot van 

bijpassende hapjes.

Na de ‘Proef en probeer demonstratie’ was het de beurt aan 

Katinka Tromp (www.katinkatrompphotography.com), een 

professionele fotografe met passie voor portretten. Katinka ge-

looft in het laten zien van je ziel en kracht; dát wat jou compleet 

(vrouwelijk) maakt. Het resultaat van haar werk zijn portretten 

van vrouwen zoals zij ze het liefst ziet: daadkrachtig, zelfverze-

kerd en op en top vrouwelijk. Zowel zakelijke portretfoto’s, de 

glamour fotoshoot als de overige shoots worden met evenveel 

passie en enthousiasme ontwikkeld en uitgevoerd. Na een korte 

inleiding en uitleg nam Katinka ons mee naar buiten voor een 

mooie groepsfoto. Daarna nam zij ieder van ons apart voor het 

maken van een profi elfoto.

Na de fotoshoot met Katinka gingen we terug naar het netwerk-

plein om nog even gezellig na te praten en te borrelen. En con-

stateerden we dat het vanmiddag een zeer succesvolle, gezel-

lige verwenbijeenkomst was. Zowel Werkgevers Drechtsteden 

als Makro Dordrecht enorm bedankt voor dit cadeautje!

Nieuw bedrijfsbezoek Secretaresse Netwerk… 
Makro in Dordrecht

Derby Bakema
Rabobank
Drechtsteden

TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN

Donderdag 31 mei kwam het Secretaresse Netwerk van Werkgevers Drecht-
steden weer bij elkaar voor een netwerkbijeenkomst. Deze informatieve bij-
eenkomsten vinden ieder kwartaal plaats, telkens op een verrassende locatie.
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Het bedrijf uit Alblasserdam ontving de prijs voor het bedenken 

van de GEOWALL®: een eenvoudige, goedkope, milieuvriende-

lijke en robuuste beschoeiing van lokaal beschikbare geperste 

baggerspecie. Het betreft een simpele techniek die ervoor zorgt 

dat lokaal beschikbare baggerspecie ter plekke kan worden om-

gezet in een constructief element van grond.

 

Erkenning

Bijna 250 aanwezigen waren getuigen van de feestelijke uitrei-

king van de Innovation Award ZHZ aan Hugo Ekkelenkamp en 

Eldert Besseling van Netics. De bedenkers van de GEOWALL® 

ontvingen de prestigieuze award uit handen van Edward Hee-

rema van Allseas. Volgens de jury valt de prijs Netics te eer, 

omdat het bouwen met baggerspecie een innovatie met zowel 

een grote economische als maatschappelijke impact is. “De 

GEOWALL® is een business model gebaseerd op een vorm van 

circulaire economie waar prima geld mee te verdienen is,” al-

dus juryvoorzitter Kees Jan Mes. Hugo Ekkelenkamp en Eldert 

Besseling gaven aan trots te zijn op het winnen van de award. 

“Er waren zoveel goede inzendingen, dit hadden we echt niet 

verwacht. Met de prijs krijgen we nu ook erkenning vanuit de 

regio. Het gebied waar het allemaal begonnen is en waar het 

idee ontstaan is.”

 

Da Vinci College MBO-prijs en Amega Super Stage-

plaats

Behalve de uitreiking van de Innovation Award ZHZ waren er de 

avond ook prijzen voor MBO-studenten van het Da Vinci College 

die een uitmuntende prestatie op hun leerbedrijf hebben gele-

verd en werd de Amega Super Stageplaats uitgereikt.

 

NexTecH Scholarships

Tijdens het evenement werden eveneens de NexTecH Scholar-

ships door Astrid Kee en Bert Bult uitgereikt. Elk jaar kent Nex-

TecH Scholarships toe, elk ter waarde van € 8.400 gedurende 

een studieperiode van vier jaar. Ze zijn voor Havo- of VWO-scho-

lieren die een profi elwerkstuk hebben gemaakt op het gebied 

van techniek en het bestuur van NexTecH door middel van een 

motivatiebrief hebben overtuigd. 

Geslaagd en sfeervol event

De Innovation Award ZHZ is een gezamenlijk initiatief van Werk-

gevers Drechtsteden en Port of BUSINESS en mag zich inmid-

dels verheugen in een breed draagvlak bij bedrijven, instellingen 

en de regionale en lokale overheden. Dit komt onder meer tot 

uiting in een divers samengesteld bestuur, een deskundige jury, 

een collectief van kennispartners en een ervaren Raad van Toe-

zicht. De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagd en sfeer-

vol event. Naast dat innovatieve bedrijven en jong talent uit de 

regio in de spotlights stonden was er tijdens een culinair spek-

takel ook volop gelegenheid om te netwerken.

Ne  cs wint Innova  on Award ZHZ 2018

TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN

De winnaar van de Innovation Award ZHZ 2018 is Netics - The Innovation 
Engineers. Dit werd bekend tijdens de lustrum uitreiking van de Innovation 
Award ZHZ op woensdag 6 juni bij het Van der Valk Hotel ARA in Zwijndrecht.
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Het warme weer werkte ook goed mee. Geen regen en zeker niet 

te koud. Gelukkig kon je met koude drankjes beginnen en ook op 

de baan werd voor het nodige vocht gezorgd.

Na de prettige ontvangst bij Crayestein Golf werd ik ingedeeld bij 

notabene een Papendrechtse ondernemer die ik nog niet eerder 

had gesproken. We hadden een geanimeerde flight. Af en toe was 

ik in staat mooie ballen te slaan, maar mijn flightgenoot deed het 

zeker fantastisch. Dat bleek wel bij de einduitslag: hij (Jean-Paul) 

werd de winnaar. Op de baan hadden we goede gesprekken en 

achteraf tijdens de borrel en BBQ (salades, broodjes en uiteraard 

goed vlees) ook ruimschoots gelegenheid goede gesprekken te 

voeren en met elkaar te netwerken. Dank aan de organisatie en 

mij betreft volgend jaar zeker weer. En, er kunnen nog zeker meer 

mensen bij de volgende keer.

WD Golf- en BBQevent
op 20 juni

Peter Deege
Drechtsteden
Accountants

TERUGBLIK BIJEENKOMSTEN

Een prettige verrassing de aankondiging van het golfevent van WD. Dat was mijn eerste ge-
dachte en dus schreef ik mij in voor deze middag/avond. En het werd ook een mooi event.

Wilt u ook in het oog springen in de Slagkracht? We bieden u daar graag 

alle gelegenheid toe. Dit is nu nog extra aantrekkelijk aangezien we tegen-

woordig verspreid worden naar alle geadresseerden van de Drechtsteden 

Business.

Naast de vaste rubrieken: terugblik op de bijeenkomsten,  informatie uit 

de Drechtsteden, etc. hebben we ook ruimte voor het plaatsen van ad-

vertenties van onze leden. Slagkracht heeft een uitgave van 7500 stuks 

per editie en wordt gelezen door alle geadresseerden van de Drechtsteden 

Business waaronder ook de WD leden, bestuurders, Kamer van Koophan-

del en andere relevante (werkgevers)organisaties uit deze regio. Indien u 

in alle vier de edities een advertentie plaatst krijgt u 10% korting op het 

totaalbedrag. U heeft al een advertentie voor €139,-  

 

Voor plaatsing van een banner op de website heeft u de mogelijkheid om 

per maand, kwartaal of jaar te adverteren. Kijk ook op www.werkgevers-

drechtsteden.nl/pagina/ adverteren. 

Neem contact op met het secretariaat en wij verschaffen u alle informatie 

078-6390033 of wd@werkgeversdrechtsteden.nl.

Spring in het oog met Slagkracht
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Er is een snelle toename te zien van het aantal bedrijven dat 

kampt met belemmeringen voor de productie als gevolg van te-

korten. Als zich ergens een spanningsveld aandient, is het wel 

in de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt en haar context is dyna-

mischer dan ooit. De berichten in de media volgen elkaar in rap 

tempo op. Flexibilisering bereikt een hoogtepunt. Meer ZZP’ers 

dan ooit. Ouderen komen steeds moeilijker aan het werk. Tech-

nologische ontwikkelingen zorgen voor minder aanbod van 

werk. Robots die samen gaan werken met mensen. Of juist an-

dersom? Sommige beroepen dreigen uit te sterven, maar er zijn 

ook legio lijstjes van zogenaamde "beroepen van de toekomst". 

Een sociaal zekerheidsstelsel dat nog altijd gebaseerd is op een 

(fulltime) loondienstverband. Het sluit niet langer aan bij alle 

gevarieerde, hybride en flexibele constructies. Kortom een drei-

gende situatie die vraagt om oplossingen om de arbeidsmarkt 

weer goed te laten werken en het sociaal en ondernemend be-

drijfsleven weer tot volle wasdom te laten komen. 

Hoogleraar Ton Wilthagen zal u vooral de samenhang schetsen 

tussen de conjunctuur van de economie en de arbeidsmarkt. 

Pieter van den Brink laat zien waar u als werkgevers door de 

tijden heen allemaal mee te maken heeft gekregen waar het de 

rechten en plichten t.a.v. dienstverbanden met uw werknemers 

betreft. Hij geeft u tips en triggers om hier goed doorheen te 

laveren. Trots zijn we dat Yuri van Geest vanuit de visie van Sin-

gularity University  bereid is om ons te komen vertellen over zijn 

opvattingen m.b.t. het binden en boeien van personeel. Afslui-

ting van het ochtend programma is een discussie tussen bedrij-

ven en jonge starters en leerlingen op de arbeidsmarkt over hun 

verwachtingen en opvattingen t.o.v. elkaar. Op welke manier 

worden jongelui geboeid door een werkgever en vice versa.   

In de middag hebben we een heel bijzondere spreker waar ik 

erg door geraakt was toen ik zijn verhaal hoorde. Jaap Bressers 

belandde op 21 jarige leeftijd in een rolstoel na een duikongeluk. 

Hij zet mensen met humor en emotie aan het denken over hun 

eigen toegevoegde waarde, kracht en mogelijkheden aan de 

hand van zijn eigen levensverhaal.

Daarnaast is de Industriedag vooral bedoeld om nuttige contac-

ten te leggen en aan te halen. Een dagje plezierige ontspanning 

al varend door de Zuid Hollandse wateren. 

Op 4 oktober kunnen we vanaf 8.45 uur boarden. Zorg dat u 

op tijd aanwezig bent. De uitnodiging heeft u als het goed is al 

ontvangen. Als u het leuk vindt om geïnteresseerde bedrijven 

mee te nemen, contact dan even het secretariaat over de mo-

gelijkheden.  Ik kijk uit naar uw aanmelding.

