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Eigenaardig
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Als WD zijn we actief in de portefeuille scholing en 
arbeidsmarkt. We hebben altijd gesteld dat in de 
arbeidsmarkt de vraag en het aanbod niet met elkaar in 
evenwicht zijn en dat is iets wat voor een goede markt-
werking ook in de arbeidsmarkt noodzakelijk is. Op 
dit moment hebben we te maken met een toenemend 
aantal werklozen en een relatief groot aantal werkloze 
jongeren. Tegelijkertijd is er nog steeds een niet te 
vervullen vraag op de arbeidsmarkt naar techneuten 
en mensen met een technisch inzicht. Het wordt nu 
steeds duidelijker dat we veel mensen opgeleid hebben 
voor banen die er niet (meer) zijn en er helaas te weinig 
mensen beschikbaar zijn voor de industrietak waar we 
in onze regio als van-ouds sterk in zijn. Dat dit slecht is 
voor de maakindustrie, is duidelijk maar tegelijkertijd is 
dit ook slecht voor onze regio. 

Anderzijds moet ook geconstateerd worden dat afgezien 
van de bouw en daaraan gerelateerde bedrijfstakken, 
het onze regio economisch gezien toch niet zo slecht 
gaat. Welke conclusies kunnen we hieruit trekken? 
Bedrijven hebben de laatste jaren de teruglopende 
economie weten op te vangen door kritisch te zijn naar 
hun arbeidsplaatsen en hebben de luxe waar hier en 
daar sprake van was geëlimineerd. Ze zijn slagvaardiger 
geworden met vaak een kleiner personeelsbestand. 
Dat en de verstoring van de vraag- en aanbodzijde 
van de arbeidsmarkt kan grote gevolgen hebben voor 
de toekomst. Want een beetje aantrekken van de 
economie zal onmiddellijk een aantrekkende vraag 
op de arbeidsmarkt betekenen. En er is al sprake van 
een tekort in specifieke vakken. Het blijkt maar weer 
dat we ook in deze voor het oog mindere periode alert 
moeten blijven op de huidige en toekomstige vraag van 
de arbeidsmarkt. Dit alles is noodzakelijk en tegelij-
kertijd moet de uitstroom van de onderwijssector veel 
meer in evenwicht gebracht worden met de vraag uit de 
arbeidsmarkt. Moeten we meer aandacht geven aan het 
omscholen van het huidige arbeidpotentiaal? 

Is dit misschien een extra uitdaging voor de 
onderwijssector in onze regio? 

Het is goed om te zien dat de politiek inmiddels 
overtuigd raakt van deze uitgangspunten en er ook 
beleid op gaat inzetten. Nu moet alleen de economie 
nog wat aan trekken en als wij er klaar voor zijn, dan 
kunnen we onze regio tot een grotere hoogte brengen.

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

bedrijf? Of wilt u contact met de gemeente? 

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

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

Wij ontmoeten u graag, Gerard Keuzenkamp en Jolanda Poort

Gerard Keuzenkamp  

Gemeente Zwijndrecht
  

G.Keuzenkamp@zwijndrecht.nl 

Tel 078-770 3578 Mob 06-18301312  

 

www.zwijndrecht.nl  

 

Jolanda Poort

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

J.Poort@h-i-ambacht.nl

Tel 078-770 2625  Mob 06-43265586

www.h-i-ambacht.nl  
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Innovatie In 
DordRecht 
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terugblik op Buzz to the Future

Woensdag de 24e april was een inspirerende ‘Buzz to the future’-bijeenkomst over innovatie. De WD had 

deze bijeenkomst samen met de Kamer van Koophandel georganiseerd. In zijn welkomstwoord gaf onze 

voorzitter nogmaals aan hoe jammerlijk het vertrek van de Kamer door de vereniging en haar leden 

gevonden wordt, het gemis is groter dan het overmaken van een bedrag via uw girokaart. 

Gijs van Wulfen, de gastspreker, deelde met ons zijn ervaringen met 

innovatie en het verschil tussen verbeteren, vernieuwen en echt 

innoveren. Er moet voor dat laatste een noodzaak aanwezig zijn, 

anders moet je het niet doen want dan is het een tijdrovend speeltje 

van een team. Verder moet je er als leidinggevende bij betrokken zijn 

en willen ontdekken, kijken en nieuwsgierig zijn. 

Gastheer Derk de Haas van Indumij gaf daarna een perfect voorbeeld 

van innovatie als noodzaak. De auto’s van Dacia, Kia en Renault, de 

hardware dus, kan hij niet veranderen maar wel het bedrijfsmodel. 

Kosten van showrooms in de branche zijn te hoog, dus moet het 

anders. Met een drastische vermindering van het aantal showrooms 

in West-Brabant wist hij daar de winsten te verbeteren en met zijn 

servicestations voor after sales toch dicht bij de klant te blijven. 

Hij vertelde open over het proces en de beslissingen en kreeg het 

afgelopen jaar wel een rugwindje met de verkoop van de 14% Megane. 

Daarna met de vernieuwde BUZZ van Wierks naar Go Connect, een 

onderdeel van gigabedrijf DCC uit Ierland met 10 miljard omzet. Hun 

innovatie is verbetering van hun MVO-gedrag met Prius en ledlampen 

en de verkoop van een Lync4all van Microsoft (een innovatieve 

telefooncentrale, gebaseerd op Microsoft Lync en gehost in de ‘cloud’. 

U kunt er mee telefoneren, chatten, video-vergaderen) als alternatief 

voor dure telefooncentrales voor ondernemingen met 10-50 medewer-

kers en veel flexwerkers. Geen investeringen meer door de klant maar 

maandlasten, vast vloeibaar maken, noemen zij dat. Hun advies aan 

ons bezoekers was: zèlf proberen en met een mooie aanbieding voor 

een trial out verlieten wij hun clean desk pand, onder de indruk van 

hun commerciële aanpak. 

Bij Kemper en Van Twist Diesel B.V. werden wij koninklijk 

ontvangen door Rob van Twist met zijn enthousiaste 

staf, techneuten met passie voor hun vak en product. 

Na de flitsende bedrijfspromo van 90 seconden toonde 

men de in eigen bedrijf ontwikkelde schone gasmotoren, 

opgebouwd uit 93% originele Perkins onderdelen en dus 

wereldwijd te onderhouden. In de schone werkplaats 

worden motoren gereviseerd en op de proefbank getest 

met 1% foutenmarge. Onder de indruk van de niches die 

het bedrijf wereldwijd weet te verkopen gingen wij naar 

buiten. Innovatie uit noodzaak voor milieu en uit toewij-

ding van de vaklieden met hun klanten en techniek. 

Gebruikmaken 
van elkaars 

expertise
Wat een gezellige groep secretaresses kwam er weer 

bij elkaar, zeg! Als sponsor van de goodiebags kon ik de 

laatste twee keer niet deelnemen, maar vandaag was 

ik weer van de partij. Leuk om te merken dat de dames 

elkaar ondertussen steeds beter (her)kennen. De sfeer 

zit er dan ook direct goed in.

Op 18 april jl. werden wij ontvangen bij Yulius voor geestelijke gezond-

heid, ggz instelling, te Hendrik-Ido-Ambacht, waar Ernst Schotting 

de aftrap verzorgde. Aandachtig werden alle dames, die bij elkaar 

best wat rumoer kunnen maken, steeds stiller. Ernst vertelt dan ook 

zo enthousiast over zijn werk, dat we één en al oor zijn. Na een korte 

rondleiding door het prachtige nieuwe gebouw is het tijd voor het di-

ner. We worden verwend met heerlijke salades, vers belegde broodjes 

en soep. Als klapper op de vuurpijl sluiten we af met een kaasplankje 

en daarbij een heerlijke dessertwijn. Dit geeft ons voldoende brand-

stof om weer vol energie deel te nemen aan de workshop van Michel 

Dijkstra en Michael Greven. Beide heren zijn van Smaakmakend en 

geven een kijkje in de keuken van gastvrijheid en etiquette. Het was 

een interactieve sessie waaraan we allemaal ons steentje mochten 

bijdragen. 

Erg alert vond ik de opmerking van Wieske. Zij benadrukte dat we ook 

buiten het SecretaresseNetwerk gebruik kunnen maken van elkaars 

expertise. Dat is een bijkomend voordeel van het opbouwen van dit 

netwerk. We hebben niet alleen gezellige middagen en avonden met 

elkaar, maar kunnen ook echt wat voor elkaar betekenen. Top om te 

zien en te merken dat dit inderdaad tot acties over en weer leidt. Ik 

hoop dat we nog veel voor elkaar mogen betekenen in de toekomst! 

Mellanie Dellaert
Franchise Ondernemer Olympia Uitzendbureau Dordrecht

WD (directie)secretaresse NetwerkBij de Makro vertelde Vincent Lansbergen hoe de dozen-

schuiver vroeger de klant meer als hinderpaal zag tussen 

de palletaanbiedingen. Nu wordt de klant centraal 

gesteld met klantenpanels en persoonlijke benadering 

door de medewerkers. Deze cultuuromslag uit noodzaak 

voor klantbehoud vergt elke dag weer aanpassen van het 

gedrag van personeel in de winkel en hun veranderings-

motto is dan ook: een ‘open mind’ is net zo belangrijk als 

een open parachute. 

Na afloop stopte de BUZZ bij Indumij en konden wij onze 

indrukken van de bedrijven met applaus onderstrepen 

met dank aan de inspirerende gastspreker Gijs van 

Wulfen. 

Arie Jaap Warnaar
Dordtmij B.V.
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Inkoop geeft werkgevers 
uitleg over nieuwe 
Aanbestedingswet 

 Terugblik op bijeenkomst “Op de stoel van de aanbesteder”

Werkgevers uit de Drechtsteden hebben zich dinsdagmiddag 26 maart jl. in de pantry van het gebouw van 

het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) in Dordrecht verdiept in de nieuwe Aanbestedingswet. 

De bijeenkomst was georganiseerd door het team Inkoop van het SCD.

De nieuwe Aanbestedingswet is op 1 april 2013 in werking getreden. De 

nieuwe wet moet een zet in de rug zijn voor het midden- en kleinbedrijf. 

Door de wet wijzigt er het één en ander voor de aanbestedende diensten 

en marktpartijen. Aanbestedende diensten hebben te maken met extra 

verplichtingen en minder beleidsvrijheid. 

Belangrijke verandering
Een belangrijke verandering is dat opdrachten niet meer onnodig mogen 

worden geclusterd. Daardoor maken ook kleinere bedrijven weer meer 

kans op het winnen van een aanbesteding. Verder hoeven alleen onder-

nemers die een aanbesteding winnen nog maar bewijsstukken aan te 

leveren, mogen er nog maar beperkt referenties worden gevraagd en 

mogen alleen in uitzonderlijke omstandigheden omzeteisen worden 

gesteld.  Het was voor de tweede keer in korte tijd dat Werkgevers 

Drechtsteden en team Inkoop bij elkaar kwamen. Bij een eerdere bijeen-

komst bij Ten Holter Advocaten hebben aanbestedingsadvocaat Arjan van 

de Watering en inkoopadviseur Jacqueline Kuling-Bakker van het team 

Inkoop uitleg gegeven over wat er met de komst van de nieuwe wetgeving 

gaat veranderen en wat de gevolgen en kansen zijn voor aanbesteder en 

inschrijver. 

Inzicht in elkaars speelveld
Bij het SCD opende Teun Muller de bijeenkomst namens Werkgevers 

Drechtsteden, waarna Marcel van Bijnen, algemeen directeur 

Drechtsteden, de aanwezigen toesprak. Van Bijnen schetste de ontwikke-

lingen in de Drechtsteden en de ontwikkeling die met inkoop Nieuwe Stijl 

is ingezet in de Drechtsteden om de inkoop te professionaliseren. 

Aansluitend kregen de ondernemers de kans om op de stoel van de 

aanbesteder te gaan zitten. Aan de hand van een casus gingen ze aan de 

slag met het vormgeven van een aanbesteding. Zij konden zich zo inleven 

in de keuzes en dilemma’s waar een aanbestedende dienst in de praktijk 

mee te maken krijgt bij de voorbereiding van een aanbesteding en tijdens 

de aanbestedingsprocedure. 

Martin van Ballegooijen, teamleider Inkoop bij het SCD: 

“Wat daarbij opviel, was dat ondernemers het best lastig 

vonden zich te verplaatsen in de rol van de aanbestedende 

dienst of de inkoopadviseur. Wel hebben ze inzicht kunnen 

krijgen in de keuzes en dilemma’s die zich aan de kant van 

de gemeente voordoen. De voorbereiding en uitvoering van 

aanbestedingen is zeer complex, daar was iedereen het 

over eens.” 

Gert Jongeneel heeft namens Werkgevers Drechtsteden 

het informatieve gedeelte afgesloten, waarna aanwezigen 

onder het genot van een hapje en drankje nog hebben 

nagepraat over het onderwerp aanbesteden en het beleid 

van de Drechtsteden daaromtrent.

Wilko Peenstra
Servicecentrum Drechtsteden

Het WD Café vond ditmaal plaats in het 

havengebied van de historische binnenstad van 

Dordrecht en wel aan de oevers van de Oude 

Maas. We werden hartelijk welkom geheten in 

het Dordts Patriciërshuis. Directeur Laurens 

Gooshouwer stond ons enthousiast op te 

wachten met een prima verzorgd hapje en 

drankje. De opkomst bij dit WD Café was erg 

goed, veel mensen zijn blijkbaar echt geïnteres-

seerd in deze prachtige locatie en vinden het 

prettig om elkaar op zo’n mooie locatie te treffen 

en natuurlijk te netwerken. Ook van de mogelijk-

heid om deel te nemen aan een rondleiding door 

het huis, onder leiding van Laurens Gooshouwer, 

werd gretig gebruik gemaakt. 

WD Café in het 
Dordts 
Patriciërshuis
Een aansprekend moment 
om elkaar te treffen 
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Ook ikzelf heb deze editie van het WD Café, als kersvers lid van 

Werkgevers Drechtsteden, als zeer positief ervaren. Toch weer 

een aantal interessante mensen leren kennen en natuurlijk kennis 

gemaakt met het Dordts Patriciërshuis. De volgende keer ben ik er 

zeker weer bij en als ik u was, zou ik ook zeker een kijkje komen 

nemen bij het volgende WD Café! 

Met vriendelijke groet,

Hans Schippers  
Schaffenburg Office Furniture b.v.

 Terugblik op het WD café 



Na registratie van de gebiedscode is het mobiel parkeren actief. 

In Dordrecht kan sinds 1 mei jl. mobiel betaald worden via de aanbie-

ders van mobiel parkeren, zoals Parkmobile, Park-line, Yellowbrick en 

SMS parking. Dordtenaren, ondernemers en bezoekers van Dordrecht 

die van mobiel parkeren 

gebruik willen maken, 

dienen zich eenmalig aan 

te melden bij één van de 

aanbieders. Het bedrag 

wordt per minuut afgere-

kend op basis van de 

geldende parkeertarieven. 

Mobiel parkeren kan met 

elk type mobiele telefoon. 

Meer informatie vindt 

u op de website van de 

aanbieder(s) van mobiel 

parkeren of kijk op

www.dordrecht.nl/

mobielparkeren.
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Mobiliteitsmanagement Drechtsteden

Slim Werken, 
Slim Reizen 
Drechtsteden 
Tim de Bruin is de mobiliteitsregisseur van de regio Drechtsteden. Hij helpt werkgevers die hun mobiliteits-

beleid willen verbeteren, vernieuwen of verduurzamen. Werkgevers Drechtsteden is via Gert Jongeneel 

betrokken bij de mobiliteitsregisseur.

Motivatie
Volgens Tim de Bruin is het belangrijk dat werkgevers zelf gemotiveerd 

zijn: “Iedere werkgever vindt wel een intrinsieke reden om deel te nemen. 

Die eigen motivatie is belangrijk, anders wordt het trekken aan een dood 

paard. Gelukkig is er motivatie genoeg. Mobiliteit is bijvoorbeeld een grote 

kostenpost voor een werkgever, zeker wanneer leaseauto’s in het spel zijn. 

Daarnaast zijn veel werkgevers bezig met duurzaamheid. Wist je dat de 

CO2-uitstoot van een organisatie tot 80 procent voor rekening komt van 

mobiliteit? Tenslotte is er geen werkgever die een overvol parkeerterrein 

wil, waar medewerkers en vooral bezoekers niet kunnen parkeren.”

In actie
“Ik ben vooral bezig om werkgevers te helpen in actie te komen. Is het 

nodig om eerst een analyse te maken, dan zal ik dat zeker doen. Maar 

wel om zo snel mogelijk iets te bereiken. Een werkgever kan namelijk veel 

doen: een promotiecampagne om meer medewerkers op de fi ets te krij-

gen, thuiswerken mogelijk maken waardoor zij de fi les kunnen ontlopen 

of met ‘probeerkaartjes’ het openbaar vervoer eens uitproberen. Het kan 

allemaal, is niet moeilijk en levert resultaat. Geef medewerkers bij wijze 

van proef een E-bike mee. De ervaring leert dat bijna 50 procent van de 

deelnemers daarna blijft fi etsen.” 

Samenwerking
Naast wat werkgevers zelf kunnen doen, is er ook ruimte voor samen-

werking: “Veel bedrijventerreinen in de regio zijn slecht bereikbaar met 

openbaar vervoer. Is er behoefte aan openbaar vervoer? Kijk dan eens 

samen met werkgevers en overheid of we aanvullend vervoer kunnen 

organiseren. Door samen te werken, maken werkgevers vol-

doende massa om daadwerkelijk iets te realiseren. Er zijn 

al voldoende goede voorbeelden in de rest van Nederland 

waar dit is gelukt. Voorwaarde is wel dat werkgevers het zelf 

willen en bereid zijn er energie in te steken.” 

Contact
Slim Werken Slim Reizen Drechtsteden is een initiatief van 

Drechtsteden, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en 

provincie Zuid-Holland met steun vanuit het bedrijfsleven 

waaronder Werkgevers Drechtsteden. Dankzij hun inzet is 

ondersteuning van de mobiliteitsregisseur voor werkgevers 

in de regio Drechtsteden kosteloos. De komende periode 

zal Tim de Bruin contact opnemen met werkgevers om te 

horen of zij aan de slag willen. Wilt u nu al contact met de 

mobiliteitsregisseur? Bel of mail dan voor een afspraak met 

Tim de Bruin

06 - 46744529 

tim.debruin@enmorgen.nl 

Tim de Bruin

Sinds 1 mei mobiel parkeren in Dordrecht
Sinds 1 mei kan iedereen met een mobiele 

telefoon mobiel per minuut parkeren in de 

gemeente Dordrecht. Wethouder Jasper Mos 

(verkeer): “Dordrecht wil een gastvrije stad zijn 

en daar hoort, naast voldoende parkeerplekken, 

een klantvriendelijk betaalsysteem bij. 

Betalen per minuut via je mobiele telefoon 

is dat bij uitstek.”

Mobiel parkeren is een snelle, veilige en makkelijke manier 

om parkeergeld te betalen. Het verschuldigde bedrag wordt 

per minuut afgerekend. Mobiel parkeren in Dordrecht geldt 

voor alle parkeerplaatsen en parkeerterreinen in de stad 

waar parkeerautomaten staan. Mobiel parkeren geldt niet 

in de parkeergarages. Gebruikers dienen de 4-cijferige 

gebiedscode (aangegeven op de parkeerautomaat en de 

parkeerborden) door te geven via een Parkeer App op een 

smartphone, door te bellen of via sms. 

Mobiel parkeren is 
betalen per minuut 

Vanaf 1 mei 2013 kan in de gemeente Dordrecht 
iedereen met een mobiele telefoon parkeergeld betalen.

Mobiel parkeren (via een app, sms of door te bellen) kan 
op alle parkeerplaatsen en parkeerterreinen waar een 
parkeerautomaat staat. Alleen de werkelijk geparkeerde 
minuten worden (achteraf) afgerekend!

Kijk voor meer informatie over mobiel parkeren, 
de aanbieders en de parkeerkosten op 
www.dordrecht.nl/mobielparkeren

Mobiel parkeren is een snelle, 
veilige en makkelijke manier om 
parkeergeld te betalen via een 
mobiele telefoon.

passie voor verbinden 
van arbeidsmarkt 
en onderwijs

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

Arie van den Herik
arbeidsmarkt en onderwijs

Mobiel:  06 51508417     
avandenherik@hotmail.com



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

Dat is cashmanagement anno nu.

ALTIJD EN OVERAL CONTROLE 
OVER UW GELDSTROMEN

Available on the

NexTecH stimuleert technische en innovatieve 
ontwikkeling in de Drechtsteden door het 
verstrekken van subsidies. 

Ondernemers sla uw slag

Behoefte aan geschoold 
technisch personeel
Niet alleen van de startersubsidies, maar ook van de 

beurzen die ter beschikking worden gesteld voor oplei-

dingen 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 gespecia-

liseerde opleidingen te laten volgen, blijft de kennis 

binnen het bedrijf en dus binnen de regio. 

NexTecH stelt per bedrijf, per kalenderjaar € 10.000,00 

ter beschikking. 

NexTecH hoopt dat meer bedrijven een beroep op 

hen zullen doen. Heeft u vragen naar aanleiding 

van dit artikel en de toepassingsmogelijkheden 

voor uw bedrijf, neem dan contact op met Barbara 

Keuzenkamp, telefooon: 078- 6390020

NexTecH
info@bkcs.nl
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Subsidieverstrekking 

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 afstu-

deerfase. 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. 

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 werkge-

legenheid. De regio profiteert dus optimaal van hoogwaardige 

technologische kennis die via een opleiding is verkregen, als deze 

direct wordt toegepast in een nieuw bedrijf. 

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. 

OP ZOEK NAAR
FINANCIËLE
MIDDELEN?

i n ves t ee r t  i n  i nnova t i e

www.nextech-innovatie.nl

NexTech investeert in de technologische
en innovatieve ontwikkeling van

de regio Zuid-Holland Zuid.

Per bedrijf
tot €10.000 
voor kennis-
ontwikkeling in 
uw bedrijf

Per techno-
starter tot 
€ 10.000  
als beginkapitaal



”“Regionaal portefeuillehouder Bert van de Burgt:

12

Techniekdock

Proeven van techniek in 
de Duurzaamheidsfabriek
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De Lange en zijn collega’s binnen het programma Arbeidsmarkt zijn 

de drijvende krachten achter TechniekDock, een programma in de 

Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht dat leerlingen van de groepen 

7 en 8 van basisscholen en de onderbouw van het vmbo uit de 

Drechtsteden van dichtbij laat kennismaken met de (maritieme) 

techniek. In twee uur tijd trekken de leerlingen in groepjes door de 

Duurzaamheidsfabriek en ontdekken hoe spannend en veelzijdig 

techniek is. Zo gaan ze aan de slag met een luchtdrukpistool, doen 

ze een quiz waarbij het er om gaat gereedschappen - zoals een 

ontstopper en een waterpomptang - van hun goede naam te voorzien 

en sturen ze met een computer een lasersnijder aan. 

Techniekpact
Op donderdag 28 maart jl. werd het startsein voor TechniekDock 

gegeven door onder andere drs. Paul de Krom, trekker van 

Techniekpact. Dit pact tussen kabinet, werkgevers, het onderwijs en 

de werknemersorganisaties moet de aansluiting van het onderwijs 

op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het 

tekort aan technisch personeel terugdringen. TechniekDock sluit 

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

duidelijk in een behoefte. “Binnen anderhalve dag 

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

informeren over de mogelijkheden die de maritieme 

techniek biedt.”

Nachtwacht
De in de Drechtsteden zo goed vertegenwoordigde 

maritieme sector is door het Rijk aangewezen als 

topsector. “Voor bedrijven betekent dit een kans om 

hun positie te verstevigen en verder te groeien. Goed 

gekwalificeerd personeel is daarbij een voorwaarde. 

Daarom vinden wij het heel belangrijk om kinderen al 

jong in aanraking te brengen met techniek. Wij willen 

hen, en ook hun ouders, ervan bewust maken dat kiezen 

voor techniek een mooie carrière tot gevolg kan hebben. 

En jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan. Zoals het 

Rijksmuseum ernaar streeft dat alle jongeren voor hun 

achttiende jaar de Nachtwacht hebben gezien, zo willen 

wij alle jongeren in deze regio in elk geval één keer met 

techniek in aanraking brengen”, legt De Lange uit. 

Zuidvleugel
Om de jeugd enthousiast te maken voor techniek, 

dachten de betrokkenen bij het programma 

Arbeidsmarkt aanvankelijk aan een manifestatie. Al 

brainstormend met bedrijven uit de sector, het onderwijs 

en de mensen achter de Duurzaamheidsfabriek, kwam 

TechniekDock tot leven. “Het is groter geworden dan 

we gedacht hadden en we hebben nog meer plannen”, 

aldus een enthousiaste De Lange. “De ervaring die 

leerlingen opdoen tijdens TechniekDock willen we gaan 

inbedden in een breder programma. We denken daarbij 

aan gastlessen door mensen uit het bedrijfsleven, een 

bezoek aan een havengerelateerd bedrijf in de regio 

en een bezoek aan het Educatief Informatiecentrum 

(EIC) Mainport Rotterdam in Rozenburg. Op 24 mei jl. 

tekenden het Havenbedrijf, Werkgevers Drechtsteden, 

het EIC en de gemeente Dordrecht een overeenkomst 

waarmee ze verklaren dat ze dit randprogramma 

mogelijk willen maken. Ook is het de bedoeling om 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

TechniekDock willen adopteren.” 

Vast onderdeel
Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

Duurzaamheidsfabriek is ondermeer in het leven 

geroepen om de verbinding te leggen tussen het 

onderwijs en het bedrijfsleven. Met TechniekDock wordt deze 

doelstelling prachtig waargemaakt. Bedrijven uit de regio hebben 

veel materialen geleverd, onder meer voor de doe-activiteiten. Zo zijn 

zij duidelijk vertegenwoordigd en kunnen ze de aandacht op zichzelf 

vestigen. En voor scholen is TechniekDock een prima manier om 

invulling te geven aan hun opdracht om aandacht te besteden aan 

techniek.” 

Jantien de Jongste

Een mooie carrière in de techniek is niet alleen weggelegd voor techneuten pur-sang. “Binnen de sector 

techniek kun je heel veel kanten op en uiteindelijk is er bijna niemand die echt twee linkerhanden heeft”, 

zegt Marco de Lange, programmamanager arbeidsmarkt binnen het regionaal programma Economie en 

Arbeidsmarktbeleid. 

De Dordtse wethouder Bert van de Burgt beheert binnen het 

Drechtstedenbestuur de portefeuille sociale zaken, onderwijs 

en arbeidsmarktbeleid. “Vanuit het Regionaal Programma 

Arbeidsmarktbeleid hebben wij de laatste maanden veel energie 

gestoken in de bestrijding van jeugdwerkloosheid”, zegt hij. “De 

beste kansen voor jongeren om een baan te vinden liggen in de 

techniek. Helaas wordt er steeds minder gekozen voor een techni-

sche opleiding. In onze regio liggen er echter veel kansen voor 

jongeren in de maritieme maakindustrie. Ik ben dan ook erg blij met 

TechniekDock, een interactieve manier om zowel jongens als meisjes 

kennis te laten maken met techniek.”

“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”

Waterpomptang
De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

moeten bij elk stuk gereedschap de goede naam zoeken. 

De waterpomptang, de nijptang en de combinatietang 

lijken ineens verdacht veel op elkaar. Het volgende 

onderdeel is het monteren van flenzen, de platte 

uiteinden van een buis. Twee buizen kunnen aan elkaar 

worden gemonteerd door de flenzen te verbinden. De 

bouten en moeren worden vastgedraaid met behulp 

van een luchtdrukpistool. Sommige meisjes aarzelen, 

maar Kirsten gaat voortvarend aan de slag. “Ik timmer 

thuis ook wel eens iets in elkaar”, klinkt het stoer. In de 

Leonardo Experience maken de 3D-printer en de laser-

snijder indruk. De laser brandt een door de meisjes ingetypte tekst op 

een houten sleutelhanger: een tastbare herinnering aan hun bezoek 

aan de Duurzaamheidsfabriek. 

Slimheid en inzicht
Zoals het alle bezoekende leerlingen vergaat, zijn de kinderen van De 

Sterrekijker na afloop enthousiast over alles wat ze hebben gezien en 

meegemaakt. “Het algemene beeld van techniek is toch nog steeds 

mannen in overalls met vieze steeksleutels in hun handen”, aldus Else 

Boutkan. “Hier zien leerlingen dat techniek alles te maken heeft met 

slimheid en inzicht. Vooral voor meisjes is het goed om dat te ervaren. 

En de Duurzaamheidsfabriek blijkt een stimulerende omgeving te 

zijn. Kinderen vragen of ze op zaterdag mogen terugkomen met hun 

broertje of zusje en hun vader en moeder. Dat zegt natuurlijk wel iets.”

De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en 

Shanna hebben het samen snel voor elkaar. “Met de tekening erbij is het niet zo moeilijk”, zeggen 

de meisjes schouderophalend. 
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“Veel kansen voor jongeren in de maritieme maakindustrie”

de Duurzaamheidsfabriekde Duurzaamheidsfabriekde Duurzaamheidsfabriekde Duurzaamheidsfabriek
Een mooie carrière in de techniek is niet alleen weggelegd voor techneuten pur-sang. “Binnen de sector 

techniek kun je heel veel kanten op en uiteindelijk is er bijna niemand die echt twee linkerhanden heeft”, 

zegt Marco de Lange, programmamanager arbeidsmarkt binnen het regionaal programma Economie en 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

de Duurzaamheidsfabriek
Een mooie carrière in de techniek is niet alleen weggelegd voor techneuten pur-sang. “Binnen de sector 

techniek kun je heel veel kanten op en uiteindelijk is er bijna niemand die echt twee linkerhanden heeft”, 

de Duurzaamheidsfabriek
Een mooie carrière in de techniek is niet alleen weggelegd voor techneuten pur-sang. “Binnen de sector 

techniek kun je heel veel kanten op en uiteindelijk is er bijna niemand die echt twee linkerhanden heeft”, 

de Duurzaamheidsfabriek

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

Een mooie carrière in de techniek is niet alleen weggelegd voor techneuten pur-sang. “Binnen de sector 

techniek kun je heel veel kanten op en uiteindelijk is er bijna niemand die echt twee linkerhanden heeft”, 

zegt Marco de Lange, programmamanager arbeidsmarkt binnen het regionaal programma Economie en 

de Duurzaamheidsfabriek

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

duidelijk in een behoefte. “Binnen anderhalve dag 

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

informeren over de mogelijkheden die de maritieme 

Een mooie carrière in de techniek is niet alleen weggelegd voor techneuten pur-sang. “Binnen de sector 

techniek kun je heel veel kanten op en uiteindelijk is er bijna niemand die echt twee linkerhanden heeft”, 

zegt Marco de Lange, programmamanager arbeidsmarkt binnen het regionaal programma Economie en 

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

de Duurzaamheidsfabriek
Een mooie carrière in de techniek is niet alleen weggelegd voor techneuten pur-sang. “Binnen de sector 

techniek kun je heel veel kanten op en uiteindelijk is er bijna niemand die echt twee linkerhanden heeft”, 

zegt Marco de Lange, programmamanager arbeidsmarkt binnen het regionaal programma Economie en 

de Duurzaamheidsfabriek
Een mooie carrière in de techniek is niet alleen weggelegd voor techneuten pur-sang. “Binnen de sector 

techniek kun je heel veel kanten op en uiteindelijk is er bijna niemand die echt twee linkerhanden heeft”, 

zegt Marco de Lange, programmamanager arbeidsmarkt binnen het regionaal programma Economie en 

de Duurzaamheidsfabriek

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

de Duurzaamheidsfabriek

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

duidelijk in een behoefte. “Binnen anderhalve dag 

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

Een mooie carrière in de techniek is niet alleen weggelegd voor techneuten pur-sang. “Binnen de sector 

techniek kun je heel veel kanten op en uiteindelijk is er bijna niemand die echt twee linkerhanden heeft”, 

zegt Marco de Lange, programmamanager arbeidsmarkt binnen het regionaal programma Economie en 

de Duurzaamheidsfabriek

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

duidelijk in een behoefte. “Binnen anderhalve dag 

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

Een mooie carrière in de techniek is niet alleen weggelegd voor techneuten pur-sang. “Binnen de sector 

techniek kun je heel veel kanten op en uiteindelijk is er bijna niemand die echt twee linkerhanden heeft”, 

zegt Marco de Lange, programmamanager arbeidsmarkt binnen het regionaal programma Economie en 

de Duurzaamheidsfabriek

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

duidelijk in een behoefte. “Binnen anderhalve dag 

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

Een mooie carrière in de techniek is niet alleen weggelegd voor techneuten pur-sang. “Binnen de sector 

techniek kun je heel veel kanten op en uiteindelijk is er bijna niemand die echt twee linkerhanden heeft”, 

zegt Marco de Lange, programmamanager arbeidsmarkt binnen het regionaal programma Economie en 

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

duidelijk in een behoefte. “Binnen anderhalve dag 

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

Een mooie carrière in de techniek is niet alleen weggelegd voor techneuten pur-sang. “Binnen de sector 

techniek kun je heel veel kanten op en uiteindelijk is er bijna niemand die echt twee linkerhanden heeft”, 

zegt Marco de Lange, programmamanager arbeidsmarkt binnen het regionaal programma Economie en 

Een mooie carrière in de techniek is niet alleen weggelegd voor techneuten pur-sang. “Binnen de sector 

techniek kun je heel veel kanten op en uiteindelijk is er bijna niemand die echt twee linkerhanden heeft”, 

zegt Marco de Lange, programmamanager arbeidsmarkt binnen het regionaal programma Economie en 

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

duidelijk in een behoefte. “Binnen anderhalve dag 

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

Een mooie carrière in de techniek is niet alleen weggelegd voor techneuten pur-sang. “Binnen de sector 

techniek kun je heel veel kanten op en uiteindelijk is er bijna niemand die echt twee linkerhanden heeft”, 

zegt Marco de Lange, programmamanager arbeidsmarkt binnen het regionaal programma Economie en 

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

duidelijk in een behoefte. “Binnen anderhalve dag 

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

informeren over de mogelijkheden die de maritieme 

De in de Drechtsteden zo goed vertegenwoordigde 

maritieme sector is door het Rijk aangewezen als 

topsector. “Voor bedrijven betekent dit een kans om 

hun positie te verstevigen en verder te groeien. Goed 

gekwalificeerd personeel is daarbij een voorwaarde. 

Daarom vinden wij het heel belangrijk om kinderen al 

jong in aanraking te brengen met techniek. Wij willen 

hen, en ook hun ouders, ervan bewust maken dat kiezen 

voor techniek een mooie carrière tot gevolg kan hebben. 

En jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan. Zoals het 

Rijksmuseum ernaar streeft dat alle jongeren voor hun 

achttiende jaar de Nachtwacht hebben gezien, zo willen 

wij alle jongeren in deze regio in elk geval één keer met 

techniek in aanraking brengen”, legt De Lange uit. 

Om de jeugd enthousiast te maken voor techniek, 

dachten de betrokkenen bij het programma 

techniek kun je heel veel kanten op en uiteindelijk is er bijna niemand die echt twee linkerhanden heeft”, 

zegt Marco de Lange, programmamanager arbeidsmarkt binnen het regionaal programma Economie en 

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

duidelijk in een behoefte. “Binnen anderhalve dag 

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

informeren over de mogelijkheden die de maritieme 

De in de Drechtsteden zo goed vertegenwoordigde 

maritieme sector is door het Rijk aangewezen als 

topsector. “Voor bedrijven betekent dit een kans om 

hun positie te verstevigen en verder te groeien. Goed 

gekwalificeerd personeel is daarbij een voorwaarde. 

Daarom vinden wij het heel belangrijk om kinderen al 

jong in aanraking te brengen met techniek. Wij willen 

hen, en ook hun ouders, ervan bewust maken dat kiezen 

voor techniek een mooie carrière tot gevolg kan hebben. 

En jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan. Zoals het 

Rijksmuseum ernaar streeft dat alle jongeren voor hun 

achttiende jaar de Nachtwacht hebben gezien, zo willen 

wij alle jongeren in deze regio in elk geval één keer met 

techniek in aanraking brengen”, legt De Lange uit. 

Om de jeugd enthousiast te maken voor techniek, 

dachten de betrokkenen bij het programma 

techniek kun je heel veel kanten op en uiteindelijk is er bijna niemand die echt twee linkerhanden heeft”, 

zegt Marco de Lange, programmamanager arbeidsmarkt binnen het regionaal programma Economie en 

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

duidelijk in een behoefte. “Binnen anderhalve dag 

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

informeren over de mogelijkheden die de maritieme 

De in de Drechtsteden zo goed vertegenwoordigde 

maritieme sector is door het Rijk aangewezen als 

topsector. “Voor bedrijven betekent dit een kans om 

hun positie te verstevigen en verder te groeien. Goed 

gekwalificeerd personeel is daarbij een voorwaarde. 

Daarom vinden wij het heel belangrijk om kinderen al 

jong in aanraking te brengen met techniek. Wij willen 

hen, en ook hun ouders, ervan bewust maken dat kiezen 

voor techniek een mooie carrière tot gevolg kan hebben. 

En jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan. Zoals het 

Rijksmuseum ernaar streeft dat alle jongeren voor hun 

achttiende jaar de Nachtwacht hebben gezien, zo willen 

wij alle jongeren in deze regio in elk geval één keer met 

techniek in aanraking brengen”, legt De Lange uit. 

Om de jeugd enthousiast te maken voor techniek, 

zegt Marco de Lange, programmamanager arbeidsmarkt binnen het regionaal programma Economie en 

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

duidelijk in een behoefte. “Binnen anderhalve dag 

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

informeren over de mogelijkheden die de maritieme 

De in de Drechtsteden zo goed vertegenwoordigde 

maritieme sector is door het Rijk aangewezen als 

topsector. “Voor bedrijven betekent dit een kans om 

hun positie te verstevigen en verder te groeien. Goed 

gekwalificeerd personeel is daarbij een voorwaarde. 

Daarom vinden wij het heel belangrijk om kinderen al 

jong in aanraking te brengen met techniek. Wij willen 

hen, en ook hun ouders, ervan bewust maken dat kiezen 

voor techniek een mooie carrière tot gevolg kan hebben. 

En jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan. Zoals het 

Rijksmuseum ernaar streeft dat alle jongeren voor hun 

achttiende jaar de Nachtwacht hebben gezien, zo willen 

wij alle jongeren in deze regio in elk geval één keer met 

techniek in aanraking brengen”, legt De Lange uit. 

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

duidelijk in een behoefte. “Binnen anderhalve dag 

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

informeren over de mogelijkheden die de maritieme 

De in de Drechtsteden zo goed vertegenwoordigde 

maritieme sector is door het Rijk aangewezen als 

topsector. “Voor bedrijven betekent dit een kans om 

hun positie te verstevigen en verder te groeien. Goed 

gekwalificeerd personeel is daarbij een voorwaarde. 

Daarom vinden wij het heel belangrijk om kinderen al 

jong in aanraking te brengen met techniek. Wij willen 

hen, en ook hun ouders, ervan bewust maken dat kiezen 

voor techniek een mooie carrière tot gevolg kan hebben. 

En jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan. Zoals het 

Rijksmuseum ernaar streeft dat alle jongeren voor hun 

achttiende jaar de Nachtwacht hebben gezien, zo willen 

wij alle jongeren in deze regio in elk geval één keer met 

techniek in aanraking brengen”, legt De Lange uit. 

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

duidelijk in een behoefte. “Binnen anderhalve dag 

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

naadloos op deze doelstelling aan en voorziet bovendien 

duidelijk in een behoefte. “Binnen anderhalve dag 

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

informeren over de mogelijkheden die de maritieme 

techniek biedt.”

Nachtwacht
De in de Drechtsteden zo goed vertegenwoordigde 

maritieme sector is door het Rijk aangewezen als 

duidelijk in een behoefte. “Binnen anderhalve dag 

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

informeren over de mogelijkheden die de maritieme 

techniek biedt.”

Nachtwacht

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

informeren over de mogelijkheden die de maritieme 

techniek biedt.”

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

informeren over de mogelijkheden die de maritieme 

techniek biedt.”

hadden 1.100 leerlingen zich ingeschreven”, aldus De 

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

informeren over de mogelijkheden die de maritieme 

techniek biedt.”

Lange. “Tot eind juni zullen in totaal 2.600 leerlingen 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

de route lopen. Aan het einde van de rit nodigen we ook 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders 

hun ouders uit in de Duurzaamheidsfabriek. Als kinderen 

een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders een vervolgopleiding moeten kiezen, hebben hun ouders 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

informeren over de mogelijkheden die de maritieme 

De in de Drechtsteden zo goed vertegenwoordigde 

maritieme sector is door het Rijk aangewezen als 

topsector. “Voor bedrijven betekent dit een kans om 

hun positie te verstevigen en verder te groeien. Goed 

gekwalificeerd personeel is daarbij een voorwaarde. 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

informeren over de mogelijkheden die de maritieme 

De in de Drechtsteden zo goed vertegenwoordigde 

maritieme sector is door het Rijk aangewezen als 

topsector. “Voor bedrijven betekent dit een kans om 

hun positie te verstevigen en verder te groeien. Goed 

gekwalificeerd personeel is daarbij een voorwaarde. 

Daarom vinden wij het heel belangrijk om kinderen al 

natuurlijk invloed op die keuze. Ook hen willen we goed 

informeren over de mogelijkheden die de maritieme 

De in de Drechtsteden zo goed vertegenwoordigde 

maritieme sector is door het Rijk aangewezen als 

topsector. “Voor bedrijven betekent dit een kans om 

hun positie te verstevigen en verder te groeien. Goed 

gekwalificeerd personeel is daarbij een voorwaarde. 

Daarom vinden wij het heel belangrijk om kinderen al 

jong in aanraking te brengen met techniek. Wij willen 

hen, en ook hun ouders, ervan bewust maken dat kiezen 

voor techniek een mooie carrière tot gevolg kan hebben. 

En jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan. Zoals het 

Rijksmuseum ernaar streeft dat alle jongeren voor hun 

achttiende jaar de Nachtwacht hebben gezien, zo willen 

wij alle jongeren in deze regio in elk geval één keer met 

techniek in aanraking brengen”, legt De Lange uit. 

Om de jeugd enthousiast te maken voor techniek, 

dachten de betrokkenen bij het programma 

Arbeidsmarkt aanvankelijk aan een manifestatie. Al 

hen, en ook hun ouders, ervan bewust maken dat kiezen 

De in de Drechtsteden zo goed vertegenwoordigde De in de Drechtsteden zo goed vertegenwoordigde 

topsector. “Voor bedrijven betekent dit een kans om 

hun positie te verstevigen en verder te groeien. Goed 

gekwalificeerd personeel is daarbij een voorwaarde. 

Daarom vinden wij het heel belangrijk om kinderen al 

jong in aanraking te brengen met techniek. Wij willen 

hen, en ook hun ouders, ervan bewust maken dat kiezen 

voor techniek een mooie carrière tot gevolg kan hebben. 

En jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan. Zoals het 

Rijksmuseum ernaar streeft dat alle jongeren voor hun 

achttiende jaar de Nachtwacht hebben gezien, zo willen 

wij alle jongeren in deze regio in elk geval één keer met 

techniek in aanraking brengen”, legt De Lange uit. 

topsector. “Voor bedrijven betekent dit een kans om 

hun positie te verstevigen en verder te groeien. Goed 

gekwalificeerd personeel is daarbij een voorwaarde. 

Daarom vinden wij het heel belangrijk om kinderen al 

jong in aanraking te brengen met techniek. Wij willen 

hen, en ook hun ouders, ervan bewust maken dat kiezen 

voor techniek een mooie carrière tot gevolg kan hebben. 

En jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan. Zoals het 

Rijksmuseum ernaar streeft dat alle jongeren voor hun 

achttiende jaar de Nachtwacht hebben gezien, zo willen 

wij alle jongeren in deze regio in elk geval één keer met 

Nachtwacht
De in de Drechtsteden zo goed vertegenwoordigde 

maritieme sector is door het Rijk aangewezen als 

topsector. “Voor bedrijven betekent dit een kans om 

jong in aanraking te brengen met techniek. Wij willen 

hen, en ook hun ouders, ervan bewust maken dat kiezen 

voor techniek een mooie carrière tot gevolg kan hebben. 

En jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan. Zoals het 

Rijksmuseum ernaar streeft dat alle jongeren voor hun 

achttiende jaar de Nachtwacht hebben gezien, zo willen 

wij alle jongeren in deze regio in elk geval één keer met 

De in de Drechtsteden zo goed vertegenwoordigde 

maritieme sector is door het Rijk aangewezen als 

topsector. “Voor bedrijven betekent dit een kans om 

hun positie te verstevigen en verder te groeien. Goed 

gekwalificeerd personeel is daarbij een voorwaarde. 

Daarom vinden wij het heel belangrijk om kinderen al 

jong in aanraking te brengen met techniek. Wij willen 

hen, en ook hun ouders, ervan bewust maken dat kiezen 

voor techniek een mooie carrière tot gevolg kan hebben. 

En jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan. Zoals het 

Rijksmuseum ernaar streeft dat alle jongeren voor hun 

maritieme sector is door het Rijk aangewezen als 

topsector. “Voor bedrijven betekent dit een kans om 

hun positie te verstevigen en verder te groeien. Goed 

gekwalificeerd personeel is daarbij een voorwaarde. 

Daarom vinden wij het heel belangrijk om kinderen al 

jong in aanraking te brengen met techniek. Wij willen 

hen, en ook hun ouders, ervan bewust maken dat kiezen 

voor techniek een mooie carrière tot gevolg kan hebben. 

En jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan. Zoals het 

topsector. “Voor bedrijven betekent dit een kans om 

hun positie te verstevigen en verder te groeien. Goed 

gekwalificeerd personeel is daarbij een voorwaarde. 

Daarom vinden wij het heel belangrijk om kinderen al 

jong in aanraking te brengen met techniek. Wij willen 

hen, en ook hun ouders, ervan bewust maken dat kiezen 

voor techniek een mooie carrière tot gevolg kan hebben. 

gekwalificeerd personeel is daarbij een voorwaarde. 

Daarom vinden wij het heel belangrijk om kinderen al 

jong in aanraking te brengen met techniek. Wij willen 

voor techniek een mooie carrière tot gevolg kan hebben. 

En jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan. Zoals het 

Rijksmuseum ernaar streeft dat alle jongeren voor hun 

achttiende jaar de Nachtwacht hebben gezien, zo willen 

wij alle jongeren in deze regio in elk geval één keer met 

techniek in aanraking brengen”, legt De Lange uit. 

Om de jeugd enthousiast te maken voor techniek, 

dachten de betrokkenen bij het programma 

Arbeidsmarkt aanvankelijk aan een manifestatie. Al 

En jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan. Zoals het 

achttiende jaar de Nachtwacht hebben gezien, zo willen 

En jong geleerd is nu eenmaal oud gedaan. Zoals het 

Rijksmuseum ernaar streeft dat alle jongeren voor hun 

achttiende jaar de Nachtwacht hebben gezien, zo willen 

Rijksmuseum ernaar streeft dat alle jongeren voor hun 

achttiende jaar de Nachtwacht hebben gezien, zo willen 

wij alle jongeren in deze regio in elk geval één keer met 

techniek in aanraking brengen”, legt De Lange uit. techniek in aanraking brengen”, legt De Lange uit. 

dachten de betrokkenen bij het programma 

Arbeidsmarkt aanvankelijk aan een manifestatie. Al 

brainstormend met bedrijven uit de sector, het onderwijs brainstormend met bedrijven uit de sector, het onderwijs 

en de mensen achter de Duurzaamheidsfabriek, kwam 

brainstormend met bedrijven uit de sector, het onderwijs 

en de mensen achter de Duurzaamheidsfabriek, kwam en de mensen achter de Duurzaamheidsfabriek, kwam 

TechniekDock tot leven. “Het is groter geworden dan 

en de mensen achter de Duurzaamheidsfabriek, kwam 

TechniekDock tot leven. “Het is groter geworden dan TechniekDock tot leven. “Het is groter geworden dan 

aan gastlessen door mensen uit het bedrijfsleven, een 

bezoek aan een havengerelateerd bedrijf in de regio 

aan gastlessen door mensen uit het bedrijfsleven, een 

bezoek aan een havengerelateerd bedrijf in de regio 

aan gastlessen door mensen uit het bedrijfsleven, een 

bezoek aan een havengerelateerd bedrijf in de regio 

en een bezoek aan het Educatief Informatiecentrum 

bezoek aan een havengerelateerd bedrijf in de regio 

en een bezoek aan het Educatief Informatiecentrum 

(EIC) Mainport Rotterdam in Rozenburg. Op 24 mei jl. 

bezoek aan een havengerelateerd bedrijf in de regio 

en een bezoek aan het Educatief Informatiecentrum 

(EIC) Mainport Rotterdam in Rozenburg. Op 24 mei jl. 

en een bezoek aan het Educatief Informatiecentrum 

(EIC) Mainport Rotterdam in Rozenburg. Op 24 mei jl. 

tekenden het Havenbedrijf, Werkgevers Drechtsteden, 

het EIC en de gemeente Dordrecht een overeenkomst 

waarmee ze verklaren dat ze dit randprogramma 

mogelijk willen maken. Ook is het de bedoeling om 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

(EIC) Mainport Rotterdam in Rozenburg. Op 24 mei jl. 

tekenden het Havenbedrijf, Werkgevers Drechtsteden, 

het EIC en de gemeente Dordrecht een overeenkomst 

waarmee ze verklaren dat ze dit randprogramma 

mogelijk willen maken. Ook is het de bedoeling om 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

(EIC) Mainport Rotterdam in Rozenburg. Op 24 mei jl. 

tekenden het Havenbedrijf, Werkgevers Drechtsteden, 

het EIC en de gemeente Dordrecht een overeenkomst 

waarmee ze verklaren dat ze dit randprogramma 

mogelijk willen maken. Ook is het de bedoeling om 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

(EIC) Mainport Rotterdam in Rozenburg. Op 24 mei jl. 

tekenden het Havenbedrijf, Werkgevers Drechtsteden, 

het EIC en de gemeente Dordrecht een overeenkomst 

waarmee ze verklaren dat ze dit randprogramma 

mogelijk willen maken. Ook is het de bedoeling om 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

TechniekDock willen adopteren.” 

Vast onderdeel
Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

tekenden het Havenbedrijf, Werkgevers Drechtsteden, 

het EIC en de gemeente Dordrecht een overeenkomst 

waarmee ze verklaren dat ze dit randprogramma 

mogelijk willen maken. Ook is het de bedoeling om 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

TechniekDock willen adopteren.” 

Vast onderdeel
Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

Duurzaamheidsfabriek is ondermeer in het leven 

geroepen om de verbinding te leggen tussen het 

tekenden het Havenbedrijf, Werkgevers Drechtsteden, 

het EIC en de gemeente Dordrecht een overeenkomst 

waarmee ze verklaren dat ze dit randprogramma 

mogelijk willen maken. Ook is het de bedoeling om 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

tekenden het Havenbedrijf, Werkgevers Drechtsteden, 

het EIC en de gemeente Dordrecht een overeenkomst 

waarmee ze verklaren dat ze dit randprogramma 

mogelijk willen maken. Ook is het de bedoeling om 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

tekenden het Havenbedrijf, Werkgevers Drechtsteden, 

het EIC en de gemeente Dordrecht een overeenkomst 

waarmee ze verklaren dat ze dit randprogramma 

mogelijk willen maken. Ook is het de bedoeling om 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

TechniekDock willen adopteren.” 

Vast onderdeel
Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

Duurzaamheidsfabriek is ondermeer in het leven 

tekenden het Havenbedrijf, Werkgevers Drechtsteden, 

het EIC en de gemeente Dordrecht een overeenkomst 

waarmee ze verklaren dat ze dit randprogramma 

mogelijk willen maken. Ook is het de bedoeling om 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

TechniekDock willen adopteren.” 

Vast onderdeel
Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

Duurzaamheidsfabriek is ondermeer in het leven 

geroepen om de verbinding te leggen tussen het 

mogelijk willen maken. Ook is het de bedoeling om 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

TechniekDock willen adopteren.” 

Vast onderdeel
Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

Duurzaamheidsfabriek is ondermeer in het leven 

geroepen om de verbinding te leggen tussen het 

het EIC en de gemeente Dordrecht een overeenkomst 

waarmee ze verklaren dat ze dit randprogramma 

mogelijk willen maken. Ook is het de bedoeling om 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

TechniekDock willen adopteren.” 

Vast onderdeel
Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

het EIC en de gemeente Dordrecht een overeenkomst 

waarmee ze verklaren dat ze dit randprogramma 

mogelijk willen maken. Ook is het de bedoeling om 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

TechniekDock willen adopteren.” 

Vast onderdeel
Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

Duurzaamheidsfabriek is ondermeer in het leven 

geroepen om de verbinding te leggen tussen het 

waarmee ze verklaren dat ze dit randprogramma 

mogelijk willen maken. Ook is het de bedoeling om 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

TechniekDock willen adopteren.” 

Vast onderdeel
Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

Duurzaamheidsfabriek is ondermeer in het leven 

mogelijk willen maken. Ook is het de bedoeling om 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

TechniekDock willen adopteren.” 

mogelijk willen maken. Ook is het de bedoeling om 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

TechniekDock willen adopteren.” 

Vast onderdeel
Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

TechniekDock in een groter gebied dan de Drechtsteden 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

TechniekDock willen adopteren.” 

Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

Duurzaamheidsfabriek is ondermeer in het leven 

geroepen om de verbinding te leggen tussen het 

“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”
De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

van de grond te laten komen. Gemeenten, scholen en 

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

TechniekDock willen adopteren.” 

Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

Duurzaamheidsfabriek is ondermeer in het leven 

geroepen om de verbinding te leggen tussen het 

“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”
De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

Duurzaamheidsfabriek is ondermeer in het leven 

geroepen om de verbinding te leggen tussen het 

“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”

bedrijven in de Zuidvleugel - het zuidelijk deel van de 

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

Duurzaamheidsfabriek is ondermeer in het leven 

geroepen om de verbinding te leggen tussen het 

“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”

Randstad - zullen worden benaderd met de vraag of ze 

Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

Duurzaamheidsfabriek is ondermeer in het leven 

geroepen om de verbinding te leggen tussen het 

“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”

Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

Duurzaamheidsfabriek is ondermeer in het leven 

geroepen om de verbinding te leggen tussen het 

Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt TechniekDock 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

Duurzaamheidsfabriek is ondermeer in het leven 

een vast onderdeel van elk schooljaar. Daarbij 

zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De zijn alle partijen bij gebaat. Marco de Lange: “De 

Duurzaamheidsfabriek is ondermeer in het leven 

geroepen om de verbinding te leggen tussen het 

Duurzaamheidsfabriek is ondermeer in het leven 

geroepen om de verbinding te leggen tussen het geroepen om de verbinding te leggen tussen het geroepen om de verbinding te leggen tussen het 

“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”
De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en 

Shanna hebben het samen snel voor elkaar. “Met de tekening erbij is het niet zo moeilijk”, zeggen 

“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”
De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en 

Shanna hebben het samen snel voor elkaar. “Met de tekening erbij is het niet zo moeilijk”, zeggen 

“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”
De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”

De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en 

Shanna hebben het samen snel voor elkaar. “Met de tekening erbij is het niet zo moeilijk”, zeggen 

“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”
De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en 

Waterpomptang
De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

Shanna hebben het samen snel voor elkaar. “Met de tekening erbij is het niet zo moeilijk”, zeggen 

de meisjes schouderophalend. 

“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”

Waterpomptang
De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

moeten bij elk stuk gereedschap de goede naam zoeken. 

De waterpomptang, de nijptang en de combinatietang 

lijken ineens verdacht veel op elkaar. Het volgende 

onderdeel is het monteren van flenzen, de platte 

De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en 

Shanna hebben het samen snel voor elkaar. “Met de tekening erbij is het niet zo moeilijk”, zeggen 

de meisjes schouderophalend. 

Waterpomptang
De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

de meisjes schouderophalend. 

Waterpomptang
De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

moeten bij elk stuk gereedschap de goede naam zoeken. 

De waterpomptang, de nijptang en de combinatietang 

lijken ineens verdacht veel op elkaar. Het volgende 

De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en 

Shanna hebben het samen snel voor elkaar. “Met de tekening erbij is het niet zo moeilijk”, zeggen 

de meisjes schouderophalend. 

De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

moeten bij elk stuk gereedschap de goede naam zoeken. 

De waterpomptang, de nijptang en de combinatietang 

De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en 

Shanna hebben het samen snel voor elkaar. “Met de tekening erbij is het niet zo moeilijk”, zeggen 

de meisjes schouderophalend. 

Waterpomptang
De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

moeten bij elk stuk gereedschap de goede naam zoeken. 

De waterpomptang, de nijptang en de combinatietang 

De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en 

Shanna hebben het samen snel voor elkaar. “Met de tekening erbij is het niet zo moeilijk”, zeggen 

de meisjes schouderophalend. 

De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

moeten bij elk stuk gereedschap de goede naam zoeken. 

De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en 

Shanna hebben het samen snel voor elkaar. “Met de tekening erbij is het niet zo moeilijk”, zeggen 

de meisjes schouderophalend. 

De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

moeten bij elk stuk gereedschap de goede naam zoeken. 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en 

Shanna hebben het samen snel voor elkaar. “Met de tekening erbij is het niet zo moeilijk”, zeggen 

de meisjes schouderophalend. 

De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en 

Shanna hebben het samen snel voor elkaar. “Met de tekening erbij is het niet zo moeilijk”, zeggen 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en 

Shanna hebben het samen snel voor elkaar. “Met de tekening erbij is het niet zo moeilijk”, zeggen 

een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en 

Shanna hebben het samen snel voor elkaar. “Met de tekening erbij is het niet zo moeilijk”, zeggen 

een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en 

Shanna hebben het samen snel voor elkaar. “Met de tekening erbij is het niet zo moeilijk”, zeggen 

Waterpomptang
De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

moeten bij elk stuk gereedschap de goede naam zoeken. 

De waterpomptang, de nijptang en de combinatietang 

lijken ineens verdacht veel op elkaar. Het volgende 

onderdeel is het monteren van flenzen, de platte 

uiteinden van een buis. Twee buizen kunnen aan elkaar 

Shanna hebben het samen snel voor elkaar. “Met de tekening erbij is het niet zo moeilijk”, zeggen 

de meisjes schouderophalend. 

Waterpomptang
De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

moeten bij elk stuk gereedschap de goede naam zoeken. 

De waterpomptang, de nijptang en de combinatietang 

lijken ineens verdacht veel op elkaar. Het volgende 

onderdeel is het monteren van flenzen, de platte 

uiteinden van een buis. Twee buizen kunnen aan elkaar 

worden gemonteerd door de flenzen te verbinden. De 

bouten en moeren worden vastgedraaid met behulp 

van een luchtdrukpistool. Sommige meisjes aarzelen, 

maar Kirsten gaat voortvarend aan de slag. “Ik timmer 

de meisjes schouderophalend. 

Waterpomptang
De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

moeten bij elk stuk gereedschap de goede naam zoeken. 

De waterpomptang, de nijptang en de combinatietang 

lijken ineens verdacht veel op elkaar. Het volgende 

onderdeel is het monteren van flenzen, de platte 

uiteinden van een buis. Twee buizen kunnen aan elkaar 

de meisjes schouderophalend. 

De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

moeten bij elk stuk gereedschap de goede naam zoeken. 

De waterpomptang, de nijptang en de combinatietang 

lijken ineens verdacht veel op elkaar. Het volgende 

onderdeel is het monteren van flenzen, de platte 

uiteinden van een buis. Twee buizen kunnen aan elkaar 

worden gemonteerd door de flenzen te verbinden. De 

bouten en moeren worden vastgedraaid met behulp 

van een luchtdrukpistool. Sommige meisjes aarzelen, 

maar Kirsten gaat voortvarend aan de slag. “Ik timmer 

thuis ook wel eens iets in elkaar”, klinkt het stoer. In de 

de meisjes schouderophalend. 

Waterpomptang
De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

de meisjes schouderophalend. 

Waterpomptang
De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

moeten bij elk stuk gereedschap de goede naam zoeken. 

De waterpomptang, de nijptang en de combinatietang 

lijken ineens verdacht veel op elkaar. Het volgende 

onderdeel is het monteren van flenzen, de platte 

uiteinden van een buis. Twee buizen kunnen aan elkaar 

worden gemonteerd door de flenzen te verbinden. De 

bouten en moeren worden vastgedraaid met behulp 

de meisjes schouderophalend. 

De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

moeten bij elk stuk gereedschap de goede naam zoeken. 

De waterpomptang, de nijptang en de combinatietang 

lijken ineens verdacht veel op elkaar. Het volgende 

onderdeel is het monteren van flenzen, de platte 

uiteinden van een buis. Twee buizen kunnen aan elkaar 

worden gemonteerd door de flenzen te verbinden. De 

bouten en moeren worden vastgedraaid met behulp 

De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

moeten bij elk stuk gereedschap de goede naam zoeken. 

De waterpomptang, de nijptang en de combinatietang 

lijken ineens verdacht veel op elkaar. Het volgende 

onderdeel is het monteren van flenzen, de platte 

uiteinden van een buis. Twee buizen kunnen aan elkaar 

worden gemonteerd door de flenzen te verbinden. De 

bouten en moeren worden vastgedraaid met behulp 

van een luchtdrukpistool. Sommige meisjes aarzelen, 

De uitstalling van gereedschap lijkt een grotere 

uitdaging. De meiden krijgen een lijst met namen en 

moeten bij elk stuk gereedschap de goede naam zoeken. 

De waterpomptang, de nijptang en de combinatietang 

lijken ineens verdacht veel op elkaar. Het volgende 

onderdeel is het monteren van flenzen, de platte 

uiteinden van een buis. Twee buizen kunnen aan elkaar 

worden gemonteerd door de flenzen te verbinden. De 

moeten bij elk stuk gereedschap de goede naam zoeken. 

De waterpomptang, de nijptang en de combinatietang 

lijken ineens verdacht veel op elkaar. Het volgende 

onderdeel is het monteren van flenzen, de platte 

uiteinden van een buis. Twee buizen kunnen aan elkaar 

worden gemonteerd door de flenzen te verbinden. De 

De waterpomptang, de nijptang en de combinatietang 

lijken ineens verdacht veel op elkaar. Het volgende 

onderdeel is het monteren van flenzen, de platte 

De waterpomptang, de nijptang en de combinatietang 

lijken ineens verdacht veel op elkaar. Het volgende 

onderdeel is het monteren van flenzen, de platte 

uiteinden van een buis. Twee buizen kunnen aan elkaar 

worden gemonteerd door de flenzen te verbinden. De 

bouten en moeren worden vastgedraaid met behulp 

van een luchtdrukpistool. Sommige meisjes aarzelen, 

maar Kirsten gaat voortvarend aan de slag. “Ik timmer 

worden gemonteerd door de flenzen te verbinden. De 

maar Kirsten gaat voortvarend aan de slag. “Ik timmer 

thuis ook wel eens iets in elkaar”, klinkt het stoer. In de 

“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”“Thuis timmer ik ook wel eens iets in elkaar”

een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en een tafel waarop leidingen liggen die aan de hand van een tekening in elkaar moeten worden gezet. Lisa en 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 

De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door De leerlingen van groep 7 van de Dordtse basisschool De Sterrekijker delen zich op in groepjes om door 

jongens. Een meisjesgroep gaat op pad met Else Boutkan, projectleider van TechniekDock. Ze stoppen bij 

de Duurzaamheidsfabriek te gaan. De verdeling is snel gemaakt: meisjes bij de meisjes en jongens bij de 



1514

Activiteiten in Maritieme Topsector Drechtsteden

Bestuurders, bedrijven en 
onderwijsinstellingen maken werk 
van versterken maritieme sector
Bestuurders, onderwijsinstellingen en bedrijven uit de regio’s Rijnmond, Drechtsteden en Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden zetten eensgezind de schouders onder het verder versterken van de maritieme sector in 

het gebied. Sleutelbegrippen daarbij zijn innovatie, onderwijs dat beter aansluit op de vraag van de sector, 

instroom van jong talent en het verbeteren van het imago van sector.

Tijdens een bijeenkomst op donderdag 28 februari jl. in Villa Augustus 

in Dordrecht kwamen bestuurders van de gemeenten Dordrecht, 

Gorinchem, Molenwaard, Schiedam, Sliedrecht en Werkendam en 

vertegenwoordigers van onder meer de provincie Zuid-Holland, het 

Havenbedrijf Rotterdam, het Da Vinci College, vakschool voor scheep-

vaart STC Group en Damen Shipyards tot afspraken. De bijeenkomst 

was een initiatief van drs. A.A.M. Brok, bestuurlijk trekker voor de 

maritieme sector in de Zuidvleugel en burgemeester van Dordrecht en 

J. Franssen, commissaris van de Koningin in Zuid-Holland. 

Bij elk van de vier bovengenoemde sleutelbegrippen werd tijdens de 

bijeenkomst een trekker benoemd - uit het bedrijfsleven of van de 

overheid - die met de betreffende opgave aan de slag gaat. De eerste 

concrete maatregelen zijn al gelanceerd. Om jongeren te interes-

seren voor een technische opleiding gaan ruim 2.000 leerlingen 

van de hoogste groepen van het basisonderwijs en het vmbo in de 

Drechtsteden via een zogeheten Techniekroute kennismaken met de 

sector. Een ander concreet voornemen is dat bedrijven als Damen 

Shipyards, IHC en Boskalis hun kennis over de nieuwste ontwik-

kelingen binnen de sector tijdens Ideecafés gaan delen met kleine 

bedrijven. Omdat de maritieme delta niet stopt 

bij de grenzen van Nederland, spraken de 

partijen tijdens de bijeenkomst op 28 februari 

jl. ook af om richting de Europese Unie de 

krachten te bundelen in de verwachting op 

die manier door Brussel beter erkend en 

ondersteund te worden. In het najaar komt het 

gezelschap opnieuw bijeen om de vorderingen 

te bespreken.

De pleitbezorgers voor de maritieme sector in 

Rijnmond, Drechtsteden en Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden kunnen rekenen op de steun 

van de rijksoverheid.

In het kader van het topsectorenbeleid zet het 

rijk al twee jaar in op het vergroten van de concurrentie-

kracht van de maritieme sector. 

De regio Rijnmond, Drechtsteden, Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden is hét maritieme knooppunt van 

Nederland. De sector biedt landelijk werk aan ruim 

190.000 mensen en is goed voor een jaaromzet van 

ruim 27 miljard euro. Een groot deel van deze omzet en 

werkgelegenheid komt ten goede aan deze regio. Dit 

tekent het belang van de sector voor de economie in de 

regio. Voor meer informatie neemt u contact op met 

Gido ten Dolle, telefoon 06-83945226

Jantien de Jongste,
Communicatie Bureau Drechtsteden

Tel: (078) 770 3946

START INSCHRIJVING
MARITIME INNOVATION EXPERIENCE
11 SEPTEMBER 2013
Matchmaking tussen bedrijf en toekomstige werknemers en maritieme innovatie staan centraal tijdens de 

tweede Maritime Innovation Experience op 11 september in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Tijdens 

dit evenement ontmoeten honderden studenten en professionals elkaar op de centrale markt, bij diverse 

workshops, in SpeedSolving sessies en tijdens lezingen.

Op de centrale markt kunt u studenten enthousiast 

maken voor uw bedrijf en voor de maritieme sector. In

diverse programmaonderdelen leggen verschillende 

bedrijven innovatievraagstukken voor aan studenten

en kunt u vacatures, stage- en afstudeermogelijkheden 

voor uw bedrijf promoten.

500 studenten
Net als vorig jaar worden er 500 studenten verwacht van 

de volgende opleidingen:

- Werktuigbouwkunde (MBO/HBO)

- Scheepsbouwkunde (MBO/HBO)

- Techniek (MBO)

- Elektrotechniek (MBO/HBO)

- Logistiek & technische vervoerskunde (HBO)

- Maritiem Officier (HBO)

- Small business & retail management (HBO)

- Bedrijfseconomie (HBO)

- Communicatie (HBO)

- Technische bedrijfskunde (HBO)

Aanmelden centrale markt
De Maritime Innovation Experience vindt van 10.00 uur 

tot 18.00 uur plaats. Er is beperkt ruimte beschikbaar, 

aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst 

behandeld. Dankzij steun van het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling is deelname kosteloos. Na het 

sluiten van de inschrijving ontvangt u informatie over 

het inrichten van uw presentatieruimte en het complete 

dagprogramma.

Proeftuin Maritieme Innovatie
Deze activiteit wordt georganiseerd door Proeftuin Maritieme 

Innovatie. De Proeftuin Maritieme Innovatie is

geïnitieerd door Werkgevers Drechtsteden. Het programma stelt zich 

ten doel de innovatiekracht van MKB

bedrijven in de regio Drechtsteden te bevorderen door 

innovatiekrachten te bundelen. Kijk voor meer informatie

op www.proeftuinmaritiemeinnovatie.nl.

EU-ondersteuning
De Proeftuin Maritieme Innovatie investeert in uw toekomst. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

Stimuleren interactie
Matchmaking tussen bedrijf en student staat centraal. Daarom is 

goede interactie belangrijk. 

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan hoe interactie op de 

Maritime Innovation Experience gestimuleerd kan worden. In de 

aanloop naar het evenement ontvangt u meer informatie en tips om 

uw bedrijf op ludieke en met name voor studenten interessante wijze 

te presenteren.

Meer informatie
Voor meer informatie over deelname aan de Maritime Innovation 

Experience, kunt u contact opnemen

met Linda te Veldhuis, Scheepsbouw Nederland via T: 010 44 44 333 

of E: lve@scheepsbouw.nl.

Word ook fan van onze facebookpagina en blijf op de hoogte van de 

voorbereidingen.
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Dominic Schrijer, de nieuwe burgemeester van Zwijndrecht:

‘Zwijndrecht heeft 
een enorme 
economische potentie’
Met Schrijer (46) krijgt de gemeente Zwijndrecht een zeer ervaren 

bestuurder als burgemeester. De geboren Amersfoorter was van 2006 

tot en met 2011 wethouder en loco-burgemeester van Rotterdam. 

Daarvoor was hij lid van het dagelijks bestuur en deelraadslid van de 

Rotterdamse deelgemeente Charlois. Schrijer studeerde bestuurs-

kunde aan de Erasmus Universiteit. Hij is getrouwd en heeft drie 

kinderen. Voor zijn benoeming in Zwijndrecht was hij consultant voor 

KplusV, een organisatieadviesbureau op het gebied van innovatie en 

ondernemerschap in de publieke sector.

Industrie
Schrijer ziet Zwijndrecht als een gemeente met enorme potentie 

gezien de geografische positie tussen Rotterdam en Antwerpen en de 

ontwikkeling van werkgelegenheid in met name de maritieme sector. 

“Zwijndrecht is met recht een gemeente waar je nog heel duidelijk 

kunt zien wat je later kunt worden. Wonen en werken zijn hier met 

elkaar verweven. Veel industriegebieden bevinden zich vandaag de 

dag op afgelegen terrein, vaak aan de randen van een gemeente. In 

Zwijndrecht is dat niet zo, hier is de industrie nog duidelijk zichtbaar 

in de samenleving. Het is de industrie die Zwijndrecht heeft gebracht 

waar het nu staat. Kijk naar sterke, Zwijndrechtse bedrijven als 

Grootint/Heerema, Van Leeuwen Buizen of Verkerk.” 

Wil de gemeente zich blijven ontwikkelen, dan speelt diezelfde 

gemeente een sterke rol in het ontwikkelen van de regionale 

economie, schetst de burgemeester. “Mensen gaan ergens wonen, 

wanneer ze er werk kunnen vinden en wanneer ze de omgeving 

prettig vinden. Wij zullen er als gemeente met het bedrijfsleven en het 

maatschappelijk middenveld voor moeten zorgen dat de omstandig-

heden optimaal zijn voor mensen om zich te vestigen of te blijven in 

Zwijndrecht. Eenvoudig gezegd: wanneer iemand een woning in een 

Dominic Schrijer is de nieuwe burgemeester van Zwijndrecht. Commissaris van de Koning, Jan Franssen 

beëdigde hem maandag 27 mei tijdens een buitengewone raadsvergadering in het gemeentehuis.

aantrekkelijke omgeving wil, zal hij de woning moeten 

kunnen betalen. Dat betekent dus werk. De gemeente 

heeft een belangrijke rol als het bijvoorbeeld gaat om 

het creëren van een gunstig vestigingsklimaat voor 

bedrijven. Maar ook moeten we als gemeente scherp 

kijken naar wat bestaande bedrijven nodig hebben 

om zich te kunnen ontwikkelen en wat we daarin als 

gemeente kunnen bieden. Voor een prettige woonomge-

ving zijn we met elkaar verantwoordelijk. Daar maken we 

met elkaar afspraken over en daar moeten we ons ook 

aan houden.”

Burgemeesterschap
Zijn burgemeesterschap in Zwijndrecht ziet Schrijer 

als een weloverwogen, volgende stap in zijn carrière. 

“Vanwege mijn brede ervaring binnen de overheid en 

kennis op tal van beleidsterreinen zie ik het burgemees-

terschap van Zwijndrecht met veel vertrouwen tegemoet. 

Ik wil ook langer dan één termijn blijven. Ik vind het een 

grote uitdaging en kans om innovatie en ondernemer-

schap een meer prominente plek te geven binnen de 

publieke sector, mede omdat veel overheidsorganisaties 

te kampen hebben met teruglopende budgetten.”

Intermediair en katalysator
Schrijer voelt zich door zijn achtergrond vooral 

betrokken bij interdisciplinaire en strategische vraag-

stukken. Hij legt goed dwarsverbanden, doorziet 

posities en weet samen met mensen van verschillende 

achtergronden naar één doel toe te werken. Hij werkt 

vanuit passie aan praktische – en als het nodig is – 

onorthodoxe oplossingen voor complexe vraagstukken. 

“Daarbij vervul ik een rol als intermediair en katalysator. 

Ik spreek een taal die herkenbaar is voor mensen van 

hoog tot laag en van diverse achtergronden. Tegen de 

ondernemers in Zwijndrecht wil ik zeggen: ik kom graag 

naar u toe.”

Energie
Schrijer komt uit een rooms-rood nest, een familie van 

muzikanten, die ook zeer actief was in de kerk. Werken 

voor je geld en iets betekenen voor de samenleving, 

wanneer je dat kunt, was en is nog altijd het credo 

in huize Schrijer. De kersverse burgemeester raakt 

geïnspireerd door mensen die energie uitstralen. “Dat 

had ik vroeger bijvoorbeeld met iemand als de dirigent/

componist Leonard Bernstein. Prachtig om te zien hoe hij 

helemaal ‘in muziek kon opgaan’ en tegelijkertijd op een 

bevlogen en meeslepende manier een groot orkest met 

topmusici wist te leiden. Ik wil mensen graag het gevoel 

geven dat iets er toe doet als je met elkaar dingen doet.”

Investeren in Bulgarije: 

de moeite waard!
Bulgarije biedt een ideaal en gunstig klimaat voor investeringen op 

grond van zijn geografische ligging, lage kosten van het zakendoen 

en toegang tot markten in Turkije, Midden-Oosten, Noord -Afrika 

en voormalige Oostbloklanden. Bekend om hun hoge opleidings-

graad behoort 62,2% van de totale bevolking, ca. 4,6 miljoen, tot de 

werkkracht van Bulgarije. Aantrekkelijke sectoren voor investeren in 

Bulgarije zijn: transport(middelen) en logistiek, informatietechno-

logie, toerisme, voedsel-en landbouworganisatie en chemie.  Qua 

bronnen beschikt Bulgarije over olie en alternatieve energie. 

De kosten van zakendoen in Bulgarije zijn de laagste in Europa. Zo 

geldt een tarief van vennootschapsbelasting van 10% en is de inkom-

stenbelasting 10%. Industrieën in een gebied met hoge werkloosheid 

mogen een 0% belastingtarief rekenen. Ook is er 2 jaar BTW vrijstel-

ling voor de invoer van apparatuur voor investeringsprojecten van 

meer dan € 5 miljoen die meer dan 50 arbeidsplaatsen creëren en 

is de afschrijvingstijd voor computers en nieuwe apparatuur 2 jaar. 

Bulgarije heeft concurrerende kosten voor arbeid in Centraal- en Oost 

Europa. 

Bent u geïnteresseerd in zakendoen met Bulgarije en wilt u meer 

weten? Laat het ons weten. Bij voldoende belangstelling organiseren 

we samen met de gemeente Dordrecht een informatiebijeenkomst. 

Gea Davids
Internationale Betrekkingen

Gemeente Dordrecht

tel: +31 (0)78 770 4125

fax:+31 (0)78 770 5196

www.dordrecht.nl/international

“Tegen de ondernemers 
in Zwijndrecht wil ik 
zeggen: ik kom graag 
naar u toe.”

Fo
to

: A
ni

ta
 W

ou
de

nb
er

g



1918

Nieuws vanuit de drechtsteden

Drechtsteden 
overleggen met 
ondernemers
Burgemeester A.A.M. Brok leidde op vrijdag 22 februari 

2013 een geanimeerde bijeenkomst van vertegenwoor-

digers van ondernemers, wethouders economische 

zaken en een delegatie van het Drechtstedenbestuur. 

Doel is ondernemers meer te betrekken bij 

economische thema’s op niveau van provincie, rijk en 

Europa. “Hier zitten tenslotte de mensen die er voor 

zorgen dat er geld wordt verdiend”, zei voorzitter Brok. 

In het overleg zijn afspraken over het vervolg gemaakt.

Kennisachterstand
Twintig heren en één dame namen deel aan het overleg. 

De middag begon met een boeiende presentatie over de 

economische agenda van de Drechtsteden en de speer-

punten voor 2013 door Gido ten Dolle, directeur ruimte-

lijke economische strategie en arbeidsmarktbeleid. Een 

ander belangrijk gespreksthema betrof leegstand van 

kantoren en in winkelcentra. De ondernemers gaven aan 

dat er binnen hun verenigingen een kennisachterstand is 

ten aanzien van de Drechtsteden en de aansluiting op de 

agenda’s van provincie en rijk. 

Vervolg
Afgesproken is dat elke ondernemersvereniging ruim 

voor de zomer het onderwerp Drechtsteden agendeert 

en bij die vergadering de wethouder economie uitnodigt 

en een vertegenwoordiger van de regio. Andere onder-

werpen, die de ondernemers op de agenda willen zetten, 

zijn de blijvende aandacht voor bereikbaarheid (A15 

en A16), snelle digitale verbindingen via de glasvezel, 

het lobbydossier, kennisuitwisseling tussen bedrijven 

onderling en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. 

Zo mogelijk wordt voor de zomer nog een bijeenkomst 

belegd, waar de ondernemersverenigingen terugkop-

pelen uit de ledenvergaderingen.

Communicatie Drechtsteden

Bied reintegrerende 
bijstandsgerechtigden 
risicoloos een nieuwe start
Het aanbod op de arbeidsmarkt was nog nooit zo groot. Wie met een vacature naar buiten treedt kan zich 

‘verheugen’ op een ware stroom reacties. Enkele honderden brieven zijn geen uitzondering. Haal daar 

maar eens de kandidaat uit die u zoekt! 

Rozanne Wijnand, manager van Baanbrekend 

Drechtsteden, weet inmiddels uit ervaring dat werkge-

vers hier steeds vaker tegenaan lopen bij het vervullen 

van vacatures. 

Baanbrekend bespaart u tijd
“Daarom werken ze graag met ons samen”, zegt ze. “Wij 

nemen hen het selectieproces voor een groot deel uit 

handen door op basis van de vacature op zoek te gaan 

naar geschikte kandidaten in ons bestand. Deze nodigen 

we vervolgens uit voor een speedmeet bij ons op kantoor 

waarna de beste twee of drie aan de werkgever worden 

voorgesteld. Dat alles binnen één of twee dagen, zodat 

een werkgever op hele korte termijn direct met alleen 

de allerbeste kandidaten aan tafel zit. Dat bespaart een 

bedrijf heel veel tijd en energie.”

Al bijna 1.000 matches
Baanbrekend Drechtsteden, het publiekprivate samen-

werkingsverband tussen de Sociale Dienst Drechtsteden 

en Randstad Groep Nederland, heeft sinds de start ruim 

twee jaar geleden een kleine 1.000 bijstandsgerech-

tigden uit de Drechtsteden weer aan het werk geholpen. 

Deze succesvolle matches vonden plaats in een breed 

scala aan branches, van productie tot beveiliging en van 

logistiek tot callcentra. “We merken dat werkgevers ons 

steeds beter weten te vinden en, als ze eenmaal ervaring 

met ons hebben, ook weer bij ons terugkomen”, vertelt 

Rozanne Wijnand. Het snelle en zorgvuldige matching-

proces is één van de belangrijkste redenen, een andere 

is de maatschappelijke betrokkenheid. “Door een 

werkzoekende vanuit de bijstand aan het werk te helpen 

en een kans te geven op een zelfstandig bestaan geef je 

als werkgever blijk van je maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap”, zegt ze. 

Doorzettingsvermogen
De accountadviseurs en arbeidsbemiddelaars van Baanbrekend 

Drechtsteden  ervaren dat steeds meer werkgevers blij verrast zijn 

over de motivatie, gedrevenheid en het doorzettingsvermogen dat 

‘hun’ kandidaten aan de dag leggen. “Het is een fabel dat mensen 

met een uitkering per definitie ongemotiveerd zijn en ‘dus’ niet willen 

werken”, zegt Rozanne stellig. “Onze ervaring is dat ze juist enorm 

gemotiveerd zijn maar moedeloos raken als ze voor de zoveelste keer 

worden afgewezen. Daarom doen wij er alles aan om hen een goeie 

start te geven.” 

Opleiding
Daarvoor kan Baanbrekend Drechtsteden verschillende middelen 

inzetten. Zo kunnen kandidaten indien nodig een korte, werkgere-

lateerde opleiding volgen zoals VCA, heftruck-bestuurder, steiger-

bouwer, beveiliger of een opleiding in de zorg of voor een korte 

periode tegen een aantrekkelijk inleentarief worden ingezet om 

werkervaring op te doen in een bedrijf. Bij gebleken geschiktheid kan 

de kandidaat daarna (al dan niet op contractbasis) worden aange-

nomen zodat hij of zij niet langer afhankelijk is van de bijstand. 

Geen risico bij ziekte
“Daarnaast hebben we een no-riskpolis, die gedurende zes maanden 

loonschade dekt voor de werkgever bij eventueel verzuim van de 

kandidaat”, legt Rozanne uit. “Deze ziekteverzuimverzekering, die 

is ondergebracht bij Centraal beheer Achmea, is kosteloos voor 

de werkgever en gaat in op de eerste werkdag van de verzekerde 

werknemer.” De polis vergoedt het salaris dat de werkgever en 

werknemer zijn overeengekomen, vermeerderd met 15% als aanvul-

ling op de werkgeverslasten. “Als werkgever loop je dus geen enkel 

risico bij ziekte.” 

Rozanne Wijnand
Manager Baanbrekend Drechtsteden
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Zorgen om inkrimping 
dienstverlening KvK
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Inwoners vullen 
massaal in: 
bezuinigingskeuzes.nl
Ruim 4.200 inwoners van Dordrecht hebben via Bezuiningskeuzes.nl hun mening gegeven over mogelijke 

bezuinigingen. In de periode van 13 maart tot en met 3 april 2013 kregen inwoners de gelegenheid hun 

voorkeur in te vullen op Bezuinigingskeuzes.nl. Ook werden 172 eigen ideeën ingediend. 

‘Wat is uw advies?’
‘Wat is uw advies?’ was de vraag die het college van burgemeester en 

wethouders en de gemeenteraad gezamenlijk hebben voorgelegd aan 

de inwoners van Dordrecht. De gemeente Dordrecht staat voor een 

stevige bezuinigingsopgave en heeft via Bezuinigingskeuzes.nl een 

twintigtal mogelijke bezuinigingen aan inwoners voorgelegd. 

Uitkomsten
Als hoogste scoort ‘het beëindigen van internationale samenwerking 

en stoppen met stedenbanden.’ Verder vinden veel inwoners dat de 

gemeente alleen nog de door het rijk verplichte taken op het gebied 

van integratie van minderheden zou moeten uitvoeren en kan stoppen 

met extra voorzieningen voor migranten, Antillianen en vluchtelin-

genwerk. Een maatregel van andere orde die veel steun krijgt, is het 

afschaffen van contante betalingen in de stadswinkel en voortaan 

slechts te betalen met pin. Dordtenaren vinden bovendien dat meer 

contact via de website of telefoon kan in plaats van via de balie van de 

Stadswinkel. 

Het minst kiezen de inwoners voor bezuinigingen op het verso-

beren van de stad, met minder speelplekken, zitbanken en bomen, 

waarbij bloemperken worden vervangen door vaste beplanting. Ook 

het voorstel om de bibliotheken te sluiten, kan op weinig steun van 

inwoners rekenen. In het algemeen moeten zij weinig hebben van 

maatregelen die leiden tot minder onderhoud in de openbare ruimte. 

Daarnaast zijn nog 172 eigen ideeën ingediend via de website, waarop 

ook weer regelmatig is gereageerd. Zo is het gesprek over de bezui-

nigingen niet alleen op straat tijdens de persoonlijke gesprekken met 

bestuurders maar ook op de website volop gevoerd. 

De gemeenteraad beslist op 16 en 17 juli a.s. over de 

bezuinigingsmaatregelen tijdens de raadsvergadering 

over de kadernota 2014. 

Eén ding is wel duidelijk: ondernemers in de Drechtstreek staan bepaald niet te juichen over de op handen 

zijnde reorganisatie van de Kamer van Koophandel. Met ingang van januari volgend jaar worden de 

landelijke Kamer, de regionale Kamers van Koophandel en de Stichting Syntens (Innovatiecentrum) 

samengevoegd tot één zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat valt onder de eindverantwoordelijkheid 

van het Ministerie van Economische zaken. 

Bezuinigingen en de voortschrijdende digitalise-

ring hebben daar alles mee te maken. Het aantal 

KvK-kantoren wordt sterk uitgedund en van een aanbod-

gerichte organisatie verandert de Kamer in een vraag-

gerichte organisatie. Met andere woorden, ondernemers 

moeten de realiteit onder ogen zien dat de dienstverle-

ning van een geheel andere orde wordt. Voor individuele 

coaching is straks geen ruimte meer en dat baart zorgen. 

Daarbij komt dat het regiokantoor Dordrecht in 

de nieuwe situatie vervalt. De ondernemers in de 

Drechtsteden zijn straks volledig aangewezen op 

Rotterdam. 

Richard Kraaijeveld van Hemert, 
directeur van Van de Grijp Buizen B.V. in Papendrecht, 

noemt de ontwikkelingen zorgelijk. “De dienstverle-

ning wordt verder uitgehold en dat kan toch nooit de 

bedoeling zijn?” Als de Kamer zich zou terugtrekken 

uit de Kring Drechtstreek waarin verder voorzitters en 

leden van ondernemersverenigingen zitting hebben, 

zou Kraaijeveld van Hemert dat een trieste zaak vinden. 

“Die kring heeft een toegevoegde waarde en dan zou de 

WD dat zelf moeten gaan opvangen. Ik vraag me af of 

daarvoor voldoende mogelijkheden zijn.” 

Professionele begeleiding van vooral startende onderne-

mers is ook een zorg die Kraaijeveld van Hemert bezig-

houdt. En hij ventileert tot slot zijn vrees straks weer bij 

de notaris te moeten zitten voor het Handelsregister. 

Rob van Twist van Kemper en Van Twist Diesel B.V. 

in Dordrecht deelt die zorg. Hij laat de term ‘verarming’ 

voor het bedrijfsleven vallen. “Tegenwoordig moet alles 

zoveel mogelijk digitaal, face to face advies, om dat 

maar eens te noemen, is amper of helemaal niet meer mogelijk en dat 

is geen goede zaak.“ Overigens moet hij bekennen dat in zijn geval 

veel activiteiten van de Kamer langs hem heen gaan, maar dat neemt 

niet weg dat hij wel degelijk het nut en belang ervan in ziet voor de 

ondernemende Drechtsteden. En wat vindt hij ervan in de toekomst 

uitsluitend aangewezen te zijn op Rotterdam? Zijn antwoord is kort: 

“Dat werkt niet.”

“Op zich is het zich verder terugtrekken van de Kamer best jammer.” 

Dat is de reactie van Jan Brand, algemeen directeur van Brand 

BBA-BBA Architecten in Alblasserdam. Hij ziet het als het verloren 

gaan van een denktank, een platform, waar ondernemers toch voor 

menige vraag konden aankloppen. “Neem bijvoorbeeld ruimtelijke 

ordening en ontwikkeling, daarvoor kon je als ondernemer bij de 

Kamer terecht. Ik geef toe dat gemeenten op dat gebied best actief 

zijn en behoorlijk open, maar het was toch zinvol dat je bijvoorbeeld je 

juridische vragen bij de Kamer kon neerleggen. En nu wordt er gezegd 

dat de WD daarop maar moet inspringen, maar daar ben ik sceptisch 

over. De WD is best een behoorlijke ondernemersvereniging, maar het 

aantal bedrijven dat er bij is aangesloten, is toch beperkt.” 

Anderzijds moet Brand toegeven dat gevestigde ondernemers hun 

eigen netwerken hebben en hun weg wel weten te vinden. “Dat draait 

allemaal wel, maar er zullen altijd zaken zijn waarbij deskundig advies 

nodig is. Voor startende ondernemers geldt dat des te meer. Je kunt 

niet alles digitaal oplossen.” 

Nel van de Berg
oud journaliste

AD Dordtenaar

Mening gevraagd van de leden
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Nieuws van de Kamer van Koophandel

Gemengde gevoelens
“Weet je ….”, zei een oud-voorzitter van de Kamer van Koophandel Rotterdam mij recent, “dat het 

formaliseren door een notaris van een verhuizing van de ene plaats naar de andere in Duitsland van een 

vennootschappelijke vestiging een paar duizend euro kost; zo ook de wijziging van een statutaire directie?”. 

Dat is in Nederland via het handelsregister van de Kamer van Koophandel een ‘fluitje van een cent’.

Als het wetsvoorstel, wijziging van de huidige situatie 

van de Kamers van Koophandel dat thans bij de 2e 

kamer ligt, dit jaar door het parlement wordt aanvaard, 

zullen per 1 januari 2014 de 12 Kamers van Koophandel 

in Nederland verdwijnen en opgaan in één Kamer van 

Koophandel Nederland waaraan ook Syntens wordt 

toegevoegd. Een soort nationalisatie dus. 

Wens van de werkgeversverenigingen om enerzijds 

in één keer de jaarlijkse heffing van de Kamers van 

Koophandel af te schaffen (dat de rijksoverheid dat door 

de fiscalisering op andere wijze van de ondernemers 

terughaalt, wordt verzwegen) en anderzijds de belan-

genbehartiging door de Kamers van alle ondernemers 

voor een belangrijk deel de das om te doen. Dit ten 

voordele van die werkgeversverenigingen die uiteraard 

alleen de belangen van hun leden voor ogen hebben. 

De nieuw Kamer wordt een soort agentschap van het 

Ministerie van Economische Zaken ook daar waar het 

toezicht betreft; toezicht dat tot op heden door onder-

nemers werd gedaan (‘voor en door ondernemers’ 

versus de nieuwe situatie: ‘voor ondernemers door de 

overheid’).

Bij de start van het huidige kabinet in 2012 werd 

afgesproken dat alle ministeries fors zouden moeten 

bezuinigen: voor het Ministerie van Economische Zaken 

de mogelijkheid die bezuiniging te realiseren via de 

Kamers: het totale personele bestand en het totale 

bestaande budget wordt bijna gehalveerd: honderden 

medewerkers moeten verdwijnen en tientallen 

miljoenen…. àlsof dat een wens was van de ondernemers 

die altijd hebben bijgedragen! 

De consequenties beginnen langzaam door te dringen 

bij (de vertegenwoordigers van) de bedrijven in de 

regio. In de kring Drechtstreek waarin alle ondernemers-

verenigingen zijn vertegenwoordigd, is aandacht voor 

de bedrijfsomgeving al sinds vele jaren een belangrijk 

thema. Met de vakkundige kennis van de kamermedewerkers wordt 

aandacht besteed aan bestemmingsplannen, milieu-(en hinder)

vraagstukken, infrastructuur. Voorstellen van de lokale, provinciale 

en zelfs rijksoverheid worden ten behoeve van en ten voordele van 

de ondernemers vakkundig van commentaar voorzien. Dat gaat in de 

nieuwe situatie voor een goed deel verdwijnen. De nieuwe nationale 

Kamer zal daar waar het regiostimulering betreft voornamelijk op 

landsdeelniveau opereren. 

Feitelijke situatie: de vesting Dordrecht van de Kamer van Koophandel 

Rotterdam gaat dicht; de jaarlijkse uitreiking van de Ondernemersprijs 

Drechtstreek (tijdens de immer drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst) 

verdwijnt. De toekomstige onafhankelijke deskundige advisering 

door de Kamer daar waar het op regionaal niveau de bedrijfsomge-

ving betreft…. De gemeenten gaan die vakkundige advisering ook 

nog missen!  Het eigen vermogen van de Kamer van Koophandel 

Rotterdam bedraagt zo’n € 15 miljoen (in 2012 werd nog een positief 

resultaat van een miljoen euro behaald); opgebracht in al die jaren 

door ondernemers mede uit onze regio! Wat gebeurt daarmee? Dit 

gaat in de nationale pot en wordt gebruikt voor het sociaal plan als 

gevolg van de drastische personeelsvermindering. 

En om op de opmerking van de oud voorzitter van de Kamer van 

Koophandel terug te komen: het zal mij niet verbazen als het 

Ministerie van Economische Zaken kijkt naar Duitsland en andere 

landen, dat wat wij in Nederland vaak via het handelsregister goed 

en goedkoop kunnen realiseren, volgens het Duitse model ook in de 

toekomst bij de ondernemer in rekening gaat brengen. Hebben de 

ondernemers in onze regio dat wel gewild? 

drs M. (Theo) Schut 
voorzitter Kring Drechtstreek 

en plv. vz. Kamer van Koophandel 

en Fabrieken Rotterdam

Einde lawine herzieningen 
bestemmingsplannen in zicht 
Het kan u bijna niet zijn ontgaan: in de afgelopen periode hebben alle gemeenten - ook de Drechtsteden - 

ongebruikelijk veel bestemmingsplannen geactualiseerd. De datum 1 juli 2013 heeft namelijk een bijzondere 

betekenis. Op die dag moeten alle bestemmingsplannen in Nederland geactualiseerd en digitaal beschik-

baar zijn. Voor bestemmingsplannen die per 1 juli 2013 ouder zijn dan 10 jaar mogen gemeenten geen leges 

meer heffen. Die financiële prikkel heeft geleid tot veel herzieningen van bestemmingsplannen om aan deze 

termijn te voldoen. 

De Kamer van Koophandel vervult bij bestemmings-

planherzieningen een actieve rol: zij beoordeelt de 

plannen op hun gevolgen voor bedrijven, informeert 

ondernemers- en winkeliersverenigingen en bereidt 

zienswijzen voor die samen met de ondernemers- 

en winkeliersverenigingen worden ingediend. Ook 

Werkgevers Drechtsteden zijn daarbij een uitstekende 

samenwerkingspartner. 

In de afgelopen periode is in iedere vergadering van 

onze Kring Drechtstreek een actueel overzicht besproken 

van de door de Kamer ingediende zienswijzen en de 

beantwoording van deze zienswijzen door gemeenten. 

