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Oplaadfaciliteiten eigen terrein bedrijven

Drechtsteden stimuleren elektrisch rijden
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ACTIVITEITEN

AGENDA
2014
26 juni
27 juni
4 september
11 september
22 september
oktober
12 november

WDeals
Broodje It bij VMB
WD (directie-)Secretaresse Netwerk
Masterclass subsidies door IMC
Theater-/dinnerdate
Informatieve bijeenkomst Scheepswerf Slob
Industriedag

Leerparkpromenade 50
Postbus 931
3300 AX Dordrecht
T: (078) 639 00 33
F: (078) 639 03 34
E: Info@werkgeversdrechtsteden.nl
www.werkgeversdrechtsteden.nl
Aanleveren kopij vóór week 36
Lay-out: COOKS Crossover Communicatie
Marketing & Communication
Druk: Drukkerij Dekkers van Gerwen

ALTIJD EN OVERAL CONTROLE
OVER UW GELDSTROMEN
Dat is cashmanagement anno nu.
U wilt volledige controle over uw geldstromen, waar en wanneer dan ook. Dat kan met de cashmanagement oplossingen
van ABN AMRO. Daarmee heeft u altijd en overal inzicht in uw rekeningen in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld met
de nieuwe Access Online app. Hiermee ziet u welke betalingen gedaan en ontvangen zijn. Zo kunt u altijd anticiperen,
zaken in beweging zetten, bijsturen en versnellen. Onze specialisten komen graag bij u langs voor een advies dat past
bij uw onderneming. Meer weten? Kijk op abnamro.nl/cashmanagement of bel Wilco van Etten 06 - 51 479 257 of
Niels Wepster 06 - 51 006 628, Directeuren Bedrijven Rivierenland.
Available on the
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VAN DE VOORZITTER

door Teun Muller

En Nu?
Als nu inderdaad de economie gaat aantrekken en ook uw
jaarcijfers beter gaan worden, kan u dan weer aan genoeg
kwalitatieve medewerkers komen? De werkloosheid was
groot, dus u verwacht misschien dat u wel aan goede nieuwe
medewerkers kan komen.
Als we allemaal zo gaan denken, dan kan je verwachten dat
we straks gezamenlijk een probleem hebben, geen mensen.
Dit lijkt misschien ver weg, maar we kunnen er vanuit gaan
dat we allemaal er aan werken zo snel mogelijk weer te
gaan groeien en dat kan niet zonder extra medewerkers. De
conclusie zou moeten zijn dat we juist nu moeten zorgen dat
de instroom voor de opleidingen weer op het benodigde peil
komt. We moeten laten zien dat we na een slechte economische periode toch wel mooie banen leveren in een sterke
industriële omgeving.
Dat allemaal gaat niet vanzelf, we kunnen niet tegen de
scholen zeggen, we hebben dat en dat nodig, leidt ze maar op
en lever maar af.
Wij zullen er ook zelf wat aan moeten doen! Willen we
een uitstroom hebben bij de opleidingen waar we wat aan
hebben, dan zullen wij met de opleidingen gezamenlijk
daaraan moeten werken. Als bedrijfsleven moeten we niet
alleen duidelijk maken wat we graag willen, maar zullen we
ook stageplaatsen en afstudeerplekken moeten creëren.
Recentelijk werd de WD er op gewezen dat de scholen
een gebrek hebben aan voldoende kwalitatief geschoolde
opleiders. Willen we leerlingen opleiden, dan zullen we toch
ook leraren moeten hebben.
In oktober willen we in een bijeenkomst graag met u discussiëren hoe we als bedrijfsleven dit probleem kunnen helpen
oplossen.

gens in een halvering van onze contributie voor 2013.
Uiteindelijk hebben wij vorig jaar als bestuur besloten
dat zelfs deze bijdrage, gezien de werkzaamheden die
voor ons gedaan zouden moeten worden, niet in verhouding staan tot de kosten die hiervoor berekend worden.
Eind 2014 hebben wij besloten ons lidmaatschap van
VNO-NCW West te beëindigen.
Wat betekent dit voor de WD? Financieel gezien zijn we
hierdoor in staat onze inkomsten en uitgaven beter met
elkaar in evenwicht te brengen en inhoudelijk hebben
we zelf rechtstreekse contacten met onze overheid
zowel in de provincie als in Den Haag.
Gelet op de zaken waar we actief in zijn en kijkend naar
het verleden, menen wij een goede beslissing genomen
te hebben.

Vele jaren waren wij lid van VNO-NCW West, elk jaar evalueerden wij deze samenwerking, waarbij natuurlijk ook een
kosten/baten analyse hoort. Al meer dan 5 jaar hebben wij
kritische opmerkingen gemaakt over deze samenwerking en
met name over het verkrijgen van informatie over voor ons
belangrijke zaken. Het resulteerde een aantal jaren geleden
in een beperking van de stijging van de contributie, vervol-
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Dubbelinterview

Succesvol ondernemen
in de Nieuwe Economie
De crisis en de opkomst van nieuwe grootmachten als China hebben het economische landschap de laatste jaren drastisch veranderd. Ook in onze regio heeft het bedrijfsleven klappen opgelopen. Maar gelukkig lijkt de opleving van veel
sectoren nu echt op gang te komen. Op initiatief van WD-bestuurslid Arie van den Herik praten Koos Leeuwenstein en
René Schoenmakers over de kansen die de ‘Nieuwe Economie’ biedt.
heel vaak werk op of het brengt je op ideeën voor andere toepassingen.’’ Dit gebrek aan nieuwsgierigheid is niet alleen een zaak van de
verkopers. Heel veel managers weten niet of nauwelijks wat er op hun
eigen werkvloer gebeurt. Leeuwenstein: ,,Kijk maar naar de zaken die
fout gaan, de faalkosten, die in heel wat bedrijven vijf tot tien procent
van de kostprijs bepalen. Maar vaak grijpt het management pas in als
het echt niet anders kan, dat is eigenlijk wel bizar. ’’ Dat het anders kan
bewijst volgens Leeuwenstein het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen
dat sinds enkele jaren een Chief Listening Officer heeft aangesteld die
op alle niveaus van de organisatie luistert naar medewerkers want die
weten als geen ander waar er knelpunten zijn en waar het beter kan.

René Schoenmakers en Koos Leeuwenstein komen door hun advieswerk bij veel bedrijven over de vloer. In tegenstelling tot consultants
die uitgebreide analyses maken over de toestand van een onderneming
hebben Schoenmakers en Leeuwenstein een pragmatische instelling.
Kort gezegd: geen dikke rapporten maar zo snel mogelijk aan de slag
met zaken die beter kunnen.
Schoenmakers:,, Veel bedrijven kijken te weinig vooruit. Ze zijn druk
met de dagelijkse dingen en vragen zich onvoldoende af of het werk
niet beter kan. Zeg je daar iets van dan krijg je reacties als: ‘Zo werk ik
al twintig jaar’. “
Leeuwenstein herkent dit. ,,Je komt inderdaad nogal wat tunnelvisies
tegen. En heel weinig ‘out of the box’ denken omdat men veel te weinig
om zich heen kijkt. “
Schoenmakers wijt het aan een gebrek aan nieuwsgierigheid. ,,Je kunt
niet volstaan met het verkopen van je product. Ga regelmatig bij de
klant langs en luister naar zijn ervaringen met jouw spullen. Dat levert
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Schoenmakers is enkele dagen per week actief bij WTH, de Dordtse
onderneming bekend van vloerverwarmingssystemen. ,,We kwamen
erachter dat bepaalde reparaties van door ons geleverde installaties
vaak voorkwamen. Door andere materialen te gebruiken, is dat euvel
sterk gereduceerd. Dat maakt het product niet duurder en we besparen
een veelvoud op onze onderhoudsdienst.’’ Investeer in kwaliteit, dat
is op termijn altijd voordeliger dan het gebruik van goedkope spullen.
Dat is de vaste overtuiging van Schoenmakers. Hij aarzelt ook niet om
de slogan ‘Koopt Nederlandse Waar’ uit de kast te halen. ,,Als wij de
dingen hier beter kunnen maken dan in het Verre Oosten, dan mag dat
wat mij betreft ook meer kosten. En bedenk even dat we zo ook werk
houden of zelfs terughalen voor de BV Nederland.’’
Is dat ook duurzamer, wil Arie van den Herik die het gesprek alert en
soepel leidt, weten? ,,Ik denk van wel, aldus Schoenmakers. ,,Minder
vervoersbewegingen bijvoorbeeld, scheelt heel veel CO2. En kijk ook
eens naar de staalproducten die WTH gebruikt en die uit de hoogovens
in IJmuiden komen. Door innovatie stoot die fabriek drie keer minder
CO2 uit dan Chinese hoogovens in hetzelfde proces.’’
Duurzaam en milieubewust handelen, dat willen ook de klanten van
Cofano, het softwarebedrijf van Leeuwenstein. ,,Wij maken bij voorbeeld een IT-platform waarop alle partijen die een rol spelen bij het
vervoer van goederen informatie delen zodat ze de route van hun schip
optimaal kunnen plannen. Ook de tijd die ze kwijt zijn bij sluizen en
bruggen, brengen we in kaart. Zo minimaliseer je vertragingen en

En door die geavanceerde software komt het gesprek bijna automatisch
op de slimme energiemeters die de stroom- en gasleveranciers nu op
de markt brengen. Ook WTH is volgens Schoenmakers druk bezig met
dit onderwerp. ,,Wij praten hierover met de energieleveranciers. Maar
ook met de makers van beveiligingsapparatuur. Door samen te werken
kun je allemaal besparen. Een voorbeeld: de temperatuur van een
ruimte kun je ook meten met de infraroodsensor die daar toch al hangt
om ongewenste gasten te detecteren. Dat scheelt thermostaten en
kabels. En zo speelt er nog veel meer. De crux is dat we door samen te
werken met andere partijen er allemaal beter van worden. Want zoals
altijd: het draait uiteindelijk om geld.’’ Leeuwenstein herkent het helemaal. ,,Creativiteit en samenwerking zoeken met allerlei partijen heeft
ons de laatste jaren veel werk opgeleverd. Ondernemers die kennis
delen hebben een betere uitgangspositie dan degenen die alles voor
zichzelf houden.’’

Cor van Santen
Tekstschrijver en freelance journalist
wachttijden en dus neemt de efficiëntie enorm toe. Tijdens de vaart
kan de rederij het verloop ‘updaten’ zodat men precies weet wanneer
de bestemming wordt bereikt. En als de lading van een zeeschip via
de binnenvaart verder gaat, weet onze routeplanner ook alles over die
aansluiting.’’

Personalia

René Schoenmakers (52) is parttime manager zorgsystemen bij
WTH Vloerverwarming in Dordrecht. Daarnaast werkt hij voor
diverse bedrijven als consultant en was hij auditor voor certificeringsinstantie DNV. Schoenmakers studeerde HTS Bedrijfstechniek (commercieel en logistiek) en Technische Bedrijfskunde
aan de TU Eindhoven en werkte bij de Koninklijke Luchtmacht als
helikoptervlieger.

Koos Leeuwenstein (52) richtte in 2010 met zakenpartner Marco
Huijsman het management ondersteunende softwarebedrijf
Cofano op dat in Sliedrecht en Enschede is gevestigd. Daarnaast
is hij sinds 2004 eigenaar van TMS, een organisatieadviesbureau
dat zich vooral richt op bedrijven in de scheepsbouw, offshore en
petrochemie. Hij studeerde Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde
aan het Instituut Bedrijfswetenschappen.
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Nieuws van de wd

Nieuw bestuurslid Hans Gerritsen stel zich voor

Drechtsteden is een regio met
enorm veel potentie
Tot 1996 ben ik bij aantal nationale en internationale bedrijven werkzaam geweest in commerciële functies. In 1996 in Zwijndrecht gestart
met het bedrijf GO Telecom. Na een forse groei is het bedrijf in 2001
verhuisd naar een eigen pand in de Calandstraat te Dordrecht. Het
bedrijf is, mede door de gunstige ligging van de Drechtsteden, de afgelopen jaren uitgegroeid tot een middelgrote Benelux distributeur van
ICT/Telecom producten en diensten.
In 2012 is het bedrijf onderdeel geworden van DCC Ierland en maakt nu,
onder de naam exertisGOconnect, onderdeel uit van een grote Europese distributeur van ICT en Telecom producten.

Als geboren en getogen Dordtenaar heb ik een grote interesse in de
economische bedrijvigheid van de regio. Door de gunstige ligging hebben de Drechtsteden niet alleen een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Nederland, maar ook voor de toekomst bieden de Drechtsteden vele mogelijkheden. Nadat ik werd gevraagd voor het bestuur van
Werkgevers Drechtsteden ben ik mij nog meer bewust geworden van de
economische mogelijkheden van de Drechtsteden.

Drechtsteden is een regio met enorm veel potentie. Werkgevers Drechtsteden is de verbindende factor voor bedrijven om meer samenwerking te realiseren. Zelf heb ik mogen ervaren wat de mogelijkheden zijn
van de Drechtsteden. Deze kennis wil ik in mijn bestuursperiode graag
inzetten voor een verdere economische ontwikkeling van de Drechtsteden.

Hans Gerritsen

Uitnodiging uitreiking Innovatie Award
Op donderdag 19 juni zal de eerste Innovatie Award worden uitgereikt tijdens een netwerkbijeenkomst in het Postillion
Hotel Dordrecht. De Innovatie Award is een initiatief van Werkgevers Drechtsteden en het zakenplatform Drechtsteden
BUSINESS.
Met de jaarlijkse uitreiking van de Innovatie Award willen de organiserende partijen een positieve bijdrage leveren aan het zelfbewustzijn
van de innovatieve bedrijven en organisaties in de regio en de gezamenlijke innovatiekracht stimuleren en vergroten. Door de uitstraling
van de award-uitreiking worden de Drechtsteden nadrukkelijk geprofileerd als innovatieve regio.
U bent van harte uitgenodigd om de uitreiking van de Innovatie Award
en aansluitend de netwerkborrel bij te wonen. Uiteraard kunt u zich
ook opgeven om voor aanvang uitreiking één van de vier seminars bij
te wonen.

Programma donderdag 19 juni – Postillion Hotel Dordrecht
15:30 – 15:45 uur Inloop
15:45 – 16:30 uur Seminars*
16:30 – 17:00 uur Inloop uitreiking
17:00 – 18:00 uur Uitreiking Innovatie Award
18:00 – 19:30 uur Netwerkborrel
Wilt u de uitreiking bijwonen, dan graag aanmelden via www.innovatieawarddrechtsteden.nl of via www.drechtstedenbusiness.nl.
* Van 15:45 tot 16:30 uur vinden er vier seminars plaats. U kunt zich
binnenkort inschrijven voor één van deze seminars. Houd hiervoor de
bovenstaande websites in de gaten.
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Zaken doen bij de WDeals
Wie doet er mee?
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Er zijn er maar weinig onder u die vanuit ideële overwegingen lid zijn van de WD. In de kern gaat het ons toch allemaal
om netwerken en zakelijke leads verwerven? Plat gezegd: handeldrijven en laten we eerlijk zijn handeldrijven is niet
vies.
Handel drijven doe je samen en vanuit dit uitgangspunt is het idee
ontstaan om een WDeals bijeenkomst te organiseren op 26 juni aanstaande. Een bijeenkomst waarbij de deelnemers een aanbiedingsactie
vanuit hun eigen bedrijf lanceren. Dit kan van alles zijn, denk aan:
kortingspercentage op een product of dienst, onderhoudsbeurt aan
een auto, advocaatinzet voor €1,- per minuut.
U bent ongetwijfeld veel creatiever dan ik als het om het bedenken van
een aanbiedingsactie gaat vanuit uw eigen bedrijf. Het is een bijeenkomst van halen en brengen. Dus ziet u in de komende tijd interessante aanbiedingen voorbij komen en bent u benieuwd wat er op de
bijeenkomst te halen is, zorg dan dat u erbij bent.
Tijdens deze bijeenkomst zal de kick-off plaats vinden van een apart
deel van de WD website waar u voortaan aanbiedingen op kunt plaatsen en van andere aanbiedingen kunt profiteren.
Daarnaast willen we onder het motto ‘leer uw WD collega’s beter
kennen en hou de business binnen de regio’ leden de kans geven
om door korte pitches elkaars bedrijven nader te leren kennen. Wilt
u tijdens deze bijeenkomst uw bedrijf presenteren of producten
daadwerkelijk laten zien of met een aantal leden over een specifiek
onderwerp brainstormen in de zgn. meeting points, ofwel verbindingen leggen tussen contactpersonen uit een bepaalde bedrijfstak, dat
kan allemaal. Iedereen wordt daartoe in de gelegenheid gesteld. U
hoeft het niet alleen te doen. Er zijn de hele avond twee bestuursleden
spreekstalmeester om u te helpen d.m.v. interviewtjes of anders om uw
boodschap over de bühne te brengen. Maak kennis met ondernemers
en producten in de regio waarvan u wellicht dacht dat u deze buiten de
regio moest halen. Laat ons uw specifieke wensen voor deze bijeenkomst weten en wij gaan proberen dit te realiseren.
We willen er een luisterrijke bijeenkomst van maken compleet met
zeepkisten en spreekstalmeesters.
De bijeenkomst zal opgeluisterd worden met een koffie, wijn- en
hapjesproeverij.