Bent u erbij op 4 oktober op de Jules Verne?

Barbara Keuzenkamp 
Secretaris

INDUSTRIEDAG

Dit jaar staat de arbeidsmarkt centraal. De economie draait op volle kracht en 
zit duidelijk in een fase van hoogconjunctuur.
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Werkgevers Drechtsteden, het ICT bedrijfsleven en HBO Drecht-

steden trekken daarom gezamenlijk op om naast Gorinchem ook 

in Dordrecht met groepen ICT scholing van start te gaan om in de 

groeiende vraag te kunnen voorzien. Enerzijds zijn er veel moeilijk 

in te vullen vacatures op hbo-niveau en anderzijds wordt de vraag 

naar (nieuwe) competentie-ontwikkeling bij zittend personeel 

breed herkend. Met deze opleiding haal je ambitieus talent bin-

nen dat direct productief is voor je organisatie en zich daarnaast 

stevig ontwikkelt met het volgen van een duale ICT opleiding bij 

HBO Drechtsteden.

 

HBO Drechtsteden is vorig jaar met succes gestart in Gorinchem 

met de 2-jarige ICT opleiding op hbo-niveau met 30 studenten. 

Ook in september 2018 werken we nauw met het bedrijfsleven 

samen om een nieuwe groep van 30 studenten te kunnen laten 

starten. Deels gaat het om schoolverlaters mbxqo ICT die werken 

& leren willen combineren en deels om zittend personeel dat naar 

een hbo-niveau wil doorgroeien.

 

Start september in Gorinchem en januari in Dordrecht!

Doel is om - naast lesplaats Gorinchem - begin 2019 ook in Dor-

drecht te starten en wel op woensdag 16 januari 2019. Er zijn 2 

uitstroomrichtingen: Software development en Netwerk- en sys-

teembeheer.

Kandidaten kunnen zich nu al aanmelden via de website. 

Vermelding van uw bedrijf op de website 

Op de site van HBO Drechtsteden staan nu 43 bedrijven vermeld 

die met deze opleiding in vacatures willen voorzien en/of huidig 

personeel willen scholen.

Staat uw bedrijf er nog niet bij en wilt u ook worden vermeld? 

Stuur een e-mail aan pbalde@hbodrechtsteden.nl.      

 

Interesse en wilt u meer weten?

Neem dan contact op voor het maken van een afspraak met Peter 

Baldé, pbalde@hbodrechtsteden.nl.  

 

Opleidingsinformatie op de website: https://www.hbodrechtste-

den.nl/bedrijven-zoeken-nieuwe-medewerkers-ict.

 

Namens Werkgevers Drechtsteden, Wico van Helden

Namens HBO Drechtsteden, Peter Baldé

Vanaf vandaag gaat de organisatie verder als Confed Dordrecht 

en is daarmee de derde vestiging van Confed BV. De gelijktijdig 

nieuw aangestelde CEO van Confed hoopt hiermee ook inclusief 

ondernemen in Nederland meer op de kaart te zetten. Assembly-

Partner is trots hiervan deel uit te kunnen maken.

De marktpositie van de Confed Group in Amersfoort wordt aan-

zienlijk verstevigd door de overname van het Dordtse Assembly-

Partner BV. De twee elektronicabedrijven gaan verder onder naam 

Confed Systems. Peter Hobbelen (54) – eigenaar van Assembly-

Partner – is aangesteld als CEO. Hobbelen heeft als missie het 

inclusief ondernemerschap te versterken door een netwerk van 

sociale ondernemingen te vormen binnen de internationale maak-

industrie.

De overname schept wendbaarheid en flexibiliteit. Zo biedt het 

huidige klanten en potentieel een total cost of ownership aan, een 

one-stop-shop waar de complete keten van productontwikkeling 

tot en met het testen wordt geleverd. Confed Dordrecht is de der-

de vestiging van Confed, naast de vestigingen in Amersfoort en 

Slowakije, wat een krachtige positie in de markt oplevert.

HBO Drechtsteden en Werkgevers Drechtsteden trek-
ken samen op met Drechtstedelijk HBO ICT onderwijs

AssemblyPartner wordt
Confed Dordrecht

NIEUWS VAN DE LEDEN 

Om de regio economisch aantrekkelijk en relevant te houden is een goede mix van
middelbaar en hoger beroepsonderwijs een noodzaak.

Het Dordtse elektronica- en assemblagebedrijf AssemblyPartner is al jaren een
belangrijke sociale onderneming in Dordrecht en omstreken.
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Toekoms  ge uitdagingen volgens
woningcorpora  e Trivire te Dordrecht

NIEUWS VAN DE LEDEN 

Trivire is een woningcorporatie uit Dordrecht die van betekenis 

wil zijn voor mensen. Dit doet zij door zich dagelijks in te zetten 

voor mensen met een lager inkomen die niet zelfstandig in hun 

huisvesting kunnen voorzien. Trivire zorgt voor voldoende betaal-

bare woningen in schone en veilige wijken, zodat ook zij een thuis 

hebben. 

Trivire verhuurt ruim 14.000 woningen in Dordrecht, Zwijndrecht 

en Hendrik-Ido-Ambacht en is daarmee de grootste woningeige-

naar en woningverhuurder in Zuid-Holland-Zuid. We vroegen Tin-

ka van Rood, bestuurder van Trivire, wat volgens haar de grootste 

uitdagingen zijn op het gebied van wonen voor de toekomst.

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen van de 

corpora  esector?

“De sector staat voor een aantal grote uitdagingen Allereerst is 

daar de verduurzamingsopgave en de transitie naar een gasloze 

gebouwde omgeving. Dit vraagt om grote investeringen en soms 

ingrijpende maatregelen voor onze huurders. Deze uitdaging 

wordt overigens nog groter wanneer we kijken naar de andere op-

gave waar we als woningcorporaties voor staan, namelijk ervoor 

zorgen dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn en 

blijven voor onze primaire doelgroep. 

Bovenop deze uitdagingen neemt ook de huisvestingsvraag van 

kwetsbare groepen in reguliere sociale huurwoningen toe. Dit 

heeft effect op de leefbaarheid in wijken en ook daarvan wordt 

een rol van ons als corporatie verwacht. 

Mooie uitdagingen waar we als Trivire heel graag een bijdrage aan 

willen en ook moeten leveren, maar waarvan we ons ook soms 

afvragen hoe we dit alles moeten gaan realiseren. Al deze uitda-

gingen vragen namelijk om voldoende beschikbaar vermogen in 

de sector en dat kent nu eenmaal zijn grenzen.”

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen op het 

gebied van wonen in de Drechtsteden? 

“In de Drechtsteden vormen dezelfde thema’s de grote uitdagin-

gen, maar dan in een speelveld met de focus op een groeistrategie 

voor dure huur- en koopwoningen. De beschikbaarheid van vol-

doende sociale huurwoningen komt hierdoor onder druk te staan, 

terwijl de verwachting vanuit het regionale woningmarktonder-

zoek is dat de vraag naar sociale huurwoningen de komende 15 

jaar alleen maar toeneemt. Trivire zet in op een krachtige en on-

gedeelde stad, met sterke en gedifferentieerde wijken. Binnen de 

kaders van de groeistrategie voor de regio Drechtsteden willen we 

daarom graag een bijdrage leveren aan de nieuwbouw van sociale 

huurwoningen op nieuwe bouwlocaties.”

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen voor de 

organisa  e Trivire?

“Als Trivire is het onze taak om steeds verstandige afwegingen te 

maken in de verduurzamingsopgave, waarbij we de betaalbaar-

heid van woningen niet uit het oog verliezen. We kunnen ons geld 

maar één keer uitgeven en daarom moeten we steeds de meest 

effectieve investeringen doen. Dit betekent voor wat betreft de 

verduurzamingsopgave, dat we onze woningen gaan verduur-

zamen tot ongeveer energielabel B en dat we op termijn zoveel 

mogelijk woningen aansluiten op een warmtenet. Daarbij is het 

voor ons belangrijk dat de energiebesparende maatregelen die we 

nemen vooral ten goede komen van onze huurders: zij moeten het 

voordeel van de maatregelen gaan ervaren in hun portemonnee. 

Met elkaar leveren we een bijdrage aan de toekomst: een beter 

milieu en een fi jn thuis voor onze huurders.”

Doet Trivire dit alleen? Nee, absoluut niet. Tinka zegt hierover: “Bij 

praktisch alle uitdagingen waar we als sector voor staan, zoeken we 

als Trivire de samenwerking op met collega-corporaties, gemeenten 

en maatschappelijke partners. Met elkaar kunnen we een sterke aan-

pak ontwikkelen, die het belang van de sector, de regio, de gemeen-

ten en de huurders met elkaar verbindt. Samen staan we sterker dan 

alleen en dat maakt dat we de uitdagingen waar we voor staan vol 

vertrouwen tegemoet treden.”

Tinka van Rood 
Trivire
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Beide producten uit de stal van Microsoft en die voor een goe-

de inrichting binnen de bedrijfsvoering veel kennis en dus spe-

cialisme vragen. Kijkend naar de regio Drechtsteden, maar ook 

daarbuiten, dan zijn er weinig echte specialisten op dat vlak te 

vinden, terwijl als je alles uit Offi ce 365 en SharePoint wilt halen 

dat beslist nodig is.

Het gezegde ‘je kunt niet overal goed in zijn’ kwam meer en meer 

bij ons binnen. Gestimuleerd door de projecten waar wij in zitten 

en door steeds specifi ekere klantvragen, raakten wij ervan over-

tuigd dat het anders moest. Inmiddels zijn wij een jaar verder en 

zijn de resultaten zichtbaar. De markt weet I4-YOU te vinden en 

het team van consultants en ontwikkelaars breidt zich gestaag 

uit. Ondanks dat er veel bij klanten op locatie wordt gewerkt, was 

meer kantoorruimte nodig. Door het verkrijgen van het naastgele-

gen pand kon ook daarin worden voorzien. Na enige verbouwing 

opereert I4-YOU nu vanuit een prachtig pand aan de rand van het 

water van de Oude Maas.

