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VAN DE VOORZITTER

En wat nu?
door Teun Muller

Bent u geschrokken van onze industriedag? U raakte 
zonder voorkennis zo maar in het gevang. Bovendien 
werd u ook nog aan het twijfelen gebracht of uw 
“business” er nog wel zal zijn volgend jaar of dat er een 
slim software persoontje een programmaatje heeft 
geschreven zodat u uw zaak wel kan sluiten wegens 
overbodigheid. En heeft u nog nagedacht of u wel 
gezond bezig bent? U heeft het gehoord, onvoldoende 
actief bezig zijn betekent dat uw hersenen niet worden 
geactiveerd. Ik hoop dat we met onze Industriedag u in 
ieder geval weer aan het denken gekregen hebben!
Maar ter geruststelling de WD is er volgend jaar nog 
wel en het is zo goed als zeker dat er ook weer een 
Industriedag zal komen, maar vóór die tijd willen we ook 
nog veel andere zaken oppakken en voor u beter op de 
rit krijgen.

Als u dit magazine krijgt hebben we al weer een fiscaal 
ontbijt en mogelijk ook de discussie met de wethouders 
economie in onze regio gehad. Komend voorjaar zullen 
we het project Zomerondernemer ondersteunen en 
mede organiseren. Het doel hiervan is ondernemers-
kwaliteiten te ontwikkelen bij jongeren, werklozen 
en starters en hiermee het zelfstandig ondernemer-
schap in Nederland te bevorderen. Binnenkort zullen 
we u hierover verder informeren. In 2015 komt het 
Koningspaar naar Dordrecht om daar de verjaardag 
van de Koning te vieren. Daarmee wordt een mogelijk-
heid gecreëerd om met de nieuwe inhoud van de 
Koningsdag, Dordrecht en onze regio weer duidelijk 
op de kaart te zetten en ook daaraan zal Werkgevers 
Drechtsteden haar bijdrage leveren. Het nieuwe jaar 
openen we met onze nieuwjaarsreceptie op 12 januari 
bij Florensis in H.I.Ambacht dat gespecialiseerd is in de 
productie, selectie en verkoop van bloemzaden en jong 
plantmateriaal, kortom een bedrijf met veel innovatie 
een pareltje in onze regio. Florensis is genomineerd voor 

de Tuinbouw Ondernemersprijs 2015.   
Op onze Nieuwjaarsreceptie zal ik u nog meer 
vertellen over de plannen die het bestuur van onze 
WD heeft in het nieuwe jaar.

Ik wens u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 
2015.
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Industriedag 2014

Bijtanken  
in de bajes

Goeie sprekers, een bijzondere locatie en volop ruimte om 
te netwerken. De beproefde formule voor een geslaagde 
Industriedag werkt nog altijd. Dat bleek op 12 november 
toen de leden en gasten van de Werkgevers Drechtsteden 
zich verzamelden in de voormalige gevangenis aan de 
Noordsingel in Rotterdam. 

Industriedag 2014 in Rotterdamse gevangenis

Het uit 1872 stammende complex met ruim 300 cellen is twee jaar gele-
den gesloten en bouwbedrijf BAM is druk bezig met het vinden van een 
nieuwe bestemming voor dit karakteristieke deel van Rotterdam Noord. 
Intussen is de locatie te huur voor evenementen zoals de Industriedag. 
En aangezien het WD-bestuur de congresgangers graag de hele dag 
vasthoudt is de keuze voor de Noordsingel heel begrijpelijk.
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 ,,Zo meteen gaan de poorten dicht’’, sprak WD-voorzitter Teun Muller 
bij de opening van de 34ste editie van de Industriedag. Maar het was 
geen straf om binnen te blijven. Dagvoorzitter Bert de Winter introdu-
ceerde een aantal boeiende sprekers. Goof Hamers beet de spits af. De 
vroegere topman van scheepsbouwer IHC is tegenwoordig bestuurs-
voorzitter van Vanderlande Industries. Vanuit Veghel is die onderne-
ming uitgegroeid tot een wereldspeler voor bagagesystemen. Schip-
hol, Heathrow en nog veel meer grote luchthavens gebruiken voor de 
aan- en afvoer van bagage de door Vanderlande ontwikkelde geauto-
matiseerde systemen. Het succes van ‘‘zijn’’ bedrijf schrijft Hamers toe 
aan het inlevingsvermogen van zijn medewerkers om voor hun klanten 
systemen te bouwen waarmee zij geld kunnen verdienen. En dan hoef
je niet de goedkoopste aanbieder te zijn. Primair gaat het er om dat je 
‘de beste’ bent. 

Schrijver en cultuurfilosoof Martijn Aslander is een veelgevraagd 
spreker die graag mag prikkelen en met veel humor zijn publiek voor 
zich wint. Veel ondernemers zien volgens hem nog te weinig in dat 
de wereld door internet definitief is veranderd. Het gaat niet om bezit 

van spullen of kennis maar om het krijgen van toegang tot zaken die 
je nodig hebt. Voorbeeld: je hoeft geen cd’s te kopen als je maar een 
abonnement op bijvoorbeeld Spotify hebt. 

Vervolgens kreeg prof. Erik Scherder de microfoon. De hoogleraar 
klinische neuropsychologie kreeg recent veel publiciteit door zijn boek 
“Laat je hersenen niet zitten’’. Scherder is ervan overtuigd dat meer 
bewegen niet alleen gezond is voor het lijf maar dat ook de hersenen 
er baat bij hebben. Daarmee gaat de hele conditie erop vooruit en is de 
kans op nare ziektes op latere leeftijd kleiner. 
Elke dag een half uur ‘matig-intensief’ bewegen is volgens Scherder 
hard nodig. Vergaderen, suggereert hij, valt in kleinere gezelschappen 
ook te combineren met wandelen. En wie toch achter zijn bureau zit, 
kan ook een aangepaste hometrainer onder de tafel zetten en al zittend 
fietsbewegingen maken. Te veel zitten, thuis of op het werk, is volgens 
Scherder net zo risicovol als roken. Voor de conditie van het brein is het 
volgens de hoogleraar ook goed om muziek te maken of ernaar te luis-
teren. Ook empatisch gedrag (‘aardig zijn voor je medewerkers’) helpt. 
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Industriedag 2014

HOTEL	IN	DE	BAJES	
Traditiegetrouw	mogen	de	deelnemers	aan	de	Industriedag	
vooraf	raden	waar	de	WD-leden	elkaar	dit	jaar	treffen.	René	
Schoutens	van	Van	Lanschot	koos	voor	De	Noordsingel	en	ver-
diende	daarmee	een	hotelovernachting	in	de	vroegere	gevange-
nis	van	Almelo.	De	prijs	is	een	geste	van	Visser	&	Visser.	Het	
accountantskantoor	in	Dordrecht	is	een	van	de	sponsors	van	de	
Industriedag.

COMPETITIE	ZUINIG	RIJDEN	
Hoofdsponsor	van	de	Industriedag	2014	is	AA	Lease.	Directeur	
Hans	de	Boer	van	het	leasebedrijf	kondigde	op	het	congres	aan	
dat	hij	binnenkort	een	wedstrijd	zuinig	rijden	organiseert	met	
een	nieuwe	plug-in	hybride	Volkswagen	Golf.	Vier	WD-leden	
mogen	met	deze	auto	een	parcours	afleggen	waarbij	de	kunst	
is	om	zoveel	mogelijk	elektrisch	te	rijden	zodat	de	benzinetank	
wordt	gespaard.

Zonder twijfel de meest aangrijpende voordracht was die van Joseph 
Oubelkas. De in Raamsdonksveer opgegroeide zoon van een Neder-
landse moeder en een Marokkaanse vader vertelde over zijn arrestatie 
en veroordeling in Marokko tot tien jaar cel, omdat hij een rol zou 
spelen in drugstransporten. Ruim vier jaar bracht hij door in overvolle 
cellen in Marokko. Totdat de Nederlandse regering erin slaagde hem te-
rug te halen naar zijn geboorteland waar hij na een nacht in de cel werd 
vrijgelaten. Dat Oubelkas ondanks die traumatische ervaring zo posi-
tief in het leven staat komt volgens hem door de honderden brieven die 
zijn moeder hem destijds schreef toen hij vast zat. Haar boodschap: 
hou vol, het komt goed, sterkte zijn doorzettingsvermogen en uiteinde-
lijk is het ook goed gekomen. Met dit realistische, bizarre relaas kwam 
er een eind aan de inleidingen op dit congres. Tijdens de netwerkborrel 
maakten velen gebruik van de mogelijkheid om een boek van Joseph 
te kopen en om enkele delen van het gevangeniscomplex te bezoeken 
met een voormalig cipier als gids. Daarna gingen de poorten weer open 
en brachten bussen de deelnemers terug naar Dordrecht.

Cor	van	Santen
Freelance journalist en tekstschrijver
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Als eerste spreker op de Industriedag 2014 mocht Goof 
Hamers, CEO van Vanderlande uit Veghel het podium 
betreden. Op ontspannen wijze lichtte hij het succes toe 
van het inmiddels 65-jarige bedrijf waar hij sinds begin 
dit jaar bestuursvoorzitter is. 

Vanderlande richt zich op material handling systemen (bagage trans-
portsystemen, post- en pakketverwerking, magazijnautomatisering) 
en vermarkt deze over de gehele wereld. Met 2300 werknemers zijn 
ze actief in 100 landen en hebben ze een duidelijke groeistrategie met 
ambitieuze omzetdoelen. Dit (boek)jaar wordt de omzet tot 1 miljard 
opgestuwd en is het orderboek goed gevuld. Hoe Vanderlande dit 
gaat bereiken? Onder andere door vol in te zetten op verdere integrale 
automatisering. Hamers: “Automation is the name of the game”. Het is 
het zwaartepunt in de strategie van Vanderlande. Robotics, Big Data, 
Algoritme, het zijn de sleutelwoorden om succesvol te blijven in deze 
industrie. Maar zeker ook door grensverleggend samen te werken. Met 
de klanten om hun concurrentiepositie te verbeteren door waarde toe 
te voegen aan hun processen. Met toeleveranciers om tot een optimale 
prestatie te komen. Maar veruit het belangrijkste is de samenwerking 
onderling met de medewerkers te optimaliseren. Vanderlande wil 
dicht bij de klant staan en bereikt dit door decentraal te werken. Dit 
vereist een grote mate van zelfwerkzaamheid en samenwerking van de 
verschillende teams. Soms lastig aan te sturen moet de CEO toegeven, 
maar de enige manier om tot een effectief en waardevol partnership 
met de klant te komen.  

Remko	Mol
Mol verhuur

“Automation is the name  
of the game”,
       volgens Hamers
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Industriedag 2o14

Een strikje had niet misstaan. Klinisch is het alles behalve. Energiek en 
doorspekt met humor weet de professor zijn publiek vanaf de eerste 
minuut te boeien. Teneinde de frontale cortex, oftewel de voorste 
hersenkwab, voldoende te doorbloeden, te activeren en te  stimuleren, 
is een half uur matig intensief bewegen per dag toch echt wel het mini-
mum, zo stelt de professor.  Deze lat blijkt maar door een handvol van 
de aanwezigen in de zaal te worden behaald. De vraag of dit te wijten is 
aan gebrek aan tijd of aan prioriteit bleef onbeantwoord… Voor degene 
die wat moeite hadden met deze teleurstellende constatering had de 
professor gelukkig wat Prozac voorhanden. Op dit moment overlijden 
jaarlijks meer mensen aan inactiviteit dan aan roken, aldus de profes-
sor. Anders gezegd: ‘Zitten is het nieuwe roken’. Aangetoond is dat  
bijvoorbeeld de inactiviteit in een gezin recht evenredig toeneemt 
met het aantal TV schermen in huis. Verder heeft bewegen een sterk 
positieve invloed op de impulscontrole. Alleen met een betere controle 
op impulsen en remmingen bent u als ondernemer in staat uw eigen 
grenzen ook daadwerkelijk te verleggen. Niet bewegen is dus geen 
optie meer. Met de afdronk ‘Laat je hersenen niet zitten’ stond het  
gezelschap op en ging lunchen; uiteraard geen sitting, maar een  
walking lunch! 

Evert	de	Gijsel
ING Bank

Aan Prof. Scherder, hoogleraar Klinische Psychologie aan 
de Rijks Universiteit Groningen, de eer om het publiek 
voor de pauze, met de derde lezing van die ochtend, nog 
1 keer te vermaken. Type professor, welbespraakt, regel-
matig in de media terug te vinden en geliefd bij studenten 
en toehoorders. 

“Zitten is het nieuwe roken”, 
volgens Scherder
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Duidelijk wordt dat dit alles niet kon zonder gebruikmaking van ICT. 
Want ICT, daar gaat het om. De innovatie die zich daarin in sneltrein-
vaart voltrekt, vraagt er om dat ondernemers daar tijd voor moeten 
inruimen om te onderzoeken en kijken op welke wijze dit kan worden 
ingezet. Want we zitten in een turbulente tijd. De spelregels veranderen 
en om duurzaam van waarde te blijven moet ieder bedrijf daar in mee.

Volgens Martijn gaat bestaande business in de komende jaren dras-
tisch veranderen. Niet het eigenaarschap van informatie maakt het 
verschil, maar in de netwerksamenleving draait het om de toegang tot 
data. Data die in grote getale via het Internet te verkrijgen is, dit veelal 
nog gratis ook. Krachtige computers die analyses maken en een casus 
volledig uitwerken. Vooral voor dienstverleners gaat de wereld op z’n 
kop, immers urenbesteding om iets te analyseren en af te handelen 
wordt daarmee enorm verkort. 

‘The age of access’, daar gaan we heen en daar leven we straks in. Dat 
‘straks’ heel dichtbij ligt bewijzen verschillende ontwikkelingen die 
nu op de markt komen. De techniek wordt subtieler en zo hebben een 
aantal mensen al een NFC-chip laten implanteren om te kijken welke 
mogelijkheden dit geeft. Bekende toepassingen zijn het toegang ver-
krijgen tot ruimten en data, electronisch betalen en het aansturen van 
apparatuur. Een andere ontwikkeling is de autonoom vliegende drone 
die al maar betaalbaarder wordt en vernuftig kan worden ingezet. 
Bijvoorbeeld voor het inspecteren van panden; hoeveel makkelijker 
is dat ten opzichte van de arbo-wetgevingsbestendige handelingen 
waar men nu mee moet rekening houden! En dan de smartwatch. Die 
wordt nog teveel als een gadget gezien. Maar in combinatie met mail, 
agendabeheer of de monitoring van gezondheidscontroles geeft deze 
zeker meerwaarde. 

Game-changers. Het vraagt om nieuwe businessmodellen, die tegelij-
kertijd geen model zijn. Het gaat om het delen en samen ondernemen. 
Organische structuren met flexibiliteit als DNA. Kennisdeling bevorde-
ren. Vakgebieden die over eigen grenzen heen kijken, dát is de nieuwe 
olie. Dat vraagt om het op peil brengen van onze digitale vaardigheden. 

Niet in een verloren uurtje, maar wekelijks prominent op de agenda. 
Martijn gaf aan ons te willen wakker schudden over wat er gaande is. 
Want als we dat door hebben, dan ligt er exponentionele groei in het 
verschiet. En welke WD-ondernemer wil dat nu niet! 
Woensdagochtend 12 november 2014, de wake-up call van Martijn 
Aslander die tot actie aanzet! 
Voor meer info: martijnaslander.nl/links

Peter	de	Graaf
I4-YOU Business Solutions BV

Een orakel, dat is hij volgens eigen zeggen niet, maar feit is wel dat Martijn veel te vertellen heeft. En dat doet hij dan 
ook op een vlotte wijze. Over ondernemen tijdens zijn studietijd toen en over life-hacking, het meer doen in minder tijd, 
van nu.

‘The age  
    of access’, 
volgens Aslander
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Interessante presentaties  

omringd door casco’s 
      miljoenenjachten

TERUGBLIK BIJEENKOMST bij Scheepswerf Slob

Dat de Drechtsteden het episch centrum is van de Neder-
landse Scheepsbouw is bij iedereen bekend. Ga het rijtje 
maar eens af; IHC Merwede, Damen Shipyards,  
Oceanco, Zwijnenburg, Scheepswerf Slob en dan vergeet 
ik natuurlijk nog velen op te noemen. En en denk ook aan 
de toeleveranciers voor deze bedrijven.