Op dit overzicht stonden ook de namen van grote 

bedrijventerreinen in de Drechtsteden, zoals Zeehaven, 

Dordtse Kil 1 en Merwedehavens (Dordrecht), de Gors, 

Groote Lindt (Zwijndrecht), Anthoniapolder (Hendrik-

Ido-Ambacht), Haven - Zuid (Alblasserdam), Oosteind 

(Papendrecht) en ’t Plaatje, Kerkerak en Nijverwaard in 

Sliedrecht. In de twee laatste gemeenten zijn ook de 

bestemmingsplannen van de aan Oosteind en Kerkerak 

grenzende woonwijken van zienswijzen voorzien. En zijn 

vanwege de complexe geluidsproblematiek akoestisch 

adviesbureaus ingeschakeld, via een gezamenlijke 

opdracht van de lokale ondernemersverenigingen en de 

Kamer. 

Het belangrijkste thema in de ingediende zienswijzen 

voor deze bestemmingsplannen is behoud van geluid-

ruimte. Bij de zienswijzen op bestemmingsplannen 

voor winkelgebieden (o.a. de Schil, het Leerpark en 

Gezondheidspark (Dordrecht) en Woonboulevard 

Sliedrecht) is het actuele thema de spanning tussen 

de ruime voorraad/geplande uitbreiding van het 

winkelareaal enerzijds en de krimp in de markt

anderzijds. Een lastige en gevoelige problematiek die ook centraal 

staat in de nieuwe regionale Structuurvisie Detailhandel, waaraan de 

Drechtsteden momenteel samen met de Kamer werken. 

Er is dus veel werk verzet en niet zonder resultaat. Veel zienswijzen 

hebben geleid tot bijstelling van bestemmingsplannen of tot een 

betere onderbouwing voor ondernemers. En de actieve rol van de 

Kamer van Koophandel en ondernemersverenigingen heeft er ook 

toe geleid dat gemeenten vaker moeite doen om het bedrijfsleven 

in het bestemmingsplanproces te betrekken, door voorlichtingsbij-

eenkomsten voor bedrijven of door overleg met het georganiseerd 

bedrijfsleven. 

Is het bestemmingsplanwerk na 1 juli a.s. af? Nee, dat zeker niet. 

Wensen van gemeenten, ontwikkelingen in de markt en vooral ook de 

ruimtelijke structuur van de Drechtsteden (woningbouw dicht op de 

(natte, gezoneerde) bedrijventerreinen) zullen ongetwijfeld ook in de 

toekomst aanleiding zijn tot aanpassing van bestemmingsplannen. 

De rol van de KvK hierbij is ongewis. Maar alertheid van onderne-

mers en ondernemersverenigingen op nieuwe planontwikkelingen 

blijft zonder meer noodzakelijk. Die alertheid begint bij het tijdig 

informeren over voorgenomen bestemmingsplanwijzigingen van 

ondernemers en ondernemersverenigingen. Kortom, de vaak geuite 

wens van de KvK en WD: vervang de publieke berichtgeving via de 

lokale krantjes (die op bedrijventerreinen slecht worden bezorgd 

en niet door de directie worden gelezen) door een gestructureerde 

persoonlijke benadering van gemeenten richting ondernemers als 

bestemmingsplanwijzigingen spelen. Dat moet in dit digitale tijdperk 

eenvoudig te organiseren zijn. Een mooie wens voor de komende 

gemeenteraadverkiezingen misschien? 

Alize de Snoo
secretaris Kring Drechtstreek

Kamer van Koophandel Rotterdam
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The times, they are 
a- changing
Tot voor kort was het krijgen van bankfi nanciering een vanzelfsprekendheid. Zwarte cijfers en blauwe ogen 

volstonden om de bank met uw plannen mee te krijgen. Dat is voorbij - voorgoed. Het verhaal is bekend: 

lichtvaardig leningen verstrekken heeft tot een diepe kredietrcrisis geleid. Banken worden nu door de over-

heid gedwongen om - onder andere door balansverkorting - hun vermogens te versterken. Bovendien zijn 

ze minder dan vroeger bereid risico te nemen. Die beide zaken leiden tot geldschaarste, een ‘credit crunch’. 

Het is mogelijk dat de banken hierin wat te verwijten valt. Het is 

echter zinloos daar een punt van te blijven maken. U heeft de bank 

nu eenmaal nodig. Beter is het daarom de nieuwe werkelijkheid te 

accepteren. En die is dat geld schaars is. Wie er wat van wil hebben, 

moet iets bijzonders te bieden hebben. Het komt nu dus meer dan 

vroeger aan op onderscheidend vermogen. Dat kan bestaan uit een 

bovengemiddeld rendement of extra zekerheid. En zeker zo belang-

rijk: de kwaliteit van het management. Een bestuur met duidelijke 

langetermijnvisie biedt een betere garantie op toekomstig rendement 

dan resultaten uit het verleden. Bedenk dat een bank die nooit geld 

uitleent, geen bestaansrecht heeft. Banken hebben daarom onder-

nemers nodig die hun geld voor hen laten werken. U als ondernemer 

bent niet alleen een vragende partij, maar u heeft ook iets te bieden. 

Iets dat de banken nodig hebben: visie, initiatief en een rendement 

dat hoger ligt dan de rente van de ECB. 

Ga daarom uit van uw eigen kracht. Die heeft u, alleen 

al omdat u ondernemer bent. U zit met eigen geld in de 

onderneming, hebt binding en een drive. U kunt geld 

laten werken, waarde toevoegen, u bent de motor van de 

economie. U heeft dus veel te bieden. Het gaat erom om 

uw verhaal over de bühne te krijgen. Het helpt beslist 

om ook uw eigen balans te versterken. Dat hoeft niet 

per se te gebeuren door het bijstorten van kapitaal. U 

kunt de eigenvermogenquote (solvabiliteit) op balans-

datum ook verbeteren door tijdig maatregelen te nemen. 

U kunt dan denken aan het vóór balansdatum betalen 

van crediteuren of het over de balansdatum tillen van 

een dividenduitkering. En er zijn natuurlijk meer opties. 

U hoeft met uw onderneming heus geen oplossing te 

bieden voor de kredietcrisis. 

Uw uitdaging is de banken ervan te overtuigen dat ze 

beter af zijn met een lening aan u dan met een deposito 

bij de centrale bank. Cijfers zijn daarbij een moment-

opname. Visie is de constante. Als u aan uzelf kunt 

uitleggen hoe u er over drie jaar voor staat, dan kunt u 

dat ook aan de bank. Zo kan de crisis de prikkel geven 

om u beter te laten nadenken over de toekomst. Neem er 

de tijd voor, het helpt. Een goede bank denkt met u mee, 

een goede adviseur ook. 

Erik van der Leer
Van der Leer & Partners

Broodje IT

Verslag Broodje IT van 26 
maart: AenC te Alblasserdam 
Iedereen kent ze wel, de schermen op luchthavens en andere publieke plaatsen waar relevante informatie 

op verschijnt. Vooral op plaatsen waar mensen keuzes moeten maken, worden ze door middel van deze 

borden daarbij geholpen. De techniek om deze schermen aan te sturen heet ‘narrowcasting’ en hoe dat 

werkt horen we van Arjan Dekker, CEO van AenC te Alblasserdam. 

In de presentatieruimte die vol hangt met schermen, vertelt Arjan ons dat er 2 

varianten zijn van narrowcasting, namelijk de digitale posting en de functionele 

narrowcasting; AenC houdt zich bezig met deze laatste. Het kenmerk daarvan is 

dat het gebruikt wordt om het naadloos in te passen in de bedrijfsprocessen en in 

sommige gevallen zelfs aan te sturen. Daarbij kan het natuurlijk altijd zo zijn dat 

ook het element van digitale posting wordt meegenomen (bijvoorbeeld het tonen 

van Nieuws of Buienradar), maar de nadruk ligt duidelijk bij de functionele impact. 

AenC gebruikt hiervoor TIC en dat staat voor Total Information Control. Kenmerkend 

is de gebruikersvriendelijkheid voor de gebruiker en uit de demo blijkt dat dit 

inderdaad heel eenvoudig is.

AenC heeft in zeer verschillende omgevingen TIC ingericht; onder meer Sita 

(vuilverwerking), Rijk Zwaan (tuinbouw), Nutiricia (voeding) en veel zorgin-

stellingen maken er gebruik van. Eén van de gebruikers is Dok 11 Apotheek in 

Alblasserdam. Timon den Hertog, eigenaar van de Apotheken, vertelt hier meer 

over. Timon, apotheker in hart nieren, vertelt dat in zijn bedrijfsvoering TIC een 

centrale plaats heeft gekregen. De service naar de klant staat daarbij voorop. Bij 

het binnenkomen in de apotheek om de klant te leiden naar de juiste balie en om 

deze tijdens het wachten nuttige informatie te verstrekken. Dit is wat je aan de 

buitenkant ziet. Maar vanuit de drive om zo klantgericht mogelijk bezig te zijn, 

geeft TIC de nodige informatie om de performance te kunnen verbeteren. Het 

systeem maakt voor Timon inzichtelijk hoe de performance van de medewerkers is, 

steeds met het doel om de bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk te laten zijn, want 

uiteindelijk is de klant daar het meest mee gebaat.

Een bijzonder leerzame bijeenkomst die onder het genot van heerlijke broodjes 

een beslist onderbelichte ICT-toepassing voor het voetlicht brengt! Uitdagend 

genoeg voor de aanwezigen om te bedenken op welke wijze dit in de eigen 

bedrijfsvoering kan worden ingepast.

Timon den Hartog

Arjan Dekker
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Juridische zaken uitgelicht

• verbetering van de regels over het meenemen van nieuwe of  

 gewijzigde besluiten in een lopende bezwaar- of 

 beroepsprocedure; 

• verruiming van de mogelijkheden om gebreken in een 

 besluit te passeren als daardoor geen belanghebbenden

 zijn benadeeld; 

• aanpassing van de regeling van het horen in bezwaar en   

 administratief beroep en in het klachtrecht; 

• instelling van een zogenaamde ‘grote kamer’ voor 

 belangrijke richtinggevende uitspraken in hoogste instantie; 

• invoering van de mogelijkheid tot het nemen van 

 onafhankelijke conclusies in belangrijke zaken bij de 

 hoogste bestuursrechters; 

• invoering van een relativiteitsvereiste (rechtstreeks belang  

 bij aanvechten besluit); 

• verruiming van de mogelijkheden tot het enkelvoudig af  

 doen van het hoger beroep; 

• invoering van de mogelijkheid tot het instellen van 

 incidenteel hoger beroep; 

• invoering van de mogelijkheid voor de hogerberoepsrechter  

 om te bepalen dat tegen een ter uitvoering van zijn uitspraak  

 genomen besluit slechts beroep bij hem openstaat en niet  

 weer bij de rechtbank (de zogenaamde ‘judiciële lus’); 

• afschaffing van het mandaat verbod in hoger beroep.

De Wet aanpassing bestuursprocesrecht - 

het relativiteitsbeginsel
Een saaiere titel is nauwelijks denkbaar, maar toch is de 

Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab) van groot 

praktisch belang voor de ondernemer. In een ambitieuze 

poging de jungle van ‘red tape’ en verbrokkelde 

regelgeving begaanbaar te maken en het bestuursrecht 

sneller en transparanter, heeft de wetgever op 1 januari 

2013 een wet in werking doen treden die op papier een 

grote sprong voorwaarts betekent. 

De gemiddelde ondernemer is niet zo dol op bestuursrecht. 

Vergunningen, ambtenaren, oeverloos gewauwel, hij gruwt ervan. 

Maar helaas, het is een onvermijdelijk gegeven dat er (spel)regels 

gesteld worden in de complexe maatschappelijke structuur van een 

dichtbevolkt land, waarin tal van belangen om voorrang strijden. 

Aangeprezen als smeerolie voor het bestuurs(proces)recht, moet 

nu de Wab het imago van het bestuursrecht gaan opkalefateren. De 

toekomst zal leren of dat gaat lukken, maar één wijziging kan de 

ondernemer wellicht nog van pas komen. Ik doel op de algemene 

introductie van het zogenoemde relativiteitsbeginsel.1

Voorheen gold dat de bestuursrechter overheidsbe-

sluiten toetste aan het recht. Alle door de appellant 

aangevoerde bezwaren werden beoordeeld. Werden 

één of meer van die bezwaren gegrond bevonden, dan 

leidde dat in beginsel tot vernietiging van het aange-

vallen besluit. Soms werden bezwaren aangevoerd, 

waarvan men zich oprecht kon afvragen of de appellant 

schending daarvan nou zo verschrikkelijk belangrijk 

vond. Met name in de strijd tussen concurrerende 

ondernemingen werd nog wel eens een argument 

gehanteerd dat overduidelijk was ingegeven door 

mededingingsmotieven maar elegant was verpakt in 

bijvoorbeeld een ruimtelijk ordeningsjasje. Hoe erg is 

het voor de appellant die geen zicht heeft op de winkel 

van de concurrent dat de welstandsbepalingen zijn 

geschonden?  Toepassing van het relativiteitsbeginsel 

maakt aan deze praktijken een einde. 

Zoals het nieuwe artikel 8:69a Awb het formuleert:

‘De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op 

de grond dat het in strijd is met een geschreven of 

ongeschreven rechtsregel of een algemeen rechtsbe-

ginsel, indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet 

strekt tot bescherming van de belangen van degene die 

zich daarop beroept.’ 

Voor de voledigheid volgt hieronder een overzicht van de 
wijzigingen die de Wab met zich brengt: 
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Er moet een verband bestaan tussen de aangevoerde 

beroepsgrond en de werkelijke reden om een besluit 

aan te vechten. De bestuursrechter kan het bestreden 

besluit dus niet meer vernietigen wegens schending 

van een rechtsregel die niet strekt tot bescherming van 

een belang waarin de eisende partij dreigt te worden 

geschaad. 

Dat betekent dat een besluit waarbij een rechtsregel 

is geschonden toch in stand kan blijven omdat die 

geschonden regel niet het belang van de eisende partij 

bedoelt te beschermen.

Enkele voorbeelden:
•    Een omwonende van een woonwagenkamp die geen  

       zicht heeft op dat kamp, mag zich niet beroepen op 

       welstandsbepalingen. Een omwonende die wel zicht               

       heeft op het kamp, mag dat wel. 

•     De omgevingsvergunning voor een inpandige trap kan niet worden  

        bestreden door een buurman met de stelling dat de vormgeving

        van de trap niet voldoet aan artikel 2.33 van het Bouwbesluit       

        2003.  Dat artikel strekt namelijk niet tot bescherming van          

        de belangen van omwonenden die vrezen voor overlast wegens   

        bouwwerkzaamheden. 

•     Een milieuorganisatie, die de aanleg van een vliegveld wil  

        tegenhouden kan zich niet beroepen op de staatssteunregels van   

        het EG-Verdrag.

Weerbarstige materie dus. Maar het goede nieuws is; die lastige 

concurrent houd je er ook mee buiten de deur. 

Jochum Visser
Visser Silfhout Advocaten

1 Het relativiteitsbeginsel is voor bepaalde besluiten al  ingevoerd bij de Crisis- 

en herstelwet.
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een dag uit het leven van

Bornet
Wick 
In het prachtige magazine ‘Slagkracht’ staat elke uitgave de rubriek ‘Een dag uit het 

leven van …’. 

Vrijdag 3 mei 2013. Weer een bijzondere dag voor B.V. Zeehavenbedrijf Dordrecht 

(handelsnaam: ZHD Stevedoring) en daarmee wellicht ook een geschikte dag om te 

hanteren bij het verzoek van Werkgevers Drechtsteden om “een dag uit het leven van ……” 

met het lezerspubliek van Slagkracht te delen.

ZHD Stevedoring is een zelfstandig, particulier stuwadoorsbedrijf en 

bestaat als familiebedrijf 45 jaar. ZHD heeft eigen terminals in het 

zeehavengebied van Dordrecht en Moerdijk. Daarnaast is het met 

zelfvarende kranen ook actief in Rotterdam. Het dienstenpakket is 

zeer uitgebreid. ZHD is specialist in de overslag van droge bulk (kolen, 

ertsen, mineralen, staalschroot, biomassa, agriproducten e.d.), 

stukgoed, staalproducten, opslag en terreingerelateerde projecten. 

Ook overslag van containers is een kernactiviteit. Het bedrijf heeft 

zich de afgelopen jaren op vele fronten ontwikkeld. Er wordt onder 

meer geïnvesteerd in kades, kranen en loodsen. Het meest recente 

wapenfeit is de uitbreiding van de zelfvarende drijvende kraancapaci-

teit met de drijfkraan Ahoy 50 die in september 2012 in gebruik werd 

genomen. Het geheel is in eigen regie ontwikkeld en opgebouwd. 

Gezien het hefvermogen (50 ton) kunnen we er ook echt groot werk 

mee aan. ZHD Stevedoring opereert 24/7 met in totaal 85 toegewijde 

collega’s. Op jaarbasis wordt ca. 7 miljoen ton lading behandeld.  

Geen dag is hetzelfde en … “never a dull moment”!

Mijn naam is Wick Bornet en ik heb het genoegen hiervan directeur-

eigenaar te zijn.

Gedurende reeds langere tijd is er in algemene zin sprake van een 

mondiale economische crisis. Kortom, omstandigheden waarmee 

iedereen kampt en waaraan ieder voor zich of zijn bedrijf, naar beste 

weten en kunnen, het hoofd moet bieden. 

Gedurende een lange periode investeert ZHD daarom al in haar 

toekomst. Naast het borgen van een goede prijs-kwaliteit verhou-

ding, betrokkenheid en flexibiliteit doen wij dat door te investeren 

in de kwaliteit van onze organisatie (de mensen) maar ook in onze 

faciliteiten zoals: kades, kranen, terreinen en loodsen. 

Investeringen werken naar onze ervaring uit als een 

magneet op de klanten. Vandaag willen wij onze 

opdrachtgevers alweer meer  bieden dan gisteren. In 

deze filosofie past thans een nieuwe uitbreiding op onze 

Terminal Dordrecht. 

Na een lange periode van voorbereiding, waaronder 

de aanvraag voor de bouw-vergunning, kan nu gestart 

worden met de bouw van vier loodsen met een gezamen-

lijk oppervlak van 6.400 m2 en een gezamenlijke inhoud 

van ca. 50.000 m3. De oplevering van het geheel zal in 

augustus 2013 plaatsvinden. In het verlengde van onze 

recente GMP+ certificering zullen de loodsen ondermeer 

ingezet kunnen worden voor (bulk)opslag van goederen 

uit de voedselketen. Bijkomend plezierig effect is dat 

gelijktijdig onze overslagfunctie door deze binnenkort 

beschikbare opslagcapaciteit wordt versterkt.

Vrijdag 3 mei
08.00 uur: Afspraak met Noël Cabral, personal trainer 

bij fitnesscentre David Lloyd te Capelle aan den IJssel. 

Dinsdag en vrijdag zijn mijn vaste dagen voor flink 

wat fysieke oefeningen onder zijn begeleiding. Werkt 

prima. Je hebt een afspraak in je agenda en die kom je 

per definitie na. Bovendien is het zo dat “vreemde ogen 

dwingen”. Door deze lichamelijke inspanningen kom je 

beslist beter in je vel te zitten. Een goede therapie om fit 

en stressbestendig met je werk om te kunnen gaan. 

