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 Informatieve Bijeenkomst op gebied van 
 Mobiliteit en Bereikbaarheid door 
 Rijkswaterstaat
 Masterclass Uilhoorn & Fritse advocaten
 Barendse Haase notarissen
 WD (directie)SecretaresseNetwerk bij Florensis
 WD Café op de FenExpo in Gorinchem
 Bijeenkomst bij the Movies met ALV
 Industriedag

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

Dat is cashmanagement anno nu.

ALTIJD EN OVERAL CONTROLE 
OVER UW GELDSTROMEN

Available on the

800010013 Adv Daadkracht 180x120_V3.indd   1 20-02-14   13:52
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VAN DE VOORZITTER

Al het begin is moeilijk
door Teun Muller

Al het begin is moeilijk, zo ook een nieuw jaar. Zet de econo-
mische verbetering door, gaan we banen creëren, zodat 
de werkloosheid gaat teruglopen en de groei sneller zal 
toenemen? We gaan nieuwe gemeenteraden kiezen, komen 
daar andere personen in, blijven de politieke verhoudingen 
gelijk of gaan ze schuiven? Het is allemaal afwachten en voor 
alles zal gelden dat ‘al het begin moeilijk is’. Uit het verleden 
weten we dat er weinig doortastende besluiten worden 
genomen zowel voor de verkiezingen als kort daarna. Dat 
ligt opgesloten in de verkiezingen en de beloftes die daarin 
moeten worden gedaan. Uiteindelijk weten we allemaal dat 
die beloftes met een korrel zout genomen moeten worden, 
want we hebben altijd te maken met een coalitie en dus met 
een mix van verschillende beloftes. 

Was u tevreden de afgelopen jaren over de politiek in 
uw regio of stad, of heeft u uw stem laten afhangen van 
de landelijke politiek? Voor het bestuur van de WD is het 
ook afwachten, wie zitten er straks tegenover ons in de 
gemeente huizen en wat gaan we nu uitvoeren? Heeft de 
nieuwe wethouder iets ‘nieuws’ bedacht? We zullen het zien. 
De problematiek waar we nu mee te maken hebben blijft 
hetzelfde, de beoogde oplossingen hangen af van het politieke 
klimaat. Juist ook daarom is het van belang dat u heeft laten 
horen hoe u erover denkt, wat volgens u de oplossing zal zijn. 

Als WD maken we ons sterk om met andere ondernemers-
verenigingen het gemis van de Kamer van Koophandel zo veel 
mogelijk te verzachten. We nemen samen met de uitgever 
van ‘Drechtsteden Business’ het initiatief voor een onderne-
mersprijs, dit keer een prijs voor innovatie. We willen hiervan 
een jaarlijks terugkerend evenement maken, zoals ook de 
ondernemersprijs dat was bij de KvK. Ook hier zal mogelijk 
gelden ‘al het begin is moeilijk’, maar een ondernemer die 
niets begint, is geen ondernemer. 
Een paar weken geleden heb ik een gesprek gevoerd met 
leden van de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel 
over het initiatief dat we als Federatie samenwerkende 
ondernemingsverenigingen gaan oppakken om alle plannen 

op het gebied van ruimtelijke ordening via een loket-
functie te gaan verzamelen en uit te zetten onder de 
betreffende verenigingen. Voor dit initiatief is de kennis 
en deskundigheid van de Kamer een belangrijk gegeven. 
Gelet op onze vooruitlopende plannen zijn we nu door 
de Kamer aangewezen als pilotproject voor Nederland. 
Bij de beoordeling van de plannen mogen we Alize de 
Snoo, senior adviseur van de Kamer inschakelen om 
ons te adviseren over de aanpak. Een resultaat waar 
we terecht trots op mogen zijn in deze regio. Na een 
jaar zullen a.d.h.v. de ervaringen conclusies getrokken 
worden voor de rest van Nederland. 