Voor ondernemers betekent het, dat gespecialiseerde kennis over 

en ruime ervaring met Offi ce 365 en SharePoint binnen de regio 

Drechtsteden te vinden is. Dat is praktisch, aangezien Microsoft 

in rap tempo beide producten doorontwikkelt en er maandelijks 

belangrijke updates plaatsvinden. Daarnaast heeft I4-YOU nog 

een aantal kant-en-klare oplossingen in huis waarover we u graag 

meer vertellen.

Vrijdagmiddag 28 september is er een walk-in bij I4-YOU; er kan 

dan nader kennis worden gemaakt met het I4-YOU team alsook 

een kijkje worden genomen in het prachtige pand aan de Maas-

boulevard 84-86 in Zwijndrecht.

Groei door nog meer
specialisa  e

NIEUWS VAN DE LEDEN 

Na als algemeen IT-dienstverlener te zijn gestart, heeft I4-YOU Business Solutions medio 
vorig jaar het roer drastisch omgegooid en zich als Microsoft Gold Partner volledig ge-
richt op Offi ce 365 en SharePoint.

Peter de Graaf
Huibert Jan de Hek
I4-YOU Business 
Solu  ons
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NIEUWS VAN DE LEDEN 

Van den Berg: ”Maar waar moeten ondernemers dan hun pro-

blemen kwijt? Werkgevers in de Drechtsteden vroegen gemeen-

ten om een aanspreekpunt. Dat kwam er wel maar er bleven 

nog een hoop vragen liggen. Ik ben in deze dienstverlening 

gestapt. Als er nu ingebroken wordt informeert de particulier 

beveiliger niet alleen de politie, maar de volgende morgen ook 

ons als parkmanager van het betreffende bedrijventerrein. Wij 

horen en zien dus veel en weten wat er speelt.” 

ParkTrust coördineert veel meer voor de ondernemers. Van den 

Berg: “Denk aan activiteiten als het verbeteren van verkeers-

voorzieningen, bewegwijzering, groenvoorziening, afvalinza-

meling, verlichting, schoonmaak, onderhoud, brandveiligheid, 

graffi tiverwijdering en het vergroten van de veiligheid door bij-

voorbeeld extra surveillance, hekwerken en camerabewaking. 

We helpen de ondernemers van bedrijventerreinen deze zaken 

te fi nancieren vanuit zogenaamde BIZ-bijdragen.”

BIZ-bijdragen helpen bedrijven

De directeur van ParkTrust legt uitgebreid uit hoe het systeem 

van BIZ-gelden werkt  (BIZ=Bedrijven Investeringszone). “Op 

een bedrijventerrein waar bijvoorbeeld 120 bedrijven zijn 

gevestigd moet minimaal de helft reageren op een voorstel van 

initiatief nemende ondernemers zelf voor een BIZ-plan. Van de 

60 respondenten moeten er minimaal 40 (2/3) voor het plan 

zijn, om een Bedrijven Investeringszone te kunnen starten. De 

gemeente organiseert de raadpleging en int later de bijdragen 

van alle bedrijven via de WOZ heffi ngen, tegenstemmers kun-

nen zich dus niet onttrekken. Het is een wettelijke regeling die 

fi nanciële middelen oplevert waaruit de plannen gerealiseerd 

worden op het bedrijventerrein. De bedrijven vormen met el-

kaar een BIZ-bestuur als vereniging of stichting. Wij faciliteren 

dit proces voor de bedrijven. We ontvangen geen fee, zitten 

nergens tussen, zijn onafhankelijk en werken op basis van 

uurtje factuurtje.”

Kansen

Met trots vertelt Ad van den Berg dat ParkTrust in Zuid-Holland 

al op ongeveer 50 terreinen parkmanager is, waarvan er een 

aantal in de Drechtsteden zijn gelegen. Zoals in Zwijndrecht, 

Dordrecht, Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam. Het gro-

te voordeel is dat er ook een overleg structuur ontstaat waar-

door het voor gemeenten veel makkelijker praten is met een ver-

tegenwoordiging van bedrijven. De Provincie Zuid-Holland heeft 

serieus geld beschikbaar om voor 2020 in totaal 250 bedrijven-

terreinen te vergroenen. Van den Berg : ”Maar bedrijven moeten 

zich dan wel verenigen en deze mogelijkheden aangrijpen. We 

hebben daar veel ervaring in en helpen graag bedrijventerreinen 

groener te worden.”

Conciërge

Van den Berg: “Wij hebben voor 28 bedrijventerreinen de came-

ra’s in beheer en werken samen met alle particuliere beveiligers 

die op de Bedrijven Investeringszones worden ingehuurd. Ook 

die beveiligers worden dus betaald uit de BIZ-bijdragen. Onze 

meerwaarde is dat we alle ondernemers kennen en dus mak-

kelijk contact leggen. Dus als een bedrijf tijdelijk extra parkeer-

ruimte nodig heeft bel ik makkelijk een collega ondernemer die 

wat vierkante meters over heeft. We zijn Haarlemmerolie en 

spelen de rol van een conciërge op een school. Als die er niet is 

grijpt iedereen mis bij het kopieerapparaat als het papier op is.”

ParkTrust vult gat in het beheer van
bedrijventerreinen

Als voormalig politieman merkte Ad van den Berg in 2005, dat surveilleren op 
bedrijventerreinen al lang geen prioriteit meer had. Boeven vangen is de kern-
taak. De overheid maakte ook een terugtrekkende beweging op het gebied van 
schoon, heel en veilig. 

Ad van den Berg 
ParkTrust
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NIEUWS VAN DE LEDEN 

In teams van acht gaan zij steeds tien dagen een challenge 

aan van één van de bedrijven, onder de vlag van de Economic 

Development Board (EDB). De EDB en deelnemende bedrijven 

streven naar uitbreiding met bedrijven uit de hele regio. Royal 

IHC, Oceanco en Bolidt zijn bijvoorbeeld al concreet bezig met 

het formuleren van challenges. 

De eerste challenge kwam vanuit Heerema. De young profes-

sionals werden uitgedaagd een duurzame toekomst voor de 

viskweek te onderzoeken. In tien dagen tijd ontwikkelde het 

team een model waarmee de ideale geografi sche locatie van 

de Aquabarge (het fi sh farm concept van Heerema) kan worden 

berekend, rekening houdend met onder andere energieverbruik, 

watertemperatuur en logistieke toegankelijkheid. Het jonge 

talent wist Heerema te verrassen en te inspireren. Ook de an-

dere bedrijven waren vol lof, mede door wat het team buiten de 

inhoudelijke challenge heeft geleerd. Tijdens de challenge zien 

en ervaren zij namelijk de bedrijfsculturen en processen van de 

anderen van dichtbij. Dit levert lessen op die zij (nog) niet in hun 

eigen bedrijf hadden geleerd.

Na een succesvolle pilot is direct gestart met de tweede chal-

lenge: ontwikkel een concept voor een incubation center op 

Campus Leerpark/Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Voor 

deze challenge sluiten ook young professionals vanuit overheid 

en onderwijs aan, aangezien de challenge vanuit de bedrijven 

naadloos aansluit op de bestaande ambities op de Campus. 

De Economic Development Board merkt dat de sterke start 

heeft gezorgd voor een stroomversnelling binnen het project. 

Onlangs kreeg de EDB een eervolle vermelding tijdens de Inno-

vation Award ZHZ voor het initiatief en de zichtbaarheid van de 

eerste challenge. Ook de fi lmpjes die de EDB van de challeng-

es naar buiten bvrengt zorgen voor de nodige aandacht. Joost 

Weeda, secretaris EDB: “We merken dat steeds meer bedrijven 

mee willen doen vanuit intrinsieke motivatie. Dit zien we ook in 

aanloop naar het Young Professionals event op 13 september 

2018 waar bedrijven elkaar ontmoeten met het oog op technol-

ogische innovaties. In de Drechtsteden pakken we uitdagingen 

gezamenlijk aan met bedrijven, onderwijs en overheid. Op naar 

de volgende challenge!”

Ook meedoen? Neem contact op met EDB projectmanager 

Marit van Heugten heugten@edbdrechtcities.nl

Bedrijven vinden aanslui  ng bij
Drecht Ci  es Young Professionals

Fokker Technologies (onderdeel van GKN Aerospace), Damen Shipyards 
Group, Koninklijke Boskalis Westminster en Heerema Fabrication Group gaven 
op 6 april 2018 offi cieel het startsein voor samenwerking op het gebied van 
het binden en boeien van jong talent aan de Drechtsteden, de regio waar deze 
bedrijven zijn gevestigd. Het project brengt young professionals van de 
bedrijven bij elkaar. 
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GEBRDEKONING.NL
Aanpakker van land en water

BUITENGEWOON AANNEMER
Aannemersbedrijf Gebr. De Koning B.V. 
Scheepvaartweg 1, 3356LL Papendrecht

"Gebr. De Koning is trots op ons oer-Hollandse landschap"

Gebr. de Koning is niet zomaar een aannemer, maar een aanpakker van pro-
jecten in de grond-, weg- en waterbouw met een rijke geschiedenis die zijn 
oorsprong heeft in de Drechtsteden.

NIEUWE LEDEN

Gebr. De Koning
“Een aannemer met een rijke historie”

Een geschiedenis die ook altijd verbonden is geweest met activi-

teiten op de grens van land en water. Want de eerste bronnen die 

dateren van rond 1680 vertellen van het voorgeslacht De Koning 

die de kost verdienden met het verhandelen van griendhout in het 

gebied tussen Papendrecht en Sliedrecht.

Rond 1900 werden de bakens verzet naar het Oosteind in 

Papendrecht waar door Ph. de Koning een hoep- en mandenma-

kerij werd gestart.

In 1962 werd een eerste heistelling aangeschaft. Vanaf eind ja-

ren zestig werden de projecten in hoofdaanneming aangenomen 

waarbij steeds vaker, naast het heiwerk, ook kunstwerken in hout, 

beton en staal werden uitgevoerd.

In 1978 werd Gebr. de Koning opgericht. Er is altijd veel geïnves-

teerd in eigen materieel, wat onder andere geresulteerd heeft in 

een groot machinepark en een ruime hoeveelheid damwand.

In 2011 verhuisde Gebr. De Koning naar de huidige locatie, waar 

het kantoor te vinden is, het magazijn, een loods voor het vervaar-

digen van staalconstructies, een loods voor onderhoud aan eigen 

materieel, en een timmerwerkplaats voor de vervaardiging van 

prefab betonnen elementen.