Als fervent watersporter (zeiler) ben ik van kinds af aan gefascineerd 
door alles wat met schepen te maken heeft, sterker nog mijn ambitie 
was altijd om scheepsarchitect te worden. Dat laatste is slechts deels 
werkelijkheid geworden, wel bouwen maar dan gebouwen en geen 
schepen. 

Als ontwerper en manager van bouwprojecten ben ik gelukkig wel in de 
gelegenheid geweest om meerdere gebouwen voor de scheepsbouw 
te realiseren. In mijn huidige rol als partner bij EGM architecten ben ik 
betrokken bij projecten in de regio en zijn wij als grootste architecten-
bureau van Nederland ook internationaal actief.
Onze gastheer en algemeen directeur van Scheepswerf Slob, Arjen 
Dekker, geeft een mooie presentatie over de geschiedenis en pro-
ducten van Scheepswerf Slob, nl. casco’s voor superjachten voor de 
doelgroep met een vermogen van minimaal 250 mio en meer. Afbouw 
vindt plaats in de vestigingen van Feadship in Makkum en Aalsmeer, 
waar Scheepswerf Slob onderdeel van uit maakt. Een grote werkgever 
in de regio met oog voor ontwikkeling en welzijn van haar medewer-
kers, waarmee ik meteen mijn bruggetje heb naar de andere sprekers 
op deze bijeenkomst.
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Ingeleid door bestuurslid van de WD, Arie van den Herik met een 
artikel uit de Volkskrant waarin wordt uitgelegd hoe robotisering in 
diverse sectoren arbeidsplaatsen zal gaan kosten. Hierna geven een 
drietal sprekers hun visie op de arbeidsmarkt in de regio. Werner 
Klaassen, regiodirecteur Randstad  trapt af met zijn grafieken van 
de aantrekkende  arbeidsmarkt en dan met name gezien vanuit de 
uitzendbranche in 3 sectoren met een duidelijke groei ten opzichte van 

het landelijk gemiddelde. Ook wordt de link gelegd met het opleidings-
niveau en de groeiende toename van hoger opgeleid personeel.
André Boer is de tweede spreker. Als CEO van Krohne Altometer heeft 
André te maken met een groeiende vraag naar vaak hoger geschoold 
personeel op het gebeid van werktuigbouw en IT. Het is vaak een 
moeizaam proces om hier kwalitatief goed personeel voor te vinden 
waardoor steeds vaker personeel uit het buitenland wordt betrokken. 
André pleit dan ook voor meer aandacht voor techniek in het onder-
wijs. Techniekonderwijs moet sexyer gemaakt worden.
Als laatste spreker in rij staat de trotse Pier Eringa als Voorzitter van de 
Raad van Bestuur van het Albert Schweitzerziekenhuis voor de groep. 
Trots omdat ‘zijn’ ziekenhuis op nummer 1 is geëindigd van de AD 
ziekenhuis top honderd 2014. Gedeelde trots ook omdat wij als EGM 
architecten nauw betrokken zijn geweest bij de ontwikkelingen van het 
nieuwe Albert Schweitzerziekenhuis.

Het ASZ heeft veel personeel met een flexibele schil van ca 30% en aan 
het eind van het jaar gaan er 4500 kerstpakketten de deur uit.  
Nadat de sprekers aan het woord zijn geweest worden alle bezoekers 
in diverse groepen rondgeleid op de scheepswerf en worden de in-
drukwekkende casco’s en de LEAN gemaakte productielijnen getoond. 
Achteraf wordt er nagepraat, geborreld en is er tijd voor netwerken. We 
kunnen terugzien op weer een geslaagd evenement met veel dank aan 
de sprekers en de gastvrijheid van Arjen Dekker met zijn team!

Vincent	Ketting
EGM Architecten
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Onderwijs en Arbeidsmarkt

Proeftuin Maritieme Innovatie 
succesvol afgerond

De Proeftuin heeft in haar drie en een half jaar vele successen geboekt. 
Zo heeft de Proeftuin bijgedragen aan zowel de regionale onderwijsin-
frastructuur als aan een verbeterde samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. De succesvolle activiteiten van de Proeftuin Maritieme 
Innovatie hebben een blijvend plekje verworven in de regio.

Samenwerking 
De Proeftuin Maritieme Innovatie heeft vanaf haar start samenwerking 
gezocht met alle organisaties en projecten met verwante doelstel-
lingen.  “De samenwerking met Kennisalliantie, nu onderdeel van 
Innovation Quarter, heeft geleid tot de Maritime Delta,” aldus Anne-
wieke Baank, projectleider van Proeftuin Maritieme Innovatie. “Mari-
time Delta is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en 
onderwijsinstellingen in de maritieme delta, het gebied van Tweede 
Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam. Door afstemming 
en het slim verbinden van initiatieven worden elkaars activiteiten ver-
sterkt. Activiteiten van de Proeftuin hebben vanaf het begin als voor-
beeld gefungeerd voor de Maritime Delta en zijn onderdeel geweest 
van de eerste Maritime Delta-activiteiten. De samenwerkingspartners 
van de Proeftuin zijn nu onderdeel van het samenwerkingsverband.”

Baank: “Tevens heeft de Proeftuin Maritieme Innovatie aan de wieg 
gestaan van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Mari-
tiem. De samenwerking tussen het Da Vinci College en de STCgroup 
die ontstond in de Proeftuin, maakte de weg vrij voor deze intensieve 
samenwerking. Daarnaast maakt het PMI-project Multipurpose ship nu 
onderdeel uit van zowel het CIV als van het Center of Expertise (CoE) 
van de Hogeschool Rotterdam. Binnen het CIV wordt nu niet alleen 
het project Multipurpose Ship voortgezet, maar is er sprake van een 

doorontwikkeling van de gehele wijze van werken (multidisciplinair en 
multilevel projectonderwijs) dat binnen de PMI is opgezet.” 

Blijvende activiteiten 
De succesvolle activiteiten van de Proeftuin Maritieme Innovatie 
hebben een blijvend plekje verworven in de regio en gaan ook na de 
afsluiting van de Proeftuin gewoon door.

De speeddates die de Proeftuin Maritieme Innovatie heeft ontwikkeld 
worden nu op eigen kracht voortgezet door Netherlands Maritime 
Technology en meerdere opleidingen binnen de Rotterdam Mainport 
University.

Het project Multipurpose Ship wordt voortgezet binnen het CIV en het 
CoE, en belangrijker: de werkwijze van multidisciplinair en multilevel 
projectonderwijs wordt hierin verder doorontwikkeld. De workshops-
structuur die is opgezet binnen het project Multipurpose Ship is ook 
opgezet met het project Zeeslag en de innovatieteams van de RDM 
Campus.

Ook Speedsolving Maritime dat door de Proeftuin Maritieme Innovatie
is ontwikkeld, wordt nu voortgezet binnen zowel het CIV als het CoE. 
Speedsolving Maritime heeft hierdoor een vaste plek in het curriculum 
gekregen van meerdere opleidingen.

Op maandag 13 oktober 2014 is het project Proeftuin Maritieme Innovatie van de Werkgevers Drechtsteden officieel afgesloten. 

Dit project is gestart op 1 januari 2011. De Proeftuin Maritieme Innovatie had als doel de economische positie van bedrijven die 

werkzaam zijn binnen het maritieme cluster in de Drechtsteden te versterken door de realisatie van innovatieprojecten. Partici-

perende bedrijven werden gestimuleerd om projecten in samenwerking met studenten van het MBO, HBO en de universiteit uit 

te voeren.
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De Maritime Innovation Experience is in 2014 opnieuw georganiseerd 
(4 december). De gemeenten in de Drechtsteden, de Duurzaamheidsfa-
briek, Netherlands Maritime Technology en Innovation Quarter hebben 
de wens uitgesproken om dit evenement ook zonder subsidie in stand 
te houden.

De workshops Basiskennis Composiet hebben geleid tot meer acti-
viteiten, zoals het seminar ‘Composiet of niet?’ waar bedrijven uit de 
composietbranche, en de scheeps- en jachtbouwbranches bij elkaar 
werden gebracht, alsmede het evenement ‘Aerospace
meets Maritime’, waar veel follow-up uit voort is gekomen, zoals 
samenwerking tussen Fokker en Damen. Deze vervolgactiviteiten zijn 
opgezet in Maritime Delta-verband.

Samenwerking met Europort wordt ook buiten de Proeftuin Maritieme
Innovatie gecontinueerd, resulterend in blijvende aandacht voor  
studenten door de maritieme vakbeurs.

Baank vertelt trots : “Het belangrijkste is dat partijen aangeven elkaar 
dankzij de Proeftuin Maritieme Innovatie op natuurlijker wijze kunnen 
vinden. De Proeftuin Maritieme Innovatie heeft hiermee bijgedragen 
aan zowel de regionale onderwijsinfrastructuur als aan een
verbeterde samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
De speeddates, opgezet met de STC-group, hebben de samenwerking 
met het bedrijfsleven geïntensiveerd.
Dankzij de contacten uit de Speedsolving Maritime sessies zijn de 
scheepswerven Damen en Koninlijke IHC nu een samenwerkingsver-
band aangegaan met de Hogeschool Rotterdam op de RDM Campus. 
Onderwijsinstellingen geven aan dat door hun ervaringen met het 
project Multipurpose Ship zij in een stand zijn gezet waarin ze kunnen 
schakelen met het bedrijfsleven.”

Annewieke	Baank
Projectleider PMI
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Als eerste met het ROC Da Vinci College gebeld. Bert van Pelt meldt dat 
er op dit moment nog geen brochures zijn, maar dat ze op 3 december 
een rapportage verzorgen aan iedereen die ze geïnterviewd hebben 
tijdens de marktverkenning. De conclusies en acties worden met de 
groep geïnterviewden besproken.
Wordt dus binnenkort vervolgd.

In het verlengde hiervan ontvingen we onlangs de uitnodiging van het 
Programma  Arbeidsmarktbeleid van de gemeente Dordrecht voor een 
bijeenkomst op 10 december waarbij het lectoraat Digital World van 
de onderwijsinstelling InHolland de resultaten presenteert van haar 
onderzoek. Het betreft een inventarisatie naar de kansen en mogelijk-
heden in de stad Dordrecht en breder in de regio Drechtsteden (lees 
hierover in onderstaand stuk). Het lectoraat is zeer positief gestemd 
over de kansen voor onze regio om meer Hoger Onderwijs aan de regio 
te verbinden. Het lectoraat stelt voor om in de regio een infrastructuur 
te organiseren om de verschillende initiatieven een kans te geven. 
Bijeenkomst is 10 december. (Ten tijde van druk van dit magazin is de 
uitkomst van deze bijeenkomst nog niet bekend)

Om in Rotterdam de beste HBO-opleidingen voor scheepvaart, 
scheepsbouw, havens en logistiek aan te kunnen bieden hebben de 
STC-Group en Hogeschool Rotterdam de handen ineen geslagen. Dat 
doen ze onder de naam: Rotterdam Mainport University of applied  
sciences (RMU). Hogeschool Rotterdam zorgt voor het inschrijvings-
proces en de kwaliteitsborging. De STC-Group heeft veel kennis en 
ervaring op het gebied van scheepvaart, transport en logistiek en 
beschikt over moderne en innovatieve leermiddelen zoals simulatoren, 
practica en schepen. Samen hebben ze de beschikking over een groot 
aantal hooggekwalificeerde docenten. Elementen die garant staan voor 
ijzersterke HBO-opleidingen die perfect aansluiten bij de wensen van 
het (inter)nationale bedrijfsleven. 
 

Er zijn vier verschillende RMU-opleidingen te volgen:
- Maritiem Officier 
- Scheepsbouwkunde |  Maritieme Techniek
- Logistiek en Technische Vervoerskunde
- Chemische technologie | Procestechniek 

HBO Maritieme Delta is een project van Metalent in samenwerking 
met Netherlands Maritime Technology, de Kennisalliantie en talloze 
mkb-bedrijven in de maritieme sector van de regio Rotterdam en de 
Drechtsteden. Metalent is een initiatief van Deltametaal. Deze HBO-
trajecten worden duaal aangeboden. Diverse opleidingen vallen onder 
het Regionaal Sectorplan Maritiem.

Tot slot maakte mijn collega-bestuurslid André Boer me nog attent op 
de zgn. “human captital agenda” van HTSM (High Tech Systemen en 
Materialen). Jos van Erp is namens FME hier de projectleider. Ook zij 
zoeken de verbindingen in de regio. Dit vanuit een landelijk perspec-
tief. Hieronder vermelden we de diverse websites die u wellicht verder 
kunnen helpen:

www.davinci.nl
www.dordtwerkt.nl
www.stc-nmu.eu
www.metalent.nl
www.maritimetechnology.nl

U bent weer op de hoogte.

Arie	van	den	Herik
Bestuurslid WD

Al geruime tijd is er binnen het bestuur van de Werkgevers een gedachtewisseling over de verschillende initiatieven op het ge-

bied van HBO-onderwijs in onze regio. Het is best wel lastig om een totaal overzicht te krijgen. Vandaar ook maar eens een beetje 

rond gebeld en gegoogled.

HBO INITIATIEVEN 
IN DE REGIO

Onderwijs en Arbeidsmarkt
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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  

www.vergaderenindordrecht.nl

Vergaderstad 
Dordrecht: 
doe mee en proef...
Ervaar zelf de verschillende vergadersmaken 

binnen Dordrecht en haar omgeving. Maak kennis 

met de stad, haar ondernemers en producten 

waar de stad trots op is. Kernwoorden: water, 

historie, sfeer, actief en gastvrij. In de lente van 

2015 organiseert vergaderstad (078) opnieuw 

(gratis) proeverijen. Kijk op de website voor 

meer informatie.
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Bottom-up 
Voor het onderzoek koos het Lectoraat Digital World een bottom-up 
aanpak. Peter van den Heuvel: “We hebben eerst de krachten geïnven-
tariseerd: wat is er al? En hoe kunnen we daarop verder bouwen? We 
zijn in gesprek gegaan met verschillende partijen en hebben gekeken 
naar welke problemen zij graag opgelost zien en welke behoefte aan 
opleidingen zij hebben. Het blijkt dat veel bedrijven en instellingen te-
gen hetzelfde probleem aanlopen. Ze noemen dat er veel ontwikkelin-
gen op hun afkomen en dat de vraag uit hun markt complexer wordt en 
het niveau van hun personeel hoger moet. Dat geldt in alle sectoren die 
we hebben onderzocht. Van binnenvaartschippers en leraren tot aan 
technici en verplegend personeel. Bedrijven en instellingen moeten 
kennis nu vaak buiten de regio halen en het kost moeite om het onder-
wijs bij al die ontwikkelingen te betrekken. Werkgevers zouden graag 

samen met het onderwijs nieuw onderwijs en kenniscentra ontwikke-
len en daarbij zelf de inhoud van het curriculum kunnen bepalen.“

Basis voor succes
De Drechtsteden kennen diverse succesvolle samenwerkingsvormen 
tussen onderwijs en bedrijfsleven op mbo-niveau zoals de bedrijfs-
scholen. Op hbo-niveau zijn relatief weinig samenwerkingsvormen. 
“Wel zijn aantrekkelijke elementen voor de ontwikkeling van hoger 
onderwijs reeds geworteld in de Drechtsteden. Kennis, faciliteiten en 
mensen zijn bijvoorbeeld al gebundeld in de Duurzaamheidsfabriek, 
het Leerpark, het Gezondheidspark, Weizigt communities of prac-
tice, Ecoshape en het onderwijsmuseum. Doe daarbij cross-over en 
innovatie-activiteiten als Aerospace meets Maritime, de Proeftuin Mari-
time Innovatie en natuurlijk de samenwerking in de Drechtsteden in de 
ontwikkeling en uitvoering van structuurvisies. De aansluiting tussen 
onderwijs en bedrijfsleven is hierin een belangrijk speerpunt. Bedrijven 
en instellingen zien graag een betere afstemming met het onderwijs en 
willen kennis en kunde inbrengen. De verschillende hogescholen die 
al in Dordrecht zijn gevestigd kunnen nieuwe opleidingen ontwikkelen 
en hun kennis van opleiden en digitaal leren inbrengen. De specifieke 
kenmerken van deze regio op de vier kracht- en groeidomeinen maken 
het goed mogelijk om in allerlei niches en via verschillende onderwijs-
vormen hoger onderwijs te ontwikkelen.“