4 Terugblik op WD nieuwjaarsreceptie

5  Terugblik op WD (Directie) Secretaresse Netwerk 

6 Terugblik op fiscaal ontbijtseminar 2013
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Na een korte toelichting door Patrick Marcus over het Energiehuis 
nodigde Bert de Winter, bestuurslid van de WD en voor deze bijeen-
komst dagvoorzitter, Teun Muller als voorzitter uit om op het podium 
te komen. De WD gaat uiteraard met de onderwerpen door die in het 
jaar 2013 zijn ingezet. Teun Muller koppelt terug over de resultaten van 
de matrix. U leest hier meer over onder verenigingsnieuws in dit blad. 
De aangegeven punten zullen onder de aandacht gebracht worden van 
de bestuurders en we zullen er gezamenlijk aan werken om de slechte 
punten te verbeteren en de goede te behouden. De WD is sinds kort 
deelnemer aan het Deltri overleg, een platform van Rotterdam, de 
Drechtsteden en West Brabant. De voorzitter geeft een terugkoppeling 
van alle overlegfora waarin het bestuur participeert en vraagt nadruk-
kelijk aan de leden om zaken voor te leggen die wij kunnen inbrengen. 
Op 27 maart zal met Rijkswaterstaat een informatief programma geor-
ganiseerd worden over de infrastructuur, over de aansluiting RW15 en 
16 met de N3 maar ook over de RW27, de brug bij Gorinchem. 

Innovatie en samenwerken zal een rode draad zijn in de WD program-
ma’s en activiteiten. Het PMI project loopt dit jaar af en de WD zal een 
aantal zaken die in de afgelopen tijd onder PMI georganiseerd zijn, 
borgen in de diverse programma’s in de regio.En natuurlijk blijft onver-
kort aandacht bij de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs, want nu 
de economie wat beter gaat en de verwachting is dat we uit het dal om 
hoog gaan, des te belangrijker wordt dit onderwerp. Waarbij wel opge-
let moet worden dat het niet alleen gaat om de hoeveelheid studenten 
in de technische beroepen te laten instromen maar dat juist gekeken 
moet worden naar de kwaliteit van de opleidingen. Met de nodige trots 
maakt Teun Muller bekend dat het ROC Da Vinci sinds 1 januari de 
accreditatie heeft voor Hoger beroepsonderwijs. 

Concluderend zijn er vele positieve signalen, met de economie en de 
diverse activiteiten in onze regio gaan we de ladder op, om spetterend 
onze regio met positieve aandacht bekend te maken.

Terugblik op WD Nieuwjaarsreceptie

Een Wervelende Start in
Luisterrijk Energiehuis
De start van het nieuwe verenigingsjaar vond dit jaar plaats in het nieuwe paradepaardje van Dordrecht, het Energie-
huis. Patrick Marcus, Michael Schwab en hun hele crew hadden alles uit de kast gehaald om een beleving neer te zetten 
waarvan iedereen zou zeggen. Wauw wat ziet dit er mooi uit, en zo gebeurde. De zaal was prachtig aangekleed, zelfs de 
verlichting was aangepast aan de WD kleuren. De inwendige mens werd verwend door Fles&Mes, inmiddels ook lid van 
de WD. Kort na 17.00 uur stroomde zo’n 160 mensen naar binnen om gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe jaar.
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Klantgericht bezig
zijn kun je leren
Vier maal per jaar organiseert de WD het (directie-)secretaresse-
Netwerk. Het uitgangspunt hierbij is dat de dames leren van elkaars 
expertise, elkaar makkelijker kunnen benaderen met vraagstukken, 
maar ook geïnspireerd worden door een workshop in combinatie met 
een bedrijfsbezoek aan het bedrijf van de gastvrouw. Op 10 februari 
jl. waren we te gast in het (prachtig) vernieuwde Postillion Hotel 
Dordrecht. De General Manager, Richard de Knegt, heette ons welkom 
en hij vertelde onder meer dat Postillion vooral op de zakelijke markt 
is georiënteerd en gespecialiseerd. Daarna kregen we een rondleiding 
achter de schermen. We werden bij ontvangst, in de keuken en voor 
aanvang van de workshop, gefêteerd op heerlijke amuses. Klaar voor 
de workshop ‘Klantgericht bezig zijn’. 
In deze bewustzijnstraining gingen we naar de essentie: het contact, 
de mens en de samenwerking. 