Scheepvaartweg 1

3356LL Papendrecht

T    078 644 26 44

M   06 11 23 70 43

e.huijzer@gebrdekoning.nl

www.gebrdekoning.nl

Erik Huijzer
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De sluisdeuren van het Panamakanaal, de Borssele transformatorplatformen, 
de enorme spoorbrug over de A6 bij Muiderberg - in Nederland en ver over 
de grenzen bedenkt Iv technische oplossingen voor vraagstukken van iedere 
omvang en complexiteit. 

Iv-Groep
"Ingenieurs met passie voor techniek"

Dit doen wij binnen de sectoren Infra, Industrie, Installatietech-

niek, Handling, Maritiem, Offshore & Energie en Water. In negen 

kantoren wereldwijd. We zijn gek op technische uitdagingen en 

vertalen met onze specialistische kennis zelfs de meest moeilijke 

vraagstukken naar maakbare oplossingen.

Met ruim 700 medewerkers en negen divisies, die elk specialist 

zijn binnen een specifi eke sector, behoort Iv inmiddels tot de 

top 10 van Nederlandse ingenieursbureaus. Onze divisies weten 

exact wat er speelt binnen hun specifi eke markt en snappen de 

vraag achter de vraag. Het gevoel van kleine tot middelgrote be-

drijven met korte lijntjes en weinig managementlagen, maar dan 

wel met het voordeel van een grote professionele organisatie die 

we gezamenlijk vormen. Dat is hoe Iv georganiseerd is: een speci-

alist voor iedere markt.

Noordhoek 37

3351 LD  Papendrecht

T:  088 9433200

M: 06 53353475

r.a.vanbodegraven@iv-infra.nl

www.iv-groep.nl

Rob van Bodegraven

NIEUWE LEDEN

Iv-Groep
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De nieuwe Zwijndrechtse wethouder Economie, Tycho Jansen, wil de komen-
de maanden veel ondernemers ontmoeten, zien wat ze bindt aan Zwijndrecht 
en horen welke kansen ze zien.

"Ik heb honderden ondernemers gesproken en eigenlijk zijn ze allemaal bereid 
om iets te betekenen voor kwetsbare mensen. Maar ja, voor wie en wanneer?

NIEUWS UIT DE DRECHTSTEDEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen,
maar dan ANDERS

'Ingeze  e koers voortze  en'

Dat zijn de vragen die wij met stichting ANDERS beantwoorden. 

Wij maken maatschappelijk verantwoord en betrokken onderne-

merschap écht concreet en tastbaar." zegt initiatiefnemer Robert 

de Heer die eind 2015 stichting ANDERS oprichtte. Inmiddels zijn 

al ruim tweehonderd ondernemers uit de Drechtsteden aangeslo-

ten bij de stichting, die verder louter met vrijwilligers werkt .

Waarom ondernemers?

"Ik kom zelf uit een ondernemersgezin en ik realiseer me dat 

ondernemers heel de week met passie en bevlogenheid aan het 

werk zijn," gaat Robert verder. "Tegelijkertijd is er ook de wens om 

van betekenis te zijn in de lokale samenleving. Maar je kunt niet 

van ondernemers verwachten dat ze op vrijdagmiddag google af-

speuren naar een lokale nood. Toch is de bereidheid om mee te 

denken vanuit eigen product/dienst/talent er eigenlijk altijd. Wij 

brengen de nood en die bereidheid bij elkaar wanneer hulpvragers 

hier aantoonbaar zelf geen middelen en netwerk voor hebben."

Kun je wat voorbeelden geven?

"We hebben al legio hulpvragen verbonden aan ondernemers. 

Accountants die iemand helpen om schulden in kaart te brengen 

en onder controle te houden. Schilders die een woning leefbaar 

maken, zodat de bewoonster thuis weer mensen durft uit te no-

digen. Kapperszaken die moeders die zijn aangewezen op de 

voedselbank knippen. Een loodgieter die zorgt dat een gezin weer 

kan douchen na een lekkage. En ga zo maar door. Hoe breder en 

groter het netwerk, hoe meer er mogelijk is. Iedereen is dus van 

harte welkom!"

Waarom zou een ondernemer mee moeten doen?

"Onze slogan is 'geven maakt rijk'. Er is namelijk nog nooit iemand 

arm geworden door te geven. Sterker nog, het verrijkt je als mens 

en als ondernemer wanneer je lokaal het verschil voor iemand 

kunt maken. Daar worden we allemaal beter van en de wereld een 

stukje mooier. We hopen dan ook, dat we de komende jaren nog 

veel meer ondernemers mogen verwelkomen. Samen maken we 

de Drechtsteden nóg mooier."

Meer informatie over de stichting en de mogelijkheid om betrok-

ken te worden op www.stichtinganders.nl.

 "In de afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in onze con-

tacten met ondernemers en dat blijven we doen. De relaties met 

ondernemend Zwijndrecht zijn er, het netwerk functioneert. Ik zet 

de samenwerking met onze ondernemers graag voort. We heb-

ben een succesvol ondernemersfonds, prachtige bedrijven en er 

liggen voldoende kansen. Aan ons de taak om te faciliteren en ver-

bindingen goed te onderhouden, zodat we dienstbaar aan elkaar 

kunnen zijn", aldus wethouder Jansen. 

Tycho Jansen (42 jaar), woonachtig in Papendrecht, 

werkte hiervoor als raadsgriffi er in de gemeente Reimer-

swaal. Daarnaast bekleedt hij diverse bestuurlijke func-

ties binnen maatschappelijke organisaties. Naast Econ-

omie heeft hij onder andere ook fi nanciën, armoede, 

binnenvaart en dienstverlening in zijn portefeuille. 
Wethouder 
Tycho Jansen

www.zwijndrecht.nl/
ondernemen 
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Focus op resultaat

Samen met ondernemers werkt de gemeente aan de uitvoering 

van de Economische Agenda 2017/2020. In deze agenda staan 

vier thema's centraal: bereikbaarheid, energietransitie, binnen-

vaart en onderwijs / arbeidsmarkt. "Deze vier pijlers zijn sterk, 

bewust gekozen en focussen op resultaat. Ook zijn ze verbonden 

aan elkaar, zoals het verbeteren van de match tussen het bedrijfs-

leven, en dan met name ook de binnenvaart, en het onderwijs. Het 

Binnenvaart Centre of Excellence in Zwijndrecht is zo'n goed voor-

beeld van samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellin-

gen. Dit is niet alleen voor Zwijndrecht, maar voor de hele regio 

belangrijk. We kijken bij onze ideeën en acties daarom verder dan 

onze gemeentegrenzen en zoeken nadrukkelijk de samenwerking 

op met onze regionale partners", aldus Jansen. 

Dé ideale loca  e

Zwijndrecht wil optimaal profi teren van de aantrekkende econo-

mie. Een goed functionerend vestigingsklimaat hoort daarbij. De 

wethouder: "Zwijndrecht telt maar liefst zeven bedrijventerreinen 

en die moeten we aantrekkelijk houden. We knappen op waar no-

dig en investeren in bereikbaarheid." 

Eén van de succesvolle terreinen is Bakestein, met een directe 

aansluiting op de A16. Bedrijventerrein Groote Lindt is de ideale 

locatie voor maritieme en industriële bedrijven die willen investe-

ren en innoveren. Het terrein heeft een open verbinding naar zee, 

naar de Rotterdamse haven en het achterland. 

Bent u geïnteresseerd om zich te vestigen in Zwijndrecht? Of ziet 

u een kans voor Zwijndrecht? Neem contact op met onze ac-

countmanagers: Gerard Keuzenkamp, Caroline Oster en Bert van 

Hemert. Zij hebben alle kennis in huis en begeleiden en adviseren 

u graag verder. 

NIEUWS UIT DE DRECHTSTEDEN

INSTAPKLAAR
AVONTUUR

DISCOVERY SPORT URBAN SERIES

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

TĲDELĲK TOT € 5.500 VOORDEEL* 

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



Maar liefst 133 matches leverde de eerste Beursvloer Dordrecht vorig jaar op. 
Zo’n honderd Dordtse bedrijven, stichtingen, sociaal ondernemers, verenigin-
gen en burgerinitiatieven gingen - na de slag van burgemeester Kolff op de 
traditionele gong - met elkaar de beursvloer op. Een inspirerende avond waar 
vraag en aanbod samen kwamen met als doel bij te dragen aan een betere 
samenleving.

Inschrijving beursvloer Dordrecht gestart
Ook uw maatschappelijke impact vergroten?

Het event wordt georganiseerd door de Stichting Maatschappe-

lijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht. Deze stichting faciliteert 

mensen en organisaties met goede ideeën voor maatschappelijke 

vernieuwingen. En ondersteunt initiatieven die de eigen kracht en 

het welzijn van Dordtse bewoners vergroten. Dit door de beschik-

bare kracht, het netwerk, de expertise en middelen van het Dordt-

se bedrijfsleven in te zetten.

Maatschappelijk ondernemen

Aanjagers Mariska Wagner en Jan-Dirk Costeris zijn dan ook trots 

op het resultaat van 2017. Desalniettemin zetten ze komende 

beursvloer in op nog meer matches. ‘Eigenlijk zou elke onderne-

ming in Dordrecht aanwezig moeten zijn’, claimt Wagner. ‘Het is 

de ideale manier om de mogelijkheden die je in huis hebt, in te 

zetten om je MBO-doelstellingen te behalen. Op de beursvloer 

wordt gehandeld met gesloten beurs. Het aanbod bestaat uit 

menskracht, materialen, expertise of netwerk. De maatschappe-

lijke organisaties komen met leuke tegenprestaties.’ 

Zo is ook drukkerij Dekkers Van Gerwen dit jaar weer aanwezig. 

‘Wij nemen graag deel aan de Beursvloer’, vertelt Sales en Traffi c-

medewerker Dave Ringeling. ‘Dekkers Van Gerwen is een drukkerij 

met een gezicht. Dat is onze trots en kracht. De Beursvloer is de 

perfecte mogelijkheid om te laten zien waar wij voor staan. Heel 

leuk om, soms met een kleine inzet, veel verschil te maken voor 

een organisatie. Zo staan wij op de plek waar we willen staan: 

midden in de maatschappij en tussen de mensen. Het MVO-beleid 

dat klanten van ons willen zien. En we houden er leuke, nieuwe 

relaties aan over’.

Voorbeelden matches

Bij de vraag waar je dan aan moet denken, komen Wagner en 

Costeris direct met voorbeelden. Zo kan een bedrijf materiaal 

als laptops beschikbaar stellen. In ruil hiervoor organiseert een 

stichting een workshop voor de personeelsdag. Of de onderne-

ming levert boekhoudkundig advies in ruil voor een inspirerende 

vergaderruimte. 