Barbara Keuzenkamp

Gunnen b
innen
de regio

We hebben een (W)Deal!
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Uw aanbiedingen, ideeën over hoe u die middag uw bedrijf wilt
verkopen, kunnen vanaf heden door u bij het secretariaat worden
aangeleverd. Daag uw medeleden uit om ook met een aanbieding
over de brug te komen. Wij gaan voortvarend verder met de voorbereiding. Komt u met een aantrekkelijke invulling?

Secretaris
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Nieuws van de wd

Dinnerdate 22 september 2014
In de schijnwerpers
De dinnerdate is vanwege het succes van de afgelopen jaren niet
meer weg te denken uit ons activiteitenprogramma. Ieder jaar
proberen we weer een andere insteek te vinden. Was het vorig jaar
een historische, vanwege de musea en historische panden die we
bezochten, dit jaar valt de theaterwereld binnen de Drechtsteden
de eer te beurt. Uiteraard zijn de partners deze avond van harte
uitgenodigd om mee te komen. Meerdere informatie hierover
volgt binnenkort.

Zet vast in uw agenda:

12 november 2014 – WD Industriedag!
Het lijkt een haast onmogelijke opgave om na het succes van de Industriedag van vorig jaar wederom een interessante
dag neer te zetten. Toch gaan we de uitdaging aan en ik denk te kunnen beloven dat het ons toch weer gaat lukken.
Zowel de sprekers als de locatie zullen grensverleggend zijn. En dat naadloos binnen het gekozen thema: grensverleggend samenwerken
De datum van woensdag 12 november staat
vast. De locatie is bij ons bekend en de sprekers zijn nagenoeg rond.
De hoofdsponsor voor deze dag heeft zich al
gemeld en dat is dit jaar AA LEASE.
En ja, hoe kan het ook anders, Drukkerij
Dekkers Van Gerwen wil voor de WD weer het
programmaboekje drukken. Ieder jaar bij het
verlaten van de Industriedag wordt dit door
Harjan Dekkers weer voor het volgende jaar
toegezegd. We realiseren ons dat dit ieder
jaar weer een aanzienlijke sponsorgeste is,
waarvoor dank.

Na twee jaar een andere reclamebureau, heeft
Reclamebureau Only the Brave wederom het
stokje aangepakt om ons dit jaar te verrassen
met de opmaak van het programma boekje
en het ontwerp van de voorkaft. De sponsoringbrief is inmiddels bij u op de mat gevallen.
De eerste advertenties zijn alweer ingediend.
Vindt u het leuk om dit jaar uw bedrijf eens
grensverleggend onder de aandacht te
brengen of heeft u andere leuke suggesties of
ideeën? Ik houd me warm aanbevolen. Ook dit
jaar hoop ik er samen met uw hulp weer een
prachtige dag van te mogen maken.

Barbara Keuzenkamp
Secretaris
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TERUGBLIK OP BIJEENKOMST ‘DUURZAAMHEID’

Hoe duurzaam is
uw bedrijf?’
Na een hartelijke ontvangst met koffie en thee worden wij
welkom geheten door voorzitter Teun Muller. Hij houdt ons
voor dat deze bijeenkomst staat in het teken van duurzaamheid. Vervolgens presenteert Teun ons een nieuw lid:
Arie Teeuw van B&T Bouwmanagement te Alblasserdam,
een bureau voor ontwikkeling, realisatie en advies van
onroerend goed. Voor de niet-leden en genodigden houdt
Teun een wervend praatje over de WD wat uitmondt in
applaus.

Vervolgens geeft Teun het woord
aan Rein Meester. Deze houdt
een enthousiast verhaal over de
Duurzaamheidsfabriek. Daarin
wordt duurzaamheidsonderwijs
samen met het MKB in een
nieuwe inspirerende omgeving
op een innovatieve manier ingericht. Rein Meester haalt diverse
bedrijven aan die als onderwijsleerbedrijf hun plek hebben gevonden
in de Duurzaamheidsfabriek. Er zijn nog vierkante meters beschikbaar
en geïnteresseerden zijn welkom!
Daarna is het woord aan Marijn Emanuel van Rau Architecten. Hij licht
de ontwikkeling van het gebouw toe en wijst op het innovatieve aspect
van de direct toepasbare vorm van gevelbouw. Verder wijst hij onder
meer op de toelaatbaarheid van daglicht tot in het hart van het gebouw
en het flexibele karakter voor wat betreft het gebruik. Uiteraard ontbreekt ook niet een inkijk in de ‘duurzaamheid’ van het gebouw.

duurzaamheid belangrijk te vinden voor hun organisatie. Het begrip
duurzaamheid is echter voor veel mensen verschillend. In ons gedrag
blijkt duurzaamheid vaak een minder belangrijke rol te spelen. Mensen
blijken minder bereid om (meer) te betalen voor duurzame producten.
Aan de hand van voorbeelden licht Ernesto Spruijt toe hoe je “duurzaamheid” relevant maakt. Zonder meer een enthousiast en inspirerend verhaal.
Na een woord van dank door onze voorzitter aan de sprekers wordt er
vervolgens gelegenheid geboden om het gebouw te bekijken. Daarvan
wordt dankbaar gebruik gemaakt.
De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezellig samenzijn onder het
genot van een drankje en een hapje.
Een mooie bijeenkomst!

Jaap Wijnja
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten

De volgende en laatste spreker is Ernesto Spruijt. In de uitnodiging
is hij aangekondigd als (bege)leider van duurzame new business
projecten & startups met het DNA van de organisatie als blauwdruk
voor verandering. Desgevraagd blijken nagenoeg alle aanwezigen
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Terugblik op Masterclass Bedrijfsovernames

Goede voorbereiding vereiste
voor een succesvolle overname
Op 5 maart jl. is er een Masterclass Bedrijfsovername
gegeven door Adtractum. Deze werd bijgewoond door 35
leden van de WD; ondernemers en ook accountants en
juristen, die vanuit hun vakdiscipline veel bij bedrijfsovernames betrokken zijn.
In deze presentatie is ingegaan op alle onderdelen, waarmee de ondernemer te maken krijgt bij de aankoop of verkoop van zijn bedrijf.
De overnameadviseur heeft de regie bij het overnameproces en behartigt de belangen van koper of verkoper. Hij zoekt potentiële kandidaten
en waarborgt de anonimiteit van de opdrachtgever; dit is belangrijk om
onrust onder het personeel te voorkomen en om het bedrijf te beschermen tegen de concurrentie.
Een goede en tijdige voorbereiding is vereist voor een succesvolle
overname. De bedrijfsstrategie met daarin opgenomen de toekomstvisie, organisatiestructuur en financiering, zal vooraf vastgesteld
moeten zijn. Ook dient er rekening gehouden te worden met het niet te
onderschatten aspect van emotie bij familiebedrijven! Niet zelden kan
dit een dealbreker zijn.
De overnameprijs is een belangrijk onderdeel van de onderhandelingen, waarbij ook emotie een rol speelt. Waarde en prijs zijn echter
niet hetzelfde. De waarde is een berekeningsmethodiek en vormt een
leidraad voor de onderhandelingen over de prijs.
Wanneer partijen het in principe eens zijn over de voorwaarden en de
prijs van de overname, zal een Letter of Intent (LOI) worden opgesteld,
waarna de Due Diligence zal plaatsvinden. Dit is het boekenonderzoek
van de financiële, juridische en personele gegevens van het over te
nemen bedrijf.
Vervolgens zal de koopovereenkomst en de overdrachtsakte worden
opgesteld, waarna de deal is afgerond.
Adtractum is de oudste zelfstandig opererende overname organisatie
en werkt zowel nationaal als internationaal. Adtractum is medeoprichter van de beroepsorganisatie van bedrijfsovername bemiddelaars
(BOBB) en lid van de Dutch Corporate Finance Organisation DCFA.

Frits Demenint
Directeur Adtractum
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Terugblik op bijeenkomst 27 maart

Rijkswaterstaat geeft helderheid
in plannen N3/A15/A16
De aangekondigde bijeenkomst op 27 maart jl. in het Postillion Hotel Dordrecht prikkelde. Rijkswaterstaat zou een
voorlichting gaan geven over de aansluitingen van de N3 op de A15 en A16. Dat is toch iets waar je, als inwoner van één
van de Drechtsteden gemeenten, dagelijks mee te maken hebt.
Ergens weet je je nog te herinneren dat ze al lang met deze
problematiek bezig zijn, maar
hoe lang dat weet je dan weer
niet. In ieder geval heb je zelf
de oplossing wel klaar: het
moet zo snel mogelijk opgelost
worden, want met de huidige
situatie helpen we de regionale
economie niet veel verder.
Bij aankomst staan de slagbomen van de parkeerplaats onafgebroken
open. Mooi, geen parkeer toestanden dus, goed geregeld. Binnen mag
je zelf een prima kop koffie zetten. Het gevaar van zo’n mooie koffiehoek is dat het gelijk een soort hangplek wordt waardoor je jezelf wat
creatief naar voren moet dringen, maar het is gelukt. Ondertussen kijk
je wat rond of er bekende gezichten te zien zijn. Als nieuweling in deze
club is er nog veel werk te verzetten om dat aantal bekende gezichten
uit te breiden.
Volgens de aankondiging heette de bijeenkomst bijzonder te zijn: Regionale werkgevers die Rijkswaterstaat uitnodigen waarbij tevens TLN en
VNO-NCW aanwezig zijn.
De heer Arjan Driesprong van Rijkswaterstaat schetst op een heldere
wijze de plannen met de A15 en de A27. Voor de A27 Meerkerk-Hooipolder is een nieuwe, extra, brug bij Gorinchem een zeer concreet plan.
En met de A15 moet ook wat gebeuren. Vooral de opmerkingen over
de A15 bleven bij mij haken. Zo zou er tot 2028 geen geld zijn voor een
grootschalige aanpak want “de A15 bij Sliedrecht is geen nationale
prioriteit als je kijkt naar de gemiddelde duur van de overlast die men
dagelijks moet ervaren”.
Heldere uitspraak maar daar
valt wel wat op af te dingen
natuurlijk. Ik heb hem later,
in de groepssessie, daar nog
op bevraagd met de opmerking dat bijvoorbeeld een
grote container terminal in
Alblasserdam het probleem
alleen maar gaat verergeren.

De oplossing moet dan liggen in het spreiden van rijtijden. De vraag is
of dat werkelijk in die mate kan waardoor verergering van de situatie
voorkomen kan worden, om nog maar niet te spreken over vermindering. Het antwoord bleef dan ook wat in de lucht hangen.
Regionaal portefeuillehouder Veerman gaf een toelichting op vergevorderde plannen om via quick wins van ca. 5 miljoen euro in ieder
geval een aantal maatregelen op de A15 door te voeren om de situatie
te verbeteren. Als de regio en de provincie hier een deel van de kosten
voor hun rekening kunnen nemen kan er snel wat gerealiseerd worden.
Veerman heeft er alle vertrouwen in.
De aansluiting van de N3 (inclusief Dordtse Kil 3 – 4) op de A15 en de
A16 werden (in verschillende geluidsvolumes) toegelicht door mevrouw
Jantien Heijdeman van Rijkswaterstaat. Haar conclusies dat we “in een
luttele 4 jaar iets moois hebben” geeft de burger, en de ondernemer,
moed. Eyeopener was dat, gezien de intensieve bebouwing en benutting van de betreffende gebieden, het inderdaad redelijk complex is
om een combinatie te maken van de beste oplossingen en de maximaal
haalbare mogelijkheden. We zullen het in 2017 bij de N3-A15 en in 2018

bij de N3-A16 gaan zien.
In verband met mijn installatie als raadslid in de gemeente Sliedrecht
moest ik de bijeenkomst vroegtijdig verlaten. Ongetwijfeld zal dit dossier de komende tijd weer onder mijn aandacht komen in de Drechtsteden en de Drechtraad. Al met al dus een nuttige, leerzame en goed
georganiseerde bijeenkomst.

Nico de Jager
BOP administraties
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TERUGBLIK OP WD (DIRECTIE)SECRETARESSE NETWERK

Secretaresses in de
bloemetjes gezet
In de week van Secretaressedag waren we te gast bij Florensis, een wereldwijde speler op de markt van planten uit
zaad en stek. We werden hartelijk ontvangen met koffie en gebak, waarna Leo Hoogendoorn, directeur product and
business development een algemene en vooral interessante presentatie hield.
Daarna verzorgde Angelique van ‘t Riet een workshop “zakelijk flirten
“. Zakelijk flirten opent een hele nieuwe wereld van mogelijkheden.
Een wereld waarin het gaat om ruimte geven, echte verbindingen
aangaan, geen oordee0,l angst of strijd hebben en het ego de juiste
plek geven op het juiste moment. Zonder te flirten kan er nooit een
verbinding zijn. Zij liet ons ontdekken welke signalen je geeft met je
lichaamstaal en wat de ander je werkelijk zegt met die van hem of haar.
93% van onze communicatie vindt non-verbaal plaats.

Florensis, voorheen Hamer, is opgericht in 1941. De bedrijfsactiviteit
richtte zich in eerste instantie op de verkoop van verpakte bloemzaden. Midden jaren ‘70 werd de stap gemaakt naar verkoop van jonge
planten in zaaikisten. In 1986 werd een eigen kwekerij van ca. 7.000
m2 gerealiseerd, waardoor de productie van zaailingen in eigen beheer
kon plaatsvinden. Sindsdien is Florensis enorm snel gegroeid; het
areaal kassen in eigendom (Europa en Afrika) is gegroeid naar 45 ha.
Daarnaast vindt op 23 ha contractproductie plaats.
De hoofdvestiging staat in Hendrik-Ido-Ambacht, daarnaast zijn er nog
productielocaties in Portugal, Kenia en Ethiopië. Op de locatie in Afrika
heeft Florensis gezorgd voor huisvesting, scholing en medische zorg
voor de werknemers.
Florensis levert alleen aan kwekers, particulieren kunnen via de website EasyPlant plantjes of zaad bestellen. Er wordt veel waarde gehecht
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Na deze interessante workshop werden we verwend met heerlijke hapjes. Als afsluiting kregen we een rondleiding door de kassen, verzorgd
door Henk Moraal, die ons het proces liet zien van zaaien/stekken tot
en met de distributie naar de vrachtwagens. In piektijden werken op
de distributieafdeling wel 100 (overwegend Poolse) dames die per dag
1 miljoen stekken verwerken. Veel te snel was het 20.00 uur en namen
we afscheid van de rondleider en van elkaar. We kunnen terugkijken op
een inspirerende bijeenkomst.

Jeannette Neven
ROC Da Vinci
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Dag uit het leven van

Wim
van der Linden
In het prachtige magazine ‘Slagkracht’ staat elke uitgave de
rubriek ‘Een dag uit het leven van …’.

Wim van der Linden is al heel wat jaartjes directeur van
de woningcorporatie Trivire in Dordrecht. We volgen hem
op een gewone werkdag.
7.30 uur.
Mijn werkdag begint altijd met koffie drinken bij de medewerkers
van onze onderhoudsdienst. Naast nieuws over de Nederlandse en
Europese voetbaluitslagen hoor ik ook van hen terug welke bijzondere mensen en ervaringen zij de dag ervoor zijn tegengekomen. En
daardoor krijg ik dagelijks een goed beeld van wat er speelt bij onze
klanten thuis.
8.00 uur.
Ik neem mijn agenda van die dag door met secretaresse Ornella Bianco
en loopt de mailtjes in mijn mailbox na.
9.00 uur.
Overleg met de ondernemingsraad van Trivire. Samen staan we stil bij
de ontwikkelingen in onze sector en wat deze ontwikkelen voor de visie
en missie van Trivire. Conclusie: wij blijven doen waar we in geloven!
11.00 uur.
Vergadering met de afdeling BOG (afdeling Zakelijk Beheer) waarin we
met elkaar een aantal bijzondere verzoeken van verschillende instanties hebben doorgenomen, zoals huisvesting voor een kledingbank
en een inloophuis voor kankerpatiënten. Maar ook het doorspreken
van het huurcontract voor een project van Gemiva aan de Krispijnse
Brouwersdijk, waar voor 20 mensen met een lichamelijke beperking
woningen worden gerealiseerd samen met nog 12 sociale huurwoningen en 21 koopwoningen.

12.00 uur.
Tijdens de lunch praat ik even met mijn communicatieadviseur over relevante ontwikkelingen en loop ik ook even bij de jarige collega’s langs
om hen te feliciteren met hun toegenomen jeugd.
13.00 uur.
Bespreken van het vernieuwde participatiebeleid van Trivire: Trivire
gaat ècht luisteren naar haar klanten en hen vragen mee te doen met
onze organisatie. Niet langer bepalen wij als woningcorporatie wat
goed is voor onze klanten: dat gaan zij voortaan zelf aan ons vertellen
en laten zien. Dat betekent dat Trivire ook een nieuwe participatie
structuur gaat krijgen die, mede dankzij de waardevolle advisering van
de huidige Huurdersraad van Trivire, op 1september 2014 van start
gaat.
15.00 uur.
Onaangekondigd bezoek ik één van onze wijksteunpunten, waar
medewerkers van Trivire midden in de wijk en dus dicht bij onze huurders gehuisvest zijn. Samen bespreken we hun ervaringen met onze
huurders en de belemmeringen, maar ook successen die zij dagelijks
ondervinden in hun werk.
16.30 uur.
Ik pak mijn postboek erbij en trek mij even een uurtje terug in mijn kamer. Ik teken de poststukken af en lees en beantwoord mijn binnengekomen e-mail van die dag. En klopt er nog een manager of medewerker
op mijn deur? Dan neem ik even de tijd om daar nog een waardevol
gesprek mee te voeren
17.30 uur.
Mijn werkdag zit erop en ik vertrek richting huis
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Nieuws van de kamer van koophandel

Wegwijs in KvK Nieuw
Het is u vast bekend: vanaf 1 januari jl. is er sprake van
een grote verandering in de organisatie en taken van
de Kamer van Koophandel. Inmiddels komt KvK- nieuw
aardig ‘op stoom’. Misschien tijd voor een korte wegwijzer
in de nieuwe organisatie.

Digitalisering is ook aan de orde bij de voorlichtingstaak van de KvK. Digitaal
kunnen ondernemers terecht bij www.ondernemersplein.nl. Telefonisch
kan dit bij de Ondernemersdesk van de KvK. Alle vijf deelregio’s van de KvK
hebben een Ondernemersdesk , waar bedrijven telefonisch ( maximaal 1,5
uur) en digitaal op weg geholpen worden met voorlichting en advies over alle
aspecten van het ondernemerschap. Er wordt inmiddels al intensief gebruik
gemaakt van de Ondernemersdesk.

Landelijke organisatie, 5 regio’s

Ondernemers Ondersteuning KvK

De 12 KvK’s en Syntens zijn per 1 januari jl. samen gegaan in de landelijke
KvK, aangestuurd door een landelijke RvB. De regionale insteek blijft voor
de KvK heel belangrijk. Daarom werkt de KvK met een indeling in 5 regio’s.
De Drechtsteden horen bij de regio Zuid West ( Zuid-Holland en Zeeland). De
landelijke RvB wordt geadviseerd door een Landelijke Adviesraad en 5 Regionale Adviesraden, waaronder de regionale Adviesraad ZW. In deze Raden
zijn branche- en (regionale) werkgeversorganisaties vertegenwoordigd.

De KvK zet sterk in op gedigitaliseerde dienstverlening. Dit past bij de vraag
van de ondernemer (altijd toegankelijke dienstverlening). Naast de vernieuwde eigen website van de KvK ( www.kvk.nl) werkt de KvK met andere
partijen aan het Digitaal Ondernemersplein ( www.ondernemersplein.nl).
Het DOP heeft tot doel om één toegang te realiseren voor alle informatie en
organisaties die voor de individuele ondernemer relevant zijn. Op het DOP is
informatie van regio’s (provincies, gemeenten), branches (branche-organisaties), ministeries en uitvoeringsorganisaties (Belastingdienst, UWV, KvK etc.)
te vinden. Het DOP is nog in ontwikkeling . De KvK voorlichting aan ondernemers verloopt al via het DOP. Op www.kvk.nl kunt u terecht voor de service
en transacties van de KvK en voor KvK diensten en –producten.

Naast de Ondernemersdesk richt de KvK zich landelijk en regionaal op het
ondersteunen van ondernemers, met name op het MKB met groei- ambitie
en -potenties. Er zijn 3 landelijke hoofdthema’s : Start en Overname, Internationaal Ondernemen en Innovatiestimulering.
Voor Start en Internationaal zijn landelijke programma’s opgezet die binnen
alle KvK regio’s worden uitgevoerd.
Voor Innovatiestimulering zijn in alle regio’s projecten opgezet voor de meest
kansrijke sectoren. In de regio ZW zijn dit Agrofood & Tuinbouw, Technologische Industrie (waaronder maritiem), Biobased, Logistiek & Groothandel
en Zorg. Daarnaast blijft er aandacht voor sectoren met minder groeipotentie: voor de detailhandel en de bouwnijverheid zijn landelijke programma’s
gemaakt, waarvan activiteiten (bijeenkomsten etc.) ook regionaal worden
uitgerold.
Landelijk richt de KvK zich ook nog op een beperkt aantal specifieke thematische onderwerpen. Het onderwerp Financiering hoort daar natuurlijk bij. In
opdracht van het Ministerie EL&I heeft de KvK de Financieringsdesk opgezet
(zie: www.financieringsdesk.nl). Ook het landelijk KvK project Ruimtelijke
Ordening is gevorderd. Het doel van dit project is de overdracht van de RO
-taak van de KvK naar ondernemers(organisaties) en de begeleiding van
deze overdracht.

Fysieke kantoren en Fysiek Ondernemersplein

De WD en de nieuwe KvK

De ondernemersbehoefte aan meer digitale dienstverlening en de bezuinigingsopgave voor de KvK hebben geleid tot een vermindering van het aantal
fysieke KvK kantoren. Zoals u waarschijnlijk heeft opgemerkt is het KvK kantoor Dordrecht gesloten. Binnen de regio ZW zijn er 3 kantoren: Rotterdam
(hoofdkantoor),Den Haag en Middelburg.
In tenminste 5 KvK- kantoren worden Fysieke Ondernemerspleinen gerealiseerd. Het KvK kantoor Rotterdam behoort tot deze 5 kantoren. Het is de
bedoeling dat op deze Fysieke Ondernemerspleinen in ieder geval de voor
ondernemers relevante publieke organisaties (UWV, Belastingdienst, Qredits
etc.) gehuisvest zijn. Daarnaast kunnen private en commerciële dienstverleners aansluiten. De besprekingen rond de invulling van het Fysieke Ondernemersplein Rotterdam zijn in volle gang.

Tot zover KvK nieuw in een notendop. De WD heeft de weg naar KvK nieuw
snel gevonden: op initiatief van WD-voorzitter Teun Muller vond al op 11
februari jl. een eerste overleg plaats tussen Piet van Staalduinen (lid RvB KvK
, portefeuille Ondernemers Ondersteuning), Jaap Docter
(plv. directeur Regionale Dienstverlening KvK regio ZW) en Teun Muller. Naar
aanleiding van dit overleg is in maart jl. een pilot gestart voor de overdracht
van RO taken (met name signalering nieuwe plannen) van de KvK naar de
WD/ Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden. Samenwerking in
andere projecten volgt zeker!
Tot slot: medio mei 2014 is de heer Fons Schootstra benoemd als de nieuwe
directeur Regionale Dienstverlening KvK Regio ZW. Fons Schootstra was tot
nu toe werkzaam als commercieel directeur CHEP Benelux. En verder kunt u
nog ‘gewoon’ bij mij terecht voor alles wat met de KvK te maken heeft!

Website KvK en Digitaal Ondernemersplein

Dienstverlening KvK : wettelijke taken en voorlichting
De uitvoering van het HR en andere wettelijke taken blijven ongewijzigd
onderdeel van de dienstverlening van de KvK. Zoals eerder aangegeven vindt
verdergaande digitalisering plaats om aan de wens van ondernemers en het
streven van de Rijksoverheid te voldoen.
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Alize de Snoo
Senior Adviseur Ondernemers Ondersteuning KvK
Accountmanager Drechtsteden

Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden
vervult afgeslankte RO taak van KvK
Genoegzaam is bekend dat de positie van de Kamer van
Koophandel per 1 januari 2014 is veranderd en dat de
Kamer in afgeslankte vorm wordt voortgezet. Dit heeft
uiteraard ook gevolgen voor de adviesactiviteiten van de
ondernemersverenigingen. Binnen de Federatie is besproken welke taken van de Kamer van Koophandel in het
vervolg binnen de Federatie kunnen worden opgepakt.
Insteek is om alle plannen op het gebied van RO via een loketfunctie bij de
Federatie te gaan verzamelen en uit te zetten onder de betreffende verenigingen. Voor dit initiatief is de kennis en deskundigheid van de Kamer een
belangrijk gegeven. Vanuit de Kamer is aangegeven dat op incidentele basis
gebruik gemaakt mag worden van de expertise van de Kamer. De Drechtsteden is als pilot hiervoor aangewezen. Na een jaar zal geëvalueerd worden
in hoeverre deze constructie werkt en uitbreiding krijgt over de rest van
Nederland.

Noodzakelijke voorwaarde om dit experiment te laten slagen is de onvoorwaardelijke medewerking van de gemeenten om deze plannen te verstrekken aan het secretariaat. De secretaris zal de stukken vervolgens screenen
en opsturen naar de individuele vereniging ofwel een collectiviteit van verenigingen indien het meerdere gemeenten aangaat. Het is dan aan de verenigingen om te besluiten of ze de behandeling van een activiteit oppakken.
Het secretariaat zal in overleg met de Kamer een lijst van deskundigen
opstellen waar in voorkomend geval een beroep op gedaan kan worden. Een
deskundige kan het plan beoordelen en een advies uitbrengen. De kosten
hiervan zullen gedragen moeten worden door de betreffende bedrijven al dan
niet aangesloten bij een ondernemersvereniging.
Indien u hierover meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de secretaris van de Federatie, Barbara Keuzenkamp, bereikbaar onder telefoonnummer 078-6390020.

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

Jolanda Poort

Gemeente Zwijndrecht

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

G.Keuzenkamp@zwijndrecht.nl

J.Poort@h-i-ambacht.nl

Tel 078-770 3578

Tel 078-770 2625

www.zwijndrecht.nl

Mob 06-18301312

Mob 06-43265586

www.h-i-ambacht.nl
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VERANDERLIJK
ALS EEN WENS

Juridische Column
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Flexibele mobiliteitsoplossingen;
omdat u soms iets meer, soms iets minder nodig heeft!
Grenzen tussen huur en lease vervagen, het draait niet om
de auto of het contract maar om de oplossing. Bijvoorbeeld:
voor uw dagelijkse vervoer is een grote auto overbodig en rijdt
u dus graag klein en zuinig. Alleen in de vakantieperiode heeft
u wel behoefte aan ruimte en luxe. AA Lease maakt dat mogelijk!
Flexibele oplossingen, bedacht voor ú!
T: 078 - 631 13 12
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www.aalease.nl

Juridische Column

Dwaling als reddende engel
Sedert 1 januari 1992, dus alweer ruim 10 jaar geleden, is
het Nederlandse Burgerlijk Recht drastisch gewijzigd. Ook
het leerstuk van de dwaling.

Nu zult u zich afvragen wat er dan is veranderd? Iedereen weet dat als één
van partijen niet voldoende heeft gepresteerd (een vorm van wanprestatie)
de daardoor ontstane schade moet worden vergoed of – als de wanprestatie
de kern van de overeenkomst raakt – dat ontbinding kan worden gevorderd.

Wat is dwaling?

Het meest belangrijke verschil zit hem daarin, dat vaak in overeenkomsten
ontbinding of vervangende schadevergoeding wegens wanprestatie wordt
uitgesloten. Dan is het helemaal niet mogelijk om op de zaak terug te komen.
In principe is echter een beroep op dwaling bijna altijd mogelijk wanneer
de situatie voldoet aan de omschrijving van artikel 6:228 BW. In plaats van
de – vaak uitgesloten – vordering van vervangende schadevergoeding kan
de koper nu dan vorderen dat de koopsom wordt gewijzigd in die zin dat een
gedeelte daarvan moet worden terugbetaald.

Artikel 228 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek zegt daarover:
1. Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en
bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar:
a) Indien de dwaling te wijten is aan een inlichting van de wederpartij, tenzij
deze mocht aannemen dat de overeenkomst ook zonder deze inlichting
zou worden gesloten;
b) Indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist
of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten;
c) Indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst van dezelfde
onjuiste veronderstelling als de dwalende is uitgegaan, tenzij zij ook bij
een juiste voorstelling van zaken niet had behoeven te begrijpen dat de
dwalende daardoor van het sluiten van de overeenkomst zou worden
afgehouden.
Dit artikel geeft het leerstuk van dwaling weer zoals zich dat had ontwikkeld
in het tot 1991 geldende recht. Daarmee kon iemand die had gedwaald bij het
sluiten van een overeenkomst, de nietigheid van die overeenkomst inroepen met als gevolg dat de overeenkomst niet meer bestond en – neem het
voorbeeld van de verkochte fiets – in principe de koopsom terug moest naar
de koper en de fiets terug naar de verkoper. Meer smaken waren er eigenlijk
niet.

Omdat in een overeenkomst zelden schriftelijk wordt neergelegd dat procederen op grond van dwaling is uitgesloten, heeft op die manier een koper
toch nog een mogelijkheid om zijn recht te halen. De dwaling kan immers de
hele overeenkomst betreffen en zet daardoor een eventueel in de overeenkomst vermeld verbod tot inroepen van wanprestatie terzijde.
Een extra reddingsboei voor het geval procederen op grond van wanprestatie
onmogelijk is.