Dat het ook deze keer weer een geslaagde middag was, is voor een 
groot deel te danken aan de perfecte organisatie door Postillion Hotel 
Dordrecht. En ja, het was ook weer gezellig.

Onze volgende bijeenkomst staat gepland op 15 april bij Florensis. 
Ook uw secretaresse is hiervoor van harte uitgenodigd. Om zich op te 
geven of voor meer informatie kan zij zich wenden tot het secretariaat 
van de WD 078 6390033 of wd@werkgeversdrechtsteden.nl.

Wieske Welbedacht
Secretariaat WD

WD (directie)secretaresse Netwerk

Na het heffen van het glas werden we aangenaam verrast door 
een wervelend optreden van een artieste die met haar optreden 
het fl exibele en dynamische van onze regio met meestal pieken 
en soms dalen tot uitdrukking bracht.

Het was weer een mooie bijeenkomst.

Barbara Keuzenkamp
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Opening
Walter Borsje, partner bij EY Accountants, opent het ontbijtseminar. Hij 
kondigt de sprekers aan: Frans Kockx, werkzaam in de algemene fiscale 
adviespraktijk van EY en Jan-Bertram Rietveld, partner in de advies-
groep Human Capital van EY. 

Actualiteiten vennootschapsbelasting
Frans Kockx gaat in zijn eindejaarupdate in op een aantal aandachts-
punten inzake de vennootschapsbelastingen voor directeuren groot-
aandeelhouder. 

Een belangrijke wijziging is dat de belastingrente omhoog gaat naar 
tenminste 8%. Dat betekent dat als een te lage schatting van de winst 
wordt opgegeven, waardoor er later vennootschapsbelasting bijbetaald 
moet worden, er 8% rente verschuldigd is. Het is dus belangrijk om een 
zo goed mogelijke raming van de winst op te geven. Het heeft echter 
ook geen zin om een te hoog bedrag aan schatting op te geven omdat 
bij teruggaven er pas rente wordt vergoed vanaf 3 maanden na het 
indienen van de aangifte. 

Frans attendeert de aanwezigen op de willekeurige afschrijving die voor 
het 2e halfjaar 2013 weer van toepassing is. Van investeringen 2013 
mag dan 50% ineens worden afgeschreven in 2013. Belangrijk is wel 
dat de investering betaald is in 2013. Het restant moet wel vanaf 2014 
in de gewone termijnen worden afgeschreven. 

Een ander punt is om te proberen zoveel mogelijk compensabele verlie-
zen te benutten voor deze (na 9 jaar) verdampen. 

Inzake fiscale eenheden wijst Frans erop dat het niet vanzelfsprekend 
mag zijn om alle vennootschappen in één fiscale eenheid te brengen. 
Met name het lagere tarief (20%) over de eerste € 200.000 winst kan 
een reden zijn om geen fiscale eenheid te wensen. In dat kader is nog 
wel van belang dat je om een fiscale eenheid te kunnen aanvragen 95% 
van de stemrechten in een B.V. moet hebben waarbij het met de Flex 
B.V. niet vanzelfsprekend meer is dat als je 95% van de aandelen bezit, 
je dan ook 95% van de stemrechten hebt. 

Verder is het goed om naar mogelijke subsidieregelingen te kijken. Bij 
innovatie zijn er mogelijkheden voor WBSO. WBSO-subsidie verlaagt 
uw loonkosten gemoeid met technische innovatie) die ook voorwaarde 
is als je van de innovatiebox (met een tarief van 5%) gebruik wilt ma-
ken. 

Over dividend dat je als privé-aandeelhouder uit een B.V. haalt, wordt 
normaal in box 2 25% inkomstenbelasting betaald. Dat tarief gaat in 
2013 tijdelijk naar 22% (tot maximaal € 250.000 dividend per fiscale 
partner). 