‘Het feit dat 45 bedrijven en 45 maatschappelijke organisaties in 

één uur komen tot meer dan 133 overeenkomsten zegt al veel 

over wat ze voor elkaar, en dus voor de maatschappij, kunnen be-

tekenen’, concludeert Costeris.

Deelnemen? Schrijf nu in!

Het event is uniek in Dordrecht en dé gelegenheid om te ontmoe-

ten, verbinden en succesvolle matches te maken. Elk bedrijf - on-

geacht omvang, soort of sector - met de wil en ambitie om samen 

te werken aan een betere samenleving is welkom als deelnemer 

op de Beursvloer Dordrecht in november. 

NIEUWS UIT DE DRECHTSTEDEN

Datum

maandag 12 november 2018

19.00 - 21.00 uur

Locatie

Showroom Ames Audi Cen-

trum Dordrecht,  Mijlweg 33, 

Dordrecht

Aanmelden

http://stichtingmbodordrecht.

nl/beursvloer

Meer weten?

Neem dan contact op met 

Mariska Wagner op

 06 20 63 47 73 of via info@

stichtingmbodordrecht.nl

 aan een betere 
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De Drechtsteden hebben met de Groeiagenda 2030 een stevige ambitie 
gelegd op de ontwikkeling van woningen én banen. Dit is nodig om de so-
ciaaleconomische positie van de regio te versterken. De inzet is om 30.000 
extra arbeidsplaatsen te realiseren.

Extra aandacht voor mbo’ers en banen

S  jging aantal vacatures

De grootste groei zit in banen op mbo-niveau: ruim 14.000 banen 

tot 2030. De sectoren kampen nu al met een tekort aan personeel. 

Er is een toename van het aantal vacatures van 44% t.o.v. april 

2017 en die stijging zet door. Ook als straks weer magere jaren 

aanbreken, blijft er behoefte aan mbo'ers op de arbeidsmarkt. 

Omdat het moeilijk is 'te laveren met tegenwind' moeten we nu 

niet alleen inzetten op werken maar ook op scholing. Zodat als de 

markt weer veranderd, mensen flexibeler inzetbaar zijn.

Gezamenlijke regioaanpak

Op initiatief van de gemeente Dordrecht is er met verschillen-

de sectoren, UWV, Sociale Dienst Drechtsteden en Werkgevers 

Drechtsteden overleg geweest hoe deze uitdaging gezamenlijk 

aan te gaan. Dat is door de sectoren waar de vraag en de groei 

het grootst is - zorg en welzijn, transport en logistiek, technische 

installatie, bouw, groot en klein metaal en ICT - met veel enthou-

siasme omarmt. Met als resultaat dat er een gezamenlijke regio-

aanpak is gemaakt.

Onbekendheid groeisectoren 

In de praktijk blijkt dat er veel onbekendheid bij werkenden en 

werkzoekenden is over wat nu de groeisectoren en de beroepen 

daar binnen zijn. Er is een oerwoud van informatie waardoor men-

sen door de bomen het bos niet meer zien. De regioaanpak is 

erop gericht om naast de verschillende banenmarkten en het Leer 

Werkloket, de informatievoorziening slimmer te organiseren voor 

mensen die meer willen weten over functies en mogelijkheden 

binnen of buiten hun sector. 

Website en social media campagne

Dit doen we door een gezamenlijke website en een speciale social 

media campagne te ontwikkelen, waarmee we mensen snel naar 

de juiste instanties en informatie door kunnen verwijzen. Gericht 

op bijvoorbeeld vmbo’ers die een vervolgstudie gaan doen, op er-

varen mbo'ers die van beroep willen veranderen of mensen die 

meer willen weten over carrière mogelijkheden in hun beroep en 

sector. Doel is om mensen op de kansen te wijzen die er zijn. 

Podium werkgevers

Daarbij willen we ook aan werkgevers in de Drechtsteden een 

podium bieden. Vanuit de sectoren en Werkgevers Drechtsteden 

wordt er daarom nagedacht hoe we dit verder vorm kunnen geven 

in activiteiten maar ook in algemene informatie. Heeft u hier idee-

en over of mooie voorbeelden, laat het dan weten aan Erwin Boer, 

e-mail e.boer@drechtsteden.nl.
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DOORGEEFCOLUMN

De Rabobank staat voor het vergroten van het welzijn en de 

welvaart in Nederland. Dit doen we door de economische ver-

dienkracht van ondernemingen te stimuleren en door de zelf-

redzaamheid van de inwoners in ons werkgebied te versterken. 

Wij staan hen gedurende hun levensloop bij met advies en 

middelen op fi nancieel gebied en zetten ons in voor een vitale 

leefomgeving.

 

De arbeidsproductiviteit, het gemiddeld inkomen per huishou-

den en de brede welvaart bevinden zich in de Drechtsteden nu 

nog op een gemiddeld niveau.

 

Het bedrijfsleven in de Drechtsteden is gespecialiseerd in fysie-

ke productie (industrie, bouw) en logistiek (groothandel, trans-

port). De reststromen in deze sectoren bieden perspectief voor 

de circulaire economie. We zouden moeten inzetten op innova-

tie. Door het laten zien van voorbeelden van bedrijven die met 

succes innovatie op gang brengen, het organiseren van  diverse 

netwerkbijeenkomsten voor ondernemers en het op een prak-

tische en laagdrempelige manier onder de aandacht brengen 

van de beschikbare innovatiefondsen en regelingen, hopen we 

zoveel mogelijk ondernemers te stimuleren om werk te maken 

van innovatie. 

 

Rabobank Drechtsteden wil startups en innovatieve onderne-

mers gedurende hun gehele life-cycle toegang bieden tot kapi-

taal, netwerk, kennis en advies. Wij zijn namelijk van mening dat 

regio's waar door en tussen bedrijven volop wordt geïnvesteerd 

in innovatie, dit ook de regio's zijn van de toekomstige economi-

sche groei en werkgelegenheid. Als regio moeten we bijdragen 

aan het bevorderen van de werkgelegenheid en (snel groeiende) 

bedrijven ondersteunen bij het realiseren van hun groeiplannen.

De werkgelegenheid zou meer moeten groeien om jongeren 

aan de Drechtsteden te binden en te boeien. Anders krijg je in 

de toekomst te maken met stagnatie van de bevolkingsontwik-

keling. De bevolking vergrijst en na verloop van tijd gaat het aan-

tal inwoners afnemen. Als gevolg daarvan neemt het draagvlak 

onder voorzieningen af, ontstaat een overschot aan vastgoed, 

raakt de arbeidsmarkt uit evenwicht en komt de leefbaarheid 

onder druk te staan. 

 

Innovatie en werkgelegenheid zijn dus erg belangrijk voor de 

Drechtsteden. Graag gaan wij in gesprek met startups en inno-

vatieve ondernemers. Kom maar op met dat plan!

 

Voor de volgende editie van Slagkracht wil ik het stokje doorge-

ven aan de heer Peter van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur 

van het Albert Schweitzer Ziekenhuis met de vraag te reflec-

teren op het belang van de zorgsector voor de Drechtsteden.

Concurren  ekracht van de Drechtsteden: Vol in-
ze  en op het bevorderen van werkgelegenheid!

“Hoe zie jij de concurrentiekracht van de Drechtsteden in relatie tot de 
metropoolregio?” is de vraag die ik meekreeg in de doorgeefcolumn van 
Peter Vrancken, voorzitter College van Bestuur Da Vinci college. Een erg 
interessante vraag waar ik graag op in ga.

René Kerstens
Direc  evoorzi  er 
Rabobank Drechtsteden



BANCAIRE COLUMN

Expect the unexpected; het bedrijfstestament

Het ene moment geen wolkje aan de lucht, het volgende moment 

navigeren op ruwe zee. Ondernemers zijn heel wat gewend en we-

ten zich vaak prima staande te houden. 

Maar wat nu als een ondernemer door een ernstige persoonlij-

ke kwestie niet langer de kapitein op het schip kan blijven; welke 

invloed heeft dit op de continuïteit en de waarde van de onderne-

ming en welke impact heeft het voor haar stakeholders?

Het onverwacht wegvallen van een ondernemer heeft per defi ni-

tie grote consequenties. Naast een (levens) testament voor het 

privé vermogen van de DGA is het daarom raadzaam om voor de 

onderneming een bedrijfstestament op te stellen. Het doel van dit 

document is het vastleggen van een gewenste structuur in een 

noodscenario. Onderwerpen die van toepassing zijn betreffen: de 

(tijdelijke) aansturing van de onderneming, wie krijgt welke be-

langrijke fi nanciële- en strategische bevoegdheden, het al dan niet 

en onder welke voorwaarden aanbieden van de aandelen buiten 

de familie of juist bedrijfsopvolging binnen de familie. 

Het proces om na te denken en te sparren over de gewenste 

structuur is in veel opzichten belangrijker dan de uitkomst. Een 

bedrijfstestament zorgt voor heldere communicatie en kan hel-

pen om conflicten binnen de onderneming te voorkomen. Vastleg-

ging geschiedt middels een onderhandse akte en het is raadzaam 

om het met enige regelmaat te bespreken met betrokkenen. Op 

deze manier kan er snel en adequaat gereageerd worden in een 

noodscenario en is de kans groter dat de continuïteit van de on-

derneming gewaarborgd blijft. 

Wilt u meer grip krijgen op uw complexe fi nanciële zaken op het 

raakvlak van de ondernemer en zijn of haar onderneming? Wij in-

formeren u graag.

verbinden in ‘t 

Arie van den Herik

Platform 4
Stationsplein 4j

3331 LL  Zwijndrecht
M 06 51508417

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

Projectontwikkeling en Advies 
Arbeidsmarkt, Onderwijs en Zorg

Voordelige productassemblage
is dichterbij dan u denkt

De nieuwe standaard
sociaal, kwalitatief, snel en betrouwbaar

Om als Dordts elektronica assemblage- en 

montagebedrijf te concurreren met het Verre Oosten 

moet je wat in huis hebben. Mogelijkheden zien in 

plaats van beperkingen. Zeker als het gaat om mensen. 

AssemblyPartner doet dat al 35 jaar. En dat betekent 

hoge kwaliteit en lage prijzen voor u en duurzame, 

sociale werkgelegenheid voor onze medewerkers. 

Dat zit dus goed in elkaar. 

Assemblage & montage 

Consultancy

Montage

Sourcing

PCB assemblage

Testen

Nieuwsgierig? 

Kom eens kijken in 

onze productiefaciliteit 

in Dordrecht. 

Bel        078 - 303 35 00 

voor een afspraak.

assemblypartner.nl

Erna Reurink MFP
ABN AMRO 
MeesPierson
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JURIDISCHE COLUMN

In het kader van de platform-economie kondigen zich nieuwe 

flexibele arbeidsvormen aan. Binnen korte tijd hebben de zelf-

standigen zonder personeel (zzp' ers) een belangrijke positie op 

de arbeidsmarkt ingenomen. Enerzijds bejubeld door de politiek 

en anderzijds verguisd. We staan open voor vernieuwingen en 

we willen aan ondernemers de ruimte geven, maar anderzijds 

maken wij ons zorgen over uitbuiting van arbeidskrachten  door 

mensen als zzp'er te laten werken zonder de bescherming van 

het arbeidsrecht te genieten en tegen een tarief dat zo laag is 

dat zij zich niet kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid 

en geen pensioen kunnen opbouwen. Ook het concurrentiena-

deel dat bedrijven ondervinden die zich aan de regels houden, 

omdat andere bedrijven handige constructies gebruiken om 

lonen te drukken en risico's af te wentelen, baart de politiek de 

nodige zorgen. Vaste werknemers, flexwerkers en zzp'ers horen 

op de werkvloer geen concurrenten van elkaar te zijn. Kortom 

de politiek wil alles in één mandje. 

De oplossing is ten onrechte gezocht in de wet DBA. Met deze 

wet is echter geen orde en duidelijkheid geschapen. De wet is 

gekunsteld en een duidelijke achteruitgang van de tot voor kort 

bestaande VAR verklaring, die in de praktijk uitstekend blijkt te 

hebben gewerkt. Een politieke oplossing voor huidige onwerk-

bare situatie ligt dan al snel voor de hand. We gaan over tot 

gedogen en in dit geval hebben we besloten niet te handhaven 

tot minstens 1 januari 2020. In de praktijk houdt dit in dat geen 

boetes of naheffi ngen volgen als achteraf geconstateerd wordt 

dat er sprake is van een dienstbetrekking. Met één uitzonde-

ring jegens kwaadwillenden zal wel worden gehandhaafd. De 

vraag rijst dan weer wie als kwaadwillenden moeten worden 

beschouwd. De Belastingdienst hanteert drie criteria:

1. Er is sprake van een (fi ctieve) dienstbetrekking.

2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.

3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid. 

Met andere woorden er moet aantoonbaar sprake zijn van een 

schijnconstructie. Bij enige onzekerheid lijkt het verstandig 

contact op te nemen met de Belastingdienst om afspraken te 

maken. 

De fi scale hobbel lijkt hiermee te zijn genomen, maar er dreigt 

nog een ander gevaar aan de horizon. Al dan niet aangemoe-

digd door belangenorganisaties dreigen spijtoptanten zich te 

wenden tot de burgerlijke rechter om een arbeidsverhouding 

vast te doen stellen. Of iemand een werknemer is, wordt onder 

meer bepaald door de vraag of er sprake is van een gezag re-

latie. Recent heeft de Amsterdamse rechtbank in een zaak van 

de werknemer Ferwerda tegen maaltijdbezorger Deliveroo over-

wogen dat er in tegenstelling tot wat de werknemer heeft ge-

steld geen sprake is van een hem tegen wil en dank opgelegde 

zzp-constructie. Ferwerda, die aanvankelijk in loondienst is ge-

weest, heeft gesteld schijnzelfstandige te zijn geweest en heeft 

zijn werknemersstatus met alle bescherming van dien terug 

gewild. In zijn juridische strijd is hij gesteund door FNV en PvdA 

als de belangenbehartigers van werknemers bij uitstek. De zaak 

heeft hiermede een politieke lading gekregen. Ferwerda heeft 

aangevoerd dat hij alleen voor Deliveroo rijdt, dat het bedrijf be-

paalt wanneer hij werkt en hoe, en dat hij niet kan onderhande-

len over zijn tarief. De rechter heeft overwogen dat Ferwerda de 

vrijheid heeft zelf te beslissen wanneer hij werkt, bestellingen 

mag weigeren, en zelfs zonder gevolgen kan besluiten om niet 

te gaan werken in de door hem zelf gereserveerde tijdvakken. 

De rechter heeft aangegeven dat het niet aan hem is te beslis-

sen in een lang lopende politieke discussie en in het huidige ar-

beidsrecht geen rekening wordt gehouden met de uit de relatief 

nieuwe platform-economie voortkomende arbeidsverhoudin-

gen. Het is aan de wetgever om met deugdelijke wetgeving te 

komen. De rechter stelt zich dan ook zeer terughoudend op in 

deze kwestie. Deliveroo komt dus met de schrik vrij. 

Het lijkt er op dat fi scus en rechter geen rigoureuze standpun-

ten innemen. Ik zou er echter niet op vertrouwen dat alle zaken 

zo gemakkelijk worden afgedaan. Hierbij dan ook een goede 

raad; indien u in de praktijk met de bovenomschreven kwesties 

in aanraking komt wendt u dan tot uw advocaat en ga niet zelf 

experimenteren. Dit is beter voor uw nachtrust!

Schijnzelfstandigheid

De laatste tijd worden we geconfronteerd met veel veranderingen. Oude zeker-
heden verdwijnen en het is juridisch nog niet helemaal duidelijk hoe de maat-
schappij na het optrekken van de mist er uit komt te zien.

Gert Jongeneel
Jongeneel Advocaten
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Zwijndrecht
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a deal today
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HR COLUMN

Het lijkt er op dat iedereen druk is. Niet alleen op het werk maar 

ook privé met het gezin, hobby’s, sport en vrijwilligerswerk. Bo-

vendien wil niemand iets missen en is men bijna altijd online. De 

Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat het aantal menta-

le problemen nog dramatisch zal stijgen.

Een paar cijfers. In Nederland krijgt bijna 20 procent van de 

volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een 

depressie. In Engeland worden per week gemiddeld 20 miljoen 

antidepressiva en 10 miljoen tranquillizers geslikt. In Amerika is 

depressiviteit één van de belangrijkste doodsoorzaken aan het 

worden. 19 miljoen Amerikanen hebben met depressiviteit te 

maken. Zo'n 500.000 Amerikaanse kinderen krijgen farmaceu-

tische antidepressiva en 8 miljoenkinderen gebruiken Ritalin.

Stress-respons

Mentale problemen hebben vaak een duidelijke relatie met 

stressfactoren. Onderzoeken naar depressie geven duidelijk 

aan dat twee derde van de mensen met depressie óók lijdt aan 

één of meer van de volgende stress-gerelateerde klachten: hoge 

bloeddruk, artritis, hart- en vaatziekten, darmproblemen, lage 

rugpijn, chronische longproblemen of slaapproblemen. Niet al-

leen chronische stress kan leiden tot mentale problemen. Ook 

een tekort aan mineralen en vitamines kunnen een uitwerking 

op de neurotransmitters en hersenenwerking hebben en leiden 

tot mentale problemen. Belangrijk zijn o.a. vitamineB6, B12, fo-

liumzuur, magnesium, zink, lithium en rubidium.

Wat betekenen stress en depressie voor u als werk-

gever?

Wanneer een medewerker last heeft van mentale problemen, is 

het gevaar op een burn-out groot. Uiteraard heel vervelend voor 

uw medewerker, maar ook voor u als werkgever. Het gemiddel-

de verzuim bij burn-out is volgens het CBS namelijk maar liefst 

242 werkdagen. In de praktijk komt dat neer op ruim een jaar 

afwezigheid! Stel dat uw werknemer een modaal salaris heeft 

van € 37.000 bruto per jaar, dan betekent dit dat dit verzuim u al 

gauw zo’n € 65.000 per jaar kost. Afhankelijk van de loonkosten 

kan dat wat meer of minder zijn, maar het blijft een heleboel 

geld. Het is dus van groot belang om samen met uw arbodienst, 

verzuimbegeleider of HR afdeling dit verzuim adequaat aan te 

pakken.

Aanpakken van burn-out is maatwerk

Om een burn-out aan te pakken is het goed dat uw medewerker 

in de beginfase rust neemt. Het waak-slaapritme moet weer op 

orde komen, de cortisolwaardes moeten omlaag, etcetera. Daar 

Verzuim door burn-out en mentale klachten:
wat doet u er als werkgever aan?

Al decennia lang is een gestage toename van mentale klachten waarneem-
baar. Vooral depressiviteit, angsten, slaapproblemen en hyperactiviteit zijn 
veelgenoemde problemen.

Maarten van der Knaap 
Anders 
Verzuimmanagement
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is in het begin maar één medicijn voor: rust. Echter in de praktijk 

is iemand met een burn-out na een paar maanden wel weer rede-

lijk op adem gekomen. De verleiding om dan weer aan het werk 

te gaan is groot. En toch is dat niet altijd de juiste keuze. Want 

binnen de kortste tijd heeft de werknemer een terugval te pakken. 

Logisch, want door rust te nemen zijn de symptomen misschien 

bestreden, de oorzaak is nog niet weggehaald.

Stel dat uw medewerker in een burn-out is geraakt vanwege oude 

jeugdtrauma’s. Dan moet hij/zij de tijd nemen om die aan te pak-

ken. Dat betekent niet dat uw medewerker gedurende een lange 

periode niet naar kantoor kan komen, maar wel dat u als werk-

gever hem/haar na een periode van rust de ruimte geeft om te 

re-integreren en aan zichzelf te werken. Als iemand elke dinsdag 

om vier uur naar therapie moet, dan moet u hem/haar dat uurtje 

gewoon kunnen geven. Het is een beetje geven en nemen.

In andere gevallen ligt de oorzaak van burn-out meer bij persoon-

lijkheidskenmerken. Sensitieve mensen-mensen die graag voor 

anderen zorgen hebben een groter risico op burn-out. Die mensen 

zullen dus ergens moeten leren om zich op een andere manier 

door het leven te bewegen. En u kunt zich voorstellen dat een pa-

troon van enkele decennia niet in een weekje doorbroken is.

In wéér andere gevallen moeten mensen gewoon snappen dat 

niet alles tegelijk kan. Een voorbeeld; een manager met zéér druk-

ke baan die dacht dat-ie elk weekend een paar 100 kilometer kon 

wielrennen. Tja… Daar moet ergens een keer het kwartje gaan val-

len dat sporten op zichzelf prima is, maar dat inspanning en rust 

toch echt in balans moeten zijn.

Om een burn-out op te lossen, moet dus de oorzaak bij de wortel 

aangepakt worden. In de praktijk zien wij vaak dat het starten van 

gesprekken met een coach in combinatie met ondersteuning van 

de reguliere zorg ( huisarts ) goed werkt. Ook als werkgever kunt 

u uw werknemer steunen. Dit kan het beste door ruimte te bieden 

en in te zetten op “wat kunnen wij doen, om jou te helpen?” en 

“Wat denk jij zelf te kunnen doen?” Houd in overleg met de be-

drijfsarts periodiek contact met de zieke medewerker en nodig 

hem of haar eens uit op kantoor. Als de coach zijn of haar werk 

goed doet, verdient de investering in een coach zichzelf terug. En 

u als werkgever behoudt een goede medewerker die weer gemo-

tiveerd is en loyaal aan de werkgever. Voor die werknemer die niet 

gemotiveerd of loyaal is, vormt zich door overleg en contact ook 

een oplossing.

Kortom, pak bij burn-out de oorzaak van het verzuim aan. Ons ad-

vies is om naast de bedrijfsarts een coach in te zetten. Dit doen 

wij in de praktijk regelmatig, in overleg met de werkgever, en dat 

blijkt prima te werken. Dus helpen bij het verkrijgen van inzicht 

in een nieuwe toekomst. Want aanmodderen in een uitzichtloze 

relatie is geen goede inzet.

Meer weten over onze aanpak? Neem contact met ons op voor 

vrijblijvend advies. info@anders-verzuimmanagement.nl.

HR COLUMN
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08:00 uur stap ik op kantoor binnen. Kantoor opent om 09:00 

uur voor het publiek en dat uurtje tussen acht en negen, is het 

meest productieve uur van de dag. De vaste lijn rinkelt nog niet 

en ik kan in dat uur heel geconcentreerd werken aan een taxatie, 

een verkoop- of verhuuradvies of een huurvoorstel.

Rond 09:00 uur is bijna het hele team compleet en brainstor-

men we met elkaar over zoekvragen en aanbod dat daar bij 

past. We nemen informeel de resultaten door van inkomende 

telefoontjes, bezichtigingen en andere commerciële contac-

ten en vaak wordt daar al de basis van een nieuwe transactie 

gelegd, omdat de ene collega een zoeker sprak en de andere 

collega een object in verhuur krijgt. Het krantenartikel komt ook 

aan de orde.

Om 10:00 uur de eerste afspraak buiten. Op bedrijventerrein Kil 

II zijn we uitgenodigd om een advies uit te brengen voor bemid-

deling bij verkoop van een bijzonder en specifi ek complex. Het 

gebouw wordt gebruikt voor voedselverwerking en we krijgen 

schoenhoezen aan, een haarnetje op en een wegwerpjas. Het 

complex staat vol met koel- en vriescellen en is als maatpak 

voor de huidige bedrijfsactiviteiten ingericht. Als het beschik-

baar komt voor de markt, is er een vrij kleine kans dat een op-

volgend gebruiker het op dezelfde wijze zal gebruiken. Interes-

sante casus die een bijzondere aanpak behoeft. We spreken af 

dat de eigenaar ons tekeningen stuurt en ons advies over twee 

weken in huis heeft.

Tussen twee afspraken door een half uur in de auto gelegen-

heid om 6 telefoontjes te doen. In de auto bel ik voornamelijk 

uitgaand.

11:30 uur. Taxatie van een scheepswerf. De bank wil eens per 

drie jaar een taxatie om te zien of de marktwaarde van het vast-

goed nog in verhouding staat tot de uitstaande fi nanciering. We 

komen al voor de derde keer bij dit bedrijf en maken van dicht bij 

mee hoe ze groeien. De hele werf wordt bekeken, met de nadruk 

op wijzigingen sinds de vorige taxatie-ronde aan kade, steigers 

en een vergrote constructie werkplaats. 

13:30 uur. Terug op kantoor een half uurtje om wat mails te be-

antwoorden, met onze teamsecretaresse wat te sparren over 

de agenda voor de rest van de week en voor een vlugge hap 

voordat er een delegatie komt voor een periodiek overleg over 

de verhuur van een kantoorgebouw in de stad. Eigenaar komt 

vanuit het buitenland samen met de beheerder van zijn gehele 

vastgoedportefeuille en met de technisch beheerder van het 

gebouw.  

Vanaf 16:00 een bezichtigingsronde met een kandidaat die 

twee gebouwen op rij gaat bekijken. Onderweg naar die af-

spraak nog even twee korte tussenstops om A-0 tekeningen af 

te geven bij het kopieerbedrijf die ze voor ons digitaliseert en om 

de hoek hang ik nog even een “te huur” biljet aan het raam van 

een kleine bedrijfsunit. Tijdens de rondleiding met kandidaat 

blijkt dat het ene gebouw te klein is en het andere gebouw te 

weinig hoogte heeft voor zijn opslagbehoefte. Op basis van de 

optimale indeling lijkt kandidaat goed te passen bij een gebouw 

dat nog niet formeel op de markt is, maar waar we recent een 

advies hadden uitgevaardigd. Ik bel de eigenaar en vraag of er 

gelegenheid is voor een ongepland bezoek. Die plakken we er 

nog even achteraan.

Nog even terug naar kantoor om de sleutels in de kluis te bren-

gen en terugbelverzoeken en voicemails af te handelen om 

daarna door te gaan naar een relatie-evenement in Rotterdam 

met een borrel en diner.

22:30 uur thuis. 

...Ted Rommelse
Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisves  ng

Ted Rommelse
Ooms Makelaars 
Bedrijfshuisves  ng

06:00 uur, de wekker zal pas over een half uur afgaan, maar ik ben al wakker 
en hoor de vogels buiten fluiten. Ik ga er uit en sta twee minuten later in mijn 
hardloopkleding. Het worden acht snelle kilometers in de Nieuwe Dordtse 
Biesbosch, zodat ik om 06:45 kan uitdampen met ontbijt en de regionale 
krant. Er staat een artikel in over een vergunningaanvraag van een bedrijf 
waar we mee in onderhandeling zijn. Daar ga ik later die dag over bellen.

EEN DAG UIT HET LEVEN VAN...
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 1. Wat houdt uw func  e in? 

Ik was tot 12 juli jl. eigenaar van AssemblyPartner in Dordrecht, 

een sociale onderneming voortgekomen uit de sociale werk-

voorziening Drechtwerk en vanaf 12 juli jl. ben ik mede-eigenaar 

en de CEO van de Confed Group waar AssemblyPartner nu ook 

deel van uitmaakt. Ik mag leiding geven aan de drie vestigingen 

in Amersfoort, Dordrecht en Komárno in Slowakije en 400 zeer 

gemotiveerde medewerkers. Mijn functie is de komende jaren 

de Confed Group uitbouwen tot een netwerk van sociale onder-

nemingen in de maakindustrie. 

2. Waarom is het aantrekkelijk om bij uw bedrijf te 

werken? 

De Confed Group is een EMS bedrijf dat staat voor Electronic 

Manufacturing Services. Wij ontwikkelen, produceren en as-

sembleren elektro- en elektronica gerelateerde producten. Wij 

zijn een aantrekkelijk bedrijf omdat wij een inclusief bedrijf zijn. 

Wij bieden kansen aan mensen die willen werken ook als het 

CV of de ervaring niet direct aansluit op de functies binnen ons 

bedrijf. Een voorbeeld: Bij ons bedrijf in Dordrecht werken 120 

mensen waarvan 80 afkomstig van de sociale werkvoorziening 

en ca. 20 via Baanbrekend geplaatst zijn. 

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

van uw bedrijf?

Uniek aan ons bedrijf zijn de mensen! Wij zijn met onze mensen, 

ontwikkelaars, engineers, inkopers en productiemedewerkers  

in staat onze klanten volledig te ontzorgen. Wij hanteren het 

‘one stop shop’ concept wat betekent dat we voor onze klanten 

producten ontwikkelen, prototypes maken, de serieproductie in 

eigen huis uitvoeren tot aan het testen toe en ook nog de hele 

supply chain kunnen overnemen. Uniek in onze sector van elek-

tronica producten waar de markt merendeels door Aziatische 

en Chinese producenten wordt gedomineerd.

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

Ik ben op veel dingen trots! Ik ben allereerst trots op de mensen 

die in mij geloofden en in mijn concept van sociaal onderne-

men. Dat ik de kans en de middelen heb gekregen om het in de 

praktijk te brengen. Van een heel klein bedrijfje in Ermelo tot de 

overname van veiligheidsschoenen fabrikant Emma in Brunn-

sum en van de overname van AssemblyPartner Dordrecht tot 

aan de samensmelting met Confed in Amersfoort. En het meest 

trots ben ik nog op de ruim 600 mensen die bij al die bedrijven 

nu werken waarvan de meerderheid toch mensen zijn die een 

‘afstand’ of ‘achterstand’ tot de arbeidsmarkt hebben. Voor de 

meesten is de ‘achterstand’ omgebogen naar een ‘voorsprong’ 

en daar mag ik best trots op zijn! 

5. Wat zou u achteraf anders hebben gedaan?

Tja, gewetensvraag! Er zijn niet veel dingen die ik anders zou 

hebben gedaan. Misschien had ik 10 jaar eerder moeten be-

ginnen als sociaal ondernemer maar dat is achteraf. En mis-

schien had ik in het begin niet al te veel aandeelhouders aan 

boord moeten halen waardoor het sociaal ondernemen wat in 

het gedrang kwam. Nu jaren later is het aantal aandeelhouders 

aanzienlijk teruggebracht en is ‘stakeholdervalue’ in de plaats 

van ‘shareholdervalue’ gekomen en dat is mij veel waard. 

Leer uw mede WD leden kennen

Peter Hobbelen van Confed Group

De WD start met een nieuwe column in de Slagkracht. We krijgen erg veel 
positieve reacties op onze column “een dag uit het leven van”. Het is niet mak-
kelijk om in een vereniging van enige omvang iedereen te kennen en te weten 
wat hij of zij doet en hem bezighoudt. We denken daarin te kunnen voorzien 
door in de volgende edities van Slagkracht leden te benaderen om onder-
staande vragen te beantwoorden en zich als zodanig meer binnen de club te 
introduceren. Daarmee wordt uw kennis van het WD netwerk steeds groter en 
de mogelijkheid om elkaar te benaderen wint daarmee aan kracht.
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6. Welke invloed hebben de economische crisis en 

economische groei op uw bedrijf (gehad)?

De economische crisis heeft zijn sporen achtergelaten. Omzetten 

stonden onder druk en reserves verdampten maar belangrijk is 

dat de lange termijn visie kon worden vastgehouden en toen in 

2015 de markten zich langzaam herstelden, waren wij ook de 

eerste die profi teerden. Door te blijven investeren ook in crisistijd, 

wisten we snel weer de draad op te pakken. Nu met de economi-

sche groei profi teren wij van de mogelijkheden die wij hebben en 

belangrijker nog al onze medewerkers konden aan boord blijven 

en dat helpt nu wel met de krapte die ik zie op de arbeidsmarkt.

   

7. Wat hoopt u over vijf jaar (nog meer) gerealiseerd te 

hebben?

Vijf jaar is lang en tegelijkertijd vliegen vijf jaar ook zo om dus 

waar staan we dan? Ik hoop mijn netwerk van sociale onderne-

mingen in de maakindustrie dan verder te hebben vergroot. Op 

nog meer plaatsen in Nederland en mogelijk daarbuiten een pro-

ductie-satelliet. Ik reken niet in omzet maar in medewerkers. Laat 

ik stellen over vijf jaar zijn dat er 1.500! 

8. Wat zou u de burgemeester van de ves  gingsplaats 

van uw bedrijf adviseren/ vragen in het kader van de 

plaatselijke economie?

Ik ken inmiddels de burgermeester van Dordrecht, Wouter Kolff, 

en hij is een man die oprecht belangstelling heeft voor zijn inwo-

ners en de bedrijven die er zijn gevestigd. Hij werd in september 

2017 geïnstalleerd en 14 dagen later mocht ik hem al ontvangen 

bij mijn bedrijf in Dordrecht. Niet toevallig want het bestuur van 

WD vergaderde bij mij maar wel een mooie gelegenheid om hem 

meteen met sociaal ondernemen te confronteren in zijn mooie 

stad. Ik zou hem trouwens willen vragen om sociaal ondernemen 

nog meer op de agenda van het College en de Raad te zetten om-

dat dit echt een stroming van ondernemen is die ook voor Dor-

drecht van belang gaat worden. 

9. Wat doet u graag in uw vrije  jd?

Vrije tijd? Als er vrije tijd is dan ben ik graag op het water. Ik heb 

een klassieke Zeeschouw waar ik graag mee op de Weerribben 

vaar en waar ik graag aan klus. Daarnaast behoeft het geen ver-

dere toelichting dat mijn gezin op 1 staat en aandacht voor mijn 

vrouw en drie kinderen een hoge prioriteit heeft in mijn vrije tijd. 

10. Wie is uw grootste voorbeeld en waarom?

Een aantal jaren geleden had ik de eer deel uit te maken van een 

select gezelschap dat in gesprek mocht met professor Muham-

mad Yunus, nobelprijs winnaar voor de vrede en grondlegger van 

het microkrediet, de Grameen Bank in Bangladesh en een sociaal 

ondernemer pur sang. Naast een zeer charismatische man ook 

een man met een missie en overtuigd dat je grote maatschappe-

lijke vraagstukken met sociaal ondernemen kunt aanpakken. Een 

groot voorbeeld voor mij om ook in Nederland sociaal onderne-

men op de kaart te zetten.  

 

11. Waarom bent u lid van de WD en hee   u sugges  es 

voor de WD?

Omdat Barbara het vroeg en als Barbara het vraagt kun je geen 

‘nee’ zeggen als grotere Dordtse onderneming. Het is logisch dat 

je de krachten bundelt als regionale ondernemers, dan kun je een 

vuist maken en dingen in beweging krijgen bij vooral overheden. 

Belangrijker nog je leert elkaar kennen en mogelijk kun je iets be-

tekenen voor elkaar. Goed voor elkaar en goed voor de gemeen-

schap.    

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

en waarom?

Ik zeg het Da Vinci College. Als er iets belangrijk is de komende ja-

ren is het wel opleidingen in de techniek te stimuleren en daar ligt 

een belangrijke rol voor opleidingsinstituten om in nauwe samen-

werking met het bedrijfsleven daar inhoud en vorm aan te geven. 

Peter Hobbelen
Confed Group
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Dat de PvdA in het college heeft plaats moeten maken voor 

Gemeente Belangen heeft volgens verantwoordelijk wethouder 

André Flach (Economie, Financiën en Regio) geen grote gevol-

gen voor ondernemers en bedrijven. Flach: “Je zou zelfs kunnen 

zeggen dat er meer aandacht is voor bedrijven en ondernemers, 

want er zijn in het programma daaraan zelfs twee pagina’s ge-

wijd. Al jaren hebben we als gemeente Hendrik Ido Ambacht 

korte lijnen met ondernemers door middel van een bedrijven-

contactfunctionaris, maar ook met mij als wethouder Economie 

rechtstreeks. We zijn benaderbaar en snel aanspreekbaar als 

dat nodig is. We geven ook ruimte, grond dus, aan ondernemers 

om te groeien. In deze collegeperiode starten we met het cir-

culair bedrijvenpark Ambachtsezoom langs de A16 en nabij de 

A15. Het andere terrein is de Antoniapolder dat langs de rivier 

de Noord ligt. Dat gebied wordt samen met en op verzoek van 

ondernemers ontwikkeld. Zelf zouden we dat als gemeente niet 

kunnen doen. De belangen van de gemeente zijn werkgelegen-

heid en bereikbaarheid terwijl de ondernemers kijken naar groei. 

Door de nieuwbouw daar, starten ook gevestigde bedrijven met 

nieuwbouw, of ze pakken het opknappen van hun gebouwen 

aan. Er vindt daar een hele positieve vernieuwingsslag plaats.”

Zijn er afspraken gemaakt met ondernemers op het 

gebied van duurzaamheid?

“Ik zie een nieuwe trend ontstaan in de verhouding tussen over-

heid en bedrijfsleven. Het bedrijfsleven wordt zich steeds meer 

bewust van de maatschappelijke rol die zij heeft in de samenle-

ving. Concreet zijn er twee grote opgaven. Ten eerste is er een 

groep mensen die nog steeds niet aan het werk is, wij kunnen 

daar niets aan veranderen als we niet samen optrekken met 

werkgevers. Het tweede punt is de energietransitie, want hoe 

je het ook bekijkt de bedrijven zijn de grootste gebruikers. Het 

is bijzonder om te zien dat het bedrijfsleven ons steeds vaker 

vraagt wat zij kan doen, en soms ook zegt: dat gaan we gewoon 

doen.” 

Kijken de ondernemers uw kant dan op met een opge-

houden hand voor subsidie? 

“Soms wel en soms helpt dat ook, maar ik heb ook een mooi 

initiatief gezien vanuit Werkgevers Drechtsteden waarbij men 

aangeeft dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen in de 

auto-industrie. Het is altijd een kip-ei verhaal, zolang er geen 

stations zijn, zal er niet in voertuigen op waterstof geïnvesteerd 

Interview met André Flach

André Flach is optimistisch over ondernemerschap in Ambacht en samen-
werking in de regio. Met het coalitieprogramma ‘Gewoon Ambacht’ gaan 
SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA sinds de laatste verkiezingen 
van maart 2018 hun samenwerking aan in Hendrik Ido Ambacht. 

André Flach
Wethouder Financiën, 
Economie, Regio & De 
Volgerlanden
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Bekijk al onze classic cars op 
www.ames.nl/classiccars

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

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

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

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

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

AMES CLASSIC CARS
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worden, andersom schaft men die voertuigen niet aan als er 

geen stations zijn waar waterstof getankt kan worden. Werkge-

vers Drechtsteden heeft het initiatief genomen om samen met 

een recent opgerichte Stichting Drechtsteden Onderneemt, vijf 

waterstofstations te realiseren. Dat is nog eens je nek uitsteken. 

Wij kunnen helpen om alle regeltjes die daarvoor bestaan op 

een rijtje te krijgen en helpen te voldoen aan die regels zodat er 

vergunningen afgegeven kunnen worden. Bij de eerste verga-

dering was de Omgevingsdienst ook uitgenodigd en aanwezig. 

Dat lijkt dus een goede start te maken.”

Zorgen over samenwerking in de regio

Uit het coalitieprogramma klinkt een zeer behoudende toon 

over het uit handen geven van bevoegdheden aan andere over-

heden of samenwerkingsverbanden. Waarom is men zo op de 

hoede en behoudend? Flach: “Er lijkt een tegenspraak te be-

staan. Aan de ene kant zijn wij heel positief over samenwerking 

in de Drechtseden. Die samenwerking is echt groot met uitga-

ven van 320 miljoen euro en 800 mensen die vanuit die samen-

werking dagelijks aan de slag zijn. Het bestaan van de regio is 

echter geen doel op zichzelf. Wat we zelf kunnen, blijven we zelf 

doen. Als we door samenwerking krachtiger kunnen zijn moe-

ten we samen optrekken. Het voordeel van de samenwerking 

is de kracht en invloed die daaruit voortkomt als je het samen 

eens bent. Het nadeel is dat je het pas eens bent als je dat alle 

zeven bent. We zijn tevreden over samenwerking op het sociale 

domein en ook over de lobby voor de regio op het gebied van 

bereikbaarheid, maar ook op het vlak van economie. Zo werken 

we als gemeenten samen in een kleine krachtige organisatie 

om bedrijven te behouden voor de regio of aan te trekken. We 

onderzoeken bijvoorbeeld of in deze regio de Sea Bubble (een 

watervoertuig) gebouwd kan worden. Dat zouden we alleen niet 

kunnen doen.”

Dan is er toch alles te zeggen voor samenwerking?

"Op dit moment loopt er een verkenning vanuit de vraag of we 

als regio niet teveel willen en doen in de samenwerking. Op het 

gebied van Economie maak ik me daar best een beetje zorgen 

om. Onderzoeksbureau Berenschot gaf het advies om op eco-

nomisch gebied of echt verder te integreren als regio, dan wel te 

stoppen met de samenwerking op dat terrein. Toch zijn wij als 

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht van mening dat de waarheid in 

het midden ligt, en daarin staan we niet alleen. Mogelijk kan het 

slimmer, slanker en effectiever maar stoppen met de economi-

sche samenwerking die we hebben opgebouwd, zou door on-

dernemers niet begrepen worden en het gaat tegen de trend in.”
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