10.30 uur: Aankomst op kantoor in Dordrecht. Vaste routine 

is om mij door onze afdeling Planning voor te laten lichten 

over de voortgang van onder handen zijnde lossingen en 

beladingen van schepen en wat er zoal aan programma te 

verwachten is. De Planning geldt als hart van ons bedrijf. Op 

de Planning zijn alle disciplines die ons primaire proces verte-

genwoordigen aanwezig. Uitstekend want je bent in no time 

op de hoogte van wat er speelt in het bedrijf en de respec-

tieve vestigingen. Op weg naar mijn eigen kamer overleg 

ik nog even met mijn zoon Alain. Hij vertegenwoordigt de 

vierde generatie in ons familiebedrijf. Secretaresse Marionne 

informeert mij vervolgens over poststukken en de nodige 

telefoontjes die afgehandeld moeten worden. Gezamenlijk 

worden voor de festiviteiten van deze middag de spreek-

woordelijke puntjes nog op de i gezet. Tenslotte vindt er een 

laatste inspectie van het buitengebeuren en de bouwlocatie 

plaats. Tussendoor is er gelukkig nog even tijd geweest voor 

een broodje op kantoor, alvorens van het middagprogramma 

te gaan genieten.

15.00 uur: De genodigden, voornamelijk bestaande uit het 

personeel van alle vestigingen en de drijfkranen, enkele 

klanten van ZHD, de bouwer: firma Vrolijk uit Zevenbergen, 

het heibedrijf en andere betrokkenen, verzamelen zich rond 

het kantoor te Dordrecht. Met behulp van de mobiele brigade 

van de Rotterdamse patatondernemer Bram Ladage is voor 

dit informeel samenzijn onder de luifel van ons kantoor een 

leuke plek ingericht. Vanuit tuk-tuk achtige karretjes worden drankjes 

en hapjes geserveerd, waaronder natuurlijk ook onvervalste frietjes 

met, frikandellen, kroketten, bitterballen etc. Aangezien de happening 

plaatsvindt op het werk en met de afgaande en opkomende ploeg vallen 

deze hapjes, na en vóór noeste arbeid, natuurlijk zeer in de smaak.

16.15 uur: Wick heet iedereen van harte welkom en nodigt het gezel-

schap na een korte toespraak uit om mee te gaan naar de heistelling op 

de bouwlocatie.

 

16.30 uur: Voor het slaan van de eerste paal is Irene Bornet uitge-

nodigd, de vrouw van Wick. Uitgerust met witte jas, laarzen en veilig-

heidshelm klimt zij in de machine en verricht zij de officiële handeling. 

Bloemen, een dikke kus en applaus zijn haar deel. Terug bij het kantoor 

volgt een geanimeerd samenzijn met alle betrokkenen. Prima ook weer 

om met iedereen in gesprek te zijn en tot omstreeks 19.00 uur gezamen-

lijk eventjes stoom af te blazen. 

What’s next? Al langere tijd werken we aan een mooi plan voor een 

forse terreinuitbreiding. Door middel van demping van een gedeelte van 

de Wilhelminahaven zou de bestaande Terminal (ruim 20 Ha) met nog 

eens 10 Ha vergroot kunnen worden. Realisatie hiervan biedt natuur-

lijk weer enorme kansen voor Dordrecht in het algemeen en voor ZHD 

Stevedoring in het bijzonder.

Genoeg reden dus om dagelijks de wekker een uurtje vroeger te zetten.
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Interview

Het bekendste voorbeeld van een gebied dat ‘akoestisch op slot’ 

zat, is het terrein rond de Zeehaven van Dordrecht. Teun Muller 

weet het nog goed. ,,De met veel overheidsgeld gebouwde Willem-

Alexanderkade in die Zeehaven werd jarenlang niet gebruikt omdat de 

wettelijk vereiste geluidruimte ontbrak.’’

Ook Abel Croughs herinnert zich de situatie nog: “Door bestuurders 

van betrokken Drechtstedengemeenten en de provincie Zuid-Holland 

zijn toen middelen beschikbaar gesteld om de geluidproblematiek op 

te lossen. Conform het ‘Plan van Aanpak Zonebeheer Drechtsteden’ 

zijn diverse maatregelen uitgevoerd waarmee de overschrijdingen 

weggenomen werden”. Teun Muller: “Daarnaast werd, na intensieve 

lobby vanuit het locale bedrijfsleven, de wetgeving op een aantal 

punten verbeterd”. 

Na het oplossen van de geluidproblematiek zijn, om de beschikbare 

geluidruimte optimaal te kunnen verdelen en beheren, zonebeheer-

plannen vastgesteld. Voor aanwezige en nieuw te vestigen bedrijven 

is geluidbudget gekoppeld aan percelen waarmee zekerheid voor 

bedrijven is ontstaan. 

Hoewel de afgelopen jaren de algemene ervaring is geweest dat deze 

systematiek goed werkt signaleerde het bedrijfsleven bij monde van 

WD en KvK een aantal tekortkomingen. Gert Jongeneel: “Bedrijven 

liepen vast op het moment dat uitbreidingen of wijzigingen 

leiden tot kleine, vaak te verwaarlozen, overschrij-

dingen van de beschikbare budgetten. Het bedrijfs-

leven gaf daarnaast aan het systeem onvoldoende 

Flexibel en doelgericht omgaan met decibellen

Jarenlang ondervonden bedrijventerreinen in de Drechtsteden problemen met 

geluidregels. Doordat geluidnormen werden overschreden gingen terreinen 

akoestisch ‘op slot’ en konden deze terreinen zich niet verder ontwikkelen.  

Bestaande bedrijven konden niet uitbreiden en nieuwkomers haakten af 

doordat ze geen ‘geluidruimte’ kregen. 

Akkoord over Geluidruimte 
Bedrijventerreinen 
Drechtsteden

flexibel te vinden waar het mogelijkheden van geluidruil 

tussen percelen onderling betreft”. 

Het feit dat het rigide stelsel voor bedrijven belem-

merend werkte was voor WD en KvK onacceptabel. 

Gezamenlijk pakten ze dit vraagstuk op en dankzij 

de constructieve opstelling van de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid (OZHZ) die het zonebeheer voor de 

gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid uitvoert, is 

veel bereikt. 

Op papier was de geluidruimte mooi verdeeld onder 

bedrijven. Velen produceren echter veel minder 

decibellen dan de vergunning toestaat. ,,Het systeem 

was absoluut niet flexibel’’, zegt Ingrid Stiemsma die 

namens KvK met de kwestie te maken kreeg. De niet 

gebruikte geluidruimte zou prima gebruikt kunnen 

worden om ontwikkelingen van omliggende bedrijven 

mogelijk te maken. Ook in het toetsen van geluidbij-

dragen die te verwaarlozen zijn vonden wij de systema-

tiek te streng. Menigmaal heeft zij erover gesproken met 

Gert Jongeneel en diens voorganger Anton Reppel die 

met grote vasthoudendheid deze situatie probeerde op 

te lossen. En dat is ook gelukt. 

De dialoog tussen ondernemers en de OZHZ 

werd gestart en begin 2013 met succes 

afgerond. In samenwerking met het door 

de KvK en de WD ingeschakelde adviesbureau Peutz 

ontwikkelde OZHZ maatregelen om het beoordelings-

systeem voor industriegeluid te verbeteren. Gert 

Jongeneel: ,,Sommige ontwikkelingen raakten op slot op 

grond van theoretische modellen. Nu staat de praktijk 

voorop. Dat is winst”. Ook Abel Croughs en Rian Vink 

van OZHZ zijn blij met uitkomst van het overleg. De 

eerste afspraak tussen de beide partijen levert op dat 

een lichte toename van geluid dat een bedrijf veroor-

zaakt veel eerder het etiket ‘verwaarloosbaar’ krijgt 

waardoor vergunningverlening vereenvoudigt is. De 

tweede afspraak is dat bedrijven onderling geluidruimte 

kunnen ruilen. Ingrid Stiemsma: ,,Sommigen hebben de ruimte uit hun 

vergunning maar gedeeltelijk nodig. Nu is een protocol ontwikkeld 

waarmee bedrijven onderling geluidruimte kunnen uitruilen.’’

Het succes van deze samenwerking draagt bij aan versterking van de 

regionale economie. Daarvan is Teun Muller overtuigd. ,,Dit bewijst 

voor mij opnieuw dat we als ondernemers behoefte hebben aan een 

goed functionerende Kamer van Koophandel die dit soort onder-

werpen met grote deskundigheid oppakt. Want die heeft in goede 

samenwerking met de OZHZ van een probleem een win-winsituatie 

gemaakt.’’

Cor van Santen



3232 33

Verenigingsnieuws

Industriedag 
21 november 2013IOB - Hoofdsponsor 

Industriedag 
2013 
Het thema "Innovatief ondernemen" is voor ons een van de redenen om hoofdsponsor te worden bij de 

industriedag van de WD in 2013. Door innovatief te ondernemen, zowel in de projecten als de bedrijfsvoering is IOB 

ook in deze tijd succesvol en dat willen we graag delen met de andere ondernemers in de Drechtsteden. 

Samenwerking, ketenintegratie en LEAN zijn de sleutelwoorden voor 

innovatie in de bouw. Het middel om dit uit te voeren is BIM. BIM 

staat voor Bouw Informatie Model, waar een 3D model centraal staat 

en waarin zoveel mogelijk data is ingebracht en gekoppeld aan de 

diverse (bouw)elementen. Data wordt eenmalig ingebracht, is voor 

een ieder in de keten toegankelijk en bruikbaar. Hierdoor ontstaan 

geen fouten in overdracht (zogenaamde faalkosten). Vanuit ons 

3D model kan in de gebruiksfase de eigenaar van het vastgoed het 

meerjaren onderhoudsplan genereren.

Naast dit BIM model worden de mensen getraind in het samen-

werken. Bij samenwerken dient de mens namelijk als "fundament"! 

Innoveren heeft IOB dan ook gedaan in de middelen, mensen en in zijn 

processen.

Innovatie en onze (bouw- en vastgoed)sector waren tot voor de crisis 

een soort paradox. De sector is zeer traditioneel, maar de bedrijven 

die nu nog bestaan beseffen dat zaken moeten veranderen. In de 

bouw zijn de zaken teveel versnipperd. Een trein die bestaat uit een 

locomotief en diverse wagons achter elkaar. De toekomst is dat de 

wagons gaan samensmelten. De ontwikkelaar, architect, ingenieur, 

aannemer gaat 1 keten, wagon vormen. Wie daarin het voortouw 

neemt is degene met het meeste ondernemerschap.

Wij hebben slimme innovaties kunnen doorvoeren op 

ons managementsysteem en productieproces. Dit kan 

alleen als je jezelf een kritische spiegel voorhoudt. Dit 

is de sleutel van ons succes geworden. De grootste 

sprong voor ons was om deze innovaties door te zetten 

in de keten en zo maximaal te kunnen voldoen aan de 

veranderende inzichten van onze opdrachtgevers en 

eindgebruikers.

Innoveren in middelen en processen is wat IOB betreft 

de sleutel om de crisis het hoofd te bieden. Dat zien nu 

veel bedrijven in.  Ik ben er dan ook van overtuigd dat de 

bouw voor de crisis ver achter liep op innovatief onder-

nemerschap, maar is straks een voorbeeld voor andere 

sectoren. Daarom willen we dit met u delen en steunen 

wij deze industriedag van de WD van harte.

Wij hopen dan ook dat u donderdag 21 november 

gereserveerd heeft in uw agenda voor de Industriedag 

en dat uw net als wij verdere inspiratie komt opdoen 

omtrent “Innovatief Ondernemen”.

Marcel van de Peppel
Directeur Ingenieursbureau IOB 

Het lijkt een haast onmogelijke opgave om na het succes 

van de Industriedag van vorig jaar wederom een interes-

sante dag neer te zetten. Toch gaan we de uitdaging aan. 

Iedere Industriedag heeft immers haar eigen charme en 

daar gaan we ook dit jaar weer naar op zoek. De datum 

van 21 november staat vast. De locatie -wel of niet het 

schip - en de sprekers nog niet. Het thema is dit jaar 

‘Innovatief Ondernemen’ en daar kunnen we heel veel 

kanten mee op. 

De hoofdsponsor voor deze dag heeft zich al gemeld 

en dat is dit jaar Ingenieursbureau IOB. En ja, hoe kan 

het ook anders, Drukkerij Dekkers wil voor de WD weer het programmaboekje 

drukken. Ieder jaar bij het verlaten van de Industriedag wordt dit door Harjan 

Dekkers weer voor het volgend jaar toegezegd. We realiseren ons dat dit ieder 

jaar weer een aanzienlijke sponsorgeste is, waarvoor dank. Bureau BM gaat ons 

dit jaar verrassen met de opmaak voor 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. Ook dit jaar hoop ik er samen met uw 

hulp weer een prachtige dag van te mogen maken. Indien u nog leuke suggesties 

of ideeën heeft, houd ik me warm aanbevolen.

Barbara Keuzenkamp
secretaris
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Tekst tekst

Dordt
onderneemt

Maak een afspraak met 
de accountmanagers 
van de gemeente 
Dordrecht.

U krijgt van ons advies en antwoord 
op uw ondernemersvragen: 
bijvoorbeeld over het vinden van 
een bedrijfslocatie, informatie over 
bestemmingsplannen en informatie 
over vergunningen.

Meer informatie? Reageer via het contactformulier op onze website. 

www.dordrecht.nl/ondernemen 

Zaken doen
met de gemeente?

Dordrecht_AdvA4mei13-v2.indd   1 17-05-13   08:45

Advies en 
Engineering 
op hoog
niveau

Beheer & Onderhoud, BIM, Bouwkostenadvies, Bouwplantoetsing 
Bouwtechniek, Brandveiligheid, Civiele Techniek, Constructieadvies 
Directievoering en Toezicht, Installatieadvies
Dordrecht
078 - 6527678
Hellevoetsluis
0181 - 318122
info@iob.nl

Trotse hoofdsponsor van de WD Industriedag 2013
en uw partner voor:

Speerpunten 
Zoals  u  allen weet,  zijn er in 2014 weer gemeenteraadsverkiezingen. De 

WD hecht eraan dat de politieke partijen in de Drechtsteden bij de opstel-

ling van hun partijprogramma’s rekening houden  met datgene wat u als 

WD leden voor het ondernemersklimaat van deze regio van  belang  acht.  

Aangezien de programma’s deze zomer worden geschreven,  heeft de WD in 

overleg met u,  net als vier jaar geleden een speerpuntenboekje opgesteld. 

Dit boekje wordt in juli door Teun Muller officieel aan de Drechtraad 

overhandigd. Speerpunten die door u zijn gekozen en waarvan  u ook de 

belangrijkheid heeft bepaald. Het is evident dat wij wederom aan de politiek 

en onze bestuurders duidelijk gemaakt hebben dat wij graag meedenken en  

-werken  in onze regio.

Het speerpuntenboekje is opgenomen op onze website, 

www.werkgeversdrechtsteden.nl.

Verenigingsnieuws
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Nieuws van de leden

Vanwege zijn jarenlange maatschappelijke inzet is de advocaat en lid van onze 

vereniging, Maarten L. Veldhuijzen, geridderd. Het heeft (toen nog) Hare Majesteit 

behaagd hem Ridder in de Orde van Oranje Nassau te maken. Dit vanwege onder 

meer zijn diverse functies binnen de Dordtse scoutinggroep Willem de Zwijger III 

en Scouting Nederland alsmede bij de Koninklijke Roei & Zeilvereniging (KDR&ZV). 

Verder is Maarten lid van Raad van Bijstand van de Studentenvereniging SSR, 

jarenlang secretaris/voorzitter van Diac De Sleutel geweest, scriba van de Centrale 

Kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Kerk Dordrecht en voorzitter van het 

bestuur van de Stichting Studium Generale Johan de Witt te Dordrecht. En dat 

alles naast zijn werkzaamheden als advocaat en partner bij zijn eigen kantoor 

Veldhuijzen en Nuiten. Zowel zijn kantoor als het bestuur van de WD feliciteren 

hem van harte met deze onderscheiding.

Maarten VeldhuijzenGeridderd
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tegen 
verantwoorde kosten. Denk ook aan de personele kant

De overheid wil dat werknemers langer productief kunnen doorwerken 

en maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om medewerkers met 

een sociale, lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking 

in het bedrijf op te nemen. Iedereen moet een kans krijgen om naar 

vermogen deel te nemen aan het arbeidsproces. ‘Inclusief onder-

nemen’ noemen we dat, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van 

de diversiteit en talenten van mensen. 

DrechtwerkPersoneel als oplossing voor
personeelsvraagstukken
DrechtwerkPersoneel, onderdeel van de Sociale Werkvoorziening 

Drechtwerk, adviseert werkgevers vrijblijvend bij MVO op het 

gebied van personeelsvraagstukken. Daarbij kunnen medewerkers 

vanuit DrechtwerkPersoneel voor zowel kortere als langere tijd bij 

werkgevers tegen gesubsidieerde tarieven gedetacheerd worden. 

Tevens kunnen medewerkers op een gesubsidieerd dienstverband 

(Begeleid Werken) geplaatst worden. In dit laatste geval treedt 

DrechtwerkPersoneel op als subsidieverstrekker en zorgt in overleg 

met de werkgever voor de eventuele begeleiding/jobcoaching op de 

werkvloer. De eerder genoemde mobiliteitsbonus maakt deze laatste 

vorm extra aantrekkelijk voor werkgevers. 

DrechtwerkPersoneel helpt u aan mensen voor uiteenlopende 

werkzaamheden. Van productiewerk tot magazijnmedewerker en van 

administratieve ondersteuning tot chauffeur. Hannine van de Grift: 

met DrechtwerkPersoneel kies je als werkgever voor Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen op personeelsgebied, een uitgelezen 

kans om op financieel verantwoorde wijze voorbereid te zijn op de 

toekomst. 

Mocht u als werkgever op zoek zijn naar gemotiveerde medewerkers, 

dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze specialisten: 

Boy Hurkens
DrechtwerkPersoneel

Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen en DrechtwerkPersoneel
Volgens Hannine van de Grift, manager bij 

DrechtwerkPersoneel wordt er bij Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen (MVO) door veel werkgevers 

al snel gedacht aan een milieuvriendelijke aanpak 

en/of het gebruik van fairtrade producten. Zo rijdt 

men voor de zaak in een Toyota Prius een zogenaamde 

‘groene’ auto of men drinkt koffie van een eerlijk 

merk, zoals Max Havelaar. De personele zijde van 

MVO komt vaak op een ondergeschikte plaats. Een 

gemiste kans voor ondernemers. De onbekendheid 

en complexiteit in regelgeving maakt dat werkgevers 

nog te weinig overgaan tot het inzetten van arbeids-

gehandicapten in het arbeidsproces en daarbij hun 

weg niet weten te vinden naar DrechtwerkPersoneel. 

DrechtwerkPersoneel, actief in de regio Drechtsteden, 

is expert op het gebied van succesvolle inpassing van 

medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in 

het arbeidsproces bij werkgevers. 

De toekomst begint vandaag
De Participatiewet die naar verwachting per 1 januari 

2014 zal ingaan moet meer kansen bieden voor 

arbeidsgehandicapten. Bij deze nieuwe wet is mogelijk 

sprake van een quotumregeling voor werkgevers. 