TERUGBLIK OP FISCAAL ONTBIJTSEMINAR 2013

ONDERNEMERS DRECHTSTEDEN 
WEER BIJGEPRAAT 
In het geheel vernieuwde Postillion Hotel in Dordrecht 
was er weer een flinke groep ondernemers bij elkaar ge-
komen om een heerlijk ontbijt te nuttigen en zich daarna 
te laten bijpraten tijdens het inmiddels voor de 7e keer 
georganiseerde fiscaal ontbijtseminar. 
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Actualiteiten loonheffingen
Er zijn wijzigingen in de stamrechtvrijstelling. Vanaf 2014 is het niet 
langer mogelijk de stamrechtvrijstelling toe te passen. Vanaf 2014 kan 
de waarde van bepaalde stamrechten worden afgekocht waarbij in 2014 
80% ervan wordt belast en dus 20% onbelast kan worden uitgekeerd. 

Over 2012 was er sprake van een éénmalige crisisheffing van 16% voor 
inkomens boven de € 150.000. Deze regeling is nu weer éénmalig (?) 
verlengd. Het moet worden aangegeven in de loonaangifte van maart 
2014. Omdat de heffing wel betrekking heeft op het jaar 2013 hoort 
deze wel al in de jaarrekening 2013 te worden gereserveerd. Net als 
afgelopen jaar wordt ook nu weer een stroom van bezwaarschriften 
verwacht. 

Een andere belangrijke wijziging zit in de subsidieregelingen. De 
afdrachtsvermindering scholing is afgeschaft maar er komt wel een 
nieuwe subsidieregeling praktijkleren. 

Uiteraard staat Jan-Bertram uitvoerig stil bij de werkkostenregeling. 
Veel werkgevers zijn nog niet over en de ingangsdatum is uitgesteld 
(staat nu op 1 januari 2015). Toch is het wel zaak om hier werk van te 
maken want voor het inventariseren van alle soorten van vergoedingen 
en het eventueel veranderen van arbeidsvoorwaarden moet tijd worden 
genomen. Het is ook belangrijk om goed in kaart te brengen wat in 
een kostenvergoeding wordt gestopt en wat op declaratiebasis wordt 
vergoed. Jan-Bertram wijst daarbij op het van belang zijnde werkplek-
criterium (verstrekkingen op de werkplek zijn onbelast). 

Jan-Bertram Rietveld geeft met veel praktische voorbeelden weer dat 
het met de uiterst gedetailleerde regelingen in de loonbelasting goed 
opletten is. Zeker nu de belastingdienst hun controles vaak insteekt 
door een steekproef te nemen en de uitkomsten door te trekken naar 
de hele administratie. 

Afsluiting
Met zoveel actualiteiten vliegt de tijd om. Walter sluit tegen de klok van 
10.00 uur af met de bezoekers te bedanken voor hun komst en spreekt 
de verwachting uit dat we volgend jaar weer van de partij zijn. Ook dan 
is er vast weer veel nieuws te melden. Voor verdere informatie kunt u 
ook bij hem terecht: walter.borsje@nl.ey.com of 088-4078541.

Arie Steehouwer
ACR Senior manager
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Terugblik op bijeenkomst 30 januari

WD en Meerbusiness
‘Twitteren’

De netwerkbijeenkomst op 30 januari 2014 in het vernieuwde Postillion 
Hotel te Dordrecht was een groot succes. Zowel leden van Werkgevers 
Drechtsteden (WD) als Members van MeerBusiness ZHZ waren van 
de partij en dat zorgde voor een grote opkomst. Voorafgaand aan de 
netwerkbijeenkomst, vond de Masterclass ‘Effectief zaken doen via 
Twitter’ plaats, waarvoor de ING Bank spreker Richard van der Blom 
faciliteerde. Er leven veel vragen bij ondernemers over social media 
en Twitter in het bijzonder. Moet ik daar iets mee? Kan ik meer klanten 
bereiken met Twitter? 

Na een zeer leerzame en boeiende sessie waarin de aanwezigen tips 
meekregen voor het vergroten van de naamsbekendheid en praktische 
tips waarmee de ondernemers meer business kunnen halen uit social 
media, was het tijd voor een hapje en een drankje. