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U wilt volledige controle over uw geldstromen, waar en wanneer dan ook. Dat kan met de cashmanagement oplossingen 
van ABN AMRO. Daarmee heeft u altijd en overal inzicht in uw rekeningen in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld met 
de nieuwe Access Online app. Hiermee ziet u welke betalingen gedaan en ontvangen zijn. Zo kunt u altijd anticiperen, 
zaken in beweging zetten, bijsturen en versnellen. Onze specialisten komen graag bij u langs voor een advies dat past 
bij uw onderneming. Meer weten? Kijk op abnamro.nl/cashmanagement of bel 078 - 639 56 01.

Dat is cashmanagement anno nu.

ALTIJD EN OVERAL CONTROLE 
OVER UW GELDSTROMEN

Available on the
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VAN DE VOORZITTER

Eind goed al goed
door Teun Muller

Hebben we gedaan wat we wilden doen? Hebben we onze 
doelen bereikt dit jaar? Bijna standaard vragen aan het einde 
van het jaar. Het is ook gelijk de periode waarin je naar voren 
gaat kijken en je doelstellingen voor het nieuwe jaar gaat 
bepalen. Wat zal het nieuwe jaar ons brengen? In ieder geval 
zullen we weer verkiezingen hebben. In maart gaan we onze 
gemeenteraden weer kiezen en het is afwachten of we met 
een nieuwe Raad ook een geheel ander College zullen krijgen 
en wat voor programma dat College heeft. Tot deze 
verkiezingen zal het politiek wel rustig blijven, ik verwacht 
geen schokkend beleid zo vlak voor de verkiezingen. 
Als WD hebben we met onze 9 speerpunten naar de politieke 
partijen duidelijk aangegeven wat de belangrijke 
onderwerpen zijn voor ons, het bedrijfsleven. We verwachten 
dat de politieke partijen onze speerpunten zullen opnemen 
in hun verkiezingsprogramma’s en dat we deze punten weer 
terug zullen zien in de beleidsnota’s van de verschillende 
Gemeenteraden, afwachten maar weer. In het nieuwe jaar 
zullen we met een teruggetreden Kamer van Koophandel te 
maken krijgen. Zelfs nu is nog niet geheel duidelijk wat blijft 
en wat gaat verdwijnen. Ik denk dat door het wegvallen van 
de KvK veel zaken zullen verdwijnen waar we als 
bedrijfsleven veel nut van hebben gehad en die we nu zullen 
moeten missen. Het is ook zeker dat noch wij als werkgevers 
vereniging noch de landelijke organisaties die algemene taken 
kunnen overnemen. Ik ben bang dat hier een stevig 
kwaliteitsverlies zal optreden.
We gaan ook te maken krijgen met de nieuwe 
participatiewet en met de afspraken die gemaakt zijn in 
het sociaal akkoord. Deze wet en regelgeving verplicht de 
werkgevers o.a. dat zij gezamenlijk 100.000 mensen met een 
arbeidsbeperking aan een baan moeten helpen. En natuurlijk 
ook al die andere maatregelen die genomen zijn en die 
voortvloeien uit de Rijksbegroting. Het betekent in ieder geval 
dat werkgevers veel zullen moeten doen om hun kosten zo 
laag mogelijk te houden. Is het allemaal kommer en kwel, 
nee dat niet. Uit de laatste cijfers blijkt dat Nederland net niet 
meer in de recessie zit. Laten we nu maar hopen dat de groei 
wat sterker aantrekt, we een grotere groei gaan zien en dat 

de arbeidsmarkt weer een normaal beeld gaat geven. 
Maar dan zal ook weer duidelijk worden dat we in onze 
regio hard moeten werken aan het scheve beeld in de 
arbeidsmarkt, de vraag naar werknemers met een 
technische achtergrond zal nog meer toenemen en het 
belang van scholing en omscholing zal nog belangrijker 
worden. We hebben onze Industriedag weer gehad, 
weer een dag met een grote opkomst en een gezellige 
sfeer. Het thema “innovatief ondernemen” werd breed 
besproken en ook werd duidelijk dat innovatie een 
spin-off kan geven voor uw onderneming.
Alles bij elkaar genoeg om te overdenken aan het einde 
van het jaar en plannen te maken voor de toekomst. 
Ik wens u allen mooie Kerstdagen en een voorspoedig 
2014 en hoop u in grote getale te zien en te spreken 
op onze Nieuwjaarsbijeenkomst in het Energiehuis op 
maandag 13 januari 2014.
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12  Terugblik op broodje IT

13 Terugblik op bijeenkomst Prinsjesdag

14 Terugblik op WD (Directie) Secretaresse Netwerk 

15 Terugblik op bijeenkomst water en deltatechnologie

16 Interview Arie Verberk

18 Informatie uit de Drechtsteden

26 Interview met de burgemeester van Zwijndrecht

27 Column

28 Financiële column

29 Juridische column

30 Fiscaliteiten

31 Verenigingsnieuws

32 Nieuws van de leden

36 Nieuwe leden

INHOUDSOPGAVE



4
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TU Delft bron van inspiratie 
voor WD-leden op Industriedag 

Het bleek een schot in de roos. Want natuurlijk werd  over het 
congresthema ‘Innovatief Ondernemen’ op deze Industriedag  veel 
gesproken. Maar wat de dag een extra dimensie verschafte, waren de 
rondleidingen en gesprekken met de meest jonge wetenschappers van 
de TU Delft. Die lieten zien dat innoveren voor hen dagelijkse kost is. 
Zoals de trotse deelnemer aan de World Solar Challenge waar het door 
Nuon gesponsorde team uit Delft vorige maand de wereldtitel 
veroverde. Ze reden als snelste team 3000 kilometer door Australië met 
hun zelfgebouwde auto op zonne-energie, de Nuna 7. 
Maar eerst naar de collegebanken. Daar legde prof. Ad van Wijk, 
ondernemer en deeltijdhoogleraar duurzame energiesystemen ook 
direct de link tussen de giga-potentie van zonne-energie en 
innovatieve ondernemers. ,,De zon geeft in 1 uur meer energie dan de 
wereld in 1 jaar aankan. Maar voor het effectief benutten van duurzame 
energie hebben we ondernemers nodig’’, is de stelling van Van Wijk. 
En die moeten wat hem betreft in contact treden met de 
whizzkids van de universiteit om die transformatie in onze 
energievoorziening te realiseren. Multinationals als Shell kennen de 
weg naar de universiteit al goed. Van Wijk hoopt dat andere bedrijven 
(ook de kleinere spelers) dat pad ook gaan benutten. 

Natuurlijk moet voor de omschakeling van traditionele energiebronnen 
naar nieuwe manieren van opwekking nog veel worden onderzocht. 
Daarom wil Van Wijk in Delft een Green Village bouwen waarin 
mensen in afgedankte zeecontainers leven en werken en louter 
duurzame energie gebruiken. Gaandeweg kunnen de bewoners dan 
met hulp van studenten en ondernemers de diverse praktische 
problemen tackelen. Van Wijk schetste en passant al een vergezicht: 
500 auto’s op waterstof die stilstaan in een parkeergarage kun je 
energie laten leveren aan een centrale die een hele woonwijk van 
stroom voorziet. Daarna kreeg Marc Lammers het woord, de 
succesvolle hockeycoach die met het damesteam van Oranje goud 
behaalde op de Olympische Spelen in China in 2008. Lammers werkt nu 
als coach van het herenteam van België. Voor innovatief ondernemen 
is een brede oriëntatie volgens Lammers noodzaak. 
Alleen hard trainen is onvoldoende. Kijk ook hoe in andere branches 
goede resultaten worden bereikt. Voor zijn sport keek hij bijvoorbeeld 
naar de trainingsmethoden van Anky van Grunsven met haar 
dressuurpaarden. En hij haalde wetenschappers naar zijn trainingen. 
Zo kreeg hij het advies dat oefenen op korte sprints in het hockeyspel 
veel belangrijker is dan veel rondjes om het veld draven. Succesvolle 
sporters hebben volgens Lammers met goede ondernemers gemeen 
dat ze niet denken in moeilijkheden maar in mogelijkheden. 
En resultaat is altijd een gevolg van doorzetten. 
Dat kwam ook duidelijk naar voren in de speech van Michiel Muller, 
die betrokken was bij de komst van de onbemande tankstations van 
Tango. Later was hij de oprichter van Route Mobiel, de concurrent van 
de Wegenwacht van de ANWB. Het slimme van Route Mobiel was dat 
deze pechhulpdienst niet net als de ANWB een eigen wagenpark met 
monteurs oprichtte maar afspraken maakte met bestaande 
armcentrales en reguliere garagebedrijven. 

Een ochtend terug in de collegebanken. Dat wisten de 
deelnemers aan de Industriedag van de Werkgevers 
Drechtsteden op 21 november vooraf niet. Want de 
locatie van de bijeenkomst is traditiegetrouw geheim. 
Pas toen de bussen de A13 tussen Rotterdam en Den 
Haag halverwege verlieten, werd duidelijk dat de 
Technische Universiteit Delft deze dag gastheer was.



5

Over Tango vertelde Muller dat dit concept winstgevend was doordat 
de stations onbemand zijn, geen shop hebben (waarop meestal weinig 
wordt verdiend) en slechts een kleine kavel nodig hebben om te 
kunnen draaien. 
Alexander Colot d’Escury, topman van Desso dat tapijten en kunstgras 
produceert, vertelde met passie over de stappen die zijn bedrijf heeft 
gezet om duurzaam te gaan werken. Bijvoorbeeld door gebruikt tapijt 
te recyclen en de rug van de vloerbedekking te versterken met 
ingeleverde petflessen die ook nog voor geluidsreductie zorgen. De 
moderne tapijten zijn volgens Colot d’Escury beter voor de gezondheid 
van de gebruikers dan een harde vloer omdat het tapijt allerlei fijnstof 
absorbeert. Trots is de tapijtfabrikant op de samenwerking met Philips. 
Die levert led-verlichting waarop doorschijnend tapijt van Desso wordt 
gelegd. Dit zorgt voor een totaal andere wijze van interieurverlichting. 
Met technologische hoogstandjes is het nu mogelijk om bijvoorbeeld in 
hotels de beste looprichting van de gast via lichtbundels op het tapijt 
aan te geven.

WD-voorzitter Teun Muller en dagvoorzitter André Boer staken hun 
complimenten voor de sprekers niet onder stoelen of banken. Na de 
late, maar uitgebreide lunch in de hal van het faculteitsgebouw ging 
het gezelschap net als in de ochtend in groepen uiteen en werden 
diverse korte bezoeken gebracht aan onderzoekers die op een vaak 
aanstekelijke wijze vertelden over hun innovaties. Zoals de student die 
de werking van de zonneboot uitlegde die dankzij slimme 
draagvleugels een top bereikt van 30 kilometer per uur. Wat hij vooral 
betreurde was dat de internationale wedstrijden voor dit snelste 
boottype niet net als de zonneauto in Australië, maar in Friesland 
worden gehouden.

Cor van Santen
Freelance journalist en tekstschrijver
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In zijn presentatie was hij hier open over en ook over het feit dat 
dit hem zwaar geraakt heeft. Desalniettemin is zijn passie voor 
energie gebleven, waarbij hij ons inzage gaf in de soms 
onvoorstelbare energieverspilling en hoe we anders moeten 
kijken naar opwekking van energie. Samen met de TU Delft gaat 
hij zich nu volledig storten op een Green Village in het hart van de 
universiteit. In deze ‘stad’ moeten future labs gestalte krijgen. 
Het is een samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschappers 
en studenten.

ANDERS KIJKEN NAAR ENERGIE 
De eerste spreker van de dag was wat mij betreft gelijk een 
topper. Ad van Wijk is directeur/initiator geweest van 
E-concern. Dit bedrijf heeft, onder zijn leiding, grote duurzame 
energieprojecten gerealiseerd en …….. is failliet gegaan. Grote 
successen zijn ongedaan gemaakt door de crisis en de 
gelijktijdige ineenstorting van de energieprijzen. 
Hierdoor kon hij zijn droom van grootschalige 
duurzame energie niet verwezenlijken.

Prof. Dr. Ad van Wijk, initiator van de Green Village
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LED-verlichting en toepassingsmogelijkheden
De LED-lamp is 4 x efficiënter dan de gloeilamp en kan ook de   
afstand tussen lichtbron en de gebruiker sterk verkleinen. 
Het aantal toepassingen is in combinatie met automatisering heel 
groot, waarbij het zelfs mogelijk is gebouwen of windmolens 
“onzichtbaar te maken”.

Elektriciteitsnet omzetten in gelijkstroom
Het elektriciteitsnet werkt op wisselstroom, de meeste apparaten     
en de opwekking van stroom op gelijkstroom.  Stroom wordt dus bij 
opwekking omgezet van gelijkstroom in wisselstroom en daarna   
weer van  wisselstroom naar gelijksstroom. Hiermee wordt veel   
energie verspild. Indien het net omgezet kan worden op gelijkstroom 
wordt zeer veel energie bespaard. In de Green Village kan dit getest
worden.

Auto’s als energieopwekkers
De motoren van auto’s zijn redelijk efficiënt, zeker in vergelijking met 
energiecentrales. Deze motoren worden maar circa 5% per dag 
gebruikt. 

Indien automotoren op waterstofcellen zouden gaan lopen 
zouden ze ingezet kunnen worden om energie op te wekken, met als 
restproduct warmte en water. Een parkeergarage met 500 auto’s zou 
dan de energie voorziening van een stad als Delft kunnen verzorgen. 
Dit zou een hele grote invloed hebben op infrastructuur rondom ener-
giecentrales.