 

Energie 
Het Lectoraat is zeer positief gestemd over de kansen voor onze 
regio om nog meer hoger onderwijs aan de regio te verbinden. “We 
zien vooral veel ontwikkelingsmogelijkheden in de vier kracht- en 
groeidomeinen: Gezondheid, Onderwijs, Techniek en Maritiem. Hier 
is een goede basis in het onderwijs te vinden en de marktpartijen 
hebben hierin concrete behoefte geuit aan hoger onderwijs. Van de 
leraren in het basis- en voortgezet onderwijs bijvoorbeeld moet een 
aanzienlijk percentage binnenkort een (HBO) master hebben en in het 
Albert Schweitzerziekenhuis zal de verhouding MBO- ten opzichte van 
HBO-geschoold verplegend personeel in de komende jaren omkeren. 
Bedrijven in de maritieme techniek hebben hoger geschoold technisch 
en commercieel talent nodig om goed in te kunnen spelen op lokale en 
internationale ontwikkelingen. Dit kan in de doorstroming van MBO, 
via associate degree opleidingen en nieuwe opleidingen op HBO-ni-
veau, en met ‘hands on’ oplossingen. Door de Drechtstedelijke aanpak 

Bedrijfsleven en (hoger) onderwijs  
samen sleutel tot innovatie in Drechtsteden
Innovatie is, zeker in deze tijd, van levensbelang voor organisaties. Voor het vergroten van hun innovatief vermogen moeten 

werkgevers echter vaak buiten de Drechtsteden ‘shoppen’. We slagen er kennelijk onvoldoende in om de benodigde ken-

nis ‘thuis’ te ontwikkelen en te behouden. In dat licht inventariseerde het Lectoraat Digital World van Hogeschool InHolland, in 

opdracht van het programma Arbeidsmarktbeleid, de kansen en mogelijkheden voor meer hoger onderwijs in de regio. Hoofd-

onderzoeker Peter van den Heuvel: “Vooral in de kracht- en groeidomeinen: Gezondheid, Onderwijs, Techniek en Maritiem zien 

we veel concrete vraag en potentie. De werkgevers kunnen hier, als belangrijke stakeholders en afnemers van studenten, een 

belangrijke impuls aan geven.”

Onderwijs en Arbeidsmarkt
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kan ook massa worden gemaakt en met digitale middelen kunnen we 
uiteraard de rest van de wereld er ook bij betrekken. Daarbij is er de 
afgelopen jaren al volop geïnvesteerd in het versterken van het aanbod 
van hoger onderwijs in de stad en de regio. Voor de Drechtsteden is 
dit belangrijk. Het jaagt de economie aan, trekt studenten en hoger 
opgeleid personeel aan en lokale problemen en vraagstukken kunnen 
makkelijker in het onderwijs worden ingebracht en de oplossingen 
weer terug gegeven aan het bedrijfsleven en de samenleving. De we-
reld helpt het onderwijs, het onderwijs helpt de wereld, is onze visie.”

Concrete initiatieven in een verkennende fase of al in ontwikkeling lig-
gen onder andere op het vlak van havens, maritieme techniek, digital 
manufacturing, gezondheidszorg, ‘Building with Nature’ en educatie. 

Goede organisatie 
Om het potentieel van de regio voor meer hoger onderwijs te ver-
wezenlijken is het volgens het lectoraat belangrijk dat de uitvoering 
goed en vooral praktisch wordt georganiseerd. Hiervoor doet het ook 
concrete aanbevelingen. “Om de onderwijsontwikkeling goed aan 
te laten sluiten bij de ontwikkelingen en actualiteit in de (beroeps)
praktijk zijn heldere verbindingen (interfaces) nodig. Daarom bevelen 

we onder meer de oprichting aan van een platform in de Drechtsteden 
waarin de deelnemers makkelijk hun kennis- en opleidingsvraagstuk-
ken kunnen inbrengen en uitwerken. Zo kan sneller een business case 
worden gemaakt voor een nieuwe opleiding of expertise centrum, of 
een andere praktische oplossing worden gezocht. Samen bepalen ze 
de strategische agenda en geven ze vorm aan de verbindingen tussen 
bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het resultaat: nieuwe kenniscen-
tra, opleidingen online en op locatie, ondernemerschapsprogramma’s, 
communities of practice, etc. En natuurlijk meer studenten. Samen 
kunnen ze ook meer doen met city marketing, subsidies en cofinancie-
ring.”

Circulaire educatie  
Het platform is in de visie van het lectoraat het uitvoerende mecha-
nisme, maar borgt ook een innovatief  ‘circulair educatieconcept’. “De 
traditionele denkbeelden met betrekking tot onderwijs zijn voorna-
melijk lineair. Na ‘school’ ga je werken en maak je geen deel meer uit 
van het onderwijssysteem. Ook ‘leven lang leren’ heeft een lineair 
karakter waarin onderwijs is gekoppeld aan leeftijd of levensfase. 
Bij circulaire educatie zijn alle elementen met elkaar verbonden en 
wordt kennis voortdurend verrijkt. Kennis moet stromen, anders heeft 
het geen waarde. Een bedrijf wil (nieuwe) kennis bijvoorbeeld direct 
gebruiken om nieuwe producten te ontwikkelen of nieuwe markten 
te vinden. Onderwijs wil kennis gebruiken om studenten op te leiden. 
Zou dat niet beter gecombineerd kunnen worden? Leren, bedrijfsvoe-
ring en maatschappelijk nut zijn op deze wijze samen gebracht. De 
Drechtsteden kunnen via het platform een voortrekkersrol nemen in 
Nederland op het vlak van circulaire educatie. Een infrastructuur waar 
de organisatie van het onderwijs in de regio in een triple helix structuur 
wordt opgepakt en vormgegeven past ook in deze regio. Vergroot je het 
lerend en innovatief vermogen, vergroot je ook het verdienvermogen 
van de regio.”

Mila	van	Geesink
Bureau Drechtsteden

In maart 2014 hebben we vanuit het 
arbeidsmarktprogramma “Dordt Werkt” 
het Lectoraat Digital World van InHolland 
de opdracht gegeven om de energie en 
mogelijkheden van de regio verder in 
kaart te brengen en kansen te benoemen. 
Op 1 oktober 2014 kregen we hiervan de 
resultaten, die zeer bemoedigend zijn. Ze 
laten zien dat er veel mogelijkheden en 
kansen zijn voor meer hoger onderwijs 
in de Drechtsteden. Meer hbo-studenten 
in de regio leidt tot meer economische 
activiteit, innovatie en kennisdeling  
 

 

Bedrijven  en instellingen geven dan ook duidelijk aan dat ze willen 
bijdragen en investeren. En ook de gemeenten zijn enthousiast om 
aan de slag te gaan.  

Ze zitten nu allemaal met een probleem dat groter is dan zijzelf.
Er is dus veel energie in het veld. Wij, als overheid, willen vooral 
drempels wegnemen en de samenwerking tussen het onderwijs en 
het bedrijfsleven faciliteren. Een platform, zoals het lectoraat aanbe-
veelt, zou daarvoor een goed instrument kunnen zijn. Daarop voor-
uitlopend hebben wij eerder deze maand een seminar georganiseerd 
waarin alle betrokken partners en stakeholders werden uitgedaagd 
om met personele, organisatorische en financiële middelen mee 
te doen in het proces van circulaire educatie.” Een impressie van 
het verloop van het seminar en de resultaten is te vinden op www.
dordtwerkt.nl

Regionaal portefeuillehouder Bert van de Burgt over het onderzoek:
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NIEUWS VAN DE Kamer van Koophandel

Het thema voor deze bijeenkomst is actueel. Steeds meer bedrijven in 
Nederland halen productie terug uit lagelonenlanden. Andere bedrijven 
kiezen bewust voor productie in eigen land en profileren zich met Made 
in Holland. Deze trend – reshoring – is ook duidelijk waarneembaar in 
andere Westerse landen en in de VS.
Waarom een KvK bijeenkomst over dit onderwerp? In de eerste plaats 
om ondernemers bewust te maken van deze actuele trend. De cijfers 
spreken voor zich. De Boston Consulting Group voorspelde dat in de VS 
voor 2020 3 miljoen banen terug komen uit China. Tussen 2012-2014 
kwamen er al 490.000 banen terug. Onderzoek in Nederland ( TNS 
NIPO, Panteia in opdracht van EZ, Nijenrode) geeft aan dat ca. 10- 15% 
van de bedrijven die productie internationaal uitbesteden deze pro-
ductie terug halen naar Nederland. Nog eens  5% denkt dit binnenkort 
te doen. Reshoring in brede zin gaat ook om bedrijven die zeer bewust 
kiezen voor het houden van productie in Nederland. En ook deze groep 
bedrijven groeit.  

Een tweede reden voor de KvK bijeenkomst is het streven van de 
KvK om ondernemers te helpen bij het maken van de juiste keuze: 
reshoring, offshoring(outsourcing) of blijven produceren in Nederland 
en daarmee profileren? Om deze keuze te maken zijn de achterlig-
gende redenen voor reshoring belangrijk. WD-lid Cees Boer vertelde 
tijdens de bijeenkomst helder waarom Van Beest BV bewust kiest voor 
productie in Nederland. Hoge eisen aan kwaliteit en betrouwbaarheid 
van het product spelen daarbij een cruciale rol. Robbert Bloem, Neofos 
BV in Zaandam, vertelde waarom Neofos besloot om productie van 
ledverlichting terug te halen uit China naar Zaandam. 
Om bedrijven te helpen lanceerde de KvK aan het slot van de bij-
eenkomst de Reshoring Potentieel Scan. Deze scan bevat álle voor 
reshoring /offshoring belangrijke factoren ingedeeld in 4 hoofdgroe-
pen: marktfactoren ( bijv, kwaliteit, maatwerk, levertijden), productie-
proces (bijv. kwaliteitsbeheersing, intellectueel eigendom), productie-
omstandigheden  in lage lonenlanden en kosten (bijv. de snel stijgende 
loonkosten in China). Na het invullen van de scan (34 vragen) krijgt u 
advies over de vraag welke strategie (reshoring, offshoring) voor u het 
meest kansrijk lijkt. 

Productie in Nederland moet anders dan in lagelonenlanden. De derde 
reden voor de bijeenkomst was dan ook het presenteren van innovaties 
die inspelen op de twee belangrijkste motieven van ondernemers om 
in het buitenland te produceren: loonkosten en gebrek aan technisch 
personeel. Martijn Wisse- programmaleider Robots at Work TU Delft, u 
vast bekend van de Industriedag 2013 – presenteerde het programma 

Factory-in-a-Day: flexibele robotisering voor het MKB. Prof. Frans  
Nijhuis (Universiteit Maastricht) legde uit hoe u met het herontwerp 
van uw bedrijfsprocessen technisch personeel kunt behouden en 
daarnaast eenvoudige (goedkope) banen kunt creëren, ook voor de 
doelgroep van de Participatiewet. En dat laatste kan interessant zijn 
voor het voldoen van uw verplichtingen in het kader van deze nieuwe 
wet. 

Tot slot: reshoring heeft ook volop de belangstelling van de Ministeries 
SZW en EL&I. Het KvK project Reshoring wordt uitgebreid vermeld in 
de SZW Kamerbrief Reshoring, die minister Asscher in augustus jl. 
naar de Tweede Kamer stuurde. Reshoring  gaat om het belang van het 
bedrijfsleven, maar natuurlijk is de ‘bijvangst’ (meer werkgelegenheid) 
zeer belangrijk.     

Wilt u meer weten? Na het invullen van de KvK Reshoring Potentieel 
Scan (www.kvk.nl/reshoringscan) kunt u doorklikken naar de Scan 
Factory-in-a-Day van de TU Delft (met deze scan kunt u beoordelen of 
robotisering van een menselijke handeling lonend is) en naar meer 
informatie over Herontwerp Bedrijfsprocessen. Of u kunt contact 
opnemen met mij, als KvK projectleider voor dit onderwerp. Wij helpen 
u graag verder!

Alize	de	Snoo
Senior Adviseur Ondernemers Ondersteuning KvK
Accountmanager Drechtsteden

Produceren in Nederland 
of in het buitenland? 
‘Produceren in Nederland of in het buitenland?’ is de titel van de succesvolle ondernemersbijeenkomst die de Kamer 
van Koophandel op 30 september jl. organiseerde in de Rotterdam Science Tower. De Werkgevers Drechtsteden waren 
in de aanloop van deze bijeenkomst betrokken door deelname ( WD-bestuurslid Hans Gerritsen) aan de Strategieses-
sie reshoring die de KvK in juli organiseerde. 

	WDlid	Cees	Boer	(Van	Beest	BV)	en	Robbert	Bloem	(	Neofos	BV)	vertelden		
tijdens	de	KvK	bijeenkomst		over	hun	bewuste	keus	voor	productie	in	

	Nederland	en	lanceerden	de	KvK	Reshoring	Potentieel	Scan.



Valk Welding ziet in Nederland een tendens ontstaan waarbij men 
productie terughaalt dan wel niet uitbesteedt aan “lage lonen” landen. 
Dit komt onder andere door de volgende punten:

• Kwaliteit voor kwantiteit, met andere woorden eerst goed dan 
snel. We zien nog wel eens grote aantallen producten tegen 
scherpe prijzen met onvoldoende kwaliteit geleverd worden bij 
uitbesteding. Als dit herhaaldelijk voorkomt is men sneller ge-
neigd productie weer regionaal te doen.

• Afnemende serie omvang, waardoor schaalvoordeel afneemt en 
transportkosten omhoog zouden gaan per onderdeel.

• Meer maatwerk voor de eindklant, dus klant wil verder meeden-
ken in het ontwerpproces waarbij afstand tussen engineering en 
productie belemmerend kan werken.

• Stijgende lonen in lage loonlanden, waardoor kostenvoordeel 
afneemt.

• Door automatisering in Nederland en buitenland wordt het uur-
loon per medewerker minder relevant.

• Als we ons als organisaties “plat” kunnen houden en we de factor 
overhead laag houden zijn we in Nederland ook eerder concurren-
tieel dan wanneer we een sterk hiërarchische organisatie hebben 
die in veel andere landen nog geldt door de bedrijfsgrootte en 

culturele achtergronden.
• Transportkosten bepalen bij grote producten een groot deel van 

de integrale kostprijs, waardoor lokaal produceren eerder lonend 
is.

• In veel landen heeft men het niet zo goed op orde qua totale keten 
dan wij hier in Nederland dus kunnen kleine onderdelen moeilijk 
te verkrijgen zijn om een compleet product snel te produceren.

Verder zien we ook wel een tendens van Nederlandse firma’s die een 
deel van hun werk onderbrengen bij eigen dochterondernemingen 

in bijvoorbeeld Polen, Tsjechië of Slowakije. 
Men houdt dan zelf de regie en engineering in 
handen en werken daar met eigen medewer-
kers omdat het juiste vakmanschap hier soms 
te schaars is.
Door verder te automatiseren en onze beken-
de Nederlandse handelsgeest en creativiteit 
optimaal te benutten voorzien we ook in Ne-
derland een prima mogelijkheid om productie 
land te blijven, waarbij voor ieder bedrijf blijft 

gelden: “Wat doen we waar en wanneer in de meest optimale mix?”.

Adriaan	Broere
Valk Welding B.V.

Wat doen we waar en wanneer 
in de meest optimale mix?

passie voor verbinden 
van arbeidsmarkt 
en onderwijs
Huidige opdrachtgevers o.a. Grienden College, VMB 
besturingstechniek, Kamer van Koophandel, Intro 
personeel, Installatiebedrijven in de Albasserwaard, 
Duurzame Zorg, Da Vinci College, Kunstmin, e.a.

Arie van den Herik
arbeidsmarkt en onderwijs

Mobiel:  06 51508417     
avandenherik@hotmail.com
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Terugblik bijeenkomst Economisch Programma Zwijndrecht

De komende drie jaar richten ondernemers en de gemeente zich op 58 
activiteiten rond een vijftal thema’s:

1. Vestigingsklimaat, bereikbaarheid en voorzieningen

2. Onderwijs en arbeidsmarkt

3. Communicatie en PR

4. Dienstverlening en samenwerking bedrijfsleven

5. Binnenvaart en maritiem

Op 17 september vond het evenement Economie, Onderwijs & Arbeids-
markt plaats. Die avond kwamen bedrijfsleven, politiek en gemeente 
samen om kennis te nemen van de laatste stand van zaken rond het 
Economisch Programma. De consultatiemarkt was er voor om wensen 
en verwachtingen ten aanzien van agenda en thema’s uit te wisselen. 
Er werd enthousiast gebruik gemaakt van de gelegenheid om collega-
ondernemers en raadsleden te ontmoeten. De workshops gingen onder 
meer over het vestigingsklimaat van Zwijndrecht, de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt, de binnenvaart, de dienstverlening en de 
samenwerking met het bedrijfsleven. Zo ging men in discussie over nut 
en noodzaak van ondernemersinitiatieven zoals een Bedrijven Investe-
ringsZone en het Keurmerk Veilig Ondernemen, maar ook over de vraag 
hoe ondernemers hun kansen kunnen vergroten bij lokale en regionale 
aanbestedingen.

Tijdens deze inspirerende avond is in de verschillende werksessies en 
discussies input geleverd. Waar mogelijk zal het programma hier-
mee aangescherpt en aangevuld worden. Het is nu zaak de concrete 
resultaten verder uit te bouwen. Onder leiding van het kernteam van 
vertegenwoordigers van verschillende ondernemersverenigingen, 
belangenbehartigers en wethouder Robert Kreukniet (Economie) zal dit 
worden aangepakt.  Namens het bestuur WD is Hans Gerritsen verte-
genwoordigd in het kernteam.

Meer informatie over het Economisch Programma en de bijbehorende 
activiteiten, is te vinden op: www.zwijndrecht.nl. Kies in het menu
voor Ondernemen/Economisch Programma.

Caroline	Oster
Beleidsontwikkelaar Economie Gemeente Zwijndrecht

Met het Economisch Programma wil de gemeente  

Zwijndrecht het bedrijfsleven betere kansen bieden om 

zich te ontwikkelen en te excelleren. Belangrijk is ook dat 

het bedrijfsleven als klant van de gemeente zo optimaal 

mogelijk wordt bediend. Versterken van het contact en de 

relatie met het bedrijfsleven zijn hierbij essentieel.  

Ruimte om te excelleren
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MARKTGEBIEDEN
 

Bouw
Haven en Logistiek
Zorg
Cleantech

RECHTSGEBIEDEN
 

Arbeidsrecht
Vennootschapsrecht
Transport en Logistiek
Bouw, Vastgoed en Aanbesteding
Handelsrecht en Contracten
Faillissementen en Herstructurering
(Economisch) Strafrecht
Familierecht en Mediation
Pensioenrecht
Bestuursrecht en Omgevingsrecht

www.tenholternoordam.nl
     /thnadvocaten
     /tenholternoordamadvocaten

MET 35 ADVOCATEN  
SNEL EN PERSOONLIJK VAN PROBLEEM TOT OPLOSSING
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Ronde Tafelgesprek over Participatiewetgeving

Over het doel van de nieuwe wet is Walter Bak, verantwoordelijk voor 
Werk & Inkomen bij de Sociale Dienst Drechtsteden, duidelijk: ,,We 
willen zoveel mogelijk mensen mee laten doen in onze samenleving. 
Primair via werk of als dat niet kan door hen een participatieplek te bie-
den die structuur geeft aan hun leven, waar ze activiteiten ondernemen 
(zoals vrijwilligerswerk) en sociale competenties ontwikkelen.’’

Joop Hylkema, tijdelijk directeur van Drechtwerk, vult aan: ,,Het is 
treurig dat door de huidige wet- en regelgeving duizenden mensen 
zonder werk thuis zitten. Als we er in slagen om deze mensen te laten 
participeren is dat goed voor henzelf en voor de maatschappij als 
geheel. We weten allemaal dat mensen die in een isolement zitten 
vaker een beroep doen op de gezondheidszorg en dat ook ongewenst 
maatschappelijk gedrag op de loer ligt.’’
Louise Bergenhenegouwen, directeur van het Duurzaamheidscentrum 

Weizigt in Dordrecht verwacht veel van de Participatiewet. ,,Wij werken 
bijvoorbeeld al jaren samen met de Gemiva Zorggroep. Hun cliënten, 
mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, doen onder 
meer schoonmaakwerk. Wij hebben het vaak over de drie P’s: People, 
Planet en Profit. Met de veranderingen die deze wet teweeg brengt, 
hopen we die People-kant van onze missie nog meer te benadrukken. 
En dat gaat verder dan Weizigt alleen want wij werken samen met een 
bedrijvennetwerk waarbij zo’n 40 ondernemingen betrokken zijn.’’

Voor de Drechtsteden gaat het om zo’n 7.000 mensen die nu in een uit-
keringssituatie zitten. Ongeveer de helft van deze groep is in staat om 
minimaal 50 procent productief te zijn en daarmee een evenredig deel 
van het minimumloon te verdienen. Voor het niet productieve deel kan 
de Sociale Dienst een (structurele) loonkostensubsidie van maximaal 
50 procent van het minimumloon geven en kan het voor een werkgever 
dus aantrekkelijk zijn om die persoon aan te nemen.

Op de vraag van Arie waarom dit voor ondernemers interessant zou zijn 
antwoorden Joop en Walter in koor: ,,Omdat dit het bedrijfsresultaat 
verbetert!” Naast sociale overwegingen om te kiezen voor mensen met 
een beperking, of anderen die tijdelijk in een uitkering zitten, is voor 
een ondernemer primair van belang dat het gebruik maken van de 
Participatiewet positief uitpakt voor het bedrijfsresultaat.  
Joop Hylkema: ,,Kijk naar de sector techniek waar een tekort is aan 
hoogwaardig opgeleid personeel. Als je die specialisten inzet voor de 
dingen waarin ze heel goed zijn, kun je het eenvoudige werk uitbeste-
den aan hen die nu nog thuis zitten.’’ 

Walter Bak vult aan. ,,Veel werkgevers hebben geen (vaste) banen 
meer maar wel werk in kortdurende opdrachten. Zij kunnen via Baan-
brekend Drechtsteden (de samenwerking tussen de Sociale Dienst en 
uitzendbureau Randstad) sinds kort ook mensen op tijdelijke basis via 
een detacheringscontract inhuren. Daarmee gaat een ondernemer geen 
langlopende verplichtingen aan en het risico bij ziekte of vervanging 
ligt bij Baanbrekend Drechtsteden.’’
Voor Joop Hylkema is er sprake van een win-winsituatie: de werkgever 
krijgt personeel dat hij zonder risico van uitval kan benutten en de man 

Op 1 januari treedt de veelbesproken Participatiewet in 
werking. Doel van de wet is dat meer mensen met een 
ziekte of beperking en mensen met een uitkering die 
kunnen werken, sneller aan de slag gaan. En wie dat 
niet kan, wordt geprikkeld actief te participeren in de 
samenleving. Voor Slagkracht nodigde Arie van den He-
rik, bestuurslid van de Werkgevers Drechtsteden, drie 
mensen uit voor een rondetafelgesprek over de Partici-
patiewet: Joop Hylkema, waarnemend algemeen direc-
teur van Drechtwerk, Walter Bak, lid Managementteam 
Sociale Dienst Drechtsteden en Louise Bergenhenegou-
wen, directeur Duurzaamheidscentrum Weizigt.

Winst en 
Participatie 

hand in hand?!
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Garantiebanen  
Het kabinet heeft met de sociale partners de afspraak gemaakt 
dat tussen nu en 2026 125.000 banen worden gecreëerd voor 
mensen met een beperking (garantiebanen of quotumbanen). 
Voor de Drechtsteden komt dat neer op 220 banen in de markt 
en 110 banen bij de overheid en in het onderwijs tot en met 
2016. Als deze afspraak niet wordt gehaald dan kan het kabinet 
de zogenaamde quotumwet in werking laten gaan waarmee 
bedrijven (vanaf 25 werknemers) een boete van €5.000  
per plek krijgen die ze niet conform hun aandeel realiseren. 
Meer weten? Informeer bij Baanbrekend Drechtsteden.

of vrouw die eerder thuis zat, krijgt volwaardig werk tegen een normaal 
salaris. Walter Bak: ,,Baanbrekend Drechtsteden geeft werkgevers gra-
tis advies hoe en waar mensen met een achterstand of een beperking 
zinvol aan de slag kunnen.’’

Behalve in grotere bedrijven ziet Walter Bak ook veel kansen voor MKB-
ondernemers om mensen op grond van de Participatiewet in te zetten. 
,,Die sector kent veel ‘verborgen werkgelegenheid’. Men kan extra han-
den gebruiken maar wil in deze lastige tijd geen medewerkers in vaste 
dienst aannemen. De Participatiewet met bijvoorbeeld loonkostensub-
sidie of een verlaagd detacheringstarief kan dan een uitkomst zijn.’’

Arie van den Herik concludeert dat de potentie voor de mensen die 
onder de nieuwe regeling vallen groot is, maar dat het de werkgevers 
nog aan kennis op dit punt ontbreekt. Walter Bak herkent dat. Hij geeft 
aan dat er juist daarom is gekozen voor 1-werkgeversbenadering in de 
Drechtsteden. Dus 1 loket (met daarachter Sociale Dienst, Drechtwerk 
en het UWV) waar werkgevers terecht kunnen voor vragen over de 
beschikbare instrumenten, de garantie/quotumbanen (zie kader) en 
voor mensen uit de doelgroep. Ook is er net een initiatief gestart om 
met en vanuit werkgevers, maar ook andere partijen (zoals de zorg en 
het onderwijs en de vakbonden) een netwerk te creëren dat, vanuit de 
vraag van bedrijven business-cases ontwikkelt. 

Louise Bergenhenegouwen vindt dat overheid, bedrijven en  
non-profitinstellingen zoals Weizigt nog veel meer moeten samenwer-
ken. ,,Er is een Community of Practice nodig, een netwerk van mensen 

die kennis en ervaring uitwisselen zodat die participatie daadwerkelijk 
wordt vergroot.’’

Tot slot ruimt Joop Hylkema nog een misverstand uit de weg over 
Drechtwerk. ,,De sociale werkvoorziening verdwijnt niet. Bij Drechtwerk 
zijn 1600 mensen in dienst en die blijven dat ook. Echter, de instroom 
van nieuwe medewerkers onder een SW-contract stopt per 1 januari 
2015. Want dan gaat de Participatiewet in.’’

Cor	van	Santen
Tekstschrijver en freelance journalist

Van links naar rechts: Walter Bake,  Arie van den Herik, Joop Hylkema, Louise Bergenhenegouwen 
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NIEUWS UIT DE DRECHTSTEDEN

De afgelopen maanden heeft een onderzoek plaatsgevonden naar 
‘Quick Winsmaatregelen’ op de A15. Daaruit is naar voren gekomen dat 
- naast structurele veranderingen in de manier waarop we met z’n allen 
van de bestaande infrastructuur gebruikmaken – op korte termijn de 
meeste winst valt te behalen met spitsstroken ter hoogte van  
Papendrecht en Sliedrecht. De spitsstroken zorgen ervoor dat het 
verkeer op de A15 beter doorstroomt. Daardoor worden de aanliggende 
gemeenten beter bereikbaar en hebben zij minder last van sluipver-
keer.
 
Op maandag 13 oktober hebben Rijk en regio (provincie Zuid-Holland, 
stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam) in het jaarlijkse 
Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (BO Mirt) gesproken over deze Quickwins A15. Rijk, provincie 
en de regio Rotterdam hebben daarbij de intentie uitgesproken om 
uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015 een besluit te nemen over de 
realisatie van de Quick Wins A15. Op 24 november heeft ook de tweede 
kamer hiervan kennis kunnen nemen.
 
Regionaal portefeuillehouder Hans Tanis licht toe: “Er is in de Drecht-
steden veel goed werk verricht, en de maatregelen lijken de files en 
het sluipverkeer effectief terug te dringen. Er is weliswaar nog geen 
besluit genomen over de daadwerkelijke realisatie, maar we zien wel 
dat de betrokken partners positief staan tegenover de maatregelen. Er 
zijn inhoudelijk geen grote bezwaren meer te verwachten. De komende 
maanden leggen we de laatste hand aan de onderzoeken en spreken 
we met elkaar over de financiering. Bij positieve besluitvorming in het 
eerste kwartaal 2015 kunnen de eerste auto’s vóór eind 2017 van de 
spitsstroken gebruikmaken.” 

bron	Piet	Mes

De zware belasting van de A15 is nadelig voor de bereikbaarheid van de Drechtsteden (en de Alblasserwaard). In de 
spitsuren is er structureel sprake van files. Na een intensief traject, waarin de Drechtsteden nauw zijn opgetrokken 
met de Werkgevers Drechtsteden en met rijk en provincie, is er nu zicht op een oplossing.

Betere bereikbaarheid Drechtsteden:

Quick Wins A15 
een stapdichterbij
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Doorstroming 
A15 bevorderen
De verbetering van de capaciteit van de A15 om de filedruk te verminde-
ren is een langdurig proces. De gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, 
Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam hebben een onderzoek laten 
uitvoeren naar slimme maatregelen op de A15. Er worden eenvoudig uit 
te voeren en relatief goedkope maatregelen voorgesteld om de door-
stroming op de A15 te bevorderen. Maatregelen zijn bijvoorbeeld meer 
gebruik maken van de spitsstrook en het verbeteren van de mogelijkhe-
den voor in- en uitvoegen. De commissie hoopt dat de maatregelen op 
korte termijn leiden tot vermindering van de filedruk.

De commissie meent dat ook lokale knelpunten moeten worden aange-
pakt. De interlokale verbindingen tussen de gemeenten zelf zijn slecht 
of ontbreken. Het lokale verkeer maakt dan ook gebruik van de A15. De 
ontsluiting in de dorpen is slecht geregeld. Sliedrecht heeft gedu-
rende de laatste maanden een ingrijpende renovatie van de oostelijke 
Rivierdijk uitgevoerd waardoor het dorp via de oostelijke op- en afritten 
niet bereikbaar is geweest. De verwachte verkeersbelasting door de in 
gebruik te nemen containerterminal te Alblasserdam vormt al jaren een 
punt van zorg in Papendrecht en Alblasserdam. De lokale verbindingen 
tussen de diverse gemeenten behoren eveneens te worden verbeterd.

Het vorenstaande kan ook niet los worden gezien van mogelijke cala-
miteiten in de regio. Over de goederenspoorlijn door Dordrecht, over de 
Merwede en over de Betuwelijn worden gevaarlijke stoffen vervoerd. 
Bij calamiteiten moet de bevolking de regio op verantwoorde wijze kun-
nen verlaten. Een verantwoorde ontsluiting is het minste wat men mag 
verwachten.

De ontsluiting van de bedrijventerreinen aan de Westelijke Dordtsche 
oevers lijkt een flinke stap vooruit te gaan maken. In de laatste  
slagkracht zijn afbeeldingen van de ontsluiting van de bedrijventerrei-

nen opgenomen. In relatie tot de op de Kildijk momenteel aangelegde 
weg voor zwaar verkeer lijkt er sprake van een genoegzame oplossing 
van de ontsluitingsproblematiek betreffende de bedrijventerreinen.

Een mogelijke herindeling van de bedrijventerreinen onder leiding van 
een externe deskundige heeft niet tot resultaten mogen leiden. De 
deskundige is verzocht de werkzaamheden te staken in afwachting van 
betere economische tijden. 

De ondernemers staan ook niet in de rij voor het onderwerp mobiliteit. 
Het bezoeken van de lokale ondernemersverenigingen door Vaartma-
kers om concrete plaatselijke knelpunten op te lossen wordt door de 
commissie als een betere aanpak beschouwd. De spaarzame private 
initiatieven worden door de commissie met belangstelling gevolgd.

De ontwikkelingen op de WDO vallen de commissie een beetje tegen. 
Met veel animo is Value Added Logistics gepromoot, maar de ontwikke-
ling lijkt nu stil te zijn gevallen. Value Added Logistics en Value Added 
Business in het algemeen worden beperkt door schrale gronduitgiften 
en ook door beperkende bepalingen in de bestemmingsplannen. De 
ontwikkeling van Value Added Business in de regio behoort prioriteit 
te krijgen. In dit verband wijst de commissie op de mogelijkheden 
van Ontwikkelingsmaatschappij Zuidvleugel en Efro subsidies. In de 
Drechtseden wordt tot op heden geen gebruik gemaakt van deze finan-
cieringsbronnen.

Gert	Jongeneel
Bestuurslid WD
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nieuws uit de drechtsteden

IenM, Dordrecht en Zwijndrecht investeren  
extra in veiligheid goederenspoor
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht willen de veiligheid voor 
inwoners langs het spoor van die gemeenten verhogen. Zij treffen daarom extra maatregelen om de risico’s van het 
goederenvervoer per spoor verder te verkleinen. Hiertoe heeft secretaris-generaal Riedstra van IenM  een verklaring 
ondertekend met burgemeester Schrijer van Zwijndrecht en wethouder Mos van Dordrecht.

Volgens deze afspraken investeert IenM 12 miljoen euro in aanvullende 
veiligheidsmaatregelen aan het spoor zelf. Met dit geld worden onder 
meer wissels aangepast of verwijderd en geleiders tussen de rails aan-
gelegd om het risico op een botsing of ontsporing verder te verkleinen. 
Over vijf jaar zullen deze maatregelen gereed zijn. 
Dordrecht en Zwijndrecht werken sinds 2004 samen om de spoorvei-
ligheid te verbeteren. In 2010 zijn de nodige veiligheidsmaatregelen 
getroffen. Zo zijn bijvoorbeeld bouwplannen aangepast aan de risico-
situatie.  

Dordrecht en Zwijndrecht staan onder meer geen nieuwbouw meer toe 
binnen 30 meter aan weerszijden van de spoortracés. Binnen 200 me-
ter aan weerszijden van die tracés komt geen nieuwbouw voor mensen 
die zich niet zelfstandig kunnen redden; zoals een verzorgingstehuis of 
een kinderopvang. 
Alle maatregelen samen verhogen de veiligheid voor de inwoners van 
Dordrecht en Zwijndrecht langs een van de drukst bereden goederen-
sporen in Nederland. 

H-EERLIJK wint  
Rabo Duurzaamheidsaward  
Drechtsteden 2014

Voor  het vierde achtereenvolgende jaar organiseerde 
Fairtrade Gemeente Dordrecht in samenwerking met 
Rabobank Drechtsteden de Rabo Duurzaamheidsaward 
Drechtsteden. Met deze wedstrijd wil de organisatie duur-
zaamheidsinitiatieven en -resultaten in de Drechtsteden 
zichtbaar maken en er andere ondernemers door laten 
inspireren. De spannende finale vond plaats in de Duur-
zaamheidsfabriek in Dordrecht.

Drie finalisten én een wildcard
De vijfkoppige jury selecteerde eerder uit de 22 aanmeldingen zeven 
duurzame bedrijfsideeën. Het publiek, dat in totaal 1200 stemmen uit-
gebracht, koos daar drie finalisten uit: De Heerlijkheid van Papendrecht 
en Imkerij&Educatie Ronald van Doesburg, H-EERLIJK en Talamini-
gelato BV. Elke stem is 5 euro waard, tot een maximum van 2.500 euro. 
Dit bedrag is bestemd om het plan van de genomineerden daadwer-
kelijk uit te voeren of het een zetje te geven. Naast de drie finalisten 
kreeg  Textielfabrique, een van de vier resterende genomineerden, de 
wildcard en kon zo ook meedingen naar de felbegeerde titel.

Dragons’ Den
De vier finalisten presenteerden hun duurzame idee aan de jury in de 
vorm van een Dragons’ Den, waarna de juryleden de vier ondernemers 
kritische vragen over hun initiatief stelden. De jury besloot unaniem 
aan H-EERLIJK de titel Winnaar Rabo Duurzaamheidsaward Drechtste-
den 2014 toe te kennen. Glenda van Deutekom nam de symbolische 
cheque t.w.v.  1.500 euro in ontvangst: ‘Ik ben superblij met de enthou-
siaste reacties van onze klanten. Deze prijs onderstreept dat wat wij 
doen, goed is.’

De Rabo Duurzaamheidsaward Drechtsteden 2014 is mede mogelijk 
gemaakt door Rabobank Drechtsteden en Dordt Duurzaam. Voor meer 
informatie: www.fairtradegemeentedordrecht.nl en de website van de 
winnaar http://www.h-eerlijk.nu/hallo-wereld/
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Geen vakantiebaan 
maar een eigen bedrijf starten

Het project ZomerOndernemer, dat jongeren tussen de 15 en 22 jaar 
begeleidt met het opzetten van een eigen bedrijf tijdens de zomerva-
kantie, zal in 2015 voor het eerst in de Regio Drechtsteden draaien. 
Tijdens dit project maken jongeren in vier tot zes weken kennis met de 
praktische kant van het ondernemerschap en voeren zij hun bedrijfs-
plan uit onder begeleiding van coaches. Dit jaar schreef bijna 40% van 
de deelnemers aan ZomerOndernemer zich binnen zes weken in bij de 
Kamer van Koophandel.

De deelnemers aan ZomerOndernemer krijgen aan het begin van het 
project trainingen en workshops  om zo kennis en ervaring op te doen 
die hen helpen met het ondernemerschap. Een voorbeeld is dat de 
deelnemers met een tuinkabouter naar buiten worden gestuurd om 
hiermee binnen een uur tien euro te verdienen. Daarnaast leren zij de 
belastingen doen, klanten werven en vooral ook netwerken. Vervolgens 
komen de deelnemers wekelijks bij elkaar terug bij een gastbedrijf om 
met elkaar hun voortgang te bespreken. Het project eindigt met een 
afsluitingsbijeenkomst waarbij de deelnemers hun bedrijf kunnen laten 
zien aan vrienden en familie, regionale ondernemers en de media.  

Dromen - Doen - Netwerk
"Bij ZomerOndernemer heb je geleerd om wat steviger in je schoenen 
te staan en dat je gewoon dingen moet doen en er niet over na moet 
denken en de kans grijpen als die er is" -Jeffrey Slagter.
Het uitgangspunt van dit project is dat jongeren op een risicoloze 
en praktische manier kennis maken met het ondernemerschap. Ook 
worden regionale ondernemers bij dit project betrokken die kennis, 
ervaringen en netwerken delen met de deelnemers. Door de steun van 

ZomerOndernemer kunnen jongeren die eerste moeilijke stap zetten 
om hun bedrijfsidee uit te voeren. Het doel is om de jeugd van Neder-
land ondernemender te maken.

Drechtsteden
Dit jaar draaide het project ZomerOndernemer van stichting The New 
Entrepreneur met succes in de regio's Amstelland, Groene Hart Noord, 
Flevoland en Zwolle. In de zomer van 2015 zal dit project voor het eerst 
in Regio Drechtsteden draaien en zal gecoördineerd worden door  
Martin Boevée, oud-burgemeester van Sliedrecht. U wordt de komende 
tijd nader geïnformeerd over dit project dat door het bestuur van Werk-
gevers Drechtsteden wordt ondersteund. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@stichtingtne.nl 
of kijk op www.zomerondernemer.nl.
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nieuws uit de drechtsteden

DEAL! Drechtsteden

DEAL! gaat voor de ondernemer op zoek naar de beste vestigings- of 
uitbreidingsplek voor het bedrijf binnen de Drechtsteden. DEAL! bege-
leidt de ondernemers bij het vestigingstraject en zorgt ervoor dat ze na 
vestiging bij één contactpersoon terecht kunnen voor al hun verdere 
vragen. 

Daarnaast adviseert DEAL! de ondernemers zo objectief mogelijk over 
allerlei vraagstukken die bij een investering aan de orde zijn. Denk 
hierbij aan vragen over het belastingklimaat, personeel, subsidies, 
expathuisvesting en kennispartners. 

Als laatste richt DEAL! zich op het bijdragen aan het verbeteren van het 
vestigingsklimaat en het promoten van de Drechtsteden als optimale 
vestigingsplaats voor bedrijven, in het bijzonder de maritieme en 
logistieke sector.

De focus van DEAL! Drechtsteden op de maritieme en logistieke sector 
is niet zomaar gekozen. Door de strategische ligging van de Drechtste-
den in de delta is het gebied van oudsher al een belangrijke regio voor 
de maritieme maakindustrie, offshore en de waterbouw. Tal van inter-
nationaal toonaangevende bedrijven zoals Boskalis, Heerema en IHC 
zijn in deze regio gevestigd. De ligging aan de achterlandverbindingen 
A15/A16, de beschikbaarheid van de Dordtse zeehaven en watergebon-
den bedrijventerreinen maken de regio tot een uitstekende vestigings-
locatie voor maritieme en logistieke bedrijfsactiviteiten.

Directeur Marcel de Haan staat samen met zijn 
team in de startblokken om u van dienst te zijn. 
De vier medewerkers van Deal! werken nauw 
samen met de zes gemeenten en medefinancier 
Rom-D. De ambitie is om de ‘One-Stop-Shop’ te 
worden voor investeerders die binnen de Drecht-
steden willen investeren.

Bedrijfsleven en de Zonnebloem kunnen elkaars tekorten aanvullen.
Het proces om mensen met een fysieke beperking ín de 
bedrijven op te nemen, verloopt moeizaam. Mede doordat 
er bij een werknemer met een fysieke beperking meer 
naar de beperking wordt gekeken dan naar de mogelijkhe-
den die die mens heeft.

Bij de Zonnebloem draait het juist om die mensen. Al meer dan 65 jaar. 
We brengen ze bij elkaar. Staan voor ze klaar. En zetten alles op alles 
om mensen, jong en oud, met een handicap deel te laten uitmaken van 
de samenleving. Een lichamelijke beperking hoeft wat ons betreft nooit 
een belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven 
kan genieten.
Daarom organiseert de Zonnebloem aangepaste dagactiviteiten, va-
kanties in binnen en buitenland en bezoek aan huis door één van onze 
40.000 vrijwilligers.

Om het Zonnebloemwerk te kunnen blijven doen, zijn we afhankelijk 
van donaties. Hierdoor blijven de dagjes uit en vakanties met de Zonne-
bloem betaalbaar. En hoeven mensen met een lichamelijke beperking 
niet extra te betalen voor speciale voorzieningen. Zoals persoonlijke 
begeleiding, aangepast vervoer, speciale zorg en hulpmiddelen . Zo 
kunnen tienduizenden mensen volop mee blijven doen aan onze maat-
schappij. Ook kan de Zonnebloem een adviserende rol vervullen. 

Mogelijkheden voor uw bedrijf.
Voor bedrijven heeft de Zonnebloem een speciaal programma ontwik-
keld: vrijwilliger voor één dag, waarbij medewerkers van bedrijven en 
organisaties op een laagdrempelige manier kennismaken met vrijwil-
ligerswerk. Ze gaan (onder begeleiding van Zonnebloemvrijwilligers) 
een dag op pad met mensen met een lichamelijke beperking. Bijvoor-
beeld naar een museum, dierentuin of attractiepark. Door de 1- op 1 
begeleiding hebben zowel de Zonnebloemgasten als medewerkers een 
geweldige dag. Men ziet wat een klein gebaar voor een ander betekent. 
Dat sommige zaken niet altijd vanzelfsprekend zijn wanneer je een 
beperking hebt. Vrijwilliger voor één dag is dan ook meer dan een leuk 
en uniek bedrijfsuitje. Het is een bijzondere, waardevolle ervaring. De 
Zonnebloem heeft inmiddels al meer dan 100 uitjes georganiseerd, 
voor zowel grote als kleine organisaties door het hele land.
Wilt u meer weten over de Zonnebloem of de mogelijkheden van vrijwil-
liger voor een dag? Kijk dan op www.zonnebloem.nl

Door de WMO die op 1 januari a.s. van kracht 
is, zullen ook mensen in uw bedrijf zorg gaan 
verlenen aan hun familieleden. Soms kunnen 
de gevolgen daarvan merkbaar zijn binnen w 
bedrijf. De Zonnebloem speelt in de WMO ook 
een rol binnen vastgestelde kaders.

Zonnebloem regio Merwede Noord  
(en Dordrecht)

De concurrentie tussen regio’s om bedrijven aan te trekken neemt steeds verder toe. Daarnaast verlangt de markt in toenemen-
de mate een hoogwaardige dienstverlening van gemeenten. Om de markt deze hoogwaardige dienstverlening te kunnen bieden 
hebben de Drechtsteden en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM-D) de krachten gebundeld op het gebied van promotie 
en acquisitie. Voor een goede coördinatie en één gezicht richting het bedrijfsleven is daarom een nieuwe organisatie opgericht 
genaamd Drechtsteden Promotion & Investments Agency (DEAL! Drechtsteden).  
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,,Door de SBBD is in het verleden geïnvesteerd in de beveiliging van 
de bedrijventerreinen in Dordt-West. Als gemeente hebben wij daar 
veel geld in gestoken en dat is goed geweest. In de toekomst zullen 
bedrijven meer zaken zelf voor hun gebied regelen. En gelukkig zie 
ik dat enkele bedrijvenparken dit al oppakken. Zo kent Dordtse Kil III 
van aanvang af parkmanagement. Ondernemers betalen dus contri-
butie voor de parkmanager via de vereniging van eigenaren. Maar ze 
krijgen er veel voor terug. De belangen van ondernemers worden goed 
vertegenwoordigd en de slogan ‘schoon, heel en veilig’ is op Kil III 
geen papieren tijger, maar realiteit. En als gemeente hebben we een 
aanspreekpunt middels de parkmanager of het bestuur van de Vve. 
Daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat op Kil III het groenbeheer bij 
wijze van proef door de ondernemers zelf wordt geregeld.’’ 

Op bedrijventerrein Louter Bloemen is een BIZ, een Bedrijven Investe-
ringszone opgericht waarmee ondernemers investeren in de kwaliteit 
van hun terrein. Hoe waardeert u dat?
,,Het BIZ-traject is een experiment van de rijksoverheid dat bijvoor-
beeld op Louter Bloemen aanslaat. Ik ben daar positief over. De 
meerderheid van ondernemers in dit gebied (ook gemeten naar de 
WOZ-waarde) heeft voor het BIZ-model gekozen. Dat betekent dat elke 
ondernemer jaarlijks een rekening krijgt voor zaken die de veiligheid 
en uitstraling van het hele gebied ten goede komen. Daarmee voor-
komt men dat investeringen in bijvoorbeeld camera’s slechts door een 
deel van de ondernemers worden betaald terwijl elk bedrijf op het ter-
rein er baat bij heeft. Als het BIZ-model een wettelijke basis houdt, dan 
zal ik dit zeker ook op andere bedrijventerreinen aanbevelen.’’

Cor	van	Santen

Tekstschrijver en freelance journalist

Als wethouder Economische Zaken heeft Jasper Mos 
grote waardering voor ondernemers die verder kijken 
dan hun eigen bedrijf en zich ook inzetten voor een posi-
tieve uitstraling van hun bedrijventerrein.

Jasper Mos over Parkmanagement en het BIZ-model

Nieuwe impulsen voor Louter Bloemen 
Lennard Bouwer is penningmeester in het bestuur 
van de BIZ Louter Bloemen. ,,Het is een goede 
zaak dat Louter Bloemen twee jaar geleden de 
status van een Bedrijven Investeringszone (BIZ)  
heeft verworven. Hierdoor zijn de ondernemers 
en eigenaren van de panden verenigd en is er een 
aanspreekpunt voor het Havenbedrijf Rotterdam 
(dat Louter Bloemen en andere terreinen rond de 
Dordtse zeehaven beheert), de gemeente Dordrecht, 

de politie en andere belanghebbenden. Het initiatief van de ondernemers 
en de samenwerking met het Havenbedrijf hebben geleid tot vergevor-
derde plannen voor een revitalisering van ons bedrijventerrein. De input 
van de ondernemers zorgt ervoor dat dit project beter op de wensen van 
de ondernemers aansluit. De BIZ en de nieuwe initiatieven bevorderen de 
gezamenlijke aanpak om tot verbetering van het bedrijventerrein en het 
ondernemersklimaat te komen. Die kwaliteitsslag geeft nieuwe impulsen 
waardoor Louter Bloemen, dat al een gunstige ligging heeft, nog aantrek-
kelijker wordt voor de ondernemers, hun personeel en de eigenaren van 
de panden’’, stelt Bouwer vast.

Waardering 
voor ondernemers  
die zich inzetten voor 
hun bedrijventerrein



De stad wil belangrijke historische momenten vieren met bewoners en 
bezoekers. De ‘mijlpaal’ heeft tot doel de bewoners aan de stad te bin-
den, programmering in de stad te bundelen/focussen, de organisatie-
kracht in de stad te versterken, meer bezoekers naar de (binnen)stad 
te trekken, het beeld van de stad breed te verbeteren en een bijdrage 
te leveren aan het ‘merk’ Dordrecht. 

Van 2013 tot 2015 vieren we in Nederland het 200 jarig bestaan van het 
Koninkrijk der Nederlanden.
De basis voor het Koninkrijk in zijn huidige vorm is gelegd in de pe-
riode 1813 tot en met 1815. In 1813 kwam de Franse overheersing ten 
einde en keerde de Prins van Oranje terug aan het hoofd van Neder-
land. In 1825 werd hij ingehuldigd als Koning der Nederlanden. Daarom 
zal van 2013 tot 2015 aandacht worden besteed aan dit jubileum.

Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan:
• Het bevorderen van hernieuwde aandacht voor en bewustwording  

over de verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en ons  
democratisch bestel (functioneren, geschiedenis en toekomst); 
Het bevorderen van kennis over de rechtstaat en de Grondwet;

• Het bevorderen van de verbondenheid en saamhorigheid van  
Nederland

Welke programma’s zijn er in Dordrecht samengesteld om deze uit-
gangspunten via verschillende activiteiten zichtbaar te maken en mee 
te beleven? Ik zal er een aantal opnoemen die al geweest zijn en die 
nog uitgevoerd gaan worden.
• De grote tentoonstelling Willem II en Anna Pavlovna, Pracht 

en praal aan het hof. Deze tentoonstelling heeft meer dan 
100.000 bezoekers opgeleverd. Eerst was de tentoonstelling in 
St.Petersburg in de Hermitage daarna in Dordrecht en daarna in 
Luxemburg.

• Door onze stadsbrouwerij is het zgn. Koninkrijksbier gebrouwen 
en wordt in heel Dordrecht verkocht. Het bier is aangeboden aan  
de Koning tijdens zijn bezoek aan het Dordrechts Museum tijdens  
 

de opening van de tentoonstelling Willem II.
• Lezing van Frederik Graaf van Hogendorp met als thema landing te 

Scheveningen, aanzet tot ons Koninkrijk.
• Concert in de Museumtuin met landelijk gecomponeerd muziek-

stuk m.b.t 200 jaar Koninkrijk. Hieraan werd meegewerkt door het 
Da Vinci College, Phill Good en het Dordts Museum.

• De Dordtse boekenmarkt stond in het thema van viering 200 jaar 
koninkrijk.

• Het congres van de Koninklijke Oranjebond samen met het cen-
traal Comité oranjedag Dordrecht waar Professor de Hollander en 
mr. P. Donner beiden een toespraak hebben gehouden in kader 
van de viering 200 jaar koninkrijk, in het bijzijn van Koning Willem 
Alexander.

• De verwachte opening van het gerestaureerde Hof begin 2015 wat 
in het teken zal staan van onze Grondwet en de eerste vrije Staten 
vergadering.

Al deze activiteiten zijn mede een aanzet naar oktober 2016, de herden-
king van 400 jaar Synode van Dordrecht.  In 2020 vieren we 800 jaar 
stadsrechten en in dit zelfde jaar ook nog 400 jaar de Dordtse schilder 
Albert Cuyp. Er staat dus nog veel voor Dordrecht te gebeuren. Eerst 
maar naar 27 april 2015, Koningsdag in Dordrecht en omgeving in het 
bijzijn van, de Koninklijke familie.

Ofwel , Dordrecht is en staat nationaal en internationaal op de kaart. 

Een laatste niet onbelangrijk gegeven wil ik u niet onthouden.  Uw 
voorzitter, Teun Muller  heeft aangegeven de organisatie voor Konings-
dag waar mogelijk te ondersteunen vanuit de WD Een handreiking waar 
onze burgemeester Brok grif gebruik van zal maken in het kader van 
het betrekken van het bedrijfsleven bij dit grote event!!

Henk	Bax 
Voorzitter Centraal Comité Oranje in Dordrecht

2014 en het thema 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden is één van de zogenaamde mijlpalen op de weg naar 2020. 

De stad, mede bepalend in de ontwikkeling van de Nederlanders, sluit hierbij aan bij de landelijke viering van 200 jaar 

KdN. De mijlpalenaanpak is een initiatief van de stad samen met het Programma Levendige Binnenstad.

DE VIERING 
VAN 200 jaar 
Koninkrijk
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Credit bij het werk van Pieneman (beeldmerk): 

Nicolaas Pieneman, Portret van koning Willem II, 1849,  

Staatsmuseum Hermitage, St. Petersburg.

Naar aanleiding van de viering van 200 jaar koninkrijk bracht het Dordrechts museum een belangrijk deel van de 
bijzondere kunstcollectie van koning Willem II (1792-1849) voor één keer weer naar Nederland. Gerenommeerde mu-
sea uit de hele wereld leenden werken uit van onder andere Rembrandt, Rubens, Leonardo da Vinci, Murillo en Melzi. 
Het Dordrechts Museum organiseerde de expositie in samenwerking met de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag, 
Staatsmuseum De Hermitage in St. Petersburg en Villa Vauban in Luxemburg. 

 “De tentoonstelling werd een groot succes; meer dan we hadden durven 
dromen”, vertelt Patricia de Weichs de Wenne, zakelijk directeur van het 
Dordrechts Museum. “Er kwamen 110.035 bezoeken op de collectie van  
Willem II af. Het was daarmee de meest succesvolle tentoonstelling ooit in 
het Dordrechts Museum. Nooit eerder trok het museum in zo’n korte tijd 
zoveel bezoekers.”

Cultureel ondernemerschap 
Cultureel ondernemerschap wordt steeds belangrijker in de cultuursector.
Het betekent onder andere dat er bijdrages gezocht worden vanuit het be-
drijfsleven. De bedrijfsvrienden van het museum, Koninklijke van der Wees 
Groep en Van Pelt Ontwikkelt droegen bij aan het succes van de expositie 
en natuurlijk ook hoofdsponsor Koninklijke Boskalis Westminster NV.Met 
het ondersteunen van de tentoonstelling heeft Boskalis als belangrijke 
werkgever in de Drechtsteden mede uiting gegeven aan haar maatschap-
pelijke betrokkenheid bij de regio. Naast het maatschappelijk belang dat 
Boskalis aan de sponsoring hechtte, wilde het tevens haar medewerkers en 
hun gezinsleden op een bijzondere wijze met kunst in aanraking brengen 
en de bedrijfstrots verder versterken. Er zijn bijvoorbeeld twee familieda-
gen voor Boskalis georganiseerd en die zijn goed bezocht; er kwamen 540 
ouders met kinderen.
 

Economische spin off voor de stad Dordrecht 
De expositie gaf regelmatig aanleiding om een bezoek te brengen aan 
Dordrecht. Het was niet alleen een succes voor het museum maar ook voor 
de bekendheid van Dordrecht. Het extra bezoek aan de stad genereerde een 
omzet van 2,5 miljoen voor de Dordtse ondernemers, een groot succes dus!

Wilt u meer weten over de Bedrijfsvrienden van het Dordrecht Museum en 
wat de verbintenis met deze vereniging voor uw bedrijf kan betekenen? 
Neem dan contact op met Patricia de Weichs de Wenne, zakelijk directeur 
van Dordrechts museum op telefoonnummer 078- 770 41 93.

“Tentoonstelling Willem II  
Economisch succes  

voor Dordrecht en de regio”
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Op 12, 13 en 14 december verandert het historisch centrum van Dordrecht weer in de grootste en meest sfeervolle 

kerstmarkt van Nederland. In dit weekend stroomt de historische binnenstad van Dordrecht vol met bezoekers uit 

heel Nederland op zoek naar de leukste kerstartikelen tijdens een gezellig dagje uit. 

Grootste en meest sfeervolle  
Kerstmarkt van Nederland 

In de feestmaand december omarmt Dordrecht de kerstsfeer met hét 
evenement van het jaar; de Kerstmarkt Dordrecht. Over een route van 
2,5 km door het winkelhart van de stad en de idyllische binnenhavens 
bieden 230 kramen de leukste artikelen aan voor onder de kerstboom. 
In combinatie met de vele verkrijgbare lekkernijen zoals poffertjes, 
oliebollen en glühwein, de vele kerstversieringen en een uitgebreide 
muziekprogrammering is een dag op de Kerstmarkt Dordrecht het 
moment waarop de voorbereidingen voor de kerstdagen écht van start 
kunnen gaan.

Het uitgebreide activiteitenprogramma maakt de Kerstmarkt Dordrecht 
uniek en zou niet compleet zijn zonder verschillende lokale initiatieven 
en samenwerkingsverbanden. Nieuw dit jaar zijn onder andere een 
Kersttheater in de Grotekerkstuin en een winterterras op het Stad-
huisplein. Op de Grote Markt, voor het tweede jaar op de Kerstmarkt, 
is de lifestyle markt van Dordrecht met lokaal muzikaal talent; Pluk 

de Markt, te vinden. Naast nieuwe onderdelen zijn ook de klassiekers 
zoals de alom bekende Christmas-sing-a-long op het Stadhuisplein, de 
levende kerststal en het gezellige podium aan de Vismarkt weer op de 
Kerstmarkt Dordrecht te vinden. 

Tijdens een bezoek aan de Kerstmarkt Dordrecht kan de bezoeker het 
evenement optimaal beleven en op de hoogte blijven via social media 
en via de mobiele website. Zo hoeft de bezoeker niets te missen van 
alle leuke activiteiten die op de planning staan tijdens het driedaagse 
evenement. Alle up-to-date informatie is te vinden op www.kerstmarkt-
dordrecht.nl.

Gerben	Baaij 
Dordrecht Marketing

Cultuur in de Drechtsteden
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    Het zijn de mensen 
        die uw organisatie maken

w e r v i n g  e n  s e l e c t i e  |  e x e c u t i v e  s e a r c h

D e t a c h e r i n g  |  i n t e r i M M a n a g e M e n t

edisonweg 10-214 | 2952 aD  alblasserdam
T 078 - 20 00 349 | E info@scopefinance.nl | I www.scopefinance.nl

Leo Takken: 06-51518507
Sonya Rahmani: 06-30070267
Wilco van Etten:  06-51479257
Vincent Lambert: 06-30270041 

Yvette van Polen: 06-51047920
Niels Wepster: 06-51006628
Adriaan Elenbaas: 06-23361773

ABN AMRO Bedrijven  |  Rivierenland
Stationsweg 2  |  Dordrecht
Postbus 31  |  3300 AA Dordrecht

Vanuit onze traditie als handelsbank zijn wij een deskundige partner voor uw onderneming. 

Voor al uw � nanciële zaken kunt u rekenen op uw persoonlijke relatiemanager. Samen 

bespreekt u uw ambities, belangen en uitdagingen. Met onze kennis van zaken en 

daadkracht kunt u op het juiste moment weloverwogen beslissingen nemen. Daarnaast 

staat er voor uw dagelijkse bankzaken een team van ervaren en servicegerichte 

specialisten voor u klaar. Veel kunt u ook online afhandelen. Zo kiest u zelf hoe u bankiert.

Leo Takken

Sonya Rahmani

Wilco van Etten

Vincent Lambert

Yvette van Polen

Niels Wepster 

Adriaan Elenbaas

0118653_v2.indd   1 18-2-2014   13:47:10

0118653_aangepast.indd   1 19-8-2014   11:21:02

Wij steken graag de handen uit de mouwen 
voor de ondernemers uit de Drechtsteden.

0118653_aangepast.indd   1 4-11-2014   10:02:03
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Zo aan het einde van het jaar vliegen de terug- en vooruitblikken u om 
de oren. Ook in deze gastcolumn ontkomt u er niet aan, maar ik ben 
ervan overtuigd dat de inhoud u zal aanspreken. We maken namelijk 
een doorvertaling van de Nederlandse economie naar die in de Drecht-
steden. 

Eerst het algemene beeld. De Nederlandse economie is in 2014 licht 
gegroeid. Deze groei is dit jaar aangetrokken van 0,75% naar 1,5% in 
2015. Voor deze milde verdere toename van de economische activiteit 
zijn vooral de export en investeringen verantwoordelijk. Volgend jaar 
zal de exportgroei stijgen als gevolg van het mondiale economische 
herstel. Kijken we naar de particuliere consumptie, dan is die in 2014 
licht gekrompen. Dankzij het sterk toegenomen consumentenvertrou-
wen, de groei van de werkgelegenheid en het herstel op de woning-
markt, zullen de particuliere bestedingen in 2015 echter weer toene-
men. Ook is sprake van een verbetering van de overheidsbegroting. 
Het begrotingstekort van de Nederlandse overheid zal dit en volgend 
jaar onder de 3 procent van het Bruto Binnenlands Product blijven. 
Daardoor is een aanvullend bezuinigingspakket niet nodig. 

Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen het komende jaar voor 
de sectoren? Rabobank Kennis en Economisch Onderzoek, de econo-
mische denktank van de Rabobankorganisatie, voorziet voor 2015 een 
groei in alle sectoren. De exportgerichte sectoren profiteren echter iets 
meer dan de op de binnenlandse markt gerichte sectoren. De bouw-
sector zal in de tweede helft van 2015 groeien dankzij de aantrekkende 
nieuwbouw. De sector zakelijke diensten zal meeliften met de groei in 
andere sectoren en de sector zorg groeit door vergrijzing.

Dan nu de verwachte economische groei in de Drechtsteden. Regio’s 
met een groot belang van exporterende bedrijven c.q. sectoren heb-
ben een grotere kans op relatief hoge groei. De sectorstructuur van 
de Drechtsteden wijkt sterk af van die van Nederland als geheel. Zo 
is in de Drechtsteden de groothandel de grootste sector (aandeel 
in toegevoegde waarde 24%); veel groter dan landelijk (aandeel in 

toegevoegde waarde 13%). Met het oog op de hoge groeiverwachting 
voor die sector, zal dit sterk kunnen bijdragen aan de totale economi-
sche groei in de regio. Datzelfde geldt voor de bouw. Het aandeel van 
de bouwsector in toegevoegde waarde is landelijk 5%, in de Drechtste-
den 14%. Het tegenovergestelde geldt echter voor die andere sector 
met hoge groeiverwachtingen: de industrie. Die is juist relatief slecht 
vertegenwoordigd in de Drechtsteden (aandeel in toegevoegde waarde 
is landelijk 16%, in de Drechtsteden 8%). 
Gaat de economische groei in de Drechtsteden de landelijke groei in 
2015 overstijgen? 

Piet	Hoogendoorn
directievoorzitter Rabobank Drechtsteden.

Snellere groei 
economie in de  
Drechtsteden dan  
landelijk?

bancaire column
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Belastingplan 
             2015
Op 16 september 2014 is het Belastingplan 2015 gepubliceerd. Dit 
jaar is het aantal concrete nieuwe maatregelen beperkt. De fiscaliteit 
in 2015 wordt echter niet alleen bepaald door de nieuwe voorstellen 
uit het Belastingplan 2015, maar vooral ook door wetten die eerder 
zijn aangenomen of zijn voorgesteld. Daarnaast zijn er maatregelen 
aangekondigd die op korte termijn nog kunnen worden verwacht. Een 
voorbeeld hiervan zijn de voorstellen omtrent de leaseauto. Inmiddels 
hebben milieuorganisaties en de autobranche met succes de handen 
ineen geslagen om het plan van het Kabinet aan te passen.
Naast de zeer relevante ontwikkelingen omtrent de lease-auto’s zijn er 
voor werkgevers nog andere belangrijke ontwikkelingen. Zoals in het 
magazine van Werkgevers Drechtsteden al veelvuldig is aangegeven, 
wordt de werkkostenregeling in 2015 verplicht voor werkgevers. Dit 
betekent dat de belastingheffing over vergoedingen en verstrekkingen 
aan werknemers verandert. Zelfs voor werkgevers die in de afgelopen 
jaren reeds zijn overgestapt naar de werkkostenregeling, is er in 2015 
nog een aantal wijzigingen waar rekening mee gehouden moet worden. 
Voorbeelden hiervan zijn: de vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 
1,2%, de werkkostenregeling mag op concernniveau toegepast worden 
en er komt een regeling voor personeelskortingen. 

Een andere belangrijke aanpassing voor directeur-grootaandeelhou-
ders betreft het gebruikelijk loon. De zogeheten gebruikelijk-loon-
regeling gaat veranderen. Voor de werknemer die arbeid verricht ten 
behoeve van een lichaam waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk 
belang (5% van de aandelen of meer) heeft, wordt vanaf 2015 het loon 
ten minste gesteld op het hoogste van de volgende bedragen:

• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
• Het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het  

lichaam, of met het lichaam verbonden lichamen; €44 000.

Ten aanzien van het gebruikelijk loon komt er geen specifieke regeling 
voor starters of innovatieve bedrijven. Deze kunnen (net als anderen) 
door het leveren van tegenbewijs stellen dat het (gebruikelijk) loon 
lager dient te worden vastgesteld bijvoorbeeld als gevolg van de 
financiële situatie van de onderneming. Voor het jaar 2015 is voorzien 
in overgangsrecht. Dit overgangsrecht houdt in dat het loon van de 
directeur-grootaandeelhouder in 2015 gesteld wordt op 75/70e van 
het loon in 2013, als dit loon in 2013 hoger was dan € 43.000 (het 
standaardbedrag in 2013), tenzij aannemelijk is dat het loon in 2015 op 
grond van de nieuwe gebruikelijk-loonregeling op een hoger of lager 
bedrag moet worden gesteld.
 
Elke directeur-grootaandeelhouder dient zijn gebruikelijk loon opnieuw 
te beoordelen als dit voorstel werkelijk doorgaat. Daarnaast dient ook 
voor 2015 de pensioenbrief wederom aangepast te worden en kan het 
aan te raden zijn om te stoppen met pensioenopbouw. 

Meer informatie over het Belastingplan 2015, de werkkostenregeling 
en andere loongerelateerde onderwerpen in het bijzonder kunt u vin-
den op www.bdo.nl/alp of u kunt contact opnemen met Eefje de Vries 
(078-632 34 00 / eefje.de.vries@bdo.nl).

Eefje	de	Vries
BDO

Fiscale column
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Theo 
 Wouters 

Ik ben directeur-eigenaar van het gelijknamige bedrijf  Wouters  
Gerechtsdeurwaarder & Incasso’s. 

Tijdens mijn middelbare schooltijd veel plezier gehad maar weinig 
mijn best gedaan, waardoor ik gedwongen mijn militaire dienstplicht 
heb moeten vervullen. De vraag was wat ik daarna moest gaan doen. 
Uiteindelijk besloten om naar de HEAO te gaan, welke studie ik echter 
niet heb afgerond.

Zoals dit wel vaker in ons beroep gaat ben ik bij toeval op een deur-
waarderskantoor terecht gekomen, waar ik in de avonduren de oplei-
ding tot deurwaarder heb gevolgd. Dit bleek best wel een opgave naast 
het werk. 
In 2000 ben ik mijn huidige kantoor, samen met mijn vrouw begonnen. 
Dat begon heel klein, letterlijk met z’n tweeën, maar met een heldere 
ambitie. 

Bij de start heb ik een duidelijk keuze gemaakt. Niet de grootste willen 
worden, maar voor kwaliteit gaan en een heel duidelijk klantenprofiel, 
namelijk het MKB bedrijfsleven. Door de diversiteit aan opdrachtgevers 
en onze jarenlange ervaring kunnen wij hen met raad en daad terzijde 
staan, waarbij wij altijd voor een praktische oplossing gaan. 
Inmiddels veertien jaar verder is ons kantoor gegroeid naar  
 

18 medewerkers en zijn wij sinds enkele jaren in het hart van Dordrecht 
gevestigd, tegenover het station.
De afgelopen jaren hebben wij ons naast onze brede MKB praktijk 
verder gespecialiseerd op gebied van huur- en VvE recht. 

Voor onze branche geldt onbekend maakt onbemind. Ons vak heeft 
vaak een negatief imago, met name dat wij het sommige mensen wel 
heel moeilijk maken. Op het moment dat ik hierop word aangesproken, 
draai ik deze vraag altijd om. Waarbij ik voorleg, dat mijn klant een 
prestatie heeft verricht, hiervoor afspraken heeft gemaakt, welke niet 
door de afnemer (klant) wordt nagekomen en mijn bemiddeling heeft 
ingeroepen om dit te corrigeren. Dit omdraaien van perspectief blijkt 
vaak verhelderend te werken.

Naast het incasseren van vorderingen doen wij veel meer. Wij voorzien 
onze klanten van allerlei (juridisch) advies, stellen algemene voorwaar-
den op, adviseren op gebied van debiteurenbeheer, voeren procedures 
en verrichten uiteraard deurwaardersdiensten.

Kortom wij hebben een heel diverse praktijk en die diversiteit houdt 
het vak zo interessant voor mij en alle medewerkers. 

Mijn naam is Theo Wouters, 53 jaar oud. Geboren en  
getogen in Dordrecht. Ik ben getrouwd heb twee kinderen, 
een dochter en een zoon, die beiden inmiddels volwassen 
zijn. Sinds een aantal jaren ben ik woonachtig in  
de Hoekse Waard.

DAG UIT HET LEVEN VAN
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Mijn werkdag:
 

6.00 uur 
Gaat de wekker. Twee tot drie keer per week ga ik ’s morgens naar de 
sportschool. Zo ook vandaag. Na het ontbijt start ik rond 7.00 uur met 
sporten. Dit doe ik samen met een vriend, die mij een abonnement 
heeft gegeven met mijn 50ste verjaardag. Dat is een succesvol cadeau 
gebleken.

8.30 uur 
Op kantoor. De post vlug doorgenomen en verwerkt. Voor vandaag 
(vanaf 9.00 uur) stonden er 6 ontruimingen en een beslaglegging met 
bijstand van politie op de agenda. De beslaglegging gaat niet door, 
want er is gisteren betaald, zo ook 4 ontruimingszaken. Vaak blijkt op 
het moment suprême dat er toch nog veel mogelijk is.  Zonde, denken 
wij dan altijd, dat het eerst zover moet komen, maar dat is de praktijk. 

9.00 uur 
Aanvang ontruimingen. De eerste betreft een uitgeprocedeerde asiel-
zoeker. De woning treffen we nagenoeg leeg aan en is verlaten. Dit 
komt vaak voor. Een ontruiming vindt nooit van de ene op de andere 
dag plaats. Hier gaat een lang traject aan vooraf waarin ook al uit-
gebreid wordt gecommuniceerd over deze maatregel. Vaak kiest de 
huurder vóór de ontruiming dan al eieren voor zijn geld en verlaat hij 
het pand. Alleen wordt dan veel vergeten om ons of verhuurder hiervan 
in kennis te stellen. De woning wordt verder leeg gehaald door de 
ontruimingsploeg en de sloten worden vervangen. 

De tweede ontruiming betreft een garagebox. Ook deze is nagenoeg 
leeg. Over deze laatste ontruiming was nog contact geweest met de 
huurder. Deze had aangegeven zelf geen zin te hebben om de garage 
leeg te halen, maar er blijkt gelukkig niet veel (meer) te staan.  
We maken ook wel ontruimingen mee waar alles wordt achtergelaten, 
vooral garages en bergingen zijn dan vaak tot de nok toe gevuld. Daar 
heeft de ontruimingsploeg dan soms dagen werk aan en de verhuurder 
betaalt in eerste instantie de rekening.

11.00 uur 
Afspraak op kantoor met een klant. Heeft een juridisch probleem. Het 
probleem is met de klant doorgesproken, Ik heb hem gelijk geadvi-
seerd en de kwestie is in behandeling genomen. Het advies geven is 
een elementair onderdeel van ons werk. Vaak constateren wij tijdens 
een incassozaak dat er dingen in het voortraject zijn misgegaan. Dat 
kan zijn de wijze waarop een afspraak wordt gemaakt en vastgelegd, 
communicatie van algemene voorwaarden, maar ook de juiste vaststel-
ling met wie men nou eigenlijk zaken heeft gedaan. Als onderdeel van 
onze incassowerkzaamheden bespreken wij zulke zaken altijd met 
onze klanten om dit in de toekomst te voorkomen. 

13.30 uur 
Naar de rechtbank voor een comparitie van partijen. Dit is een zitting 
waarbij de rechter graag nadere informatie wenst van partijen en pro-
beert te kijken of zaak alsnog minnelijk kan worden opgelost. De zaak 
hebben we kunnen oplossen.

15.30 uur 
Bespreking met een nieuwe klant op locatie.

17.00 uur 
Neem ik de dag door met de chef de bureau, bekijk mijn mails en loop 
nog wat dossiers door die op mijn bureau liggen. Dan krijg ik nog een 
tweetal dagvaardingen mee om uit te brengen. 

19.00 uur  
Thuis. Wederom een hele gevarieerde dag, waarbij ik weer diverse 
kanten van de samenleving heb kunnen zien. Dat maakt ook ons vak zo 
interessant. We zijn net een kameleon die steeds van kleur verschiet 
en ons aan de situatie moet aanpassen en zich moet kunnen inleven in 
zowel de klant als de debiteur.
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Familiebedrijven zijn de kurk waarop de Nederlandse economie drijft. 
Door de eeuwen heen zijn familiebedrijven de meest voorkomende 
vorm van ondernemerschap in Nederland. In Nederland zijn er minimaal 
260.000 familiebedrijven die verantwoordelijk zijn voor ruim 49% van 
de werkgelegenheid en bijna 53% van het Bruto Nationaal Product. Het 
belang van familiebedrijven kan moeilijk worden overschat. In tijden 
van recessie blijkt het familiebedrijf ook een stabiele werkgever en een 
betrouwbare relatie.

De kracht van het familiebedrijf kan worden ontleend aan de eigendom 
van het bedrijf gedurende een langere periode in een familie. Het wer-
ken van directeuren, managers en ook werknemers in familieverband is 
een belangrijk onderscheid met het gewone bedrijfsleven. De ethiek en 
gedragspatronen van dit familieverband vinden hun weerslag in de wer-
komgeving. Het familiesysteem is ook meer intern georiënteerd, waarbij 

grote waarde wordt gehecht aan langdurige loyaliteit en de zorg voor 
familieleden. Daarbij is het een conservatieve structuur die gericht is op 
het beperken van verandering en het in stand houden van een even-
wicht binnen de familie. Bij het familiebedrijf is hierdoor– veel meer dan 
bij een gewone – onderneming sprake van visie op langere termijn. Dit 
zou dan weer leiden tot een betere continuïteit in de toekomst.

Het is bij familiebedrijven echter niet altijd rozengeur en maneschijn. 
Door de verschillende belangen kunnen in de familie specifieke span-
ningen optreden. Als de aandelen in gelijke mate in eigendom zijn bij de 
familieleden en deze familieleden zijn ook allemaal bestuurder dan lijkt 
er sprake van een gelijke uitgangspositie. Dit wil nog niet zeggen dat er 
tussen de familieleden dan geen spanningen kunnen ontstaan over de 
uitvoering van de diverse taken. Als de eigendom niet gelijkelijk is ver-
deeld en de familieleden zijn in diverse hoedanigheden aan de onderne

Opvolging in   
Familiebedrijven

JUridische colmn 
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ming verbonden is er zeker aanleiding tot mogelijke spanningen. Het 
laatste is in overtreffende mate het geval als er sprake is van niet in de 
onderneming werkzame familieleden met aandelen of zelfs niet (meer) 
tot de familie behorende aandeelhouders. U begrijpt dat dan sprake is 
van een feestje voor adviseurs. Meestal wordt een oplossing gevonden 
in het certificeren van de aandelen. De aandelen worden ondergebracht 
in een stichting administratiekantoor (STAK) en de familieleden ontvan-
gen certificaten zonder zeggenschap. Het bestuur van de STAK oefent 
de rechten verbonden aan het aandeelhouderschap uit. Het bestuur 
van de STAK benoemt bestuurders of commissarissen. Vaak wordt een 
Familieconvenant opgesteld, waarin wordt vastgelegd op welke het be-
stuur van de STAK overleg voert met familieleden, voorziet in vacatures, 
etc. In dit verband kan er zelfs sprake zijn van dwingende richtlijnen 
voor het bestuur en een op onderdelen ontwikkeld beleid. Het aardige 
aan familiebedrijven is dat ze hier allemaal op hun eigen wijze invulling 
aan hebben gegeven. Je kunt dan ook niet zeggen dat er sprake is van 
een standaard oplossing voor alle familiebedrijven. Familiebedrijven 
hebben al dan niet in verenigingsverband vrij veel overleg en verbeteren 
voortdurend hun governance systemen.

Afgezien van financieringsproblemen kunnen familiebedrijven in de 
komende tijd vooral opvolgingsproblemen tegemoet zien. Een grote 
groep van 70.000 ondernemers is inmiddels ouder dan 55 jaren en van 

deze 70.000 ondernemers zijn 41.000 ondernemers zelfs al ouder dan 
60 jaren. Het ligt in de lijn dat een groot gedeelte van de familiebe-
drijven circa 70% een opvolger uit eigen kring wenst. Zo’n 24% van de 
mogelijke opvolgers vervult een voorbereidende functie in het familie-
bedrijf. Het is een reëel risico of in eigen kring uiteindelijk een geschikte 
opvolger kan worden gevonden. Slechts 15 % van de familiebedrijven 
beschikt momenteel over een doorwrocht opvolgingsplan. Er moeten 
dus nog wel de nodige hobbels worden genomen voor de 70.000 lege 
plaatsen weer zijn gevuld. Het ziet er naar uit dat de nodige opvolgers 
buiten de familie zullen moeten worden gezocht. In ieder geval zal een 
overdrachtsproces moeten worden opgestart dat de nodige tijd zal 
kosten.

Het lijkt verstandig in het licht van opvolging op korte termijn te over-
leggen over de invulling van het opvolgingsproces en de toekomstige 
structuur van het (familie) bedrijf. Uw advocaat is u gaarne behulpzaam 
bij het uitwerken van de juridische merites verbonden aan de over-
dracht.

Gert	Jongeneel
Jongeneel CS Advocaten
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 Commissie Ruimtelijke OntwikkelingNieuws van de leden

De Waterbus Al 15 jaar verbindende  
 factor in de Drechtsteden

De Waterbus is het resultaat van vernieuwend bestuurlijk denken 
halverwege de jaren ’90. Met het ‘Masterplan Drechtoevers’ wilden de 
zes Drechtstedengemeenten toen, door de zorgvuldige inrichting en 
beheer van de openbare ruimte langs de rivieroevers, een kwaliteits-
sprong maken voor het hele gebied. Waar de gemeenten de rivier en 
elkaar tot dan toe ‘de rug toekeerden’ gingen ze zich op elkaar en op 
het water richten. Die impuls zorgde ook voor toenemend verkeer tus-
sen de zes gemeenten. De Waterbus moest ervoor zorgen dat mensen 
die afstanden sneller en gemakkelijker per fiets of met het OV konden 
overbruggen.