Deze regeling zal vanaf 2015 stapsgewijs ingevoerd 

worden en betekent voor werkgevers met 25 medewer-

kers of meer dat 5% van het personeelsbestand dient 

te bestaan uit mensen met een arbeidshandicap. 

Werkgevers kunnen hierbij een boete krijgen wanneer 

zij zich hier niet aan houden. Wie nu begint met het in 

dienst nemen van medewerkers met een beperking is 

voorbereid op de toekomst. 

Bonus
Wanneer werkgevers met ingang van dit jaar een 

medewerker vanuit DrechtwerkPersoneel in dienst 

nemen, ontvangen zij naast een tegemoetkoming 

in de loonkosten een bonus van € 7.000,00 per jaar 

bij een fulltime dienstverband. Deze zogenaamde 

mobiliteitsbonus, onderdeel van het wetvoorstel 

Mobiliteitsbonussen, wordt verwerkt als premiekorting. 

Werkgevers kunnen dit bedrag verrekenen met het 

totaal aan premies werknemersverzekeringen dat 

men als bedrijf afdraagt. De bonus geldt voor 

maximaal 3 jaar. 

Safety Incentive-
programma van Heerema 
keert geld uit aan goede 
doelen

Ds. Abraham Hellenbroekschool
De Ds. Abraham Hellenbroekschool, die dit jaar 40 jaar 

bestaat, heeft de cheque te danken aan het feit dat er 

kinderen van Heerema-medewerkers op school zitten. 

De school kan het geld goed gebruiken om het school-

plein op te knappen voor deze bijzondere viering. 

De cheques zijn in het bijzijn van interim burgemeester 

Maria Wiebosch-Steeman, wethouder Gerard Slotema 

en accountmanager bedrijven Gerard Keuzenkamp 

door Assistant Yard Manager Remco Bakker van 

Heerema Zwijndrecht uitgereikt aan Freek Bakker 

namens de Hellenbroek school en kaderleden van de 

Jeugdbrandweer Zwijndrechtse Waard.

Het Zwijndrechtse bedrijf Heerema kent een ‘Safety Incentive’-

programma dat in 2012 rond de 17.000 euro heeft opgeleverd. Dit geld 

komt ten goede aan projecten uit de ‘Wensboom’ van het personeel. 

De projecten moeten wel voldoen aan één van de doelen gesteld door 

Heerema: Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu en het liefst een 

lokaal karakter hebben. Afgelopen week kregen de Jeugdbrandweer 

in Zwijndrecht en de 40-jarige Ds. Abraham Hellenbroekschool een 

cheque uitgereikt. Binnen de Heerema organisatie is veiligheid van 

de mensen prioriteit nummer één. Om dit te onderstrepen heeft het 

bedrijf in 2006 een ‘Safety Incentive Scheme’ ingevoerd. Elke maand 

stort het bedrijf geld in een fonds als er veilig wordt gewerkt volgens 

bepaalde criteria. Niet alleen Heerema zelf draagt bij aan dit fonds; 

ook de klanten van Heerema ondersteunen dit initiatief van harte. 

Vervolgens wordt aan de medewerkers gevraagd aan welk goed doel 

zij een bedrag willen doneren. 

Jeugdbrandweer Zwijndrechtse Waard
De keuze voor de Jeugdbrandweer Zwijndrechtse Waard komt behalve 

vanwege de goede samenwerking van het bedrijf met de Brandweer, 

door het feit dat één van de personeelsleden vrijwillig brandweerman 

in Heinenoord is. Hij heeft altijd met de Jeugdbrandweer gewerkt en 

weet dat de Jeugdbrandweer een extraatje goed kan gebruiken voor 

zaken als opleiding, pakken en materieel. 

Foto School uitreiking (vlnr): Remco Bakker (Assistant Yard Manager Heerema 

Zwijndrecht), Maria Wiebosch-Steeman (interim burgermeester Zwijndrecht), 

Freek Bakker (Ds. Abraham Hellenbroekschool, Zwijndrecht), Gerard Slotema 

(wethouder Zwijndrecht)
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Syel Europe BV

Besturings-
techniek BV &VMB

Nieuws van de leden

De tucht van de markt,  
naar een eigentijds 
notariaat: 
de doe-het-zelf-notaris 
Natuurlijk, voor de notaris is het niet meer zoals vroeger. En eigenlijk 

is dat maar goed ook. 

De notaris is ondernemer zoals iedere andere dienstverlener, met als 

bijzonderheid dat zijn tussenkomst verplicht is voorgeschreven voor 

een aantal rechtshandelingen. Zo is de tussenkomst van de notaris 

bij de overdracht van onroerend goed, het oprichten van een BV en 

het maken van een testament voorgeschreven. Dit domeinmonopolie 

bestaat omdat de samenleving belang heeft bij een hoge kwaliteit van 

de juridische dienstverlening die op integere en controleerbare manier 

wordt uitgeoefend. Van de notaris wordt verder verwacht dat hij goed 

kijkt of de zaken waar hij mee te maken krijgt wel kosjer zijn en of er 

geen belasting wordt ontdoken. In dat opzicht blijft de notaris een 

(onbezoldigd) ambtenaar. Notarissen horen ook onpartijdig te zijn en 

hun cliënten goed te informeren. In deze spagaat komen notarissen 

wat minder sexy over dan advocaten.

De cliënt vindt een goede notaris, terecht, normaal. Maar wat velen 

zich niet realiseren is dat Nederland een van de beste notariaten ter 

wereld heeft. Vrijwel nergens vindt de overdracht van onroerend goed 

zo snel en goedkoop plaats. Testamenten zijn razendsnel op te sporen 

en alle kantoren kennen een ver doorgevoerde automatisering, met 

koppelingen met het kadaster, de gemeentelijke basis administratie, 

waardoor de notaris zijn controlerende taak kan waarmaken.  Het 

verwijt dat notarissen niet meegaan met hun tijd is erg misplaatst. Het 

komt alleen niet zo over en dat is voor mij de reden geweest mij als 

Doe Het Zelf Notaris voor de Drechtsteden aan te sluiten. 

Het concept is eenvoudig: via een landelijke site kunnen cliënten zelf 

door het geven van antwoorden op vragen via hun laptop of i-pad 

eenvoudige concept akten maken. De concepten worden door de site 

aan mij doorgestuurd. Ik controleer deze en ik neem contact op met 

de opsteller. De opsteller wordt uitgenodigd en het concept is dan in 

eerste instantie een bespreekstuk. Voor juridisch simpele zaken, zoals 

het benoemen van een voogd of het oprichten van een standaard 

stichting werkt het prima: de kosten worden door dit werkproces met 

wel 30% teruggebracht. In veel gevallen wordt de zelf gemaakte akte 

niet gepasseerd op de manier waarop die is opgesteld. Als 

notaris kan ik mijn meerwaarde bewijzen door het doen 

van suggesties en opeens ervaren de cliënten dat een 

akte niet ontstaat door "een druk op de knop". Het advies 

wordt op waarde geschat en er is ook nooit discussie over 

de tariefsaanpassing die een en ander met zich meebrengt. 

Als notaris blijf ik verantwoordelijk voor de juiste formule-

ringen in de akte en de cliënt moet voldoende zijn geïnfor-

meerd. De doe-het-zelf formule is een nieuwe wijze van 

communiceren met de cliënt; een methode die werkt.

Het merendeel van de akten is niet geschikt voor verwer-

king via de doe-het-zelf site, daarvoor is de problema-

tiek te ingewikkeld, maar ik ben wel in gesprek met de 

cliënt. Soms is een cliënt daarover teleurgesteld, maar 

als ik uitleg dat patiënten van de tandarts prima zelf hun 

tanden kunnen flossen,  maar dat boren of trekken toch 

het domein van de vakman is, zie ik vaak een glimlach, 

waarbij het gelukkig niet tot mijn werk hoort op de tanden 

te letten!

Stijn Wery 
Notaris

Nieuwe leden

Wij ontwerpen en realiseren besturingstechniek (hard- en software) 

voor opdrachtgevers in de watersector, chemie, tuinbouw, 

foodindustrie, productie en machinebouw. In deze sectoren hebben 

we specialistische kennis opgebouwd. We beschikken daardoor 

zowel over branchekennis als kennis van de modernste technologie. 

Om de hoogste kwaliteit te waarborgen, zijn we ISO 9001-2008 

gecertificeerd. Onze monteurs zijn NEN3140 en VCA-gecertificeerd. 

Hoe omvangrijk, complex en/of internationaal uw project ook is, 

u heeft bij ons altijd één aanspreekpunt. Eén contactpersoon die 

inhoudelijk op de hoogte is en waarmee u kunt sparren. Zo combi-

neren we gestructureerd projectmanagement met inspirerende 

interactie. Dat heeft al de mooiste projecten opgeleverd. 

Wij zijn compleet in besturingstechniek. Wij voeren de engineering 

uit, ontwikkelen de software, bouwen de schakelpanelen, dragen 

zorg voor de installatie en verzorgen de in bedrijf stelling wereldwijd. 

De industriële automatisering is bepalend voor de prestaties van uw 

machines en installaties. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om 

een project kostenefficiënt uit te voeren en daarbij het milieu zo min 

mogelijk te belasten.

Syel vervaardigt componenten voor de automatisering en industriële 

elektronica. Deze producten bewijzen zich al 30 jaar binnen de 

industriële sector. Ze vormen het hart van de automatisering van 

bedrijfskritische processen. Syel biedt een complete range betrouw-

bare controllers voor uiteenlopende toepassingen, van eenvoudige 

tot zeer complexe besturingen. De controllers zijn zeer krachtig op 

het gebied van communicatie. Wij kunnen eveneens in nauw overleg 

met de opdrachtgever elke denkbare controller ontwikkelen. Dat 

is met name interessant voor bedrijven die een eigen controller 

of product in de markt willen zetten of willen toepassen in hun 

eigen applicatie. Syel maakt gebruik van modulaire componenten 

waardoor veel engineeringskosten worden bespaard. 

Contactpersoon: Arie Verhoeven
088-6810000
averhoeven@vmb-nl.eu
www.vmb-nl.eu en www.syel.eu
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Nu ondernemer,
straks uw pensioen?

Wij werken samen
aan uw toekomst.

www.rabobank.nl/drechtsteden

Samen sterker in de Drechtsteden. 

Sjoerd Simons
Grootzakelijk

Imke Valkenburg
Private Banking

Rabobank - advertentie 210 x 148 mm.pdf   1   22-4-2013   14:38:27

De GasteRhoon Groep 
De GasteRhoon Groep bestaat onder andere uit Het Kasteel van Rhoon, 

IGGO restaurant, Het Wapen van Rhoon, Kookstudio Het Oude Regthuys, 

Bellevue Groothoofd hotel culinair en Art & Dining. Alle locaties hebben 

hun eigen gezicht en hun eigen specialiteiten maar natuurlijk ook één 

ding gemeen: culinair genieten!

Op de mooiste plek van Dordrecht, op de kade waar drie rivieren samen-

komen, staat het bekende monumentale pand Bellevue. Het exteri-

eur van Bellevue Groothoofd hotel culinair is volledig in oude glorie 

hersteld en deels aangepast. Trendy en modern, bijzonder stijlvol en 

gezellig. Een locatie met een mooi à la carte restaurant, een gezellige 

brasserie, private diningroom, vijf ruime zalen, elf stijlvolle hotelkamers, 

een romantische bruidssuite en vier en-suite kamers. Proef, beleef en 

geniet op deze unieke plek in Dordrecht. 

In Art & Dining kom je met vrienden bijeen om te genieten van eten 

en drinken. Deze nieuwe toplocatie biedt een ontspannen sfeer en een 

authentiek internationale keuken, waarvan u kunt geniet met vrienden, 

familie of zakenrelaties. De artistieke omgeving, de goedgevulde wijnbar 

en de comfortabel zittende stoelen zorgen voor een warme atmosfeer. 

Art & Dining is gevestigd in het compleet vernieuwde Dordrechts Mu-

seum, dé ideale ontmoetingsplaats in Dordrecht.

Contactpersoon: Ad Janssen

010-5061602

www.gasterhoon.nl

maar liefst 5.000 m. Dit betekent gegarandeerde levering 

en just-in-time plaatsing.

Contactpersonen: Hans Schippers en Chris Wiegeraad,

078-6231234

info@schaffenburg.nl

www.schaffenburg.nl

Nieuwe leden

De inrichting van een kantoor is maatwerk. Een werkomgeving met 

optimaal werkcomfort is afgestemd op specifieke behoeften van mens 

en organisatie. Schaffenburg Office Furniture B.V. stelt deze behoeften 

centraal bij de ontwikkeling van kantoormeubilair. De inrichting van 

een modern kantoor moet volgens ons flexibel, inspirerend, comfor-

tabel en ook vooral duurzaam zijn. Dit laatste punt, duurzaamheid 

staat bij Schaffenburg zeer hoog in het vaandel. Genoemde is terug te 

leiden naar de bedrijfsvoering en de recente aanschaf van een elektri-

sche auto voor korte ritten en een eigen windmolen voor energie 

opwekking. 

Schaffenburg Office Furniture B.V. is een Nederlandse, producerende 

groothandel van kantoormeubilair. Door middel van een geselecteerd 

netwerk van dealers leveren wij systeemmeubilair, vergaderopstel-

lingen, opbergfaciliteiten, bureaustoelen, conferentiestoelen en 

directiemeubilair. Ons kantoormeubilair wordt altijd ontworpen aan 

de hand van 4 uitgangspunten: ergonomie, uitstraling, flexibiliteit en 

gebruiksgemak.  Naast de productie zijn we gespecialiseerd in het 

intekenen van de kantoorinrichting, logistiek en montage. De meeste 

standaardproducten staan op voorraad in ons distributiecentrum van 

Schaffenburg Office Furniture B.V.

Hierbij willen wij kort de professionele terreinen waarin de Adromi Groep actief is 

aan u voorstellen: 

Ruimtelijke ordening en juridische ondersteuning
Advisering op het gebied van ruimtelijke ordening en juridische ondersteuning 

op dit gebied, zoals (risicoanalyse) planschade, bezwaar- en beroepsprocedures, 

bestemmingsplanwijziging etc. 

Milieu en energie
Advies op specifiek inhoudelijke milieu- en energie(besparings-)vraagstukken 

zoals aanvragen omgevingsvergunning milieu, bodemonderzoek, geluidsrappor-

tage, luchtkwaliteitonderzoek, energiebesparingonderzoek etc. 

Arbo & (brand)veiligheid
Door onze arbo- en veiligheidsdeskundigen wordt ondersteuning verleend op het 

terrein van risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), brandveiligheidsadviezen etc. 

KAM-management

Ondersteuning bij het opzetten, implementeren en onderhouden van een KAM 

(Kwaliteit, Arbo en Milieu) systeem of delen daarvan. 

Procesbegeleiding en verandermanagement
Professionals op het gebied van personeelsbeleid, strategievorming en herinrich-

ting van uw processen met bijbehorende taak- functieverdeling. 

De Adromi Groep

Contactpersonen: Maarten van Happen of
Anton van der Linde,
078-6845555
mvhappen@adromi.nl 
www.adromi.nl

Bouwkundige begeleiding
Onze bouwkundige adviseurs ondersteunen u bij 

(ver)bouwplannen, zoals het aanvragen omgevings-

vergunning, verzorgen van een bestemmingsplanwij-

ziging, bouwkundig en juridisch advies, bouwkundig 

toezicht, tekenwerk (Acad) etc.

Detachering
Professionele en ervaren medewerkers vullen 
(huidige) hiaten in uw organisatie snel en 
flexibel op. 
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Portefeuille
   Dagelijks bestuur

Externe communicatie Teun Muller  

   Barbara Keuzenkamp  

Interne communicatie  Barbara Keuzenkamp

     

Financiën   Dennis Oemar Said   

   Teun Muller / Barbara Keuzenkamp 

     

   

Arbeidsmarkt en Scholing Arie van den Herik

   André Boer  

Economie en Innovatie Bert de Winter

   Wico van Helden  

Bereikbaarheid en RO Gert Jongeneel

   Jacob Klink   

Netwerken en Ledenwerving Ad Boom

   Dennis Oemar Said  

Dennis Oemar Said, penningmeester
doemarsaid@werkgeversdrechtsteden.nl

Teun Muller, voorzitter
tmuller@werkgeversdrechtsteden.nl

André Boer, bestuurslid
aboer@werkgeversdrechtsteden.nlaboer@

Gert Jongeneel, bestuurslid
gjongeneel@werkgeversdrechtsteden.nlgjongen

Ad Boom, bestuurslid
aboom@werkgeversdrechtsteden.nl

Barbara Keuzenkamp, secretaris
bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl  

meester
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echtsteden.nl

aris
tsteden.nl  

Arie van den Herik, bestuurslid
avanherik@werkgeversdrechtsteden.nl 

eden.nl

rslid
steden.nl 

Wico van Helden, bestuurslid
wvanhelden@werkgeversdrechtsteden.nl 

r, be
drechtsteden.nl

estuurslid
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n.nl 

tsteden.nl
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Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl 

den.nl

Jacob Klink, bestuurslid
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl 
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BESTUUR
Met 35 

gespecialiseerde advocaten 

snel en persoonlijk 

van probleem tot oplossing!

RECHTSGEBIEDEN

MARKTGEBIEDEN

Kantoor Dordrecht
Telefoon: +31 (0)78 633 11 11

Dordrecht@tenholternoordam.nl www.tenholternoordam.nl

Kantoor Rotterdam
Telefoon: +31 (0)10 241 88 00

Rotterdam@tenholternoordam.nl

Bouw
Haven en Logistiek

Zorg
Cleantech

Arbeidsrecht
Vennootschapsrecht

Transport en Logistiek
Bouw, Vastgoed en Aanbesteding

Handels- en Contractenrecht
Faillissementen en Herstructurering

(Economisch) Strafrecht
Familierecht en Mediation



Mogen  we  u 
de  Crossover  theorie 

even  uitleggen?

Onze CrossOver theorie gaat over het slaan van bruggen. En dan speci fiek bruggen tussen alle 

activiteiten in het commerciële proces.  Want, zeker in deze tijd, is het noodzakelijk om krachten te 

bundelen en gebruik te maken van elkaars sterktes om uiteindelijk het beste commerciële resultaat 

te bewerkstelligen. COOKS Incorporated heeft een uitgebreide en bijzondere ervaring in alle 

commerciële disciplines. Van marketing naar trade marketing tot sales. Hierdoor zijn we in staat om 

sales driven marketingcommunicatie te bieden èn marketing based salescommunicatie. Dat maakt 

COOKS een communicatiespecialist in het totale commerciële veld. Een CrossOver specialist dus. 

COOKS heeft haar dienstverlening ondergebracht in 5 verschillende divisies. Concepting en 

Communication richt zich primair op marketing. Consulting en Conversion op sales en trademarketing. 

Connecting tot slot ontwikkelt strategieën en middelen om consistentie, draagvlak en enthousiasme 

te realiseren bij de mensen binnen een bedrijf. Wilt u vrijblijvend kennismaken met COOKS 

Incorporated? Neemt u dan contact op met Anita Verdonk of Martin Kok, telefoon 078-6133000.

COOKS werkt ondermeer voor Autobar Holland, Bolidt Kunststoftoepassing, Hero Benelux, Schoonenberg Hoorcomfort, Spa Nederland, Uneto-VNI en Unilever Food Solutions.

www.cooks-inc.com