Ad van Wijk heeft ons heel duidelijk gemaakt dat we anders moeten 
kijken naar de wereld en energie. Een boeiend verhaal!

Rien Paans
Verstegen Accountants en Belastingadviseurs

De speerpunten van de Green Village zijn:
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Alexander Collot d’Escury

Innovatief 
in MVO

Op een zeer geslaagde Industriedag van Werkgevers 

Drechtsteden werden de aanwezigen onder andere 

toegesproken door Alexander Collot d’Escury, CEO bij 

Desso. De spreker ging in op een aantal aspecten van 

zijn busines. Voor een aantal aanwezigen, waaronder 

mijzelf, is de tapijtindustrie terra incognita en roept dit 

geen associatie op met een bruisende onderneming. 

Desso is een gerenommeerde speler in de 

tapijtfabricage. In haar branche is Desso geen pionier, 

evenmin kun je zeggen dat hier sprake is van een 

niche-markt.  Desso heeft zich door verdergaande 

innovaties  in haar markt als een toonaangevend 

bedrijf kunnen positioneren.
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Het is zonder meer indrukwekkend om te zien welke innovaties het 
bedrijf heeft toegepast. Er is niet alleen sprake van innovatie voor wat 
betreft recycling en het verkleinen van de ecologische footprint, maar 
is er ook sprake van aantoonbare gezondheidseffecten. 
Een fraai staaltje van het kunnen werd gedemonstreerd in enkele 
video’s, waarbij onder meer de toepassing van led-verlichting bleek. 
De spiegel die wordt voorgehouden is niet de spiegel van hoe je een 
team enthousiast maakt. Het is ook niet de spiegel hoe je als 
nieuwkomer een bedrijfstak op zijn kop weet te zetten of wakker 
schudt. Het is wel de spiegel hoe je door goed na te denken, waarmee 
je bezig bent, aantoonbaar tot een van de beeldbepalende spelers in 
de markt kunt ontwikkelen en dat kunt blijven. 

Desso demonstreert op deze manier om over een langere termijn op 
hoog niveau in haar segment mee te komen. Een dergelijke staat van 
dienst is zonder meer indrukwekkend. De uitdaging in dit referaat is 
hoe je jezelf  kunt blijven uitvinden, kunt blijven verbeteren en zo kunt 
groeien tot een van de grotere en betere spelers. Alexander Collot 
d’Escury heeft huiswerk meegegeven waar iedereen mee aan de slag 
kan en moet gaan.

Paul Visser
Moree Gelderblom advocaten
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Elke crisis is een kans,
maar dan moet je ‘m 
wel grijpen!
De Industriedag van Werkgevers Drechtsteden is in volle 

gang als Marc Lammers zijn intrede doet in een van de 

ontmoetingsplekken van de ‘Green Village’ bij de TU Delft. 

Marc Lammers behoeft eigenlijk geen introductie. Echter 

toch even een beknopte bloemlezing voor de ‘niet 

sporters’ onder ons. Marc (zelf ook een verdienstelijk 

hockeyer) was coach van het Spaanse team maar is 

vooral bekend geworden door de Olympische Spelen in 

Beijing in 2008. Hij behaalde met zijn damesteam een 

gouden plak door thuisland China te verslaan in de finale! 

Tegenwoordig is hij bondscoach van het Belgische hockey 

herenteam.

Nothing is impossible!
Marc heet ons welkom en bedankt ons voor het feit dat hij op deze 
trainingsdag aanwezig mag zijn. Hij vertelt ons over de toegepaste 
technologieën in de hockeywereld. Zo heeft hij de videobril 
geïntroduceerd, is er gewerkt met ijsbaden, oortelefoontjes en analyse 
software. Door deze innovaties kon Marc zich met zijn hockeyteam 
onderscheiden. Doorbreek bestaande denkpatronen, toon lef en probeer 
juist iets nieuws. Ook zegt hij dat hij momenteel niet meer aan ‘feedback’ 
doet…het is meer ‘feedforward’! Dit is veel verfrissender en toekomst-
gerichter. Meet vooraf door pre monitoring, dat scheelt 30% minder 
blessures. 
 
Verder spreekt hij over het inspireren van mensen en dan niet met 
praten. Hij laat onder andere beelden zien van Derek Redmond (400 m 
finalist Spelen van Barcelona 1992)…die halverwege de wedstrijd 
geblesseerd raakt aan zijn hamstrings maar niet opgeeft! Strompelend 
haalt hij de finish en krijgt van het publiek een staande ovatie…
NEVER GIVE UP! 

Blijf een winnaar!!
Marc kijkt naar processen! Ga jij met heel je hart voor je doel? Hoe 
ga je met onverwachte gebeurtenissen om (Spirituele intelligentie, 
SQ)? Hoe staat het met jouw denkkracht ( Emotionele intelligentie, 
EQ)? Kernwoorden van hem zijn: klantgerichtheid, beleving en 
loyaliteit.De variant SQ word sinds kort erkend en is de onmisbare 
basis voor het functioneren van het IQ en EQ. Waar word je door 
gedreven? Met enthousiasme en bezieling bereik je het meest. 
Marc zegt dat hij dyslectisch is en niet zo’n beetje ook: “Op de 
middelbare school dachten mijn leraren dat ik het niveau niet 
aankon en ik werd dan door mijn Engelse leraar naar huis gestuurd. 
Ik besloot daarna om de CIOS-sportopleiding te volgen en daar 
bleek dat ik wel iets kon. Zo bleek zelfs dat dyslexie een gave is.”
Marc sluit deze trainingsdag af met  een missie voor het thuisfront: 
Blijf een winnaar. En als je vanavond thuiskomt kijk dan waar je 
vrouw goed in is!”

Glenn van den Bos 
Estay

10
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ondernemer pur-sang

11

Michiel Muller

Op deze weer goed georganiseerde Industriedag 2013 hadden we een 
spreker, ondernemer pur-sang Michiel Muller. Hij vertelde dat je met 
durf en wilskracht ook kunt “opboksen” tegen de gevestigde orde. 
In dit geval de ANWB.

Door met bestaande organisaties samen te werken kun je toch een 
business model opzetten die rendabel is.

Met de Tango tankstations heeft hij de kosten zover gereduceerd dat 
ze concurrerend en rendabel zijn. (o.a. kleine grond oppervlakte, geen 
shop, onbemand)

Michiel Muller ziet steeds weer mogelijkheden om nieuwe business 
op te zetten. Dit was een zeer inspirerend betoog.

René Boot
Adviesgroep JMH
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Terugblik op broodje IT

Samenwerken in aanbestedingen 
moet leiden tot succes!
Tijdens de Broodje IT-bijeenkomst van 19 september jl. in de werkelijk schitterende entourage van A&P, locatie 

Bakestein te Zwijndrecht, stond het thema ‘Samen werken’ centraal. Enerzijds op welke wijze dit softwarematig kan 

worden ondersteund (SharePoint), anderzijds waar bedrijven tegenaan lopen als het gaat om samenwerking en 

aanbesteding in de Drechtsteden.

SharePoint 
Huibert de Hek, senior SharePoint consultant bij I4-YOU Business 
Solutions, licht toe wat er softwarematig tegenwoordig mogelijk is. 
Met een korte film wordt de evolutie in de afgelopen jaren duidelijk 
gemaakt. Microsoft heeft met haar producten Office 365 en SharePoint 
belangrijke troeven in handen om het samenwerken te ondersteunen. 
Volledig tijd en plaats onafhankelijk, alles naadloos geïntegreerd. 
Belangrijke functionaliteiten zijn onder meer het delen van 
documenten binnen teams, waarbij ook klanten/partners op 
gecontroleerde wijze toegang kan worden gegeven. Steeds de laatste 
versie van het document voor handen hebben, synchronisatie van 
bestanden tussen verschillende devices, eenvoudig en snel kunnen 
zoeken via metatags en het volledig digitaal kunnen vergaderen. Van 
deze laatste functionaliteit wordt een door I4-YOU gemaakte oplossing 
getoond, die naast het gemak dat het biedt, papierloos vergaderen nu 
echt mogelijk maakt. 

Huibert maakt duidelijk dat er vele aanbieders zijn die nogal wat 
maatwerk aan SharePoint ‘koppelen’. De waarschuwing die daarbij 
geldt is dat er bij een update geen enkele garantie is voor de werking 
ervan in een nieuwe situatie. I4-YOU richt zich volledig op de standaard 
die binnen SharePoint 2013 in ruime mate aanwezig is. Uitbreidingen 
daarop worden gedaan via zogenaamde Apps die vanuit de
Microsoft-store toegevoegd kunnen worden. I4-YOU wil binnen de 
Drechtsteden een belangrijk kennisbank zijn voor allerhande 
SharePoint vraagstukken. Onder de noemer Sharepoint Drechtsteden 
zal dit verdere invulling krijgen. 

Samenwerking en aanbesteding 
Aan de hand van een krantenbericht dat de Drechtsteden €15 mio. 
investeren in computers, leidt Wico van Helden het onderwerp in. 
Samen met Wytse van der Meulen en Ko de Leeuw van kantoor de 
Leeuw van der Meulen aanbestedingsspecialisten wordt de regelgeving 
daaromtrent uiteengezet. Een lastige materie, die velen afschrikt om 
mee te dingen naar een project. Daarbij frustreert het ondernemers in 
de regio dat veel projecten bij ondernemers (soms ver) buiten de regio 
terecht komen. Wytse en Ko leggen uit dat het zeker geen onbegaan-
baar pad is en dat met enige afstemming over en weer de kans op 
succes bij aanbesteding enorm toeneemt. Zeker als elementen van 
sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden 
toegevoegd, neemt de kans op een succes enorm toe. 
Aan de hand van een vragenrondje wordt bij een ieder gepeild waar de 
behoefte ligt, welke kansen er worden gezien en waar we met elkaar op 
willen inzetten. Het WD-bestuur wil waar mogelijk daaraan bijdragen. 
Met de nodige onderlinge krachtenbundeling moet het toch lukken om 
een traject binnen te halen. Wico neemt daar een coördinerende rol en 
zal waar mogelijk 1 op 1 schakelen. Opnieuw een nuttige bijeenkomst, 
waarover als het om ‘Samen werken aan’ gaat nog niet het laatste zal 
zijn gezegd.
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Na Prinsjesdag… 
…. het culinair verorberen van 
fiscaliteiten in de kantoor-design 
omgeving van DSN

Terugblik op bijeenkomst Prinsjesdag

Mijn naam is Daniëlle Hoogesteger en ik werk bij het UWV 
WerkgeversServicepunt Drechtsteden als senior adviseur. Voor mijn 
werk is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de actuele stand 
van zaken op de arbeidsmarkt, zo ook de gevolgen voor ondernemers 
na Prinsjesdag. De ontvangst was bij DSN Office Design & Supplies en 
vond plaats in hun magazijn. Er waren ongeveer 40 geïnteresseerde 
werkgevers aanwezig. Onze gastheren van DSN Office Design & 
Supplies en schoonmaakbedrijf G. Ooyen heetten ons welkom. 
Aansluitend daarop kregen we een presentatie over de fiscale 
actualiteiten na Prinsjesdag. Er zijn best een aantal punten waar een 
ondernemer zich op kan en moet voorbereiden maar er kan nog van 
alles gebeuren en veranderen. Het is dus wachten op wat er concreet 

afgesproken gaat worden. Hierna werden we in groepen verdeeld. 
Wim, een medewerker van DSN, leidde ons rond door het bedrijf. Wat 
mij opviel was dat hij ontzettend gemotiveerd en vol trots vertelde over 
het bedrijf waar hij werkt. Hij was binnengekomen als bezorgchauffeur 
maar de eigenaar zag meer in hem en nu is hij accountmanager. 
De sfeer bij het bedrijf is erg goed. Na de rondleiding werden we 
verwend door de catering van de heer G. van Ooyen (heerlijk!) en na 
het nodige netwerken en kaartjes uitwisselen was het voor mij tijd om 
naar huis te gaan.

Danielle Hoogesteger
UWV Werkgeversservicepunt

Bent u al ondernemer in Zwijndrecht of Hendrik-Ido-Ambacht? 
Op zoek naar een nieuwe vestiging? Bezig met het starten van een 

bedrijf? Of wilt u contact met de gemeente? 

Wij maken het verschil! 
Als bedrijfscontactfunctionaris zijn wij uw aanspreekpunt binnen de gemeente. 

Wij behartigen uw belangen, adviseren u en zijn de spil tussen ondernemers en gemeente.

Wij ontmoeten u graag, Gerard Keuzenkamp en Jolanda Poort

Gerard Keuzenkamp  

Gemeente Zwijndrecht
  

G.Keuzenkamp@zwijndrecht.nl 

Tel 078-770 3578 Mob 06-18301312  

 

www.zwijndrecht.nl  

 

Jolanda Poort

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

J.Poort@h-i-ambacht.nl

Tel 078-770 2625  Mob 06-43265586

www.h-i-ambacht.nl  
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Terugblik op WD (Directie)Secretaresse Netwerk

Samenwerken start 
bij het (her)kennen 
van jezelf!

Een mooie locatie, een interessant programma, 

een vijfentwintigtal bekenden en wat nieuwe 

gezichten: een goede mix voor een nieuwe leuke 

bijeenkomst bij IHC Merwede Kinderdijk.

Het ontvangstwoord werd op deze 3e oktober verzorgd door de heer Van Muijen, managing director bij MTI (het kenniscentrum van IHC), 
aangevuld met een film over alle activiteiten wereldwijd van IHC. Aansluitend stond een rondleiding op het programma over de werf en door 
de scheepshallen, begeleid door een aantal enthousiaste medewerkers van JHC. Aangezien veiligheid voor alles gaat, deden we dit in vol 
ornaat met veiligheidshelm en -vest, wat een vrolijke stoet opleverde. 

Na terugkomst wachtte ons een heerlijk broodjes- en saladebuffet en konden we weer even lekker met elkaar bijpraten. 

Udo de Haan, communicatietrainer uit Zwijndrecht, gaf ons een lesje samenwerken, maar vertelde ons direct dat samenwerken pas echt lukt 
als je jezelf eerst goed kent. We hingen aan zijn lippen toen hij vertelde over de DISC-methode (een beter team door inzage in 
gedragsvoorkeuren) en wij inderdaad hetzelfde zagen maar er toch verschillend over dachten! Drie van ons (waaronder ikzelf ) werden verrast 
met een gratis DISC-assessment. Ik ben erg benieuwd naar de uitkomst en de toepassing daarvan binnen ons team.

IHC Merwede/MTI Holland, bedankt voor jullie gastvrijheid en ik zie in elk geval alweer uit naar een volgende netwerkbijeenkomst!

Manja Slingerland
Stichting Dordrecht Marketing
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Terugblik op Bijeenkomst Water en Deltatechnologie

Watermanagement biedt kansen
Donderdag 31 oktober jl. hebben wij, Janneke Otten en Natasja Visser, het 
evenement: ‘Water en deltatechnologie bij Boskalis’ bezocht. De reden 
voor ons om juist dit evenement te bezoeken is aan de ene kant uit 
interesse voor Boskalis want veel van onze gasten werken voor Boskalis 
en dus is het voor ons leuk om meer kennis te vergaren over wat Boskalis 
zoal doet. Aan de andere kant is het onderwerp ‘water en deltatechnologie’ 
voor ons als bedrijf in het Drechtstedengebied ook zeer actueel. Na de 
verschillende welkomstwoorden van Stefan Aarninkhof, manager 
Ecoshape en afdelingshoofd Hydronamic bij Boskalis, voorzitter Teun 
Muller en Martin Hulzebos als moderator, kregen we een interessante 
presentatie van Ellen Kelder over waterveiligheid, het bouwen mét de 
natuur en de kansen hierin voor het bedrijfsleven. Vervolgens hield Stefan 
Aarninkhof een boeiend verhaal over hoe watermanagement in zijn werk 
gaat en dan met name over wat Boskalis, maar ook Stichting Ecoshape, op 
dit gebied doen. Afsluitend probeerde Martin Hulzebos de aanwezigen nog 
te porren om te bedenken wat zij zouden kunnen bijdragen aan het project 
Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden maar helaas kreeg hij hier maar 
mondjesmaat reactie op. Wat ons betreft was het een interessante middag 
die vanzelfsprekend afgesloten werd met  een drankje en een hapje zodat 
er nog uitgebreid na- en bijgepraat kon worden.

Janneke Otten

Natasja Visser
Apollo Hotel Papendrecht

passie voor verbinden 
van arbeidsmarkt 
en onderwijs

o.a. het organiseren en begeleiden 
van leer-/werktrajecten

Arie van den Herik
arbeidsmarkt en onderwijs

Mobiel:  06 51508417     
avandenherik@hotmail.com
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INTERVIEW

verberk
ARIE ROM Zuidvleugel 

ook goed voor de 
Drechtsteden

Verberk doceert (nog altijd is de vroegere topambtenaar van het 
ministerie van Economische Zaken parttime hoogleraar) aan de 
Universiteit van Amsterdam. Sinds kort is hij president-commissaris. 
Het doel is duidelijk: het versterken van de regionale economie. Dat 
kan op diverse manieren: 
Binnenhalen van ondernemingen, liefst uit het buitenland. Dat noemen 
we Marketing en Acquisitie. Bedrijven die binnen Nederland naar deze 
provincie willen verkassen, benaderen we niet actief, maar als ze zich 
uit eigen beweging melden, gaan we wel het gesprek aan. 
Ontwikkeling en innovatie. Heel belangrijk. We willen ondernemers en 
wetenschappers bij elkaar brengen. Dat levert nieuwe producten en 
nieuwe markten op.  
De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij kan in nieuwe kansrijke 
initiatieven van ondernemers financieel participeren. Door middel van 
leningen of door het verkrijgen van aandelen. Maar voor alle 
duidelijkheid: dit is niet het belangrijkste instrument van de ROM. Ik 
zeg dat zo omdat bedrijven anders te snel denken: “Hé, een nieuwe 
financieringsbron.’’

De ROM richt zich hoofdzakelijk op het midden- en kleinbedrijf tot wat 
Verberk noemt, mkb-plus, bedrijven met enkele honderden mensen in 
dienst. Wel kunnen kansrijke starters met een aantrekkelijke 
business-case een beroep doen op de ROM. “Wij kijken anders dan de 
bank naar investeringsplannen. Maar we hebben een startkapitaal van 
30 miljoen euro dus we moeten wel selectief zijn met onze 
deelnemingen.’’
De grootste aandeelhouders van de ROM Zuidvleugel zijn het 
ministerie van Economische Zaken en de provincie Zuid-Holland, 
samen hebben ze 51 procent van de aandelen. 

De andere tien aandeelhouders zijn de gemeenten Rotterdam, Den 
Haag, Westland, Leiden, Delft en Dordrecht, de universiteiten van 
Leiden en Delft en de Universitaire Medische Centra van Leiden en 
Rotterdam. 

“Dordrecht”, zegt Verberk, “is in de ROM lid namens de Drechtsteden.” 
Verberk verwacht veel van de ROM Zuidvleugel die vanuit Den Haag 
opereert. “We hebben ervaring met soortgelijke organisaties in het 
noorden, in Overijssel, in Limburg en in Brabant. Die zorgen elk jaar 
voor tientallen miljoenen aan investeringen. Dat komt vooral doordat 
bedrijven, universiteiten (of kennisinstellingen) en overheden 
samenwerken. Die zogenaamde triple helix formule is krachtig. De 
medewerkers van de ROM Zuidvleugel zijn vooral netwerkers. Ze 
brengen ondernemers en kennisinstellingen bij elkaar. Dat gaat een 
heleboel nieuwe businesscases opleveren. En dan zijn er bijvoorbeeld 
vergunningen nodig. Daarin kunnen de mensen van de ROM ook weer 
bemiddelen. En onze mensen zijn niet van de categorie 
‘uurtje-factuurtje’. Als wij bijdragen aan een succesvolle opzet van 
een businesscase, dan is onze missie geslaagd. Wij geven een zetje 
en daarna gaan we elders verder.’’ Ook voor deze regio is de ROM 
Zuidvleugel volgens Verberk van betekenis. “Hier zijn heel veel kleine 
ondernemingen gevestigd die innovatief bezig zijn. In de metaal en de 
scheepsbouw bijvoorbeeld zie je heel veel specialisten en 
toeleveranciers die open staan voor vernieuwing. Die kunnen profiteren 
van het netwerk van de ROM. Ze kunnen ook mee met handelsmissies 
die wij zullen organiseren. Als je dat goed oppakt, dan levert dat ook 
voor kleine bedrijven werk op.’’

Cor van Santen

Met ingang van 1 januari 2014 gaat in Zuid-Holland de 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel 

daadwerkelijk aan de slag. Prof. Arie Verberk is de 

afgelopen maanden als kwartiermaker druk bezig 

geweest met de oprichting. 
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Onze topsporters 
regelen hun 
bankzaken

waar en
wanneer het
hun uitkomt.

Rabobank Drechtsteden staat telefonisch 
voor u klaar (078) 6 531 531
Op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur.
En op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

www.rabobank.nl/drechtsteden

Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

Rabobank - advertentie A4 - Dordrecht met tekst.pdf   1   29-7-2013   12:01:31
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Informatie uit de Drechtsteden

Digitaal loket voor 
vergunning spaart 
veel papierwerk uit
Weet hoe het zit bij een vergunningsaanvraag

Ondernemers in de Drechtsteden, die vergunningen nodig 
hebben voor hun activiteiten, krijgen in veel gevallen te
maken met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het 
aanvragen van vergunningen en alles wat erbij komt 
kijken ervaren veel bedrijven als een ‘tijdrovend, kostbaar 
en vaak ingewikkeld proces’. Alle reden voor een gesprek 
met de dienst die kantoor houdt aan de Noordendijk in 
Dordrecht in het voormalige Eneco-gebouw.

Praat je over vergunningen, dan heb je het over de Wabo: de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, die sinds het najaar 2010 van 
kracht is. Hans Nijhof van de Omgevingsdienst weet er alles van. 
“Vroeger had je voor diverse activiteiten aparte vergunningen nodig. 
Met de Wabo kunnen de vergunningen voor bouwen, milieu, ruimte, 
kap en inrit worden samengevoegd tot één omgevingsvergunning’’, 
legt hij uit. Nijhof is bij de Omgevingsdienst procesregisseur Wabo en 
zorgt er met name voor dat bij complexe projecten de aanvraag goed 
verloopt. Binnen de Drechtsteden is het traject van aanvraag en 
afhandeling van vergunningen niet altijd gelijk. Dordrecht en 
Alblasserdam hebben de vergunningverlening op grond van de Wabo 
helemaal overgedragen aan de Omgevingsdienst ZHZ. De overige vier 
gemeenten in de Drechtsteden (Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Papendrecht en Sliedrecht) handelen deze aanvragen zelf af. Daarbij 
vragen ze de Omgevingsdienst om advies. Indien er sprake is van een 
milieuvergunning zal ook in de vier genoemde gemeenten de zaak 
worden overgedragen aan die dienst. 

Voor bedrijven zoals DuPont en HVC is niet de gemeente maar het 
college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bevoegd gezag. 
Ook hier is de Omgevingsdienst verantwoordelijk voor de 
vergunningverlening en hebben de bedrijven een vaste contactpersoon 
binnen de dienst. Geluiden vanuit het bedrijfsleven dat het
vergunningentraject lang duurt en ingewikkeld is, kent Nijhof 
natuurlijk wel. “Ons advies aan ondernemers die op meerdere 
terreinen vergunning vragen (bijvoorbeeld voor bouwen maar ook voor 
milieu) is om in een vroeg stadium overleg te voeren. Dan krijg je uitleg 
over de procedure, welke documenten nodig zijn, of er haken en ogen 
zitten aan het bestemmingsplan, welstand, etc. Dat voorkomt dat men 
later denkt “ als ik dit had geweten, had ik het anders aangepakt’’. Zo’n 
overleg is in veel gevallen niet gratis en wordt geregeld in de
gemeentelijke legesverordeningen. De gemeenten verrekenen in veel 
gevallen die kosten als er later een definitieve aanvraag wordt 
ingediend. Wel stelt Nijhof met nadruk dat in het vooroverleg de 
ondernemer zijn plannen zo gedetailleerd mogelijk op tafel moet 
leggen. Ook is het volgens hem raadzaam dat de aanvrager in het geval 
van een complexe materie zich ook van extern advies laat voorzien. 
”De praktijk laat zien dat het dan vlotter verloopt omdat de aanvraag 
in een keer compleet kan worden ingediend. Maar die advieskosten 
komen voor rekening van de ondernemer, dus die moet zelf afwegen of 
dit nodig is.’’ Daarnaast krijgt de aanvrager een nota van de 
betreffende gemeente voor de vergunning, meestal een percentage 
van de bouwsom. Voor een eenvoudige vergunning is de beslistermijn 
maximaal acht weken, denk aan een vergunning voor een inrit. Heeft de 
Omgevingsdienst aanvullende informatie nodig dan wordt de termijn 
gemiddeld met vier weken verlengd. En is er sprake van een complexe 
materie dan mag de afhandeling nog zes weken langer duren. Voor 
grote projecten die een uitgebreid pakket vergunningen vereisen, is 
de termijn voor afhandeling zes maanden. Deze termijn kan ook met 
maximaal 6 weken worden verlengd. 

In alle gevallen kan de ondernemer de aanvraag helemaal digitaal 
aanleveren via de landelijke overheidswebsite Omgevingsloket Online 
(ofwel OLO). Nijhof: “Het mooie van dit traject is dat je achter de 
computer met een vraag-antwoordspel snel weet of je voor jouw plan 
vergunning plichtig bent. Als dat zo is, kun je vervolgens de aanvraag 
helemaal digitaal invullen en insturen. Wil je de aanvraag zelf printen 
en op papier inleveren bij de gemeente, dan mag dat natuurlijk ook. 
Maar het digitale traject werkt sneller.’’ 

De vaak gehoorde verhalen dat veel vergunningen worden afgewezen, 
zijn volgens Nijhof niet op feiten gebaseerd. ”Ik denk dat we de laatste 
jaren ongeveer nog slechts vijf procent van alle Wabo-aanvragen 
afwijzen.’’ Dat komt volgens hem ook doordat aanvragers via het 
digitale loket veel meer dan vroeger weten of zij kans maken op een 
vergunning. “Elke aanvraag is aan een contactpersoon van onze dienst 
gekoppeld. Dus ook ondernemers kunnen ons gemakkelijk bereiken 
voor hun vragen of opmerkingen. Wij kunnen de wet niet veranderen 
maar wel de afhandeling zo helder en efficiënt mogelijk laten 
verlopen.’’ 

Cor van Santen

 
Aanvraag omgevingsvergunning 

 
Bevoegd gezag Dordrecht en 

Alblasserdam

 
Volledige behandeling OZHZ  

Aanvraag om vergunning 
Enkelvoudig/meervoudig ?  

 
Enkelvoudig Milieu  

 
Volledige behandeling OZHZ 

 
Bevoegd gezag overige 

Drechtsteden: 
Hendrik-Ido-Ambacht, 

Papendrecht, 
Sliedrecht, Zwijndrecht 

 
Meervoudig met milieucomponent  

 
Behandeling door de gemeente 
Advies  OZHZ voor milieudeel 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert wettelijke omgevingstaken uit voor 
en namens de zeventien regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland
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Eindelijk enkele lichtpuntjes
Economische conjunctuur

De regionale economie en arbeidsmarkt onttrekt zich uiteraard niet aan 
de economische malaise. Ook hier in de regio zien we de afgelopen tijd 
een forse toename van de werkloosheid, tot en met de eerste helft van 
2013 zelfs nog wat sterker dan landelijk gemiddeld. En ook het aantal 
nieuw ingediende vacatures daalde hier in de regio meer dan 
gemiddeld. Verheugend daarbij is de nog steeds redelijk beperkte groei 
van het aantal bijstandsuitkeringen. Door Baanbrekend Drechtsteden 
(een bijzondere samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden 
en Randstad Groep Nederland om de match tussen vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt in de Drechtsteden te verbeteren) is de uitstroom naar 
werk redelijk op peil gebleven. 

Bij het schrijven hiervan zijn er natuurlijk inmiddels al weer recentere 
cijfers. Daaruit blijkt dat de ontslagwerkloosheid in het derde kwartaal 
toch weer verder is opgelopen; hier in de regio weer wat meer dan 
gemiddeld. En ook het aantal nieuw ingediende vacatures zit nog niet 
in de lift. Maar, er zijn - landelijk - nu toch ook wel wat meer serieuze 
lichtpuntjes. Het aantal faillissementen nam af en het 
producentenvertrouwen steeg naar het hoogste niveau in twee jaar. 
En ook het consumentenvertrouwen bevindt zich in een stijgende lijn. 
Volgens het CBS gaan de conjunctuurindicatoren voorzichtig richting 
herstel. 

Oktober jl. verscheen de OCD-Conjunctuurnotitie 2e 

kwartaal 2013 met cijfers over de landelijke en regionale 

economie en arbeidsmarkt tot en met eind juni. Uit die 

cijfers borrelt nog een behoorlijk somber beeld op van de 

huidige conjunctuur. De economie kromp voor het vierde 

achtereenvolgende kwartaal, het aantal banen nam zelfs 

voor het achtste kwartaal achtereen af, de werkloosheid 

liep verder op. En ook de uitzendbranche vertoonde nog 

geen tekenen van herstel.

Figuur 1 Producentenvertrouwen, saldo % positieve 
en negatieve antwoorden

 
Figuur 2 Consumentenvertrouwen (seizoen gecorrigeerd), saldo % 
positieve en negatieve antwoorden

Tegelijk met de hoge en nog groeiende werkloosheid zien we ook nog 
steeds veel openstaande vacatures voor met name technische 
beroepen. In die zin heeft de arbeidsmarkt twee gezichten, die beide 
een beleidsmatig antwoord vragen. Het Regionaal Programma 
Arbeidsmarktbeleid doet dat ook. Enerzijds met bijvoorbeeld het 
nieuwe actieplan Jeugdwerkloosheid, waarover u in de vorige 
Slagkracht bent geïnformeerd. Anderzijds door onderwijs en 
bedrijfsleven te blijven stimuleren samen te werken aan een betere 
aansluiting van het aanbod op de vraag van bedrijven. Veel 
bedrijven dragen al hun steentje bij. Hopelijk dat nu ook het 
economisch klimaat snel verbetert. 

Frans Winterwerp
Onderzoekcentrum Drechtsteden
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Informatie uit de Drechtsteden

Het begint met versterken 
van wat we al hebben
Tot nu toe is het accountmanagement binnen de zes Drechtsteden 
belegd bij de individuele gemeenten. Logisch enerzijds, want zo blijven 
de lijnen met het lokale bedrijfsleven kort. Bovendien zijn 
verantwoordelijkheden ten aanzien van bijvoorbeeld vergunningen, 
bereikbaarheid en bedrijventerreinen ondergebracht bij de gemeente. 
“Aan de andere kant”, legt Richard Korteland uit, “schiet die lokale 
benadering te kort. Bedrijven denken namelijk niet in bestuurlijke 
grenzen. Zij opereren vaak regionaal of zelfs nog breder. Bovendien 
kunnen we gezamenlijk beter inspelen op de vraag van de markt. Is het 
op het ene bedrijventerrein bijvoorbeeld niet mogelijk om een 
uitbreiding te faciliteren, dan lukt dat misschien op een ander wel.” 

De gemeenten gingen daarom op zoek naar een oplossing die het 
‘beste van twee werelden’ in zich zou verenigen. Die werd gevonden in 
de P&A Unit. Binnen deze unit zullen een aantal ervaren acquisiteurs 
aan de slag gaan met stevige, gerichte marketing van de regio. Daarbij 
zullen ze gebruikmaken van hun eigen netwerk, maar vooral ook zwaar 
leunen op de bestaande netwerken van de gemeentelijke 
accountmanagers. Korteland: “Het is de bedoeling dat de unit 
acquisitie gaat plegen, maar ook werkt aan de professionalisering en 
uniformering van de bestaande werkprocessen om zo onze 
klantgerichtheid te verbeteren. 

We zien namelijk heel goed dat het zittende bedrijfsleven de ba-
sis vormt van de werkgelegenheid in de gemeenten. Behouden en 
uitbouwen wat we hebben, moet dan ook het primaire doel zijn. Onze 
werkgevers zijn immers belangrijke 
ambassadeurs van de regio.” 

Wie eerder in de media iets las over de beoogde P&A Unit, kan zich niet 
aan de indruk onttrekken dat de nieuwe benadering vooral is gericht 
op het creëren van werkgelegenheid. De extra promotie en acquisitie 
moet honderden banen opleveren voor de regio. “Toch moeten we dat 
niet zo zien”, vindt Korteland: “We hebben de doelstellingen van de 
unit meetbaar gemaakt in termen van banen. In twee jaar tijd moeten 
er 450 arbeidsplaatsen bijkomen, anders heroverwegen we de inzet 
van de unit. Bovendien is arbeid natuurlijk een belangrijke aanjager 
van de economie; met meer werkenden neemt de koopkracht in de 
regio toe. Maar het idee erachter is breder. De unit moet zich ook gaan 
richten op de ‘export’ uit de regio en goed kijken hoe we onze bedrijven 
optimaal kunnen faciliteren in termen van bijvoorbeeld infrastructuur 
en vermindering van administratieve lasten. Kortom, met de P&A-Unit 
willen we ons beleid nu concreet en daadkrachtig omzetten in daden.”

Mila van Geesink
Bureau Drechtsteden
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Nieuwe Drechtstedelijke Promotie & Acquisitie Unit
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Voorzitter WD Teun Muller roept het bedrijfsleven 
op zelf ook méér te doen aan promotie

Ondernemers, 
kom uit de kast!

Toch is er voldoende om trots op te zijn. “Er zijn in de regio prachtige 
bedrijven in de maritieme en logistieke sector die op topniveau 
opereren. Beide sectoren bieden ook enorm veel kansen. We zijn heel 
sterk in de maritieme maakindustrie, waar bijzonder veel mensen 
werken. De kennis van de beroepsbevolking is groot, er is een hoog 
arbeidsethos en er wordt sterk geïnnoveerd. Mede daardoor is de 
werkloosheid in de regio ook relatief laag gebleven.”

Het versterken van het imago van de Drechtsteden is 

één van de negen speerpunten van de Werkgevers 

Drechtsteden. Teun Muller is daarom verheugd over de 

plannen voor de nieuwe Promotie & Acquisitie Unit 

binnen de Drechtsteden. “De Drechtsteden zijn een 

beetje een ‘vergeten streek’. De enorme ontwikkelingen 

die we hier doormaken, worden buiten onze omgeving 

praktisch niet opgemerkt. Daar loop ik overal in het land 

tegenaan.”
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“Dat dit niet algemeen bekend is, heeft het bedrijfsleven in de regio 
in de eerste plaats aan zichzelf te wijten”, denkt Muller. “Het zit ‘m 
denk ik in onze calvinistische aard. We houden niet van opscheppen 
en zien bescheidenheid als een deugd. Willen we meer bereiken, dan 
zullen we moeten laten zien wat we waard zijn. Ik zou willen zeggen: 
Wees trots! Kom uit de kast en schreeuw het van de daken! Maar dat 
is een cultuuromslag die tijd nodig heeft. Het is daarom goed dat de 
Drechtsteden met de Promotie & Acquisitie Unit hier een flinke 
eerste aanzet toe willen geven.”Binnen de nieuwe P&A Unit zullen 
professionals ingezet worden met het juiste profiel en de 
commerciële ‘drive’ om hetgeen de regio de markt te bieden heeft 
structureel onder de aandacht te brengen. Zij leggen zich toe op 
gerichte, professioneel uitgevoerde marketing, maar ondersteunen 
vooral ook het lokale accountmanagement van de gemeenten. Ook 
dat ziet Muller als een gunstige ontwikkeling. “De contacten zitten 
toch vaak binnen het lokale netwerk. 
Ondernemers kunnen er via die bestaande relaties voor zorgen dat 
interessante ontwikkelingen en nieuwtjes terechtkomen bij de 
regionale Unit. En die informatie kunnen zij dan weer gebruiken voor 
het verder versterken van het imago van de Drechtsteden. Ik voorzie 
een mooie wisselwerking!”
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Varna: 
stad van mogelijkheden

De tweede stad van Bulgarije, gelegen aan de Zwarte Zee, is misschien niet de mooiste stad. In de architectuur is de 

stempel van het communisme nog duidelijk te zien. En ook in de cultuur is die nog goed voelbaar. Toch stelt de stad zich 

steeds meer open en richten de mensen hun blik in toenemende mate naar buiten. En dat biedt zakelijk kansen… 

Een verslag van het bezoek van een Drechtstedelijke delegatie aan het veelbelovende Varna.

Aanleiding voor de reis was de uitnodiging aan het adres van de 
Dordtse burgemeester Brok om de doop bij te wonen van de 
hopperzuiger ‘Albatros’. Dit schip is in Varna gebouwd door het 
Sliedrechtse IHC, voor het eveneens Sliedrechtse baggerbedrijf De 
Boer. De uitnodiging kreeg de burgemeester in het kader van de
inmiddels 15-jarige zusterstadrelatie tussen Dordrecht en Varna. De 
delegatie bestond verder uit verschillende vertegenwoordigers van het 
regionale bedrijfsleven en de regionaal portefeuillehouder topsectoren 
logistiek en maritiem, Hans Tanis. Hij woonde verschillende 
bijeenkomsten bij en kwam enthousiast terug. 

“Nederland is op dit moment de grootste buitenlandse investeerder in 
Bulgarije. De Nederlandse ambassade had rond de doop van het schip 
een ‘Holland Event’ georganiseerd. Daar kreeg de delegatie een 
presentatie van verschillende Bulgaarse ondernemingen en van een 
aantal Nederlandse bedrijven uit het netwerk van de Ambassade, die 
reeds actief zijn in en rond Varna. Ter plekke ontstond de nodige 
interactie tussen diverse bedrijven. Opvallend was daarbij dat vier van 
de vijf Nederlandse bedrijven uit de Maritieme Delta kwamen.  Kennelijk 
liggen er goede kansen in Varna. Voor de maritieme sector, maar ook 
voor andere bedrijfstakken zoals de tuinbouwsector. Zo onderzoekt het 
toonaangevende Florensis uit Hendrik-Ido-Ambacht de mogelijkheid 
van een vestiging in Bulgarije. Vanwege het milde klimaat,  de goede 
bodemgesteldheid en omdat het een interessante springplank vormt 
naar andere landen in die regio, zoals Turkije en Griekenland.”

Voor de maritieme sector ziet Hans Tanis vooral kansen in de relatief 
goedkope arbeid en de focus van de Bulgaren op innovatie. “Er zit in 
Varna veel kennis, onder meer door de aanwezigheid van een 
technische universiteit op het gebied van maritiem en zeevaart. De 
studenten zijn zeer internationaal georiënteerd en doen ook projecten 
voor West-Europese bedrijven. We hebben hier mooie voorbeelden van 
gezien. Omdat we in onze regio juist een tekort hebben aan hoger 
opgeleide specialisten, biedt dit uitstekende mogelijkheden voor 
samenwerking en uitwisseling. Bovendien is de Ambassade zeer bereid 
om Nederlandse ondernemers te faciliteren, wat in zo’n relatief 
onbekende markt enorm kan helpen.“ 

Wie meer wil weten over Varna en de zakelijke mogelijkheden kan 
terecht bij Gea Davids van de gemeente Dordrecht (tel.: 078-7704125, 
e-mail: g.davids@dordrecht.nl). Zij is contactpersoon buitenlandse 
betrekkingen en spreekt Bulgaars.

Hans Tanis
Gemeente Sliedrecht
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Op de grens van de Randstad en de natuur van de 

Alblasserwaard is Papendrecht meestal een rustige 

plaats om te wonen. Eind november 1813 was dat anders. 

Toen zorgden kanonnen op de plek die we nu kennen als 

het Merwehoofd voor bulderend geraas en hevige ge-

vechten. Tweehonderd jaar later zijn de gebeurtenissen 

van toen vastgelegd in het vierde deel van de reeks ‘Van 

heerlijkheid tot heden’. De beschietingen werden 

daarnaast op zaterdag 23 november nagespeeld. 

Kogels en granaten 
in en om Papendrecht

In 1810 voegde Napoleon Bonaparte de Nederlanden bij het Franse 
keizerrijk. In het dagelijks leven zijn nog steeds invloeden van die 
Franse periode te zien. Zo werden oude lokale maten en gewichten 
vervangen door de kilogram, meter en liter en werd de burgerlijke 
stand geïntroduceerd. 

Jenever en schade 
In de nadagen van de Franse macht ontstond een conflict met 
Dordrecht over de levering van onder meer geld, erwten, bonen, 
jenever en geneesmiddelen. Dit leidde uiteindelijk tot hevige 
gevechten op 24 november 1813, waarbij kogels en granaten door 
de lucht vlogen en zorgden voor tientallen dodelijke slachtoffers en 
gewonden en schade aan tal van huizen en gebouwen.  

Deze beschietingen vanuit Papendrecht in 1813 staan centraal in het 
vierde deel van de reeks ‘Van heerlijkheid tot heden’. Naast de 
gebeurtenissen zelf, belicht dit deel de context waarin de 
beschietingen plaatsvonden en worden overblijfselen in beeld 
gebracht. In Dordrecht herinnert bijvoorbeeld een later ingemetselde 
kogel in de Grote Kerk aan de bloedige activiteiten. 

200 jaar Nederlanden
Na de laatste schermutselingen is met de terugkeer uit ballingschap 
van de Prins van Oranje de basis gelegd voor het Koninkrijk der 
Nederlanden, dat in 1815 een feit werd. Tussen 2013 en 2015 wordt 
landelijk, tijdens verschillende activiteiten, 200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden gevierd. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima 
waren zaterdag 30 november 2013 op het strand van Scheveningen 
bij de start van de viering met de nagespeelde landing van Willem I, 
precies 200 jaar eerder. 

Ninetta Lorenc
Adviseur Dienstverlening Bedrijven
Gemeente Papendrecht
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Duurzaamheidsfabriek 
op Leerpark Dordrecht 
officieel geopend
Op vrijdag 4 oktober 2013 opende de Duurzaamheidsfabriek onder grote belangstelling officieel haar deuren. Het is 

in Europa het eerste gebouw dat duurzaamheidsonderwijs samen met het bedrijfsleven op een uiterst 

vernieuwende manier inricht. Het gebouw is met ingang van het schooljaar 2013/2014 volledig in gebruik en 

voorziet in het leren en werken aan de duurzame technologie van de 21ste eeuw. Bedrijven als Siemens, Krohne, 

HVC, Verkerk Groep, Sublean, Valk-Welding en IWZH nemen met een deel van hun activiteiten hun intrek in de 

fabriek. Zij zullen onderwijs in de praktijk geven aan de nieuwe generatie technici. Architect Thomas Rau maakte het 

ontwerp, maar de inrichting van de fabriek kwam in samenspraak met het participerende bedrijfsleven en 

onderwijs tot stand.

Peter Vrancken, voorzitter College van Bestuur van het Da Vinci College 
en wethouders Harry Wagemakers (Maatschappelijke Ondersteuning, 
Duurzaamheid en Recreatie) en Bert van de Burgt (Onderwijs, Werk en 
Inkomen, Arbeidsmarkt en Financiën) openden als trotse gastheren van 
de Duurzaamheidsfabriek deze speciale dag. Vervolgens vertelden direct 
betrokkenen, uit het bedrijfsleven en onderwijs, en vooraanstaande 
koplopers in Duurzaamheid over de passie die resulteerde in de unieke 
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en het bijzondere 
gebouw. 

Rond het middaguur werd de fabriek op de begane grond officieel 
geopend. Een handwiel, gemaakt door techniekleerlingen, werd door 
Michael van Straalen, waarnemend voorzitter MKB-Nederland en
 leerlingen Remco van de Burg, Nicole Verbeek en Tim van Houwelingen 
aangezwengeld en bracht de Duurzaamheidsfabriek officieel in beweging. 
Zij werden hierbij aangemoedigd en ondersteund door Peter Vrancken, 
Marloes de Vries, Rein Meester, wethouder Bert van de Burgt, wethouder 
Harry Wagemakers, Govert Veldhuijzen, Ab van der Touw en Jan van Zijl. 
Onder bezielende leiding van drummer César Zuiderwijk werd de
handeling afgesloten met een optreden met leerlingen die muziek 
maakten op de aanwezige machines en apparaten. Na afloop was er volop 
gelegenheid voor netwerken en het volgen van rondleidingen. 

Experience
Voor de bezoekers van het middagprogramma draaide het om 
‘Experience’. Aan de hand van het Dream - Create - Produce concept 
ervaarden zij ter plekke het bijzondere samenspel van bedrijfsleven en 
onderwijs. In de fabriekshal, bedrijfsruimtes en ontmoetingsplekken was 
te zien hoe ondernemers, investeerders en technisch talent werken aan 
innovatieve en duurzame producten en productiemethoden. 
Communicatie Duurzaamheidsfabriek
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MVO Drechtsteden, 
hét duurzame 
bedrijvennetwerk 
van de Drechtsteden
In het voorjaar van 2012 is bij Duurzaamheidscentrum Weizigt het 
bedrijvennetwerk MVO Drechtsteden gelanceerd, hét platform voor 
bedrijven uit de Drechtsteden die geïnteresseerd zijn in 
duurzaamheid. Middels diverse activiteiten en instrumenten worden 
bedrijven ondersteund en gestimuleerd om verder te verduurzamen. 
MVO Drechtsteden verbindt bedrijven met MVO-ambities, biedt de 
gelegenheid tot het delen van praktijkervaringen en informeert over de 
actuele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Interessante 
gasten en sprekers als inspirator Maurits Groen en directeur van MVO 
Nederland, Willem Lageweg, delen hun kennis tijdens de gezamenlijke 
bijeenkomsten. Leden van MVO Drechtsteden mogen deelnemen aan 
een Community of Practice, waarbij ze praktische ondersteuning 
krijgen van ervaren MVO-experts. In kleine projectgroepen werken 
bedrijven samen aan verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering. 
Ervaring leert dat deelname aan een Community of Practice leidt tot 
driemaal sneller innoveren. Inmiddels telt MVO Drechtsteden al 35 
actieve leden afkomstig uit verschillende sectoren binnen de 
Drechtsteden. 

Cordeel Nederland B.V. uit Zwijndrecht sloot zich als een van de 
eersten aan bij MVO Drechtsteden. Cordeel is actief in zowel 
nieuwbouw, renovatie als onderhoud van onder andere kantoren, 
industrie, utiliteit en commercieel vastgoed. Het bedrijf is al bekend 
met MVO, ISO 14001 gecertificeerd en kijkt als echt familiebedrijf om 
naar elkaar en naar een ander. Sander Dekker, commercieel manager 
bij Cordeel, licht de keuze voor het lidmaatschap toe: “Onze 
belangstelling werd gewekt door de interessante lezingen die door 
MVO Drechtsteden werden georganiseerd. Toen de gelegenheid kwam 
om ons aan te sluiten bij de Community of Practice, hebben wij niet 
getwijfeld en ons aangemeld. Het uitbreiden van het eigen netwerk is 
daarnaast nog een bijkomend voordeel.”

Ook Dekkers van Gerwen sloot zich enige tijd geleden aan bij MVO 
Drechtsteden. De Dordtse drukkerij voert het credo ‘Smart Printing 
Concepts’. In samenwerking met de klant wordt bekeken hoe zo 
efficiënt mogelijk gewerkt kan worden. Dekkers van Gerwen heeft MVO 
diep in haar bedrijfsvoering doorgevoerd. Dit uit zich in het bewust 
omgaan met middelen, een ISO 9001 en een ISO 14001 certificering. 
Ook produceerde de drukkerij in 2011 samen met een stakeholder ’s 
werelds eerste Cradle to Cradle zilver gecertificeerde drukwerk. Het 
Cradle to Cradle concept is: Alle gebruikte materialen zouden na hun 
leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander 
product zonder kwaliteitsverlies (red.). Projectleider/milieucoördinator 
Sipke Horsten: “Ik heb vanaf het begin de duurzaamheidscafé ’s 
bijgewoond en daarna ook de bijeenkomsten van MVO Drechtsteden. 
Het netwerk biedt ons de gelegenheid om kennis te delen met 
duurzame koplopers.” De sprekers vormen voor het bedrijf een 
inspiratiebron om tot nieuwe inzichten te komen. Via de Community 
of Practice hoopt Dekkers van Gerwen ISO 26000 verder te begrijpen, 
toetsen en implementeren. 

Een van de jongste leden is advocatenkantoor Ten Holter Noordam 
met vestigingen in Dordrecht en Rotterdam. Het kantoor, een interes-
sante toevoeging aan de samenstelling van sectoren, heeft een open 
visie met betrekking tot het bedrijvennetwerk. De heer Van Aardenne, 
advocaat bij Ten Holter Noordam, geeft aan dat het bedrijf door zijn 
persoonlijke interesse in MVO zich aangesloten heeft bij het netwerk. 

Van Aardenne: “Wij staan open voor de ontwikkelingen op dit vlak 
en laten ons onder andere graag met Cleantech (verzamelnaam voor 
vormen van technologie die bijdragen aan een schoner milieu en/of 
zorgen voor energiebesparing) in. Ook zien we het als een 
interessante gelegenheid om ons netwerk uit te breiden.” Het bedrijf 
ziet ook kansen in het samen oplossen van eventuele juridische 
vraagstukken die kunnen ontstaan bij het implementeren van MVO. 

Ook lid worden van MVO Drechtsteden?
Deelname aan MVO Drechtsteden loopt via een lidmaatschap. Leden 
van MVO Drechtsteden profiteren van:
Ondersteuning bij het succesvol implementeren van MVO. 
De meest actuele informatie op het gebied van duurzaamheid. 
De perfecte gelegenheid om bedrijf en aanbod onder de aandacht 
te brengen. Deelname aan hét duurzame bedrijvennetwerk van de 
Drechtsteden. 

MVO Drechtsteden organiseert driemaal per jaar een bijeenkomst voor 
haar leden waarvoor steeds ook een boeiende spreker wordt 
uitgenodigd. De Community of Practice komt vijfmaal per jaar samen. 
Meer informatie over MVO Drechtsteden en het lidmaatschap is te 
vinden op ww.weizigt.nl/bedrijven. 

Eva Baars
Coördinator Communicatie en Projecten
Duurzaamheidscentrum Weizigt
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Interview met Dominic Schrijer - burgemeester van Zwijndrecht

“Overtuigingskracht van 
Drechtsteden gevraagd”
Hij is pas een handvol maanden burgemeester van Zwijndrecht en speelt geen rol in het dagelijks bestuur van de 

Drechtraad, maar toch manifesteert Dominic Schrijer zich nu al als een gedreven ambassadeur van de Drechtsteden. 

Doelend op de zes deelnemende gemeenten zegt hij: “Met elkaar kun je meer dan in je eentje. Wat dat betreft hebben 

ze hier een vooruitziende blik gehad, ingezien dat ze er belang bij hebben gezamenlijk op te trekken.” 

Van die samenwerking zijn, zoals Schrijer zegt, al duidelijke 
voorbeelden te geven. Hij noemt de sociale dienst, de intensieve lobby 
richting beleidsmakers als het gaat over de veiligheid op spoor en 
water en zaken als promotie en acquisitie. De Zwijndrechtse 
burgemeester durft het zelfs te stellen dat de Drechtraad, meer dan in
andere regio’s het geval is, vrij actief betrokken is bij het gebied. “Nu 
de organisatie en financiële aansturing zijn verbeterd, is het punt 
bereikt waarop de komende vier jaar inhoudelijke thema’s de volle 
aandacht kunnen krijgen.” In het zogeheten regionale 
meerjarenprogramma gaat de aandacht meer uit naar promotie en 
profilering naar buiten toe. 

De vraag wat de Drechtsteden zo uniek maakt? Dat kan Schrijer 
iedereen wel vertellen en hij hoopt dat de regio daar zijn voordelen 
mee zal doen. “De maritieme maakindustrie in deze regio, het
bedenken, maken en verkopen van alles wat met water te maken heeft, 
is uniek in Europa. De tijd is er rijp voor om dat veel overtuigender uit 
te dragen. Dat moet een gezamenlijke inspanning zijn van 
bedrijfsleven, onderwijs en samenleving. De cultuur hier is dat er geen 
behoefte is aan blabla, maar het is wel een feit dat deze industrie nog 
altijd in Hollandse handen is en er een grote verwevenheid bestaat 
met de omgeving. Het gaat nog vaak om familiebezit, dat is historisch 
zo gegroeid en dat is iets om trots op te zijn. Wonen en werken liggen 
dicht bij elkaar. Die eigenheid moet gekoesterd worden”, vindt Schrijer. 

Goed ondernemerschap kan niet buiten werknemers en in de 
maritieme maakindustrie gaat het met name om gekwalificeerd 
personeel. De ambachtsschool in een nieuw jasje zoals de 
burgemeester dat uitdrukt, maar ook afgestudeerde hbo’ers. Verkorte 
trainingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het 
versterken van een beroepsgroep waaraan grote behoefte bestaat, nu 
en in de toekomst. Schrijer laat er geen misverstand over bestaan dat 
een bloeiend bedrijfsleven niet buiten een goede bereikbaarheid kan. 
Dat betekent naar zijn mening een continue lobby voor goede wegen 
over land, spoor en water. “Als de knelpunten niet worden opgeheven, 
belanden de Drechtsteden in een fuik, met alle gevolgen van dien. Een 
brede lobby met partners moet een hoofdopgave zijn. Daarvoor zijn 
meer menskracht, meer middelen en meer energie nodig. Samen doen 
wat noodzakelijk is en gelijktijdig de lokale eigenheid koesteren.”

Nel van den Berg
oud journaliste AD de Dordtenaar
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Column

De 
laatste …

Sinds 2009 heb ik zo’n 25 keer iets in deze, 

overigens voor de ondernemers in de regio 

Drechtsteden (en daarbuiten) uiterst informatieve 

uitgave van de Werkgevers Drechtsteden, mogen 

schrijven over voornamelijk de activiteiten van de 

Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam.

Deze Kamer, waartoe na een fusie een kleine 10 jaar terug ook de Ka-
mers van Koophandel (en Fabrieken!) Dordrecht en Gouda behoorden, 
is ruim 210 jaar gelden opgericht. Ik heb het al eens eerder opgemerkt; 
ruim voordat het Koninkrijk der Nederlanden (recent 200 jaar) 
ontstond. Nog in de Franse tijd en dus onder Napoleons invloed, 
opgericht voor en door ondernemers! Onze Kamer verdwijnt per 
1 januari 2014 en zal met de overige 11 kamers in Nederland opgaan 
in de Kamer van Koophandel Nederland. Na de fiscalisering van de 
jaarlijkse bijdrage - ondernemers u blijft dus gewoon via de belasting 
betalen voor de dienstverlening van de Kamer, maar u heeft er geen 
directe invloed meer op - nu dus de nationalisatie van deze 
dienstverlening. 

Registeren, informeren en stimuleren was het motto en het credo 
van onze Kamer, maar als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen 
(hebben de ondernemers daarom gevraagd?) zal die dienstverlening 
behoorlijk verschraald zijn. Maar gedane zaken nemen geen keer. 
Digitaal registeren (via het handelsregister) blijft bestaan; informeren 
wordt steeds meer een lichte eerste lijn zorg op een te grote afstand 
maar het stimuleren zal grotendeels vervallen. 
Met name in onze regio heeft onder de noemer van stimuleren de 
Kamer haar toegevoegde waarde bewezen; problemen, daar waar het 
de (concept-)bestemmingsplannen, het milieu, de geluidshinder en 
-zonering alsmede infrastructuur betreft, werden vakkundig van advies 
en commentaar voorzien waar vele bedrijven (en ondernemersvereni-
gingen) hun voordeel mee hebben kunnen doen. Zelfs vele gemeen-
ten waren blij met de adviezen van de Kamer, ja, preludeerden zelfs 
dikwijls daarop. 

Inmiddels beginnen de landelijke ondernemersverenigingen en zelfs 
de Kamer-nieuw de manco’s in de nieuwe organisatie in te zien, maar 
oplossingen daarvoor zijn nog niet in zicht.

Voor onze regio zeker een taak voor de Werkgevers Drechtsteden en de 
Federatie van Drechtsteden Ondernemersverenigingen om de 
continuïteit van deze onderwerpen in relatie tot de bedrijfsomgeving 
qua aandacht en mogelijke advisering te borgen voor de toekomst. 

Ook de jaarlijkse grootschalige en dikwijls zeer succesvolle 
bijeenkomsten zoals de jaarlijkse zakenborrel en de nieuwjaarreceptie 
in combinatie met de uitreiking van de Drechtstreek Ondernemersprijs 
vervalt. Vanaf deze plaats ook een bijzonder woord van dank voor 
de jury, in wisselende samenstelling, die de afgelopen jaren jaarlijks 
verrassende doch kwalitatief uitstekende genomineerden wist te 
selecteren. 

Ook voor mij persoonlijk eindigt na 12 jaar het lidmaatschap van het 
algemeen bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
Rotterdam en dito het lidmaatschap van de Kring Drechtstreek; ooit 
voorgedragen namens de industrie (de Koninklijke Metaalunie). 
Ik dank, in dit kader, met name de vertegenwoordigers van de 
Ondernemersverenigingen in de Drechtstreek die actief lid waren van 
de kring Drechtstreek; hun input was (en is) essentieel om een 
adequate adviesrol als Kamer van Koophandel te kunnen vervullen. 
Mijn advies: blijf actief op uw terrein en zorg voor een adequate 
follow-up van uw gesignaleerde problemen en onderwerpen. 
Slagkracht, het magazine van Werkgevers Drechtsteden, is daartoe 
eveneens een uitstekend medium. De naam zegt voldoende …
Vandaar de kop van deze bijdrage ……, ik heb het met plezier en 
genoegen mogen doen.

drs M. (Theo) Schut
voorzitter Kring Drechtstreek en plaatsvervangend voorzitter 
Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam.
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 Financiële column

Hoe bedoel je crisis?
Waar is de ambitie gebleven, waar is de wil om uit de crisis te groeien? 

Voor een kleine open economie als die van Nederland is de export belangrijk; vooral de uitvoer naar de rest van 

Europa. Ons oude continent mag dan voorzichtige tekenen van herstel vertonen, de economische genezing is 

nog lang niet bereikt. Als je van op grote hoogte een tennisbal ter aarde gooit, dan stuitert die op. Dat is wat de 

Europese economie nu doet: opstuiteren. Maar om duurzame beweging in die bal te krijgen, is meer nodig. 

De juiste techniek, in de juiste dosering, te midden van een steeds mondialer deelnemersveld.

Op onze eigen overheid hoeven wij momenteel niet te rekenen, die is gefixeerd op 
het terugbrengen van het tekort binnen de norm van 3%. Constant hoor ik het woord 
bezuinigen, maar het lijkt meer op binnenhengelen van extra geld over de rug van 
ondernemers en particulieren. 

Een onderneming in moeilijkheden begint met snoeien in de kosten. Hier zit echter een 
einde aan; je kunt niet snijden tot in het bot. Uiteindelijk moet er meer verkocht worden, 
meer omzet gerealiseerd worden door het anders te doen. Een bange ondernemer gaat echter 
geen groei realiseren.

Het type ondernemer uit de Drechtsteden is er toch één van ‘niet lullen maar poetsen’? We weten 
allemaal dat banken voorzichtiger zijn geworden zijn met het verstrekken van krediet door 
de invoering van nieuwe Basel normen (in de Basel norm, of het systeem Basel, wordt 
vastgelegd waar banken zich aan te houden hebben, bijvoorbeeld om te voorkomen 
dat ze teveel risico’s lopen. Red.) en strengere toezichthouders. Dit is echter niet het 
einde van alle mogelijkheden. 

Zijn er dan nog alternatieven? Ja, die zijn er wel degelijk, denk aan informal 
investors, crowd funding, factoring en leasing. 

By the way, elke ondernemer met een goed plan en track record kan nog 
steeds terecht bij zijn bank. Dus ondernemers, zit niet bij de pakken neer, 
want angst is een slechte raadgever. 

René Schoutens
Van Lanschot Bankiers
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Juridische column

Mag ik deze stoelendans van u? 
Selecteren op kwaliteit bij reorganiseren

Het einde van het jaar nadert en dus is er tijd om na te denken. Niet 
alleen in tijden van economische crisis is het goed om te bedenken of 
een bepaalde afdeling aan verandering toe is en of wellicht bepaalde 
functies kunnen komen te vervallen. Als werkgever houdt u graag de 
beste werknemers in dienst en daarvoor kan de stoelendansmethode 
worden ingezet. Bij dit oudhollandse spel heeft iedere deelnemer aan 
het begin een stoel en verdwijnen er iedere ronde stoelen en 
deelnemers totdat de beste deelnemer overblijft. 

Normaal gesproken moet bij bedrijfseconomisch ontslag het 
afspiegelingsbeginsel worden toegepast. Per functiegroep en 
leeftijdscategorie wordt vastgesteld welke werknemer met het kortste 
dienstverband voor ontslag in aanmerking komt. Daarbij wordt dus 
niet naar de kwaliteit gekeken. Op zich staat het een ondernemer vrij 
om zijn onderneming zo in te richten als het hem het beste uitkomt. 

Een ondernemer kan besluiten om een hele functiegroep te laten 
vervallen en een nieuwe functiegroep te maken. De medewerkers 
waarvan de functie vervalt, kunnen solliciteren naar de nieuwe functie. 

Uit rechterlijke uitspraken blijkt dat dit toelaatbaar wordt gevonden 
als aan bepaalde vereisten is voldaan: de oude en de nieuwe functie 
moeten niet uitwisselbaar zijn, de werkgever moet zich voldoende 
inspannen voor herplaatsing in een passende functie en een zo 
objectief en zorgvuldig mogelijk selectiesysteem hanteren. Raadzaam 
kan het zijn in overleg te treden met de Ondernemingsraad en een 
assessmentbureau in te schakelen om de geschiktheid van de 
werknemer voor de nieuwe functie te laten vaststellen. Uiteraard is het 
ook verstandig om juridisch advies in te winnen. 

Mark Uilhoorn
Uilhoorn & Fritse Advocaten
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Fiscaliteiten

Wat gaat 
er wijzigen 
in 2014?
Een paar wijzigingen voor u als mkb-ondernemer in 2014:
Het tarief in box 2 wordt in 2014 voor één jaar verlaagd tot 22% over 
een maximaal dividend van 250.000 euro. Let op dat er daadwerkelijk 
ruimte is tot een dividenduitkering. Een mogelijk probleem schuilt bij 
B.V.’s waar pensioenverplichtingen in zitten. Deze verplichtingen 
moeten ter bepaling van de dividendruimte commercieel worden 
gewaardeerd hetgeen vaak een hogere verplichting oplevert dan 
waartegen deze verplichtingen in de jaarrekening zijn opgenomen. 
Mogelijk is hierdoor te weinig vrij beschikbaar vermogen aanwezig om 
dividend uit te keren. Een probleem dat al langer bestaat, maar nu nog 
nadrukkelijker naar voren komt. 

Een ‘eenmalige’ heffing blijkt niet zo eenmalig te zijn. De heffing van 
16% ten laste van de werkgever over het loon van een werknemer voor 
zover dat loon hoger is dan 150.000 euro, wordt met één jaar verlengd. 
Dat betekent dat werkgevers ook in het jaar 2014 de eindheffing voor 
hoog loon moeten afdragen. Deze eindheffing voor het jaar 2014 wordt 
berekend over het loon waarover in het kalenderjaar 2013 
loonbelasting is geheven. 

De eenmalige verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor 
kinderen die een schenking van hun ouders ontvangen in verband met 
de eigen woning wordt versoepeld. De vrijstelling wordt gedurende 1 
oktober 2013 tot 1 januari 2015 verhoogd van 51.407 euro naar 
maximaal 100.000 euro. De groep van schenkers wordt tijdelijk 
uitgebreid. De vrijstelling is ook van toepassing als een schenking 
wordt gedaan door iemand anders dan een ouder. Ook mag de 
schenking gebruikt worden voor de aflossing van een restschuld 
voor de eigen woning. 

In het Belastingplan 2014 is het aankopen van een stamrecht in het 
kader van een ontslagvergoeding vanaf 1 januari 2014 niet meer 
mogelijk. Vanaf dat moment dient direct te worden afgerekend tegen 
het progressieve tarief over de ontslagvergoeding. Bij uitkering van de 
ontslagvergoeding in 2013 kan nog wel een stamrecht worden 
aangekocht. Daarnaast wordt het mogelijk om het stamrecht in 2014 
volledig af te kopen waarbij slechts over 80% van de waarde van het 
stamrecht belastingheffing zal plaatsvinden. 

Voor het MKB wordt de afdrachtvermindering Speur- en 
Ontwikkelingswerk (WBSO) aantrekkelijker gemaakt. De eerste schijf 
waarover een hoger subsidiepercentage geldt, wordt volgend jaar 
verhoogd tot 250.000 euro. 

Voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek 
(EIA) worden de drempelbedragen verhoogd. Voor zowel de MIA als 
EIA gaat de aftrek alleen nog gelden voor investeringen die meer 
bedragen dan 2.500 euro per bedrijfsmiddel. Onder de 
huidige regeling gold een drempel voor alle investeringen samen. Doet 
u kleinere investeringen dan is het wellicht nuttig om deze nog in 2013 
te laten plaatsvinden. De MIA wordt uitgebreid naar investeringen in 
asbestsaneringen en zonnepanelen door bedrijfsmatige verhuurders 
van woningen. 

Op het moment van schrijven van dit artikel zijn de belastingplannen 
nog niet goedgekeurd, deze kunnen uiteindelijk wijzigen. Mocht u 
vragen hebben dan staan wij u graag te woord (078-7113050). 

Hans Ouwens
O2 Accountants & Adviseurs

Nederland heeft in 2013 wederom een Herfstakkoord gekregen waarbij diverse eerdere belastingmaatregelen van de 

regering zijn aangepast. Wat zijn voor mkb-ondernemers de belangrijkste gevolgen van de belastingplannen 2014?
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VERENIGINGSNIEUWS

Van de bestuurstafel

•	  de Duurzaamheidsfabriek nu officieel is geopend?

•	  in de Duurzaamheidsfabriek het eerste samenwerkingsver band    

 op maritiem gebied begint vorm te krijgen?

•	  we een aantal actieve DGA-tafels hebben?

•	  daar in een besloten sfeer in een kleine groep van gedachten    

 gewisseld wordt?

•	  dit waardevolle inzichten kan verschaffen?

•	  dit op een mooie manier kennis en netwerk met elkaar 

 verbindt?

•	  u uw bedrijf zelf kunt presenteren en profileren op 

 www.werkgeversdrechtsteden.nl?

•	  u daar ook uw producten en diensten kunt toelichten?

Wist u dat?
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Nieuws van de leden

Stil verzuim in crisistijd, 
hoe herkent u het?

Kansen bij voorzichtig 
economisch herstel

De werkloosheid in Nederland loopt op. Veel mensen maken zich 
zorgen over hun baan. Zorgen die vaak nog versterkt worden doordat 
hun hypotheek ‘onder water’ staat: als ze vandaag hun woning 
moeten verkopen, blijven ze met een restschuld achter. De spanning 
kan zo hoog oplopen, dat mensen bijna niets meer uit hun handen 
krijgen op hun werk. Maar zich toch niet ziek melden uit angst dat ze 
dan zéker hun baan verliezen. Zo ontstaat ‘stil verzuim’. Hoe door-
breekt u de stilte?

In tijden van crisis daalt het verzuim. Die cijfers zijn bekend. Maar 
uit recente studies blijkt ook dat het ‘stille verzuim’ tegelijkertijd 
toeneemt. De omvang van dit soort niet geregistreerd verzuim wordt 
geschat op een factor twee tot drie van het reguliere verzuim. Zo kunt 
u bijna ongemerkt tegen een ongewenste situatie aanlopen. Het is dan 
ook belangrijk dat de onzekerheid bij medewerkers zo kort mogelijk 
duurt. 

Daar kunt u voor zorgen door medewerkers regelmatig op de hoogte 
te houden van de stand van zaken in uw organisatie. Door helderheid 
te geven, ook over uw 
verwachtingen voor de toekomst.
 Zo kunt u al een deel van het stille verzuim 
voorkomen.

Ga in gesprek
Heeft u het vermoeden dat ‘stil verzuim’ bij een medewerker dreigt of 
al speelt? Bijvoorbeeld omdat die een gespannen indruk maakt, veel 
lijkt te piekeren, ongeconcentreerd is, futloos achter zijn bureau zit 
of juist niet kan stoppen met werken? Ga dan een open gesprek aan. 
Neem onnodige spanning weg. Er zijn diverse manieren om uw 
medewerkers te activeren en te helpen weer productiever te worden. 
Arbo Unie adviseert en ondersteunt u hier graag bij.

Ina Marsman
Regiomanager verzuim groot zakelijk

Een verkopende organisatie creëren
We durven het bijna niet te geloven maar het lijkt er op dat het 
economisch herstel voorzichtig doorzet. Tijd om weer te gaan 
denken aan groei? Wellicht ziet u weer wat kansjes. Is uw 
organisatie er klaar voor om deze kansen te benutten? U wilt niet direct 
nieuwe verkopers aannemen. Het kan ook anders. 

Bij het benutten van commerciële kansen gaat het in eerste instantie 
om klantcontact. Zonder klantcontact geen zaken. Bij klantcontact 
denken we met name aan verkopers. Zij zijn tenslotte de 
medewerkers die met klanten praten en de opdrachten binnen bren-
gen. Als we dus denken aan groei en meer omzet, hebben we dus meer 
of betere verkopers nodig. Maar waarschijnlijk vindt u het daarvoor 
nog wat te vroeg. Het is ook nog maar de vraag of het economisch 
herstel wel voldoende doorzet. 

Het kan ook anders. Als u zich eens bedenkt wie er binnen uw bedrijf 
allemaal contact met de klanten hebben, dan zult u versteld staan. Bij 
een technisch bedrijf zijn dat bijvoorbeeld projectleiders, werkvoorbe-
reiders, service monteurs maar vergeet u ook uw 
receptioniste niet en de debiteurenadministratie. Deze groep kan 
zomaar de helft van uw personeel uitmaken. 

Bij dienstverlenende bedrijven is het vaak zelfs meer dan de helft. Al-
lemaal medewerkers die dagelijks en vaak goed en intensief klantcon-
tact hebben.  We hadden al geconstateerd dat bij omzetgroei klantcon-
tact cruciaal is. Bij al deze medewerkers met dagelijks klantcontact ligt 
dus uw grote commerciële potentie.
 Als deze grote groep binnen uw bedrijf een actieve bijdrage kan leve-
ren aan uw omzetgroei dan hoeft u niemand extra aan te nemen. Deze 
mensen staan al op uw loonlijst. 

Er is echter wel een maar. Deze medewerkers zijn geen verkopers. Ze 
zijn meestal niet gewend om commerciële kansen te benutten. Maar 
dat hoeft ook niet. Zij moeten leren om kansen te zien. Zij kunnen 
klanten wijzen op andere producten en oplossingen binnen uw bedrijf. 
Daar moeten ze meestal wel in getraind worden en een stukje ‘gereed-
schap’ in de vorm van een kleine brochure of een programmaatje op de 
laptop helpt dan. Heel belangrijk is dat zij alle informatie doorspelen 
aan uw verkoopafdeling die er actie op kan ondernemen. Een goede 
interne samenwerking is dus van groot belang. 

U ziet, met een kleine investering in uw grote groep medewerkers die 
dagelijks klantcontact heeft, bent u straks in staat om nieuwe kansen 
te benutten. U heeft een verkopende organisatie gecreëerd. Denkt u 
dat dit voor u ook kan werken, dan is het wellicht verstandig dat u eens 
met Rob of Bert van Nextmorning een kopje koffie drinkt. 

Bert de Winter
Rob Bastinck
Nextmorning bv
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Archief digitaliseren, 
de beste oplossing?

Geslaagde avond ‘Master your Senses’ ter gelegenheid 
van de heropening van Postillion Hotel Dordrecht
In slechts negen weken tijd is Postillion Hotel Dordrecht geheel verbouwd volgens het 
succesvolle Postillion concept Meet Work Stay. Van de 77 hotelkamers, businesspoint 
met 48 flexplekken, 3 boardrooms en 14 zalen waarvan een aantal omgebouwd kan 
worden tot een grote congreslocatie voor 600 personen; alles is bijzonder smaakvol en 
custom made voor de zakelijke reiziger.

De spectaculaire opening ‘Master your Senses’ op maandag 11 november jl. is 
bijgewoond door ruim 500 gasten en relaties. Voorafgaand aan de officiële opening 
nam Jort Kelder ons mee in de wereld van de etiquette, want ‘hoe heurt het’ nou echt? 
Delicate do’s & don’ts kwamen aan de orde: van taalgebruik tot tafelmanieren, van 
kledingcodes tot aanspreekvormen. In een klein uur werden we door Jort Kelder door het 
mijnenveld van de immer actuele regels ‘der Vaderlandsche Etiquette’ geloodst.

De officiële opening door wethouder Jasper Mos, algemeen directeur van Postillion 
Hotels Nederland Thijs Merks en investeerder de heer Jaap Rosen Jacobson werd gevolgd 
door een spectaculaire lasershow en een fantastisch optreden van Zenga. Hierbij werden 
letterlijk alle zintuigen op scherp gezet. Ook na alle optredens konden genodigden in het 
prachtige restaurant hun zintuigen nog laten prikkelen. Er was kunst te zien, muziek te 
horen en er waren culinaire hapjes te ruiken en proeven. Kortom, het was een geslaagde 
avond in een geslaagde omgeving. 
Wij hopen u binnenkort in Postillion Hotel Dordrecht te mogen ontvangen! 

Lisette Lusse
Sales Manager West Nederland

Het Nieuwe (digitale) Werken leidt tot grote
veranderingen in ons denken over het gebruik van onze 
kantoorruimten en de beschikbaarheid van gegevens. 
Investeren in opslagruimte voor ‘papier’ is niet meer 
rendabel en ‘future proof’. Veel organisaties zoeken naar 
methoden om te besparen en dit papieren collectieve 
geheugen van de organisatie toch goed beschikbaar te 
houden. De Haan Archiefbeheer helpt u hierin verder.

Voor de overige papieren informatie geldt in principe dat fysieke 
opslag logisch en kostenbesparend is. Uiteraard wel veilig en met een 
goede borging van de toegankelijkheid. 

De Haan Archiefbeheer heeft via Track & Trace elk dossier in het 
archiefdepot snel beschikbaar en bezorgd, op elke locatie, naar keuze 
fysiek of digitaal. Zo is externe opslag via het zogenaamde ‘scanning 
on demand’ gekoppeld aan een snelle digitale beschikbaarheid. U 
bouwt een digitaal archief op van wat u echt nodig heeft. 

Ruimte besparen en digitaal werken betekenen dus niet dat alles 
gedigitaliseerd moet worden. In de meeste gevallen zal de oplossing 
te vinden zijn in een combinatie van externe opslag en digitale 
levering van benodigde dossiers.  Meer informatie op 
www.dehaan-archiefbeheer.nl.

Leonard Gort
directeur De Haan Archiefbeheer

Digitaliseren is zeker een goede oplossing voor:  
• data die direct beschikbaar moet zijn (denk aan    

bouwtekeningen van terminals in geval van incidenten) 
• data die locatieonafhankelijk beschikbaar moet zijn (zoals 
         personeelsdossiers van een  vestiging, die zijn gebundeld             
         in een shared service center) 
• data die erg lang behouden moet blijven (zoals   

projectinformatievan grote bouwprojecten) 
• het besparen op opslagkosten. Een veel gebruikte stelregel 

is  dat de kosten voor digitaliseren gelijk staan aan ca. 25 jaar 
fysieke opslag. 
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Nieuws van de leden

Minister Asscher bezoekt KROHNE

DuPont in Thomson Reuters 2013 
wereldranglijst van Top 100 
Meest Innovatieve Bedrijven

DuPont staat voor het derde achtereenvolgende jaar in de Thomson 
Reuters 2013 World’s Top 100 Most Innovative Organizations ranglijst. 
De lijst laat zien hoe patentactiviteiten, bescherming van intellectueel 
eigendom, nieuwe technologie en verhoogde investeringen op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling (R&D) groei en winstgevendheid 
van bedrijven beïnvloeden. 

Met 12 nieuwe innovatiecentra op verschillende plaatsen in de wereld 
helpt de wetenschap van DuPont grote maatschappelijke uitdagingen 
op te lossen. DuPont werkt met name aan de toename van meer en 
beter voedsel, de ontwikkeling van brandstof uit hernieuwbare bronnen 

en de bescherming van mensen in hun werk en leefomgeving. Deze 
innovatiecentra brengen klanten, overheidsinstanties, NGO’s, 
universiteiten en andere strategische partners bijeen om samen te 
werken aan regionale en wereldwijde problemen. 

De 2013 World’s Top 100 Global Innovators lijst omvat de 100 bedrijven 
en organisaties in de wereld die tot de top van innovatie behoren 
gemeten naar een aantal specifieke aan patenten gelieerde gegevens. 
a voor meer informatie over DuPont en zijn streven naar inclusive 
innovation naar www.dupont.com.

KROHNE ontvangt Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, op de Kerkeplaat in het Dordtse havengebied. 
Tijdens dit bezoek is er gesproken over de technologische 
ontwikkelingen binnen KROHNE, en de daarmee gepaard gaande 
economische uitdagingen. Groei in het huidige pakket magnetisch 
inductieve en ultrasone flowmeters vergt een continue investering in 
scholing van medewerkers. Daarnaast resulteert de nieuwe 
ontwikkeling van de MR (Magnetische Resonantie) flowmeter in een 
nieuwe uitdaging om een uitbreiding van de huidige productiefaciliteit 
voor te bereiden waar - op termijn - 200 goed opgeleide medewerkers 
werk zullen vinden. Ook op het gebied van R&D zal de huidige 
capaciteit aan medewerkers gecontinueerd moeten worden. 

Binnenkort verschijnt, na jaren van onderzoek, de eerste MR-meter. 
De meter is uniek, meet in leidingen een mengsel van vloeistoffen en 
gassen; de hoeveelheid die er doorheen stroomt. Dit gebeurt op basis 
van de techniek van de MRI-scan, bekend uit de medische wereld. De 
meter kan onder andere worden toegepast in de petrochemische en 
olie-industrie, bijvoorbeeld bij de winning op booreilanden. Als de bron 
daar uitgeput raakt, komt er steeds meer water met olie en gas mee.

 Door dit te meten, kan zeer nauwkeurig worden vastgesteld of het nog 
rendabel is om verder te gaan met de winning. “De meter is onlangs 
op de North Sea Flow Measurement Conference in Noorwegen met 
veel enthousiasme ontvangen”, aldus André Boer, general manager 
KROHNE Altometer.

Er zijn vergaande plannen om medio 2014 te starten met de bouw van 
een nieuwe productiefaciliteit naast de bestaande productielocatie aan 
de Kerkeplaat in Dordrecht. Voor deze bouw moet de top van KROHNE 
nog wel haar akkoord geven. 

De grootste uitdaging is de werving van 200 nieuwe medewerkers, 
vooral techneuten op mbo-niveau. Maar ook voor het bouwen van de 
nieuwe productielocatie zijn goed geschoolde medewerkers nodig 
omdat er veel specialistische apparatuur in deze nieuwe hal zal worden 
geplaatst.

“Van dit soort vernieuwing moeten we het als Nederland hebben”, 
aldus een zeer enthousiaste minister Asscher.
Afdeling Communicatie Krohne
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“Het eerste gevoel bij Pier Eringa en mij was: 
trots. Trots op onze medewerkers, in al die 
verschillende functies, die dagelijks met 
hoofd, hart en ziel aan het werk zijn voor de 
patiënt. Aan het bed, op de OK’s, op de 
poliklinieken, enzovoort. Dáár gebeurt het. 
Maar ook de facilitaire en technische 
mensen, de stafdiensten en de vrijwilligers 
zijn onmisbaar in het totale plaatje. Trots zijn 
we ook op het vertrouwen dat we krijgen van 
onze patiënten, die zich op hun kwetsbaarste 
momenten overleveren aan onze zorgen.