Maarten L. Veldhuijzen
Veldhuijzen & Nuiten Advocaten

De verandering
Sinds de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek kan de rechter op
verlangen van één der partijen, in plaats van de vernietiging uit te spreken, de
gevolgen van de overeenkomst ter opheffing van dit nadeel wijzigen (artikel
6:230 lid 2 BW).
Sinds de invoering van dit artikel heeft dus een teleurgestelde koper, teleurgesteld in de kwaliteit van zijn fiets, de mogelijkheid om uit te leggen dat hij
heeft gedwaald waarbij hij dan in plaats van een vordering tot volledige vernietiging van de overeenkomst ook de mogelijkheid heeft om te vragen dat
de overeenkomst wordt gewijzigd. Bijvoorbeeld: Hij wil de fiets eigenlijk wel
houden, maar vindt bij nader inzien – gezien de gebreken die de fiets heeft
– dat de oorspronkelijke koopsom van € 100,- moet worden teruggebracht
naar € 75,- zodat de verkoper van de koopsom een bedrag van € 25,- moet
retourneren. Het gevolg is dan dat de koopovereenkomst in stand blijft, maar
de koopsom wordt bijgesteld.
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Nieuws uit de Drechtsteden
2 jaar na invoering 7 investeringslijnen van de Drechtsteden

De kracht zit in de samenwerking
De Drechtsteden hebben in 2012 het uitvoeringsprogramma Economie en Arbeidsmarktbeleid opgesteld. Het programma omvat 7 investeringslijnen en diverse strategische activiteiten, gericht op de topsectoren maritiem en logistiek. Het
uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen in aansluiting op de Economische Agenda Zuidvleugel 2012 – 2015 en het
Topsectorenbeleid van het Rijk. Voorzitter Drs. A.A.M Brok en de drie verantwoordelijke portefeuillehouders van het
Drechtstedenbestuur maken na twee jaar de balans op.
De afgelopen jaren hebben de Drechtsteden zich, op advies van de Visitatiecommissie Drechtsteden, verder ontwikkeld langs drie lijnen: verbreden, verdiepen, borgen. Voorzitter Brok: “De commissie zag kansen
voor de Drechtsteden door ons blikveld te verbreden, bovenregionale
coalities aan te gaan, én deze concreet te maken met een investeringsprogramma. Daarbij raadde zij aan onze relaties te verdiepen en in te
zetten op meer effectieve coalities met partners, zoals op het grensvlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Daarbij zouden we de inzet op de
inhoudelijke dossiers moeten borgen door een betere verankering en
versimpeling van de regionale samenwerking. Deze drie lijnen komen
samen in het uitvoeringsprogramma Economie en Arbeidsmarktbeleid.”

vanuit de markt te faciliteren. “Absolute voorwaarde voor de inzet van
onze middelen is dat ook bedrijfsleven en andere partijen mee investeren. Dat wil dus zeggen dat de vraag afkomstig is vanuit de markt
zelf en dus niet door ons wordt bepaald. Over 2012/13 hebben we aan
directe investeringen een multiplier factor 1 (regio) staat tot 7 (publiek/private partners) gerealiseerd. Gecombineerd met eerdere en/of
indirecte investeringen in innovatieprogramma’s, gaat het uiteindelijk
om een veelvoud aan publiek/private investeringen in de regionale
economie en kennisinfrastructuur.”

Het programma heeft concrete resultaten opgeleverd op de zeven
investeringslijnen, maar de kracht van het programma zit volgens Brok
vooral ook in de samenwerkingsverbanden. “De positionering van de
Drechtsteden in bovenregionale allianties, zoals de Zuid-Westelijke
Delta, Zuidvleugel, Strategic Board en Maritime Delta, is zeker verbeterd. Dankzij de politieke en bestuurlijke inzet worden de Drechtsteden
steeds meer gezien als belangrijke, innovatieve en resultaatgerichte
regio die ertoe doet én verschil kan uitmaken. Door bovendien met
een eigen agenda met 7 investeringslijnen aansluiting te zoeken bij
de agenda van de Zuidvleugel en het Topsectorenbeleid, zijn we er
bovendien in 2 jaar tijd geslaagd om 1,3 miljoen euro aan bijdragen
vanuit hogere overheden te verwerven voor de versterking van deze
regio. Inclusief bijdragen vanuit de markt zelf gaat het om een veelvoud
aan investeringen.”

drs. A.A.M. Brok

En vooral ook dat laatste is erg belangrijk, volgens Brok: “Alle lijnen
zijn gericht op het behouden en aantrekken van bedrijven en investeringen en om nieuwe banen te creëren.” Daarbij benadrukt de voorzitter dat het uitvoeringsprogramma vooral bedoeld is om initiatieven
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Ook in 2014 zal worden voortgebouwd op het uitvoeringsprogramma
Economie en Arbeidsmarktbeleid, en specifiek op het uitbouwen van
de samenwerking binnen de Maritieme Delta (ook met Rotterdam) en
het zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor financiering en innovatiebevordering in het bedrijfsleven. Daarbij zullen we aansluiten bij de
mogelijkheden die de nieuwe ROM Zuidvleugel (Innovation Quarter)
ons met een Innovatie- en Participatiefonds biedt. Tegelijk vragen de
complexiteit van de samenleving, slinkende budgetten en de veranderende rol van de overheid ook om verduidelijking en versimpeling van
de programmering: meer focus op inhoud. Het is aan de nieuwe Drechtraad om daar in het nieuwe regionaal Meerjarenprogramma handen en
voeten aan te geven.

Voorzitter Drechtsteden

De 7 investeringslijnen van het uitvoeringsprogramma Economie en
Arbeidsmarktbeleid
Investeringsproject 1: Herstructurering bedrijventerreinen
Investeringsproject 2: Bevorderen transport met schone schepen
Investeringsproject 3: Maritieme Delta Drechtsteden
Investeringsproject 4: Versterken van de kennisinfrastructuur in de
regio
Investeringsproject 5: Ontwikkelen van een showcase “bouwen met
water” in de regio
Investeringsproject 6: Ecoshape als kennisinstituut “bouwen met water” voor de regio behouden, en kennis beter benutten bij toekomstige
investeringen
Investeringslijn 7: versterking promotie en acquisitie

Richard Korteland, portefeuillehouder Economie:

“De juiste focus en een scherp profiel zijn de basis
voor resultaat”

Voor het in de markt zetten van bedrijventerreinen en om nieuwe ontwikkelingen in de regio van de grond te laten komen, is een pro-actieve
en professionele aanpak van promotie en acquisitie van groot belang.
Daarom is in 2013 een businesscase opgesteld voor de oprichting van
een zelfstandige regionale Promotie en Acquisitie Unit, die inmiddels
concreet vorm heeft gekregen in de vorm van Stichting Deal! Portefeuillehouder Richard Korteland: “Deze zelfstandige unit zal in samenhang
met een verdere professionalisering
van het accountmanagement een
impuls moeten geven aan extra banengroei en economische vitaliteit
in de regio. Uiteindelijk heeft deze
onafhankelijke unit als opdracht
om in 2 jaar tijd minimaal 450 extra
arbeidsplaatsen (van buiten) aan te
trekken binnen de sectoren logistiek en maritiem en hier dus ook
een scherp, onderscheidend profiel
op te ontwikkelen. De Drechtstedengemeenten en ROM-D stellen

gezamenlijk € 500.000,-- per jaar beschikbaar voor 2014 en 2015. Momenteel zijn we de inrichting van de organisatie aan het afronden en de
eerste activiteiten aan het opstarten. Na de zomer zal de unit volledig
operationeel zijn. Voor internationale acquisitie en promotie, business
development en innovatiebevordering neemt de gemeente Dordrecht
voor twee jaar namens de Drechtsteden deel in de ROM Zuidvleugel (
Innovation Quarter), waardoor we vanuit onze regio ook gebruik kunnen maken van de voordelen van dit schaalniveau.”
Ook ten aanzien van de bedrijventerreinen zijn er binnen het programma stappen gemaakt, zegt Korteland. ´De conclusie is echter gerechtvaardigd dat een groot aantal activiteiten, mede door gebrek aan
private en publieke financiering en urgentie, niet of onvoldoende van
de grond zijn gekomen. We hebben er daarom voor gekozen om, op basis van zowel de bovenregionale behoefte aan terreinen op het vlak van
maritiem en logistiek, als de investeringsbereidheid van ondernemers
op de bedrijventerreinen, 5 prioritaire terreinen te selecteren. Door
deze focus kunnen de investeringen in de terreinen in de pas blijven
met andere (concurrerende) regio’s, wat goed is voor de ontwikkeling
van het vestigingsklimaat en het aantal banen.”

Hans Tanis, portefeuillehouder Economisch beleid topsectoren Logistiek en Maritiem

“Investeringen voor de langere termijn, maar zeker
ook concrete resultaten”
Het is niet altijd eenvoudig om een één op één relatie te leggen tussen de inzet van instrumenten vanuit het uitvoeringsprogramma en
resultaten. Veel van de investeringen zijn faciliterend van aard en het
rendement ervan, zal pas over meerdere jaren zichtbaar worden. Toch
zijn er volgens Hans Tanis ook nu, binnen twee jaar al zeer concrete resultaten te noteren. “Vanuit onze positie in de binnenvaart hebben we
in samenspraak met onder meer Rijkswaterstaat, de omgevingsdienst
en TNO een ruimtelijk kader opgesteld op basis waarvan nieuwe initiatieven vanuit de binnenvaart op het gebied van LNG kunnen worden
beoordeeld. Het gaat hier om een relatief nieuwe ontwikkeling vanuit
de sector zelf, inspelend op de verduurzaming van de binnenvaart. Door
het wettelijk kader op orde te brengen kan ons bedrijfsleven innoveren
en concurrerend blijven aan de opkomende economieën.”
“Ook in het kader van de Kennisalliantie Zuid-Holland (inmiddels
onderdeel van Innovation Quarter) hebben we samen met overheden,
bedrijven en kennisinstellingen van Tweede Maasvlakte tot en met
Gorinchem en Werkendam de nodige activiteiten gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de MKB consulent, het innovatie-aanjaagteam, de

succesvolle Maritime Innovation Experience
en TechniekDock en het opnieuw uitgesproken
commitment van alle directeuren en bestuurders van sleutelpartijen in de maritieme sector
in de Zuidvleugel aan de Maritieme Delta.”
Als laatste voorbeeld noemt Tanis de EFRO-subsidie voor Ecoshape als belangrijk wapenfeit.
“Waterbouwkundige constructies zijn bepalend
voor de levensvatbaarheid van onze maatschappij. Maar de waterbouwsector is ook van
essentieel belang voor onze economie. Een sector die landelijk zorgt
voor ruim 10.000 directe banen, en meer dan 14.000 indirecte banen,
waarvan een belangrijk deel in onze regio. De subsidie is onder meer
bedoeld voor het omzetten kennis naar nieuwe “vermarktbare producten” van de Nederlandse waterbouwsector. Met de kennis en tools die
Ecoshape oplevert om projecten sneller en beter uit te kunnen voeren,
versterken we onze internationale concurrentiepositie en houden we
Nederland op de wereldkaart als toonaangevend waterbouwland.”
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Bert van de Burgt, portefeuillehouder Sociale Zaken, onderwijs, arbeidsmarktbeleid

“Kennisinfrastructuur is één van de sleutelfactoren
voor de economische ontwikkeling van de regio”
Het is niet altijd eenvoudig om één op één relatie te leggen tussen de
inzet van instrumenten vanuit het uitvoeringsprogramma en resultaten.
Veel van de investeringen zijn faciliterend van aard en het rendement
ervan, zal pas over meerdere jaren zichtbaar worden. Toch zijn er
volgens Hans Tanis ook nu, binnen twee jaar al zeer concrete resultaten te noteren. “Vanuit onze positie in de binnenvaart hebben we in
samenspraak met onder meer Rijkswaterstaat, de omgevingsdienst en
TNO een ruimtelijk kader opgesteld op basis waarvan nieuwe initiatieven vanuit de binnenvaart op het gebied van LNG kunnen worden
beoordeeld. Het gaat hier om een relatief nieuwe ontwikkeling vanuit
de sector zelf, inspelend op de verduurzaming van de binnenvaart. Door
het wettelijk kader op orde te brengen kan ons bedrijfsleven innoveren
en concurrerend blijven aan de opkomende economieën.”
“Ook in het kader van de Kennisalliantie Zuid-Holland (inmiddels
onderdeel van Innovation Quarter) hebben we samen met overheden,
bedrijven en kennisinstellingen van Tweede Maasvlakte tot en met
Gorinchem en Werkendam de nodige activiteiten gerealiseerd.
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Voorbeelden hiervan zijn de MKB consulent, het innovatie-aanjaagteam, de succesvolle Maritime Innovation Experience en TechniekDock
en het opnieuw uitgesproken commitment van alle directeuren en bestuurders van sleutelpartijen in de maritieme sector in de Zuidvleugel
aan de Maritieme Delta.”
Als laatste voorbeeld noemt Tanis de EFRO-subsidie voor Ecoshape als
belangrijk wapenfeit. “Waterbouwkundige constructies zijn bepalend
voor de levensvatbaarheid van onze maatschappij. Maar de waterbouwsector is ook van essentieel belang voor onze economie. Een
sector die landelijk zorgt voor ruim 10.000 directe banen, en meer dan
14.000 indirecte banen, waarvan een belangrijk deel in onze regio. De
subsidie is onder meer bedoeld voor het omzetten kennis naar nieuwe
“vermarktbare producten” van de Nederlandse waterbouwsector. Met
de kennis en tools die Ecoshape oplevert om projecten sneller en beter
uit te kunnen voeren, versterken we onze internationale concurrentiepositie en houden we Nederland op de wereldkaart als toonaangevend
waterbouwland.”

Uit de crisis? Ja en nee.
“Het hangt ervan af hoe je het definieert, maar op zich is
de crisis voorbij”. Aldus Minister Dijsselbloem in een recent interview met RTL. “We hebben weer economische
groei, het trekt echt aan.” De minister baseert zich daarbij
onder andere op recente gunstige cijfers over de export,
de industriële productie en de bedrijfsinvesteringen. Op
basis daarvan kan voor de eerste drie maanden van dit
jaar, net als voor het laatste kwartaal van vorig jaar, weer
economische groei worden verwacht. Maar hoe zit het
met de arbeidsmarkt? Want daar waren de vooruitzichten nog weinig ﬂorissant. En wat zien we wat dat betreft
in de regio?

Over de werkgelegenheidsontwikkeling in de regio zijn geen recente
cijfers beschikbaar. Wel over het aantal nieuw ingediende vacatures
(figuur 2). Daar zagen we in de laatste conjunctuurnotitie al een forse
toename in het 4e kwartaal van vorig jaar. Die groei zet zich in het 1e
kwartaal van dit jaar met een toename van 9% verder voort. De regio
loopt daarmee redelijk in de pas met het landelijke beeld. Het gaat
hierbij overigens om vacatures ingediend bij Werk.nl. De afgelopen
maanden zien we ook het aantal gewerkte uitzenduren weer toenemen. Het aantal openstaande vacatures neemt na een lange periode
van daling sinds september ook weer toe. Eind maart stonden er 862
vacatures op Werk.nl open, waarvan ruim 60% in technische en industrieberoepen.
Figuur 2 Ingediende en openstaande vacatures Drechtsteden, december 2011 – maart 2014

Na een stijging in januari en februari rapporteert het CBS voor maart
een daling van de werkloze beroepsbevolking met 7.000. Die daling
werd veroorzaakt doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt. Het aantal mensen met betaald werk nam in maart opnieuw
af. Tegelijkertijd nam in maart ook de WW licht af. Over de eerste drie
maanden van 2014 groeide de werkloze beroepsbevolking met 2,4%,
de WW met 3,7%.
De meest recente conjunctuurnotitie van het OCD (4e kwartaal 2013)
rapporteert over heel 2013 een groei van de WW in de Drechtsteden
met 36%. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde van 29%. Net als
landelijk zet de groei zich in 2014 vooralsnog voort: +3,4% in de eerste
drie maanden. Dat is wel heel wat minder dan in het 1e kwartaal van
2013, toen de WW met 15% toenam. Bovendien concentreert de groei
zich vooral in januari. Dat de WW in februari nog maar nauwelijks toenam en in maart zelfs licht daalde, stemt tot optimisme.
Figuur 1 Ontwikkeling WW Drechtsteden en landelijk, december 2011 –
maart 2014

Bron: UWV
Al met al is het beeld gedifferentieerd. Ja, volgens de officiële definitie
zijn we uit de crisis. Zien we dat al terug op de arbeidsmarkt? Nee, zeker nog niet heel overtuigend. Maar, de cijfers over het 1e kwartaal zijn
bemoedigend, zeker die van februari en maart. Dat geeft vertrouwen
voor de toekomst, ook al waren de vooruitzichten tot voor kort nog
weinig florissant. Gelet op de openstaande vraag is en blijft de opgave
daarbij om de match tussen vraag en aanbod te verbeteren.

Kijk voor de meest recente OCD-conjunctuurnotitie (4e kwartaal 2013)
en andere cijfers over economie en arbeidsmarkt op www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl

Frans Winterwerp
Onderzoekscentrum Drechtsteden

Bron: UWV
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Subsidieregeling ‘Oplaadfaciliteiten op eigen terrein bedrijven”

Drechtsteden stimuleren
elektrisch rijden bij bedrijven
Bedrijven in de Drechtsteden kunnen onder voorwaarden
een subsidie aanvragen voor een oplaadpaal voor elektrische wagens op eigen bedrijfsterrein. Dat heeft het
Drechtstedenbestuur besloten in de vergadering van
9 mei 2014.
Met de subsidieregeling willen de Drechtsteden bevorderen dat bedrijven meer gebruik maken van elektrische auto’s. In dat kader is speciaal
voor bedrijven deze subsidieregeling in het leven geroepen. Schoon
elektrisch vervoer is goed voor de luchtkwaliteit.

Regeling
Bedrijven kunnen een bijdrage van 50% krijgen in de kosten voor de
aanleg van een dubbele oplaadvoorziening tot een bedrag van maximaal € 1.000,-. Per bedrijf kan eenmaal een subsidieaanvraag voor een
dubbele oplaadfaciliteit worden gedaan.
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Voorwaarden
Een subsidieaanvraag kan – achteraf - worden ingediend voor dubbele
laadfaciliteiten, die zijn aangelegd in de periode van 1 augustus 2013
tot 30 november 2014. Een belangrijke voorwaarde voor de aanvraag
is dat het bedrijf over één of meer elektrische voertuigen beschikt:
in eigendom of via een leasecontract. De aanvrager moet eigenaar
of erfpachter zijn van de grond waarop de oplaadvoorziening wordt
geplaatst. Als het bedrijfsterrein wordt gehuurd, moet de verhuurder
instemmen met de plaatsing van de laadpaal. De aanvrager verplicht
zich het oplaadpunt minstens één jaar in stand te houden.

Aanvragen
De nadere regels en een aanvraagformulier zijn te vinden op de website
van de Drechtsteden. Subsidieaanvragen kunnen vanaf nu worden
ingediend tot 15 december 2014. Voor dit jaar is maximaal
€ 50.000,- beschikbaar voor de regeling. Aanvragen worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst

Bureau Drechtsteden

Stijgende belangstelling
voor techniek opleidingen
In de afgelopen jaren is regelmatig de noodklok geluid
over de dalende belangstelling voor techniek. Onderzoeken voorspelden voor de komende jaren een gat tussen
in- en uitstroom in de techniek in onze regio van 1:7. Dat
zou een ernstige problematiek voor de economie van onze
regio betekenen. Daarom hebben Werkgevers Drechtsteden en anderen zich sterk gemaakt en activiteiten
gesteund om de aanwas in de techniek te verhogen. Tot
voor kort leken die acties weinig succesvol. Daar lijkt nu
een kentering in te komen.

Het Da Vinci College wil de komende jaren graag samen met het
bedrijfsleven economisch haalbare leerlijnen opzetten. Mechatronica
niveau 3 en 4, die in samenwerking met en op vraag van Metalent is
opgestart, is hiervan een goed voorbeeld. Ook met andere sectoren
werpt de gezamenlijke aanpak zijn vruchten af. Voorbeelden daarvan
zijn er in de bouw, rondom verbrandingsmotoren en motorvoertuigen,
evenals in de werktuigbouw en installatietechniek.
Dankzij het onderwijsconcept in de Duurzaamheidsfabriek en de gezamenlijke investeringen is het voor het onderwijs mogelijk om beter
aan te sluiten bij de vraag van de bedrijven. De professionalisering van
docenten samen met het bedrijfsleven en het gezamenlijk werken aan
innovatie dragen sterk bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid
van het technische beroepsonderwijs.

Peter Vrancken
Er tekent zich een duidelijke stijging af in het aantal nieuwe inschrijvingen voor een technische opleiding op het MBO, vooral op de locatie
Leerpark in Dordrecht. Deze stijging doet zich voor bij alle technische
opleidingen en niveaus.

Voorzitter College van Bestuur ROC Da Vinci

Voor het schooljaar 2011/2 was op deze locatie sprake van ruim 250
inschrijvingen, voor het lopende schooljaar was dit aantal al gestegen tot 326. En de aanmeldingen voor het komende schooljaar laten
opnieuw een forse groei zien. De toenemende belangstelling volgt een
landelijke trend, maar lijkt hoger dan landelijk en is zeker hoger dan
de uitstroom uit de technische opleidingen in het vmbo in de regio.
Er kiezen duidelijk meer mensen voor een technische opleiding in het
MBO dan in het verleden. Naast de doorwerking van de acties uit het
verleden en de ontwikkeling van de economie spelen zeker ook de aantrekkingskracht van de Duurzaamheidsfabriek en het onderwijsconcept
daarin een rol.
De groeiende belangstelling is mooi, maar is geen reden om nu achterover te leunen. Wil de stijgende belangstelling tot succes leiden, dan
brengt dat met zich mee dat werkgevers meer stage en bpv plekken
moeten aanbieden dan nu het geval is. Met name voor de toenemende
groep allochtone MBO studenten in de techniek is dat vooralsnog een
probleem. Ook voor deze studenten moeten er voldoende stageplekken komen. Verder moet de toegenomen belangstelling voor techniek
bestendigd worden in het basisonderwijs en het vmbo. Het Da Vinci
College werkt hier volop aan mee door projecten als TechniekDoc op te
zetten, waarbij leerlingen van basisscholen rondgeleid worden door de
Duurzaamheidsfabriek en direct aan de slag gaan met opdrachten.
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Onderwijsroute ook dit jaar in
Papendrecht en Alblasserdam
Zo’n driehonderd leerlingen van het tweede leerjaar
vmbo hebben donderdag 20 maart bedrijven in Alblasserdam en Papendrecht bezocht. Aan de Onderwijsroute
Papendrecht Alblasserdam 2014 namen 35 bedrijven uit
beide gemeenten deel. In groepjes van tien bezochten de
leerlingen in de ochtend twee verschillende bedrijven.
In het totaal kon er gekozen
worden uit 35 bedrijven, die
onderverdeeld konden worden
in de sectoren ‘Zorg en Welzijn’,
‘Economie’ en ‘Techniek’. Na
afloop gaven de scholieren in
de klas een korte presentatie
en vertelden daarbij wat zij
hadden gezien en gehoord. Het
thema van de Onderwijsroute
was ‘horen, zien en doen’.

Organisatie
De onderwijsroute Papendrecht Alblasserdam 2014 werd georganiseerd in samenwerking met onderwijsinstellingen De Willem de
Zwijger en De Lage Waard, gemeente Alblasserdam, gemeente Papendrecht, Ondernemers Kring Alblasserdam, Ondernemersvereniging
Papendrecht, Konekto en de Rabobank.
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Supersucces
Esther Smit van de gemeente Alblasserdam ging donderdag met de
leerlingen mee bij de bedrijven op bezoek. Zij zei na afloop: “De vmboleerlingen kwamen enorm enthousiast terug en ook de bedrijven waren
erg te spreken over het initiatief. Dit moeten we niet meer laten vallen.
Ik hoop en verwacht dat dit een jaarlijks terugkerend evenement gaat
worden. Het was een supersucces!”

Vervolg
Gerard van Wijngaarden van het bedrijf ETB de Noord Alblasserdam
leidde kinderen rond in het elektrotechnisch bedrijf. “Ik heb hen
verteld over zonne-energie. Verder zijn we langs de monteurs geweest
en heb ik laten zien hoe wij werken. Wij vonden het een bijzonder geslaagd bezoek en hopen op veel leerlingen die voor het prachtige vak
Elektrotechniek kiezen. Wat ons betreft volgend jaar weer.”

Muur kleiner
“De muur tussen onderwijs en ondernemers is weer een stukje kleiner
geworden.

Te veel talent staat
aan de kant
Als je ouder bent dan 50 jaar heeft ‘gewoon’ solliciteren meestal geen resultaat en daarom plaatsen we 50-plussers
‘in de etalage’, zodat werkgevers kunnen zien en beleven welke talenten met kennis, ervaring er op de arbeidsmarkt
beschikbaar zijn.
Arie van den Herik gaat in gesprek met 4 van deze senioren.
De mensen, die om tafel zitten
willen vooral praten over hun
passie voor werken en over de
kansen die zij zien op de arbeidsmarkt. Arie heeft bij Werkgevers
Drechtsteden de portefeuille
Arbeidsmarkt onder zijn hoede en wil niet alleen praten over dit thema,
maar ook mogelijkheden zoeken.
Na een rondje kennismaken, valt het Arie op, dat de deelnemers met
veel enthousiasme praten over het werk, dat ze hebben gedaan. Hoe
komt het dan toch, dat het zo moeilijk is om weer een nieuwe baan te
vinden?
Volgens Rita is het vaak lastig uit te leggen dat je heel breed bent in
opleiding en ervaring. Voor een werkgever hoeft het geen belemmering
te zijn, dat je naast het gevraagde ook andere kennis hebt.
Aldert stelt dat de arbeidsmarkt krap is, vooral de overheid is heel
voorzichtig met nieuwe initiatieven. Weinig banen, veel werkzoekenden. Recent heeft hij een gesprek gehad bij een werkgever, die op één
vacature 160 brieven had ontvangen.
Tineke ziet verandering in het sollicitatieproces ontstaan door een
nieuwe generatie HR managers en medewerkers. Het zijn nu voornamelijk 30-ers, die zeer pragmatisch zijn ingesteld. De oudere generatie
HR managers heeft meer mensenkennis en levenservaring. Die ziet
meer dan een CV. Door verder te vragen ontdek je de kwaliteiten van de
sollicitant.

Onderling worden cursussen en workshops georganiseerd. Er zit veel
talent en ervaring in de stichting. Iedereen kan een rol spelen, expertise wordt gedeeld. Uitgangspunt is: Ga in je eigen kracht zitten. Actief
zijn in de Stichting 50Plus Drechtsteden vergroot je netwerk en dat is
heel belangrijk vindt Tineke.

Stichting 50Plus Drechtsteden ontvangt geen subsidies.
Als de Stichting geld zou hebben, waarvoor zou dat dan gebruikt
worden?
Rita wil een dag gratis bij bedrijven werken en een kleine financiële
bijdrage hiervoor meenemen, omdat zij op zo’n dag tijd vraagt van
medewerkers van dat bedrijf.
Aldert zou zeker graag wat meer financiële armslag voor de stichting
willen, bijvoorbeeld voor het organiseren van ontmoetingstafels. Netwerkbijeenkomsten met het bedrijfsleven en andere relevante partijen.
René stelt een grote Open Sollicitatiedag voor. Ga naar een bedrijventerrein en organiseer daar een laagdrempelig evenement waar werkgevers en werkzoekenden met elkaar kennis kunnen maken. Netwerken
en naar nieuwe ingangen zoeken, dat werkt.
Arie sluit af met de constatering, dat de Stichting 50Plus Drechtsteden veel te bieden heeft. De stichting is aanvullend op de bestaande
organisaties zoals UWV en uitzendbureaus. Het bedrag, dat nodig is
om te professionaliseren en verder te kunnen uitbouwen is niet groot,
maar wel nodig. Return on investment is gemakkelijk te behalen als je
bedenkt, dat een werkgever door een kleine investering goed, ervaren en geschoold personeel kan vinden binnen de deelnemers van de
stichting.

Stichting 50Plus Drechtsteden

Waarom Stichting 50Plus Drechtsteden
Rita heeft profijt van de match met leeftijdsgenoten, die in hetzelfde
schuitje zitten. Aldert vindt het een veilige club, waar herkenning en
erkenning een belangrijke rol speelt. De veilige omgeving is belangrijk,
omdat een ontslagproces veel emoties oproept.

Van links naar rechts: Rita Niland, Aldert Reinink, Tineke Nouwen en René
Botschuijver
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LeerWerkLoket gidst werkgevers door veelzijdige landschap van leren en werken

Aandacht vragen voor minder
zichtbare werkzoekenden
Het is geen nieuwe instantie of dienst. Maar is sinds enige
maanden wel weer nieuw leven ingeblazen: het LeerWerkLoket Drechtsteden. Hier kunnen zowel werkgevers als
opleidings- en werkzoekenden terecht als zij vragen hebben over leren en werken. Het is gericht op de realisatie
van een Leven Lang Leren.
De adviseurs van LeerWerkLoket Drechtsteden, Loud Mommersteeg
en Ricardo Choenni, hebben een missie: zoveel mogelijk werkgevers
informatie, inzicht en advies geven omtrent vragen op het terrein van
Leren en Werken en hen de weg te wijzen naar bestaande voorzieningen. “Wij merken dat bedrijven vaak behoefte hebben aan BBL
leerlingen of stagiaires, maar onvoldoende weten hoe zij aan kandidaten kunnen komen. Wij leggen verbindingen met opleidingen, scholen
en kandidaten. Wij denken met de werkgever mee bij het creëren van
leerwerktrajecten, door ondermeer te helpen bij het vinden van de
juiste kandidaten en te wijzen op beschikbare financiële regelingen”,
stelt Ricardo Choenni.
Loud Mommersteeg: “Grotere bedrijven hebben veelal een afdeling
personeelszaken die het leren en werken regelen. Maar ook voor hen
kunnen wij een toegevoegde waarde hebben door de minder zichtbare
groep werkzoekenden in beeld te brengen. Zoals de groep ‘ouderen’
die vaak een gedegen (werk- en levens)ervaring hebben. En de groep
jongeren, waaronder jongeren zonder een startkwalificatie (mbo niveau 2) die beter met hun handen kunnen werken dan dat het hen lukt
in de schoolbanken te zitten. Maar voor de duidelijkheid: wij gaan voor
de goede invulling van de vacature of stageplek waarbij het financiële
voordeel een aantrekkelijke bijkomstigheid is.”

Toekomstvisie
Gert de Bruijn, eigenaar van GenG Tuinmachines, is enthousiast
over de samenwerking met het LeerWerkLoket. “Ik had stagiaires op
vmbo-niveau, maar zocht naar een ‘rechterhand’. De adviseurs van
het LeerWerkLoket hebben mij toen gewezen op BBL. Ik ben dankzij
hen inmiddels erkend als leerwerkbedrijf door kenniscentrum Kenteq
en binnenkort start mijn ‘rechterhand’. Ik kan mijn kennis en passie
doorgeven aan de volgende generatie, die dankzij mijn inzet een kans
op de arbeidsmarkt krijgt.”
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Foto: Cees Schilthuizen
V.l.n.r. adviseur Ricardo Choenni, werkgever Gert de Bruijn van
GenG Tuinmachines en adviseur Loud Mommersteeg.
De samenwerking gaat nog verder, want Gert wil zijn bedrijf toekomstbestendig maken en laat onderzoeken in welke onlinetechnieken hij
nu moet investeren. “Ik heb een visie, kan deze bij het LeerWerkLoket
neerleggen en samen sparren we over de invulling. Dat werkt prettig.
Hier rolt mogelijk een stageopdracht op hbo-niveau uit.”
Meer weten: www.drechtsteden.lerenenwerken.nl

Gitte Peeters

Het LeerWerkLoket is een samenwerking tussen de Drechtsteden,
UWV Werkbedrijf en ROC Da Vinci College. De partners Werkgevers Drechtsteden, Dordtmij, Tempo-Team, Regio Drechtsteden,
SBB, Metalent en Sociale Dienst Drechtsteden ondersteunen het
LeerWerkLoket actief.

Gezamenlijke economische
agenda in Zwijndrecht in uitvoering!
In februari 2014 is het startsein gegeven voor de uitvoering van het “Economisch Programma 2014-2016”. Dit programma is een co-creatie van de gemeente en het bedrijfsleven van 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 hierin essentiële punten.

Mening ondernemer belangrijk
Een nauwe samenwerking en afstemming met het bedrijfsleven in
Zwijndrecht over het economische programma was natuurlijk een
voorwaarde. De mening van het bedrijfsleven is tenslotte belangrijk: als
ondernemer weet men als geen ander wat er nodig is om goed te kunnen ondernemen en wat men daarbij verwacht van de gemeente.

Onder leiding van een kernteam van vertegenwoordigers van verschillende ondernemersverenigingen is een drietal bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten ontmoetten ondernemers,
onderwijs, politiek en ambtenaren elkaar. Zij spraken met elkaar en
discussieerden over elkaars standpunten en belangen. Dit mondde uit
in het gezamenlijk vaststellen van belangrijke zaken voor de toekomst
van de lokale economie. Tegelijk is benoemd welke activiteiten daarbij
horen.
Natuurlijk is bij het opstellen van het Economisch Programma niet
alleen gebruik gemaakt van de input uit de verschillende bijeenkomsten. Ondernemersvereniging Zwijndrecht en Ondernemersvereniging
Heerjansdamse Hazewinden hebben gezamenlijk aandachtspunten
aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast is het boekje van Werkgevers Drechtsteden “Drechtsteden een
kansrijke regio!” benut.

Verdere samenwerking

werving en selectie | executive search

Het zijn de mensen
die uw organisatie maken

De samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven, onderwijs en politiek eindigt niet bij de opstelling van dit document. Ook de uitvoering
is gezamenlijk, waarbij ondernemers van harte welkom zijn actief te
participeren rond het thema dat de interesse heeft.
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
Meer informatie over het economisch programma en de activiteiten die
daarbij horen, is te vinden op: www.zwijndrecht.nl. Kies in het menu
voor Ondernemen/Economisch programma.

D e ta c h e r i n g

|

i n t e r i M M a n a g e M e n t

Caroline Oster
Beleidsontwikkelaar Economie Gemeente Zwijndrecht

edisonweg 10-214 | 2952 aD alblasserdam
T 078 - 20 00 349 | E info@scopefinance.nl | I www.scopefinance.nl
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Officiële start werkzaamheden
bedrijventerrein Oosteind
Wethouder Richard Korteland gaf vrijdag 28 februari jl.

Verhuizing Waterbushalte

op feestelijke wijze het startsein voor het verder opknap-

Verder verhuist de halte van de Waterbus van de Scheepvaartweg naar
de Rosmolenweg. Later in het jaar starten ook de werkzaamheden aan
deelgebied zuidwest (Geulweg, Rietgorsweg en Scheepvaartweg) van
het bedrijventerrein Oosteind. De totale aanpak kost circa 2,2 miljoen
euro, waarvan provincie Zuid-Holland de helft betaald.

pen van bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht. De
gemeente en de ondernemers hebben nauw samengewerkt aan plannen die de kwaliteit van het terrein verbeteren. Nu gaat de schop de grond in. Bedrijventerrein
Oosteind behoort tot één van de beste bedrijventerreinen
van Nederland.

Beste bedrijventerrein
Wethouder Richard Korteland: “Bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht behoort tot één van de beste bedrijventerrein van Nederland.
Daar zijn we trots op. We willen dat Oosteind een zeer aantrekkelijk
vestigingsklimaat blijft voor bedrijven uit de industriële en maritieme
sector. Daarom hechten we als gemeente veel waarde aan de nauwe
samenwerking met de ondernemers. Samen verbeteren we de kwaliteit
van Oosteind en zorgen we hier voor een nog beter ondernemersklimaat.”

Veiligheid
De gemeente stimuleert ondernemers op Oosteind om ook op hun
eigen grond maatregelen te nemen, waardoor de kwaliteit van het bedrijventerrein toeneemt. Een succesvol voorbeeld van deze aanpak is
de goede samenwerking tussen Boskalis en de gemeente. Het ontwerp
van nieuwbouwontwikkelingen op eigen terrein van
Boskalis is in samenhang
met het ontwerp van de
openbare ruimte gebeurd.

130 bedrijven
Foto: Richard Hoek
Met het verwijderen van een deel vangrail gaven wethouder
Richard Korteland en secretaris Dirk den Otter van Belangenvereniging Oosteind het officiële startsein voor de werkzaamheden
op bedrijventerrein Oosteind.

Betere verkeersdoorstroming
Met de werkzaamheden wordt een belangrijke volgende stap gezet in
het verder verbeteren van bedrijventerrein Oosteind. Nieuwe verharding, groen en een aparte fietsrijstrook hebben de uitstraling van de
openbare ruimte een flinke kwaliteitsslag gegeven. De wegen worden
opgeknapt, het openbaar groen wordt opnieuw aangelegd en de
openbare verlichting wordt vervangen door duurzame LED verlichting.
Het gebied wordt hierdoor straks nog aantrekkelijker, verkeer stroomt
beter door en de parkeersituatie verbetert.
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De revitalisering van
bedrijventerrein Oosteind
is een geslaagd voorbeeld
van samenwerking tussen
de Belangenvereniging Oosteind, de ondernemers op Oosteind, Aquabus BV en de provincie Zuid-Holland, gefaciliteerd door de gemeente
Papendrecht. Bedrijventerrein Oosteind is circa 70 hectare groot en
biedt plaats aan zo’n 130 bedrijven, waaronder Boskalis, Visser & Smit
Hanab, Van de Grijp buizen, Scheepswerf Slob, Pon-Cat, Veth propulsion, Van Sillevoldt rijst, Sonneveld bakkerijproducten en Silvo kruiden
(McCormick).

Zeer geslaagd uniek congres in Papendrecht

Aerospace meets Maritime
Minister Henk Kamp (Economische Zaken) opende 10 maart 2014 in het Apollo Hotel in Papendrecht ‘Aerospace meets
Maritime’, een zeer geslaagd en uniek, industrieel congres, geïnitieerd en georganiseerd door de gemeente Papendrecht. Op het congres ontmoetten luchtvaart en maritiem elkaar – met als thema de uitwisseling van kennis tussen de
sectoren over de toepassing van nieuwe materialen.
Wereldspelers
Multinationals als Fokker en Boskalis hebben in Papendrecht hun
hoofdkantoor, terwijl in de regio Drechtsteden grote namen als IHC en
Damen Shipyards te vinden zijn, aangevuld met tientallen gespecialiseerde MKB-bedrijven uit deze sector. Tot voor kort waren staal en
aluminium de belangrijkste basismaterialen die gebruikt werden in de
scheepsbouw en vliegtuigindustrie. Daar is verandering in gekomen.
Met name binnen de luchtvaart worden steeds vaker nieuwe, lichtere
en sterkere materialen toegepast. Deze kunststoffen, zoals composiet,
maken het mogelijk om veiliger en goedkoper te vliegen. Ook de maritieme sector kijkt met veel belangstelling naar deze nieuwe ontwikkelingen. De gemeente Papendrecht besloot daarom een platform
te realiseren, dat een impuls geeft aan samenwerking tussen deze
industrietakken die wereldwijd een leidende positie innemen. Kern
van de samenwerking is dat innovaties die in de ene sector worden
ontwikkeld, ook in de andere worden toegepast. Op die manier worden
voor deze wereldspelers en hun toeleveranciers in de Drechtsteden
en omgeving nieuwe toepassingen mogelijk. Dat komt de bedrijven
maar ook de regionale economie en arbeidsmarkt ten goede. Door het

Foto: Richard Hoek
Deelnemers aan één van de Challenges.

congres te openen onderstreepte minister Kamp nogmaals het belang
dat het kabinet hecht aan dit regionale initiatief, waarbij de regio op
internationaal niveau meespeelt.

Fascinerende kijk
Op het congres keken bedrijven, deskundigen, leerlingen, studenten en
kennisinstellingen met elkaar naar hun gezamenlijke kansen.

Challenges
Tijdens het middagprogramma werkten deelnemers in de vorm van
zogenoemde ‘challenges’ aan oplossingen voor uitdagingen die het
werken met nieuwe materialen met zich meebrengt. Kostenreductie,
verbindingen tussen nieuwe en slimme materialen en wereldwijde
service waren thema’s die daarbij aan de orde kwamen.
Meer informatie over het congres staat op
www.aerospace-maritime.com.

Foto: Richard Hoek
Sander Steenbrink, manager Development & Survey Boskalis,
geeft vanuit Maritime als eindgebruiker een visie op gewenste
ontwikkelingen.
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Cultuur in de Drechtsteden

Willem II – Kunstkoning

Unieke tentoonstelling in het
Dordrechts Museum
Na ruim 150 jaar brengt het Dordrechts Museum een belangrijk deel
van de bijzondere kunstcollectie van koning Willem II voor één keer bij
elkaar. Schilderijen en tekeningen van over de hele wereld geven een
prachtig beeld van deze unieke en destijds wereldberoemde kunstverzameling. Aangevuld met portretten,
meubels en kostbaarheden uit Willems paleizen en oogverblindende
juwelen van zijn vrouw, de Russische tsarendochter Anna Paulowna,
vertelt de tentoonstelling het kleurrijke levensverhaal van een
opmerkelijke Oranjevorst. Willem II – Kunstkoning is te zien van 5
maart t/m 15 juni.
Voor meer informatie zie: WII-kunstkoning.nl
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Een straatnaambord van de Wijnbrug in uw wijnhandel?
Of de palingstraat in uw vishandel?
Het Nationaal Onderwijsmuseum beheert de grootste onderwijshistorische collectie ter wereld (350.000 objecten).
Aan de Burgemeester de Raadtsingel 97 beschikt het museum straks over ruim 2500 m² aan tentoonstellingsruimten,
de sfeervolle commissarissenkamer, een museumcafé, winkel en ruime tuin met terras.
Via een crowdfundingactie zamelt het Nationaal Onderwijsmuseum op
dit moment geld in om de oorspronkelijke schoorsteen op gebouw De
Holland terug te kunnen plaatsen.
Bedrijven en particulieren kunnen het project ondersteunen met een
vrijwillige bijdrage. Giften zijn fiscaal aftrekbaar omdat het museum
een ANBI-status heeft.
Daarnaast is een investering in de aanschaf van een straatnaambord
mogelijk. De ruim 800 door de gemeente Dordrecht ter beschikking
gestelde straatnaamborden uit de binnenstad worden geveild via
de veilingwebsite www.biedopeenbord.nl. Bedrijven kunnen straatnaamborden uit de Dordtse binnenstad exclusief reserveren voor een
sponsorbedrag van € 500,- per bord. Ook deze bijdragen zijn bestemd
voor het goede doel en daarom fiscaal aftrekbaar.
Tot slot is het mogelijk om uw bedrijf te verbinden aan De Holland
en het Onderwijsmuseum via het zakelijk netwerk van het museum.
Deelname aan de bedrijvenkring van het Onderwijsmuseum geeft u
het voorrecht om de commissarissenkamer in gebouw De Holland te

Een extra zakelijke
rekening openen

gebruiken voor bijeenkomsten of presentaties en deel te nemen aan
netwerkbijeenkomsten.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf, neem dan
contact op met directeur Tijs van Ruiten via
t.vanruiten@onderwijsmuseum.nl of 06 – 34144900.

nog voor
de dag begint.

Met onze online diensten kunt u meer dan u denkt.
Wilt u een extra zakelijke rekening openen? Dat kan heel makkelijk en snel via
rabobank.nl. Net als vele andere bankzaken regelt u 't gewoon op het moment
dat het u uitkomt.

Ga naar rabobank.nl/zelfregelen
Samen sterker
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arbeidsmarkt en onderwijs

passie voor verbinden
van arbeidsmarkt
en onderwijs

Mobiel: 06 51508417
avandenherik@hotmail.com

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

32

Interview

Herman Koekkoek

Bedrijven kunnen het
verschil maken
Het evenementenseizoen is reeds in volle gang en de evenementenkalender voor de zomer is weer goed gevuld voor
Dordrecht en de regio. Evenementenorganisaties, gemeente en bedrijfsleven kunnen door samenwerking het beslag
vormen voor een stad waar het prettig wonen, recreëren, werken en ondernemen is.
Op het terras van Bellevue aan het
Groothoofd ontmoeten we Herman
Koekkoek. “Samen kunnen we het
vestigingsklimaat van Dordrecht en
omgeving versterken”, zo zegt Koekkoek; voorzitter van het Kunstrondje
Dordt en organisator van evenementen als Place d’Ary en de Dordtse
Boekenmarkt. “Iedereen wil ergens
met plezier wonen”, zegt hij en wijst
om zich heen naar de terrassen en
het drierivierenpunt: de samenloop
van de Beneden Merwede, Noord en
de Oude Maas. “Je koopt geen huis
zonder naar de omgeving van het huis
te kijken”. Steden met een goed gevulde evenementenkalender kunnen
voor een groot deel, en vaak indirect, daarmee het omgevingsklimaat
bepalen. “Evenementen zorgen voor een levendige binnenstad en zijn,
naast ter stimulering van toeristisch bezoek, dus ook voor economische
ontwikkeling van vitaal belang” aldus Koekkoek.

Koekkoek is ervan overtuigd dat wanneer een bedrijf zich kan profileren
met cultuur dit positieve invloed heeft op het imago van een bedrijf en
indirect ook op de bedrijfsresultaten. Nu de economie weer langzaam
aantrekt hoopt de evenementenorganisator dat bedrijven weer ruimte
in hun budget, evenals in hun gedachtegang, krijgen om open te staan
voor andere dingen. Niet alleen direct financieel, maar bijvoorbeeld ook
qua overige ondersteuning van een evenement.

Herman Koekkoek, sinds 1975 een trotse Dordtenaar en al vele jaren
een van de evenementenorganisatoren in Dordrecht, kan niet vaak
genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat evenementenorganisatoren, gemeente maar vooral het bedrijfsleven de samenwerking opzoeken. “Er is een wederzijds belang, dat we optimaal moeten benutten,
want een levendige stad is voor een ieder goed”. Dit belang wordt door
gemeente en organisatoren beaamd, maar door bedrijven nog te vaak
onderschat. In tijden van economische crisis, waarin bedrijven mensen
moeten ontslaan, heeft het financieel ondersteunen van evenementen vaak logischerwijs geen prioriteit. “Ten onrechte” zegt Herman
Koekkoek. “Betrokkenheid bij een evenement is naast een investering
ook iets waar een bedrijf zakelijk van kan profiteren. Een belangrijk
deel van de kwaliteit van de samenleving wordt bepaald door cultuur.”

Loes van Gestel

Dordrecht moet kenmerkende evenementen voor de stad, zoals Dordt
in Stoom, Place d’Ary, de Kerstijsbaan, maar bijvoorbeeld ook de Dwars
door Dordtloop missen wanneer bedrijven uit de regio niet achter deze
evenementen zouden staan. “Investeren is nodig voor het creëren
en behouden van een levendige binnenstad”, concludeert Herman
Koekkoek terwijl hij nogmaals een blik werpt op het Groothoofd waar
Place d’Ary deze zomer plaats gaat vinden. “Bedrijven dragen, net als
gemeente en evenementenorganisatoren, daarmee hun steentje bij aan
het zijn van een aantrekkelijke vestigingsplaats. Overheden, betrokken
bedrijven en instellingen in de regio kunnen het verschil maken, zij zijn
in staat om te laten zien dat cultuur er, tegen alle verdrukking in, wel
toe doet!”

Dordrecht Marketing

Ook het verschil maken?
herman.koekkoek@hetnet.nl, 06 43 99 15 61
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AA Lease voorop in
duurzame ontwikkelingen
De leasemarkt is een heel gevarieerde markt met veel nieuwe ontwikkelingen. Misschien wel de belangrijkste ontwikkeling is die op het vlak van duurzaamheid. De leasevloot onderging in de afgelopen jaren een grote verandering met
een significante vermindering van de CO2-uitstoot. Schonere auto’s die minder kilometers maken en minder brandstof
verbruiken. Tel de snelle ontwikkeling van hybride auto’s en de opkomst van volledige elektrische auto’s daarbij op en
het is duidelijk dat er veel gebeurt in de autoleasebranche.
“Maar het gaat verder”, licht Hans de Boer toe. “De vraag naar verduurzaming is enorm toegenomen. Steeds meer klanten zijn zich bewust
van de impact van de mobiliteit van hun onderneming, dit gaat verder
dan alleen de leaseauto’s. Wij zien het als onze taak om mee te denken
over duurzame mobiliteit. Wij adviseren niet alleen over de mogelijkheden tot kostenbesparing, maar denken ook mee over een duurzaam
wagenparkbeheer. Dit kan op tal van manieren”.

een project gestart met de Universiteit van Eindhoven om het brandstofverbruik van auto’s verder te reduceren, hier verwachten we nog
veel van.”

Hans de Boer
Directeur AA Lease

Duurzame oplossingen
Persoonlijk contact en maatwerk zijn wat AA Lease betreft de sleutel
om tot de beste duurzame oplossingen te komen, en welke oplossingen we gebruiken verschilt dus per onderneming. Bijvoorbeeld
een traditioneel groeiende handelsonderneming met slechts enkele
leaseauto’s, hierbij zouden zuinige poolauto’s en mobiliteitskaarten uitermate geschikt zijn. Kijken we naar een groot internationaal
opererend bedrijf dan is goed advies over de autoregeling belangrijk.
Maar ook elektrische auto’s en een berijder beïnvloedingsprogramma
kunnen erg interessant zijn.

Interne duurzaamheid
“Ook de eigen interne duurzaamheid staat voorop” vertelt de Boer. “In
2012 hebben we een duurzaamheidverklaring opgesteld en medio juni
verwachten wij ISO 14001 en CO2 prestatieladder niveau 3 gecertificeerd te zijn. Dan voldoen we volledig aan de wet- en regelgeving
rondom milieumanagement en beheersing van milieurisico’s.”

Toekomst
De toekomst ziet er veelbelovend uit. De autofabrikanten zullen steeds
zuinigere en schonere auto’s op de markt brengen. Daarbij staat de
ontwikkeling van elektrische auto’s ook niet stil. Volkswagen introduceert dit jaar nog de elektrische Golf, weer een stap richting minder
CO2-uitstoot. AA Lease kijkt zelf ook verder, “we passen continu ons
aanbod aan verbeteren onze producten. Daarnaast zijn we vorig jaar
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*NB Dit jaar is AA Lease hoofdsponsor van de Industriedag

Nieuwe directeur van Schouwburg Kunstmin maakt zich op voor heropening

´Wij kunnen bedrijven
letterlijk een podium bieden´
Bij Schouwburg Kunstmin staat momenteel alles in het teken van vernieuwing. Het monumentale pand wordt grondig
gerestaureerd, de schouwburg is niet langer een gemeentelijke instelling maar een stichting en er is een nieuwe directeur in de persoon van Jasper Damsteegt.
Het leggen van verbindingen in de stad en de regio ziet Damsteegt als
een van zijn belangrijkste taken. Zeker ook met het bedrijfsleven. ,,Wij
kunnen bedrijven, letterlijk en figuurlijk, een podium bieden en het
bedrijfsleven kan een waardevolle voorziening voor Dordrecht ondersteunen. We zijn bezig met het opstellen van een gevarieerd loyaliteitsprogramma met interessante tegenprestaties. Daarnaast kunnen
bedrijven, maar ook particulieren, een van de gerestaureerde stoelen in
de Grote Zaal adopteren.’’

Jeugdtheaterschool
Tot aan zijn aantreden bij Kunstmin was Damsteegt directeur/bestuurder van Concordia in Enschede, een instelling voor film, theater, exposities en multidisciplinaire kunstuitingen. In zijn woonplaats Rotterdam
werkte hij onder meer bij Theater Zuidplein en bij poppodia Watt en
Waterfront. Als consulent theater was hij vijf jaar actief bij Theaterinstituut Nederland (TIN). Bovendien was hij tot voor kort als regisseur aan
de jeugdtheaterschool van ToBe.

Kelderfoyer
De restauratie van Kunstmin is intussen in het laatste stadium gekomen. De funderingen zijn volledig hersteld, de toneeltoren is verhoogd,
de zijtonelen zijn verbreed en de hellende toneelvloer is recht gemaakt.
In het oog springend is de nieuwe kelder die onder de Kleine Zaal is
aangebracht. Deze gaat ruimte bieden aan toiletten en de garderobe.
De kelderfoyer vervangt de huidige garderobes in de foyer van de Grote
Zaal. Hierdoor ontstaat daar meer ruimte. Ook het paviljoen (voorheen
theatercafé Sybold) gaat als foyerruimte dienen. Uiteraard worden ook
de theaterfaciliteiten aangepast aan de technische eisen van de 21ste
eeuw.

Koesteren
Bij de restauratie staat eerbied voor het karakteristieke gebouw centraal. Jasper Damsteegt beseft als geen ander dat Kunstmin belangrijk
is voor Dordrecht en de Dordtenaren. ,,Het gebouw is een prachtig
monument waaraan veel mensen herinneringen hebben; het vertelt een
verhaal van lang geleden en dat moeten we koesteren.

Foto: Tom Croes
Jasper Damsteegt op het balkon van de Grote Zaal waar nog volop
wordt gewerkt.

Tegelijk is het een gebouw voor de toekomst waar nieuwe plannen
gerealiseerd worden en mensen samenkomen.´´
Sfeervol avondje uit
In het eerste weekend van november gaat Kunstmin weer open. De
programmering voor het nieuwe theaterseizoen bevat grote namen op
het gebied van cabaret, muziek en toneel, maar ook jong, aanstormend
talent en spannende hedendaagse producties.
Kijk voor meer informatie op www.kunstmin.nl.
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Van Leeuwen Buizen Groep

Meer dan alleen
‘die lichtreclame’
In de Rotterdamse regio is het bedrijf vooral bekend van
de lichtreclame op een ﬂat aan het Kleinpolderplein. De
naam op het dak – ‘Van Leeuwen Buizen Zwijndrecht’
– geeft aan waar het gevestigd is. Bij klanten en leveranciers is de Van Leeuwen Buizen Groep echter bekend
als een wereldwijd opererende handelsonderneming en
specialist in stalen buizen en buistoepassingen.
Dit jaar bestaat het bedrijf negentig jaar. Het hoofdkantoor en de
grootste handelsvestiging zijn vanzelfsprekend in Zwijndrecht,
bakermat van het bedrijf, gevestigd, maar in de loop der jaren heeft
Van Leeuwen een behoorlijke groei doorgemaakt. Het bedrijf heeft
inmiddels een internationaal netwerk van zo’n vijftig grotendeels voorraadhoudende vestigingen in 26 landen in Europa, het Midden-Oosten,
Australië, Azië, en Noord- en Zuid-Amerika.

Overal buizen
Wie er op let ziet overal buizen: in constructies zoals bruggen, bouwkranen en stadions. In vervoersmiddelen zoals auto’s, vrachtwagens
en boten. In meubelen, gebouwen, olieplatforms, zuivelinstallaties,
lantaarnpalen… Van Leeuwen biedt een uitgebreid assortiment aan
stalen buizen en buisproducten, aan alle denkbare sectoren. Aan deze
producten voegt Van Leeuwen waarde toe via diverse diensten en
bewerkingen op maat.

Familiebedrijf
Van Leeuwen is een familiebedrijf. Piet van Leeuwen startte in 1924 in
Zwijndrecht een handel in stalen buizen en ijzer, en bouwde met zijn
ondernemerschap het bedrijf uit tot een uiterst succesvolle organisatie. Inmiddels is Peter Rietberg, kleinzoon van de oprichter, Bestuursvoorzitter van het bedrijf. “Groei is en blijft onze ambitie,” vertelt Peter
Rietberg. “We versterken ons bedrijf door autonome groei, acquisities
en het continu versterken en verbreden van onze productportfolio,
dienstverlening en internationale organisatie. Acquisities doen we
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onder andere daar waar we onze geografische ‘footprint’ willen
vergroten. Zo hebben wij onlangs het Braziliaanse bedrijf Tubexpress,
gespecialiseerd in roestvast en gelegeerd materiaal, overgenomen.

Lokaal
Het bedrijf is één van de grootste werkgevers in de regio, en al ligt de
focus vooral op het internationale vlak, de directe omgeving blijft voor
het bedrijf belangrijk. De maatschappelijke betrokkenheid komt tot
uiting in de steun aan diverse regionale en lokale activiteiten en initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld sport, cultuur en onderwijs.
Veel medewerkers van de Zwijndrechtse vestiging werken er al jaren
en wonen in de directe omgeving, en ook de band met de gepensioneerden is sterk. In november viert het bedrijf het negentigjarig bestaan met diverse festiviteiten voor klanten en relaties, medewerkers
en gepensioneerden.

Peter Rietberg
Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Van Leeuwen Buizen Groep

Markt in beweging!
Op veel plaatsen waar je komt wordt nog wel eens de vraag gesteld: “Het trekt weer aan! Merken jullie daar
ook al iets van?”.Dan moet ik nuchter constateren, en deze vraag beantwoorden met: Er is veel in beweging, en
als je daar bij zit, dan zit je goed! Laat ik vooral eerlijk zijn en een beeld proberen te schetsen wat er werkelijk
speelt, maar waar ook nog kansen liggen om deze te pakken als ondernemer. En om dan dichtbij huis te blijven
en te memoreren over de business waar ik deel van uit mag maken: De Bouw heeft het nog steeds moeilijk en
is er nog niet!
Maar let op de veranderingen in de markt, en speel daar op in met jouw
bedrijf en als ondernemer.
En waar hebben we het dan over? Wat zijn die veranderingen in de
huidige markt momenteel?

dat in dat segment weinig vernieuwing een kans heeft gekregen. Maar
wie echt kijkt hoe het proces verloopt, ziet die veranderingen ook
werkelijk gestalte krijgen. Maar wat momenteel lijkt te ontstaan, is dat
voortgaande prefabricage DE oplossing lijkt te zijn. En waar heb ik het
dan over:

Ik wil er twee uitlichten:
- woningbouw vanuit de CPO gedachte
- voortgaande prefabricage in de bouw

Een woning bouwen in één dag!

Woningbouw vanuit de CPO gedachte:

Dit is natuurlijk een geweldige PR stunt, die de werkelijkheid geen
recht doet. Want dan is mijn vraag: “Hoe lang duurt de afbouw en…..
hoe lang heeft de voorbereiding geduurd?

De tijden dat een projectontwikkelaar grond in eigen beheer heeft en
daar een grootschalig project op gaat realiseren van ca. 50 grondgebonden woningen of meer, lijken achter ons te liggen.
Het zijn momenteel veel meer kleine plukjes woningen van 20, 10 dan
wel zelfs van 5 woningen. En met deze aantallen worden ook nog eens
alle wensen van de toekomstige bewoners meegenomen in de ruwbouw, maar ook zeer zeker in de afbouw. Het is niet meer standaard.
De klant is weer koning. Hij bepaalt weer wat er gebeurd. De huidige
klant is ook veel mondiger geworden. Door de open wereld waarin wij
leven heeft hij ook een aardig beeld wat iets mag kosten. Dit weet hij
dan ook nog eens haarfijn onder de aandacht te brengen bij de ontwikkelaar c.q. de aannemer. Van stopcontact tot aanbouw. En dit fenomeen
heeft zich vertaald in CPO-projecten. Collectief Particulier Ondernemerschap. Particulieren weten elkaar te vinden in een vereniging, en
maken hun eigen Programma van Eisen. Daarmee gaan ze de markt op
richting gemeente voor een stukje grond en richting aannemers voor
een vrijblijvende offerte.
En zij weten zich gesteund door een deskundig adviseur (architect)
voor het behoeden van de mogelijke valkuil(en).

En dan de vraag: wat is de som van de totale kosten? Dat we moeten prefabriceren spreek ik niet tegen. Maar maak en houd het wel
beheersbaar! Er zijn namelijk ook diverse gevallen bekend van o.a.
prefab metselwerk wat geëindigd is in een niet te herstellen probleem.
En waar men beter traditioneel stenen had kunnen stapelen. De bouw
vergt dan ook continu afweging van zaken en beheersbaarheid, om die
kwaliteit te bieden en te garanderen waar de klant om vraagt en recht
op heeft.
Dit was mijn verhaal voor dit moment.
Ik had er ook nog een punt aan kunnen toevoegen dat het lijkt of de
bedrijvenmarkt ook weer iets begint aan te trekken, maar dan wordt
mijn proloog te lang.
Mijn advies is: let op die veranderingen, speel daar op in, en doe het
niet meer als 10 of zelfs 5 jaar geleden.
Veel succes, maar ook zeer zeker doe het met veel plezier!
Met vriendelijke groet,

Bouwen is op die wijze weer een feest!

Voortgaande prefabricage in de bouw:

Jan C. Brand
Directeur Brand BBA bv

De bouw is momenteel behoorlijk aan het veranderen m.b.t. het bouwen, en realiseren van het product. Het krijgt nog weleens het stempel
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Hageman verklapt
het geheim
Tijdens het jaarlijks onderhoud aan de brand-

meldcentrale geeft Hageman Beveiligingen dit

jaar een gastles op de basisscholen in de regio.

En heel belangrijk…naar wie moeten we dan luisteren? Komt de brandweer dan ook? En hoe weet de brandweer dan dat er brand is?
Na het vrijgeven van het geheim van het brandalarm gaan de leerlingen zoeken naar de componenten in hun eigen school. Ze zoeken de
juiste vluchtroute en zien waar de brandmeldcentrale hangt en wat
deze brandmeldcentrale met de binnenkomende alarmen doet.
Afsluitend maken ze door een rookmelder te activeren met testgas zelf
het alarm. Hierop zal dan de ontruiming van de gehele school op gang
komen.
En gelijk de test, of dit dan allemaal volgens het plan netjes verloopt.
Op woensdag 16 april was Monique te gast op de Juliana school in
Dordrecht.
Deze gastles genaamd ‘De geheimen van het brandalarm’ is tot stand
gekomen in samenwerking met de OTIB.
Monique Walraven, accountmanager bij Hageman wil hiermee de
jeugd bekend maken met de techniek. Tijdens het uitvoeren van het
onderhoud aan de beveiligingsinstallatie stelden de leerlingen altijd
veel vragen. Wat bent u aan het doen? Waarom? Hoezo?
Met deze gastles leggen we precies uit wat de monteurs doen, hoe de
installatie werkt en hoe belangrijk het is dat deze elk jaar wordt gecontroleerd. En hoe mooi en verantwoordelijk het is om in de techniek te
mogen werken.
Tijdens deze gastles mogen de leerlingen de componenten, zoals
de handmelders, de rookmelders, de nevenindicatoren en de slowwhoops voelen en eens goed bekijken, en eindelijk ook een keer echt
een handmelder indrukken.
Ook bespreken we het vluchtplan, wat moet je doen als er brand is op
school? Hoe werkt zo’n plan? We kunnen niet allemaal tegelijk door
dezelfde deur naar buiten. En welke verlichting geeft de vluchtroute
aan? En wie doet er dan wat? Wat mag wel, en wat mag niet?

38

De leerlingen van groep 5 waren erg enthousiast en hebben al hun
vragen kunnen stellen die ze hadden. En ze hebben ook zelf kunnen
vertellen wat ze al wisten van het brandalarm. Het was een gezellige
en zeer zeker ook een leerzame bijeenkomst.
We hopen dat de andere basisscholen net zo enthousiast zullen zijn.

ASz is weer ‘Top Employer’
en nu zelfs de beste in de zorg
Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft het
Albert Schweitzer ziekenhuis het predicaat Top
Employer ontvangen. In het segment Care & Cure
(gezondheidszorg) is dit ziekenhuis dit jaar zelfs de
hoogst scorende organisatie in het land. Niet alleen
is het daarmee de grootste werkgever in de regio
Drechtsteden, maar ook een zeer betrouwbare
werkgever, met veel oog voor ‘menselijk kapitaal’.
De predicaten werden onlangs uitgereikt in Amsterdam. Jan Jaap
Ensing, hoofd P&O van het Albert Schweitzer ziekenhuis is trots en tevreden. “Volgens de AD Ziekenhuis Top 100 zijn wij op dit moment het
beste ziekenhuis van Nederland, als Top Employer maken we die status
nu óók waar in onze rol van werkgever.”

Foto: Frederike Roozen-Slieker
Hoofd P&O Jan Jaap Ensing (midden) koestert de nieuwe Top Employer-plaquette, samen met medewerkers van de afdeling P&O.

Gunstige arbeidsvoorwaarden

Ontplooien

De Top Employers-certificering wordt sinds 1991 jaarlijks door het
internationale Top Employers Institute toegekend aan ondernemingen
die de hoogste normen hanteren op het gebied van goed werkgeverschap. Wie zich Top Employer mag noemen, heeft aangetoond veel
aandacht te besteden aan onder meer gunstige primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden, leiderschap, carrièremogelijkheden en organisatiecultuur.

Aernoudt van der Wilk, accountmanager bij Top Employers Institute,
ziet een trend binnen de top van de zorginstellingen: “Ondanks de crisis proberen deze organisaties in te springen op de behoeften van hun
medewerkers. Door zich te richten op goede opleidingen en trainingen
en het zorgvuldig begeleiden van mensen in verandertrajecten, krijgen
medewerkers de kans zich te blijven ontplooien.”

Flexibiliteit
Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft dergelijke verandertrajecten
recent ook meegemaakt. Ensing: “Ook bij ons is de werkgelegenheid
het afgelopen jaar afgenomen. Maar we hebben ons er met succes voor
ingespannen om dat te laten gebeuren zonder gedwongen ontslagen.
We hebben het op een creatieve manier opgelost, met als neveneffect
meer flexibiliteit in de organisatie. Top Employer zijn betekent dat je
ook in lastige tijden tot het uiterste gaat om voor je mensen te zorgen.“

Talenten
Het Albert Schweitzer ziekenhuis draagt het Top Employerschap actief
uit, omdat het een stimulerend effect heeft op (potentiële) medewerkers. Ensing: “Op dit moment laten we mondjesmaat nieuw personeel
toe, maar over enkele jaren zijn goede krachten weer hard nodig. Dan
willen wij de beste talenten aantrekken en daar helpt dit predicaat bij.
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Van As Autoschade
bestaat dit jaar 50 jaar
Dit jaar bestaat Van As Autoschade vijftig jaar. In vijftig
jaar is het bedrijf uitgegroeid tot één van de toonaangevende schadeherstelbedrijven in de regio GrootRotterdam met vestigingen in Dordrecht, Sliedrecht,
Capelle aan den IJssel en Barendrecht.
Van As Autoschade gaat het jubileum samen met haar personeel uitgebreid vieren. Voor haar klanten heeft Van As Autoschade een mooie actie
bedacht, die gedurende het hele jaar zal lopen.
Wanneer particulieren hun auto brengen voor het herstel van een schade,
terwijl er nog een tweede schade aan de auto zit, krijgen zij 50% korting
op de reparatie van deze tweede schade*.
Cock van As sr. begon in april 1964 een eenmanszaak in Bleskensgraaf.
Begin jaren 80 gaat Van As Autoschade verder in Dordrecht, daar waar de
roots liggen van de familie van As. Zoon Cock jr begint in 1987 een autoschadebedrijf in Capelle aan den IJssel. In het jaar 1999 nemen Van As sr
en zijn vrouw afscheid van het bedrijf en komt Van As volledig in handen
van de tweede generatie.
Cock jr weet van Dordrecht en Capelle twee succesvolle bedrijven te
maken en verlangt al snel naar meer expansie. In 2007 krijgt Van As Autoschade een belang in een herstelbedrijf in Sliedrecht en in 2011 wordt de
vestiging in Barendrecht geopend.
Cock van As jr: “Bijzonder trots zijn wij op ons vijftigjarig bestaan. En
dankbaar ook natuurlijk. Dankbaar dat mijn ouders mij de kans hebben
gegeven en trots op onze medewerkers die elke dag weer, met liefde voor
het vak, zorgen dat elke auto weer in topvorm de weg op gaat.
Onze kracht is dat wij altijd boven op de markt zitten. We volgen de marktontwikkelingen en weten waar de behoeften liggen en anticiperen hier
zo veel mogelijk op.”, aldus Cock van As.
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Industriële activiteiten van Cegelec
nu onderdeel van Actemium
Uitbreiding Actemium-netwerk versterkt positie in Nederland
Het netwerk van Actemium wordt in Nederland verder uitgebreid. De uitbreiding komt tot stand door het
toetreden van de industriële activiteiten van Cegelec tot
het Actemium netwerk. Hierdoor bestaat het Actemium
netwerk in Nederland uit 21 samenwerkende business
units, gespecialiseerd in advies, ontwerp, bouw en
onderhoud van industriële productieprocessen.
Ambities Actemium in Nederland
Peter Derks, vertegenwoordiger van het Actemium netwerk in Nederland: ‘Industriële bedrijven worden continu geconfronteerd met nieuwe
uitdagingen. Ze passen hun productie-infrastructuur aan en hebben
nieuwe verwachtingen ten opzichte van hun leveranciers en partners.
Ook Actemium blijft zich ontwikkelen om aan deze veranderende
eisen te blijven voldoen. Met de komst van de Cegelec business units,
versterkt Actemium zich met expertise op het gebied van elektrotechniek, instrumentatie en analysetechniek in de (petro)chemie en olie
& gas. Daarnaast zijn de business units ervaren in het management

van (grote) projecten en waarderen klanten de langjarige expertise op
het gebied van industrieel onderhoud en ‘turn arounds’. Door nu ook
de diensten van Cegelec aan onze klanten te kunnen leveren onder de
naam Actemium versterken we onze positie in Nederland en laten we
zien dat we hét netwerk zijn voor veilige en duurzame oplossingen &
diensten voor de industrie.’

Over Actemium Nederland
Actemium Nederland is een netwerk van samenwerkende business
units voor industriële solutions en services. Met een totaal van ca.
1000 medewerkers en een omzet van 110 miljoen euro richt Actemium
Nederland zich op advies, ontwerp, bouw en onderhoud van industriële
installaties. Met expertise in engineering, automatisering en montage
zijn de business units van Actemium actief in een breed scala aan
marktsegmenten van de industrie. Van chemie tot energie en van food
tot farmacie.
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Visser & Visser viert 25-jarig bestaan
met feestelijk jubileumjaar
In 2009 is Visser & Visser een vestiging gestart in Dordrecht. Vanuit
de vestiging aan de Wilgenbos werken vestigingsleiders Marco Ruit
en Bernard de Vries samen met inmiddels zo’n 40 medewerkers sinds
bijna vijf jaar voor een zeer divers klantenbestand, lokaal, nationaal en
internationaal. Uiteraard ligt de nadruk op de Drechtsteden. Dit uit zich
in betrokkenheid bij allerhande initiatieven in en vanuit de Drechtsteden. Zo worden de ondernemers(verenigingen) in de regio een warm
hart toegedragen.

Ger Visser RA en Steef Visser RA in 1989

Visser & Visser heeft op 1 april 2014 haar 25-jarig jubileum gevierd, met een feestelijk jubileumjaar. In een kwart
eeuw is Visser & Visser uitgegroeid van een plaatselijk
accountantskantoor tot een landelijk actieve adviesgroep
met ruim 200 medewerkers. De rode draad van 25 jaar
Visser & Visser: inspirerend ondernemen, samen met de
ondernemer.
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In 25 jaar tijd is er veel veranderd, maar de rode draad is gebleven. Wat
is de rode draad van Visser & Visser? De VOC-mentaliteit: geen woorden, maar daden en altijd nieuwe kansen zien. Met elkaar samenwerken om het beste voor de klant te bereiken. Kwaliteit leveren, de beste
willen zijn en voorop lopen. De dingen ánders doen! Voor klanten niet
alleen adviseur zijn, maar ook een inspiratiebron. Dat is de rode draad
van 25 jaar Visser & Visser: Inspirerend ondernemerschap!
Het jubileum van Visser & Visser wordt gevierd door middel van een
jubileumjaar met diverse activiteiten. Voor meer informatie over het
jubileumjaar kijkt u op www.visser-visser.nl/25jaar

Zilveren Cradle to Cradle -certificering
voor Dekkers van Gerwen B.V
®

Tijdens de verpakkingsbeurs Empack in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch heeft Michael Braungart, medegrondlegger van het Cradle to Cradle-principe, een zilveren Cradle to Cradle-certificaat uitgereikt aan Dekkers
van Gerwen B.V. met vestigingen in ‘s-Hertogenbosch en Dordrecht voor haar nieuwe Cradle to Cradle-productlijn ‘Infinite Paper Products’. De uitreiking volgde op een keynote van Braungart over milieuvriendelijk
verpakken.

Cradle to Cradle

®

Cradle to Cradle is een gedachtegang die een nieuwe kijk geeft op
duurzaam ontwerpen en produceren. Het achterliggende idee van het
concept is dat afval van het ene product voedsel is voor het andere
product, net zoals in de natuur. Produceren volgens de Cradle to
Cradle-gedachte betekent in basis dat alle restproducten hergebruikt
kunnen worden in een nieuw productieproces of in de natuur. Cradle to
Cradle is dus 100% goed, in plaats van minder schadelijk.

Infinite Paper Products
Infinite Paper Products is een nieuwe lijn drukwerkproducten die
ontworpen zijn en geproduceerd worden volgens de Cradle to Cradlegedachte en die voldoen aan alle eisen van EPEA – de organisatie die
de Cradle to Cradle-gedachte bewaakt en uitdraagt. Infinite Paper
Products bevatten zodoende enkel materialen die Cradle to Cradlegecertificeerd zijn en worden met uiterste zorg geproduceerd volgens de
geldende richtlijnen van EPEA. Voor het hele proces wordt uitsluitend

groene stroom gebruikt. zodat we kunnen garanderen dat we alleen
het beste voor zowel de klant als voor de natuur willen.

Dekkers van Gerwen en slim innoveren
Infinite Paper Products is de volgende slimme innovatie van Dekkers
van Gerwen, die volgt op diensten als Printing on Demand, Variable
Data Printing en het online drukwerkbeheerportal MyDvG. Dekkers van
Gerwen gelooft dat zij haar klanten van dienst kan zijn door te blijven
innoveren met slimme diensten, waarmee zij hun klanten op hun beurt
weer optimaal kunnen bedienen.
Voor meer informatie:
088 - 028 09 02
c2c@dekkersvangerwen.nl
www.dekkersvangerwen.nl
www.infinitepaperproducts.nl
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CINEMA THE MOVIES DORDRECHT
Sinds september 2013 heeft Dordrecht weer een bioscoop. Goede films, mooie ambiance en sfeervolle horeca,
dat zijn de fundamenten van Cinema The Movies Dordrecht. Het complex heeft 4 zalen met totaal 377 stoelen,
een Filmlounge, een grand- café en restaurant Diva’s. Het is gevestigd in een monumentaal 17e-eeuws schoolgebouw in het hart van de binnenstad.
Het filmprogramma heeft 2 kernen: de internationale auteurscinema
en familiefilms. Auteurscinema is een breed palet aan films, waarvan
vooral de regisseur en/of de scenarioschrijver de makers zijn en niet
de marketingdeskundigen. Familiefilms kennen een gevarieerd aanbod
vol plezier voor jong en oud. Wekelijks zijn er nieuwe premières. Een
“special feature” is de Filmlounge, een bioscoopzaal met huiskamersfeer waarin je zelf bepaalt wat er draait.
Het historische pand aan de Nieuwstraat 60-62 en de omgeving van de
Kloostertuin geven een bijzondere sfeer aan de bioscoop. De stijlvolle
inrichting, modern geïnspireerd op het Art d’Eco interieur van onze
meer dan 100-jarige Movies-vestiging in Amsterdam , versterkt dit
nog eens. De renovatie en herbestemming van dit pand is een schoolvoorbeeld van geslaagde publiek-private samenwerking. Gemeente
Dordrecht, Woningstichting Trivire en The Movies hebben een mooie,
krachtige impuls gegeven aan de kwaliteit van de binnenstad.
Het grand-café beneden en restaurant Diva’s op de etage achter de
mooie boogramen maken van een bezoek aan The Movies meer dan
alleen film kijken. Het Filmdiner is een zeer succesvolle combinatie van
lekker eten en film genieten tegen een aantrekkelijke prijs.
Cinema The Movies Dordrecht BV is een culturele onderneming. Zakelijke en maatschappelijke doelstellingen voeden een exploitatie zonder
subsidies. Een deel van het aandelenkapitaal is in handen van een
vereniging van 72 burgers uit Dordrecht/Drechtsteden. Zij verbinden
The Movies nog sterker met de lokale samenleving.
Cinema The Movies Dordrecht is films genieten.
Contactpersoon: Geert ter Steeg
T 078 7200777
E geert@themoviesdordrecht.nl
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NexTecH stimuleert technische
en innovatieve ontwikkeling in de
Drechtsteden door het verstrekken
van subsidies
NexTecH, voorheen Industriefonds maatschappij, in 1918 opgericht
door de familie Stoop van de Dordtse Petroleum maatschappij,
wil een actieve bijdrage leveren aan de technische en innovatieve
ontwikkeling van de regio Drechtsteden. Jaarlijks stelt NexTecH
beurzen ter beschikking voor technische opleidingen op hbo- en
wo-niveau, stages, projecten ten behoeve van kennisuitwisseling
en regiobijeenkomsten. Daarnaast wordt jaarlijks ook een aantal
subsidies aangeboden voor startende ondernemers in de techniek,
bouw, ict en industrie.

Technologische kennis toepassen in de praktijk
Het blijkt effectief te zijn om studenten de opgedane kennis vanuit
de opleiding mee te laten nemen naar een eigen bedrijf om daarmee
de regionale technische en innovatieve ontwikkeling te stimuleren.
Daarnaast neemt de marktgerichtheid binnen de opleidingen
toe en ontstaan nieuwe innovatieve bedrijven die zorgen voor
werkgelegenheid. De regio profiteert dus optimaal van hoogwaardige
technologische kennis die via een opleiding is verkregen, als deze
direct wordt toegepast in een nieuw bedrijf.

Inmiddels is NexTecH voor veel bedrijven van groot belang geweest.
Bijvoorbeeld in het geval van subsidies die beschikbaar worden
gesteld aan startende ondernemers of aan studenten in hun
afstudeerfase. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen
van deze subsidie is dat het product van de nieuwe onderneming
gebaseerd is op technisch innovatieve ideeën. NexTech helpt het
jonge bedrijf het eerste, vaak moeilijke jaar te overbruggen. Dikwijls
bevindt het nieuwe product zich dan nog in een ontwikkelfase en
zijn inkomsten moeilijk te genereren. Met behulp van NexTecH kan
dan naast de technische ontwikkeling ook worden gewerkt aan de
opbouw van de bedrijfsorganisatie. Na het eerste jaar moet het
bedrijf op eigen benen kunnen staan.

Behoefte aan geschoold technisch personeel
Niet alleen van de starterssubsidies, maar ook van de beurzen die ter
beschikking worden gesteld voor opleidingen wordt door organisaties
dankbaar gebruik gemaakt. Veel bedrijven in de regio hebben een
voortdurende behoefte aan hoger opgeleid technisch personeel.
NexTecH helpt deze bedrijven om met hun eigen medewerkers in
deze behoefte te voorzien. Door eigen mensen gespecialiseerde
opleidingen te laten volgen, blijft de kennis binnen het bedrijf en dus
binnen de regio. NexTecH stelt per bedrijf, per kalenderjaar € 10.000,ter beschikking. Op jaarbasis heeft NexTecH € 100.000,- te vergeven.
NexTecH hoopt dat meer bedrijven een beroep zullen
doen. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel en de
toepassingsmogelijkheden voor uw bedrijf, neem dan contact op met
Barbara Keuzenkamp.
NexTecH
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BESTUUR

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

Barbara Keuzenkamp, secretaris
aris

bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl
tsteden.nl

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

Portefeuille

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

Dagelijks bestuur
Externe communicatie

Teun Muller
Barbara Keuzenkamp

Interne communicatie

Barbara Keuzenkamp

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

Financiën

Jacob Klink
Teun Muller / Barbara Keuzenkamp

Arbeidsmarkt en Scholing

Arie van den Herik
André Boer

Economie en Innovatie

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

Bert de Winter
Wico van Helden

Bereikbaarheid en RO

Gert Jongeneel
Jacob Klink

Netwerken en Ledenwerving

Nog in te vullen

Gert Jongeneel, bestuurslid
lid
gjongen
gjongeneel@werkgeversdrechtsteden.nl

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl

Jacob Klink, Penningmeester (interim)
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl
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TEN HOLTER NOORDAM IS
EEN SAMENWERKINGSVERBAND
VAN TEN HOLTER ADVOCATEN
EN NOORDAM ADVOCATEN
MET VESTIGINGEN IN
DORDRECHT EN ROTTERDAM

/ Eén naam
/ twee steden
/ 35 advocaten
www.tenholternoordam.nl
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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.
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COOKS werkt ondermeer voor Autobar Holland, Bolidt Kunststoftoepassing, FrieslandCampina, Endemol Nederland, Hero Benelux, Miele Nederland, Sonneveld, Spa Nederland, UNETO-VNI en Unilever Food Solutions.