Het oorspronkelijke Waterbussysteem, inclusief de haltes, werd voor-
namelijk gefinancierd vanuit de Rijksoverheid. Op 1 november 1999 gaf 
toenmalig minister Netelenbos het officiële startsein. Inmiddels wordt 
de Waterbus geëxploiteerd door Aquabus BV. De Drechtsteden dragen 
gezamenlijk nog zo’n €700.000 per jaar bij. De Provincie Zuid-Holland 
is opdrachtgever.

Hans Tanis, regionaal portefeuillehouder Ruimtelijke-economische 
ontwikkeling, vindt dat we als regio bijzonder trots kunnen zijn op 
‘onze’ Waterbus. “De Drechtsteden zijn ‘Samen Stad aan het Water’ en 
‘Samen Maritieme Topregio’ die twee aspecten komen samen in de Wa-
terbus. De Waterbus verbindt onze gemeenten en de culturele parels in 
de regio. Daarmee draagt het bij aan de ontwikkeling van het toerisme. 

Je ziet bij de haltes ook nieuwe initiatieven ontstaan, zoals horeca en 
fietsverhuur. Ook draagt de Waterbus bij aan de bereikbaarheid van 
onze bedrijven. Wie de Waterbus neemt is sneller op zijn bestemming 
dan met de auto, zeker in de spits! Daarmee geeft de Waterbus een 
positieve impuls aan het vestigingsklimaat en duurzame mobiliteit, ook 
omdat de fiets gratis mee aan boord mag.”

En het succes van de Waterbus zet door. In mei 2015 start bij goed-
keuring van Provincie Zuid-Holland een spitsdienst tussen Dordrecht 
en Rotterdam. Het gaat in eerste instantie om een pilot van 2 jaar als 
onderdeel van het Waterdriehoek investeringsprogramma. De spits-
dienst zorgt voor extra capaciteit in de spits tussen drukke haltes en 
in het toeristenseizoen kunnen reizigers in de daluren en het weekend 
rechtstreeks van Rotterdam en Dordrecht naar Kinderdijk.

Met de Waterbus beschikken de Drechtsteden over het grootste openbaar vervoersysteem over het water in Neder-

land. Jaarlijks vervoert de Waterbus zo’n 1,6 miljoen reizigers voor woon-werkverkeer en recreatie tussen de Drecht-

steden en tussen Dordrecht en Rotterdam. De reizigers waarderen het vervoer over water als een van de beste van 

Nederland met een 8,2 (2013). Bovendien ontstaan er rond de Waterbushaltes nieuwe kansen voor ondernemers.

Nieuw, sterk directieteam Rabobank Drechtsteden
Een essentiële bijdrage leveren aan de economische 

vitaliteit van de Drechtsteden. Met dat streven als richtlijn 

is het nieuwe directieteam van Rabobank Drechtsteden 

voortvarend aan de slag gegaan.

Met de aanstelling van directeur Bedrijven Hans van Putten, directeur 
Particulieren Paul Mallee en directeur Bedrijfsmanagement Leendert 
van Wezel heeft Rabobank Drechtsteden onder directievoorzitterschap 
van Piet Hoogendoorn een sterk, nieuw directieteam. De directeuren 
hebben jarenlange ervaring en zijn volgens directievoorzitter Piet 

Hoogendoorn ‘door de wol geverfde directeuren met bewezen track-
records’. Het nieuwe directieteam maakt zich sterk voor een excellente 
bediening van de klanten en wil een rol van betekenis spelen in de 
ontwikkeling van het economische verkeer in de Drechtsteden. ‘Willen 
we de markt goed bedienen en ondernemend Drechtsteden een flinke 
stap verder brengen, dan kan dat maar op één manier: door als spar-
ringpartner tussen de ondernemers te staan’, stelt directeur Bedrijven 
Hans van Putten. ‘Als Rabobank Drechtsteden willen we de coöpera-
tieve bank zijn in de breedte om díe dingen te doen die het bedrijfs-
leven in maatschappelijk opzicht verder helpen: meedenken, samen 
initiatieven ontwikkelen, kennis delen en netwerken.’ 
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Van Leeuwen viert 90 jarig jubileum 
met symposium over innovatie
De Van Leeuwen Buizen Groep organiseerde op 11 november in het kader van haar negentigjarig bestaan een sympo-

sium voor relaties. Onder de vlag “4-Dimensions towards 2024 – Innovations that will impact your business” werden 

de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van materiaal, productieprocessen en distributie verkend. 

Van Leeuwen werd in 1924 opgericht en heeft zich ontwikkeld van een 
eenmansbedrijf tot een internationale handelsonderneming in stalen 
buizen, met zo’n vijftig vestigingen actief in vrijwel alle industriële 
sectoren. Ontwikkelingen in de keten, van materiaal tot productie tot 
distributie, zullen van invloed zijn op alle partijen die actief zijn in deze 
keten, van producent tot distributeur tot klant. 

Op het programma stonden diverse sprekers met elk een specialisme 
op een deel van deze keten. Prof. dr. René de Koster, Hoogleraar Logis-
tiek en Operations Management aan de Rotterdam School of Manage-
ment, Erasmus Universiteit, sprak over de impact van technologische 
ontwikkelingen op de logistiek. Prof. dr. Ian Richardson, Hoogleraar 
Materials Science, Technische Universiteit Delft ging in op de innova-
ties in de metaaltechnologie. Ir. Daan Kersten MBA, medeoprichter en 

CEO Additive Industries, gaf een blik in de toekomst waarin 3D printing 
een steeds grotere plaats zal innemen. Ook het perspectief van een 
klant werd ingebracht, via ir. Wouter Kruijt, Directeur Technology Servi-
ces bij Royal IHC. Hij ging in op de veranderende vraag als gevolg van 
product- en procesinnovatie. 

Peter Rietberg, Voorzitter van de Raad van Bestuur: “Voortdurend 
vernieuwen binnen de keten is essentieel geweest voor de continuïteit 
van Van Leeuwen in de afgelopen decennia. Innovatie zal ook in de 
komende tien jaar de sleutel zijn tot blijvend succes. Een intrigerende 
uitdaging in een veranderende markt, die we op basis van de sterke 
onderneming die in negentig jaar is opgebouwd en onze deskundige 
medewerkers aan kunnen.” 

Samen sterker

www.rabobank.nl/drechtsteden

Als coöperatieve bank gelooft de Rabobank in de kracht van het collectief. Samen bereik je immers

meer dan alleen. Daarom kunt u niet alleen gebruik maken van onze kennis, maar ook de kennis van

onze klanten. Zo komen we samen verder. 

De Rabobank biedt u de kracht van de coöperatie.

en haar kennis en
netwerk met u deelt.

Een bank die met u
samen werkt
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De vier geselecteerde kandidaten zijn volgens de jury onderscheidende 
TOP ondernemers die hun eigen koers varen met ieder hun eigen visie, 
durf en doorzettingsvermogen. Tevens zijn deze bedrijven marktge-
richt, internationaal en duurzaam.

Ook dit jaar behoort Florensis weer bij de meest toonaangevende be-
drijven in de Nederlandse glastuinbouwsector en is zelfs gestegen naar 
de 14e plaats. Als bedrijf zijn wij natuurlijk uitermate trots op de hoge 
notering in de Hillenraad100! 

Hillenraad100 
De Hillenraad100 is een selectie uit 10.000 bedrijven die op enige wijze 
actief zijn in de Nederlandse Tuinbouwsector. 

De bedrijven onderscheiden zich door hun ondernemerschap, strategi-
sche visie, dynamiek, innovatieve karakter, de bereidheid tot samen-
werking met collega-ondernemers en hun bijdrage aan de toekomst en 
verdere ontwikkeling van de sector. Het Hillenraad100-thema van dit 
jaar is: ’versneld innoveren’. Het draait om het vermogen wendbaar te 
zijn zonder focus te verliezen.

Florensis is genomineerd 
voor de Tuinbouw  
Ondernemersprijs 2015. 

Nieuws van de leden

Als Florensis zijn wij uitermate verheugd over onze nominatie voor de prestigieuze Tuinbouw Ondernemersprijs en de 

lovende woorden van de jury.
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In het Algemeen Bestuur van 
Drechtwerk heeft Walter Bak per 1 
januari 2015 benoemd tot directeur 
van Drechtwerk. De nieuwe directeur 
heeft als belangrijkste opdrachten 
om het huidige leerbedrijf om te 
vormen tot een participatiebedrijf 
met als doel zoveel mogelijk mensen 
mee te laten doen aan de samenle-
ving. Daarnaast gaat hij aan de slag 
met de samenwerking tussen de 

werkbedrijven van Drechtwerk en het bedrijfsleven. Deze opdrachten 
moeten in 2016 zijn afgerond.
Walter Bak (44) is momenteel werkzaam bij de Sociale Dienst Drecht-
steden. Hij werkt hier sinds 2010 en heeft verschillende management-
functies bekleed. Bak volgt Joop Hylkema op die sinds januari 2014 
directeur ad interim was.

Bij Drechtwerk, de Sociale Werkvoorziening Drechtsteden, werken 
ongeveer 1700 medewerkers. Drechtwerk zit midden in een verande-
ringsproces. Zo wordt het detacheringsbedrijf DrechtwerkPersoneel 
per 2015 ondergebracht bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

Nieuwe directeur Drechtwerk
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Nieuwe leden

VisaVersa is een juridisch adviesbureau gespecialiseerd in immigra-
tierecht. We assisteren bedrijven en particulieren bij de aanvraag van 
tijdelijke werkvergunningen en permanente verblijfsvergunningen voor 
de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Nederland.

VisaVersa is opgericht in 2000 en sinds 2014 gevestigd in Dordrecht. 
Onze klanten zijn veelal Nederlandse bedrijven die een medewerker 
naar een (soms nieuw op te richten) vestiging willen overplaatsen, of 
een medewerker uit het buitenland in Nederland willen laten werken. 
Daarnaast kan de visumaanvraag ook betrekking hebben op een order 
of project waarbij medewerkers voor kortdurende werkzaamheden 
worden uitgezonden. Onze cliënten zijn actief in vele verschillende 
sectoren en variëren in grootte van MKB-bedrijven tot multinationals.
Ons team van experts begrijpt de vraagstukken die belangrijk zijn bij 
een tijdelijk of permanent verblijf in het buitenland. De visumaanvraag 
is een essentieel onderdeel van dit proces, en wij zorgen ervoor dat 
deze procedure zo snel en probleemloos mogelijk verloopt. Duidelijke 
communicatie over de procedure, persoonlijke begeleiding en goede 
service zijn belangrijke elementen in onze dienstverlening.

Contactpersoon: Marcel Booiman
T 078 7518450
E m.booiman@visaversa.com

Als nieuw lid van Werkgevers Drechtsteden wil ik onze organisatie 
graag voorstellen. Arbodienst Drechtsteden BV (ADD Arbo) is een ge-
certificeerde arbodienst, reeds actief sinds 1972 in het Drechtsteden en 
Groot Rijnmond gebied met name gespecialiseerd in ziekteverzuim.

De kern van onze visie is dat ziekte je overkomt en verzuim een keuze 
is. Verzuim wordt veroorzaakt door een onderliggend probleem, maar 
de keuze om te verzuimen is gedrag. Medewerkers zijn bijna in alle 
omstandigheden in staat om arbeid te verrichten en deze mogelijkheid 
ontdekken ze door het te proberen.

Een heldere analyse van de verzuimsituatie (de context) is essentieel 
voor een rechtvaardige uitvoering van het verzuimbeleid.

Heeft u ook het gevoel onvoldoende grip op de verzuimbegeleiding 
te hebben? Wij bieden u een samenwerking met korte communicatie 
lijnen waardoor u de grip op uw verzuim kunt vergroten. In dat kader 
maken wij graag met u een vrijblijvende afspraak.
 
 

Contactpersoon: Pieter Steenks
T 078 610 44 44
E p.steenks@add-arbo.nl

Arbodienst Drechtsteden (ADD Arbo)

nieuwe leden

Visa VErsa
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HANDELSBANKEN
Handelsbanken is een van oorsprong Zweedse bank en werd opgericht 
in 1871. Wereldwijd zijn er meer dan 800 kantoren in 24 landen. In Ne-
derland heeft Handelsbanken inmiddels 20 kantoren, waaronder sinds 
kort in Barendrecht voor relaties in de Drechtsteden en Rijnmond Zuid.

Decentraal
Handelsbanken is een gedecentraliseerde organisatie. Met lokale ver-
antwoordelijkheden en de bevoegdheid om beslissingen te nemen op 
het kantoor. Dit zorgt er voor dat we efficiënt, proactief en snel kunnen 
werken.

Klant centraal
Klanttevredenheid staat bij ons voorop. Alles is gericht op de lange ter-
mijn relatie met onze klanten.  Geen complexe en onnodige producten, 
maar producten waar we achter staan en die iedereen begrijpt. 

Eén van de veiligste banken ter wereld
Al jaren wordt Handelsbanken beoordeeld als één van de veiligste 
banken ter wereld. Zo kwam Handelsbanken als meest solide bank van 
Europa uit de bus bij de stresstest van de European Banking Authority 
in oktober 2014. Dit is iets waar ook onze klanten van profiteren; het 
zorgt ervoor dat we altijd open zijn voor business en onze klanten 
scherpe tarieven kunnen bieden.

Handelsbanken Drechtsteden – Rijnmond Zuid
Vanuit ons kantoor in Barendrecht bedienen wij zakelijke én particu-
liere relaties in de Drechtsteden en Rijnmond Zuid. 

Contactpersoon: Peter Bot 
T  0180-45 37 00
E  barendrecht@handelsbanken.nl

HANDELSBANKEN

Fijne Feestdagen en 
een succesvol 2015

Het secretariaat is gesloten van 22 december t/m 2 januari



46

Portefeuille
   Dagelijks bestuur

Externe communicatie Teun Muller  

   Barbara Keuzenkamp  

Interne communicatie  Barbara Keuzenkamp

     

Financiën   Jacob Klink   

   Teun Muller / Barbara Keuzenkamp 

     

   

Arbeidsmarkt en Scholing Arie van den Herik

   André Boer  

Economie en Innovatie Bert de Winter

   Wico van Helden  

Bereikbaarheid en RO Gert Jongeneel

   Jacob Klink   

Netwerken en Ledenwerving Nog in te vullen  

Hans Gerritsen
hgerritsen@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  

erritsen
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, Penningmeester (interim)
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl 

BESTUUR Uw partner in 

mobiliteit! 
Het beheer van een wagenpark is een omvangrijk financieel vraagstuk en vergt specifieke en actuele kennis 

van de materie. Kennis die in een organisatie niet altijd voorhanden is. U ontkomt er meestal niet aan om 

vóóraf gedegen advies in te winnen over de juiste investering in een wagenpark. Het belang weegt zwaar 

en het is om die reden dat u om de tafel wilt zitten met een specialist die u vooral vertrouwt! 

De producten van amega worden regionaal en bij de bedrijven van amega aangeboden. met ruim  

23 vestigingen in de regio biedt amega alles op het gebied van automotive: van leasing tot verhuur, van 

autoreparatie tot schadeafhandeling van alle merken.

www.amega.nl
Tel. 078 - 632 13 70

occasions op maat
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COOKS werkt ondermeer voor Faber Vlaggen, Depa, Royal Foods, Stedin, FrieslandCampina, Endemol Nederland, Hero Benelux, Ferrero Netherlands, Sonneveld, Spa Nederland, UNETO-VNI en Unilever Food Solutions.

COOKS CrossOver Communicatie is communicatiespecialist in het totale commerciële veld. De werkwijze van COOKS heeft 

maar één doel voor ogen: het ondersteunen van klanten om hen het best mogelijke commerciële resultaat te laten behalen.  

Bent u geïnteresseerd in effectieve CrossOver communicatie? Bel 078-6133000 en vraag naar Anita Verdonk of Martin Kok.