De AD Top 100 heeft de laatste jaren aan 
belang gewonnen. In de eerste jaren werd 
het wel eens weggezet als ‘oliebollenlijstje’. 
Natuurlijk is er wetenschappelijk op elke 
ranglijst iets af te dingen. Maar het is onmis-
kenbaar dat ziekenhuizen actiever werken aan 
kwaliteit en veiligheid, naarmate ze vaker en 
zichtbaarder onder de loep worden genomen. 
Open en transparant zijn over wat je doet, 
past bovendien in deze tijd. De maatschappij 
vraagt ons, terecht, om verantwoording. 
Het AD heeft de ziekenhuizen dit jaar 
nadrukkelijk langs een zorginhoudelijke 
meetlat gelegd. Des te mooier is het dat we zo 
hoog zijn geëindigd. 

Natuurlijk kunnen wij nog veel verbeteren op 
het gebied van bijvoorbeeld ICT en 
patiëntvriendelijkheid. Natuurlijk hebben wij 
het financieel moeilijk, net als onze collega’s 
in het hele land. Maar daar kom je als patiënt 
niet voor. 

Je wilt weten of je kans hebt op heroperaties, 
of er genoeg oog is voor je pijn, of je vader 
of moeder doorligwonden zal krijgen. Dat we 
op die zorggerelateerde indicatoren zo goed 
scoren, geeft enorm veel vertrouwen naar de 
patiënten toe. 

Wat betekent deze positie nu voor ons? Het 
vergroot onze naamsbekendheid en draagt bij 
aan een positief imago. Waar ik ook kwam in 
de weken na de Top 100, ik werd overal 
gefeliciteerd. Dat positieve gevoel zou ik 
graag willen verzilveren in een stijgende 
zorgvraag en vergroting van ons marktgebied. 
Juist in deze tijd kunnen we dat goed 
gebruiken. Maar ik ga er ook vanuit dat onze 
status een aanzuigende werking heeft op jong 
talent, op de beste artsen en v
erpleegkundigen van de nieuwe generatie. 
Dat kan onze positie van topklinisch 
opleidingsziekenhuis verder verstevigen.

Een vraag die óók direct aan Pier en mij werd 
gesteld, was: Hoe blijven jullie nu op nummer 
1 staan? Wij hebben steeds geantwoord dat 
we niet op 1 hoeven te staan. We willen wel in 
alle lijstjes hoog staan. Weinig 
schommelingen, dat betekent dat je de zaken 
structureel op orde hebt. Wij blijven als Raad 
van Bestuur werken aan de randvoorwaarden 
voor optimale kwaliteit en veiligheid. Van 
onze zorgverleners verwachten we dat ze 
‘samenwerken’ met en luisteren naar onze 
patiënten. Heb respect voor de vrije keus van 
patiënten, betrek hen in het behandeltraject 
en luister! Ook naar klachten. Elke klacht is 
een gratis advies.”

GO Connect verandert 
naam in Exertis GO Connect 
GO Connect, distributeur van communication endpoints, 
netwerkoplossingen, cloud connecties en professional services, heeft 
zijn naam veranderd in Exertis GO Connect. Exertis is de nieuwe 
toevoeging van alle onderdelen van de DCC SerCom groep. DCC 
SerCom is één van de grootste en snelst groeiende technologie-
distributeurs, supply chain- en specialistische dienstverleners van 
Europa. 

De naamsverandering moet ervoor zorgen dat het merk Exertis meer 
zichtbaarheid krijgt binnen en buiten Europa nu de groei van het 
bedrijf blijft voortduren. 

“De nieuwe naam is een belangrijke stap in het positioneren van 
Exertis als één van de grootste Europese technologie-distributeurs en 
specialistische dienstverleners”, zegt Jean-Paul Weterings, managing 
director van Exertis GO Connect. “Wij bieden onze partners hierdoor 
een breder pakket aan IT-, communicatie- en zelfs home 
entertainment-oplossingen en de daarbij horende diensten wat hen 
zal helpen hun business uit te breiden.”

Jean-Paul Weterings 
Managing director van Exertis GO Connect

Beste ziekenhuis van Nederland is trots!
Het Albert Schweitzer ziekenhuis bezet de toppositie in de AD Ziekenhuis Top 100, gepubliceerd op zaterdag 28 

september 2013. Als nummer één in deze toonaangevende ranglijst, mag het ziekenhuis zich een jaar lang het 

beste van Nederland noemen. John Taks van de Raad van Bestuur reageert.

Pier Eringa, John Taks en Ruud van Leendert 

ontvingen  in het geheim de bij de eerste 

plaats horende plaquette uit handen van 

AD-hoofdredacteur Christiaan Ruesink.
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Dataplace is een modern TIER III datacenter, gevestigd in 
Alblasserdam (Zuid-Holland), dat van alle gemakken is voorzien. 
Dataplace is als datacenter volledig redundant ingericht, 
carrier-neutraal, groen en heeft één hoofddoel, namelijk het fysiek 
huisvesten van 32.000 servers (800 19” racks). Alle essentiële
 onderdelen van het datacenter, zoals de snelle internetverbindingen, 
stroomvoorziening, koeling, brandpreventie en monitoringsystemen, 
zijn daarom dubbel uitgevoerd. Dataplace is door de hoge stroom- en 
koelcapaciteit, alsmede de hoge vloerbelasting, uitermate geschikt 
voor high density hosting oplossingen. Diverse internet service 
providers maar ook organisaties zoals Boskalis maken gebruik van de 
dienstverlening van Dataplace. 

Kortom, in Dataplace brengt u uw continuïteit en betrouwbaarheid op 
het hoogst mogelijke niveau. Vul dit aan met de aanwezige expertise 
en ervaring binnen het Dataplace-team dat uitermate klantgericht is 
en u begrijpt dat Dataplace kwalitatief hoogwaardige
 datacenterdiensten en -services verleent. Services die er altijd op zijn 
gericht om uw organisatie te ondersteunen en te ontzorgen. Laat u 
eens vrijblijvend informeren over de mogelijkheden voor uw 
organisatie. Een afspraak voor een kop koffie is zo gemaakt! 

Marc van Erp
T 088 32 827 52
E sales@dataplace.eu
W www.dataplace.eu

EGM architecten is één van de grootste architectenbureaus van 
Nederland en daar zijn we trots op. Niet omdat groot zijn een doel op 
zich is, maar omdat we daardoor samen over een grote hoeveelheid 
talent, kennis, kunde en ervaring beschikken. Dat maakt het mogelijk 
om de meest complexe en uitdagende opgaven te vertalen in 
hoogwaardige gebouwen met een optimaal gebruikscomfort. We zijn 
een integraal werkend architectenbureau met alle disciplines in huis; 
van stedenbouw tot interieur, van kostendeskundigen tot 3D-model-
leurs en BREEAM-experts. Door deze integrale benadering zijn we in 
staat vernieuwende concepten aan te bieden en onze opdrachtgevers 
te helpen bij het maken van hun keuzes voor een nieuwe of te 
vernieuwen omgeving. Om die ambitie te blijven waarmaken, biedt 
EGM zijn medewerkers de ruimte voor verdieping in hun 
specialisme of specialiteit, waardoor zij zich voortdurend ontwikkelen. 
Dat stelt het bureau in staat tot verbreding: nieuwe segmenten 
worden benaderd en nieuwe markten worden betreden. Maar EGM 
blijft ook graag binnen de Drechtsteden actief. Met gebouwen in 
Dordrecht, waaronder het Albert Schweitzer Ziekenhuis, het EGM 

kantoor aan het Wilgenbos, het appartementencomplex aan de 
Achterhakkers en de Essenhof en met bijvoorbeeld het Bestuurlijk 
Knooppunt in Zwijndrecht en het multifunctioneel Zorgcentrum 
Carnisselande in Barendrecht heeft ons bureau regionaal letterlijk een 
steentje bijgedragen. Architectuur is voor ons niet het eindpunt en 
zeker niet een doel op zich. We gebruiken architectuur als 
instrument om de echte vraagstukken aan te pakken en leggen 
daarmee de context van een gebouw bloot. We kijken naar 
gebiedskenmerken en naar de maatschappij en verbeteren met onze 
ontwerpen de gebruikswaarde van een gebouw; voor opdrachtgever 
èn eindgebruiker. Van menselijke vraag naar architectonisch ant-
woord. 

Erik Fokkema
T 078 6330660
E erik.fokkema@egm.nl
W www.egm.nl
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Syncraft B.V. is met 30 medewerkers actief in personeelsdiensten en 
financiële en fiscale dienstverlening. Zij opereert onder de navolgende merken in 
de markt: Intro Personeel is een regionaal bureau dat sterk is in het bemiddelen 
van personeel in de techniek, bouw en logistiek (van vmbo tot hbo/wo niveau). 
Intro Personeel werkt vanuit zeven vestigingen met enthousiaste mensen. Zij 
zetten zich in voor het opbouwen van langdurige relaties met onze 
opdrachtgevers, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. IR Flex richt zich op de 
bemiddeling van arbeidsmigranten. JobUp richt zich op de bemiddeling van
 personen die vanuit een achterstand (her)intreden op de arbeidsmarkt. 
Flexoptimalisatie is dé specialist op het gebied van salarisadministratie, 
waaronder ook de specialisatie in het verlonen van uitzendkrachten. 
Tevens is zij gespecialiseerd in arbeidsrecht en arbeidsrechtvraagstukken. 
Bop administraties verzorgt jaarrapportages en fiscale aangiftes voor bedrijven 
in een breed spectrum van diverse branches. Tevens kan zij oplossingen bieden 
in interim trajecten. 

Nico de Jager
T 078 6999660
E nico@bopbv.nl
W www.bopadministraties.nl

ToBe cultuurcentrum is dé organisatie voor cultuureducatie in 
Zuid-Holland Zuid. ToBe is actief in Barendrecht, Dordrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht en de 
Hoeksche Waard. ToBe verzorgt de gehele cultuurketen: interesseren, 
leren, produceren en programmeren. Bij ToBe draait het om plezier en 
het ontwikkelen van creatief talent op het gebied van dans, kunst & 
design, muziek, theater en multimedia. Of dat nu voor, tijdens of na 
schooltijd is of in de vrije tijd, ToBe is er voor jong en oud, beginners 

en gevorderden, amateurs en professionals. ToBe programmeert en 
organiseert festivals, concerten, voorstellingen en evenementen. Vaak 
in samenwerking met andere kunst- en cultuurorganisaties. 

Piet Elenbaas
T 088 8885306
E pelenbaas@tobe.nl
W www.tobe.nl
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Portefeuille
   Dagelijks bestuur

Externe communicatie Teun Muller  

   Barbara Keuzenkamp  

Interne communicatie  Barbara Keuzenkamp

     

Financiën   Dennis Oemar Said   

   Teun Muller / Barbara Keuzenkamp 

     

   

Arbeidsmarkt en Scholing Arie van den Herik

   André Boer  

Economie en Innovatie Bert de Winter

   Wico van Helden  

Bereikbaarheid en RO Gert Jongeneel

   Jacob Klink   

Netwerken en Ledenwerving Dennis Oemar Said  

Dennis Oemar Said, penningmeester
doemarsaid@werkgeversdrechtsteden.nl

Teun Muller, voorzitter
tmuller@werkgeversdrechtsteden.nl

André Boer, bestuurslid
aboer@werkgeversdrechtsteden.nlaboer@

Gert Jongeneel, bestuurslid
gjongeneel@werkgeversdrechtsteden.nlgjongen

Barbara Keuzenkamp, secretaris
bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl  

meester
teden.nl

echtsteden.nl

aris
tsteden.nl  

Arie van den Herik, bestuurslid
avandenherik@werkgeversdrechtsteden.nl

den.nl

lid
htsteden.nl

Wico van Helden, bestuurslid
wvanhelden@werkgeversdrechtsteden.nl 

den.nl

lid

n.nl 

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl 

Jacob Klink, bestuurslid
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl 
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Uw familie is uw kostbaarste bezit. Tegelijkertijd is uw eigen bedrijf de liefde van uw leven. 

Hoe houdt u de balans, als zakelijk en privé onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn? Bij 

Van Lanschot, van oorsprong een familiebedrijf, begrijpen we dat u als DGA geen onderscheid 

maakt. We forceren dan ook geen grens tussen zakelijk en privé, maar adviseren liever nuchter 

over de zakelijke kant van uw liefdes. René Schoutens zou er graag eens met u over praten. 

Private Banking Pur Sang.

Van Lanschot Rotterdam 
Westersingel 74 

3015 LB Rotterdam 
06 128 984 90 

(010) 440 20 20 
www.vanlanschot.nl 

    

Waar stopt
 zakelijk, en waar  
 begint privé?

Van Lanschot Rotterdam 
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COOKS werkt ondermeer voor Autobar Holland, Bolidt Kunststoftoepassing, Campina Friesland, Endemol Nederland, Hero Benelux, Miele Nederland, Sonneveld, Spa Nederland, Uneto-VNI en Unilever Food Solutions.

COOKS CrossOver Communicatie is communicatiespecialist in 

het totale commerciële veld. Van marketing naar trademarke-

ting tot sales en klantondersteuning. De werkwijze van COOKS 

heeft maar één doel voor ogen: het ondersteunen van klanten 

om hen het best mogelijke commerciële resultaat te laten

behalen. Dankzij onze kennis en ervaring met marketingbased      

salescommunicatie, salesdriven marketingcommunicatie en 

connection focused interne communicatie leggen we bruggen 

tussen alle betrokkenen in het commerciële proces. Zodat alle 

commerciële activiteiten optimaal op elkaar zijn afgestemd. 

Bent u geïnteresseerd in effectieve CrossOver communicatie? 

Bel 078-6133000 en vraag naar Anita Verdonk of Martin Kok.


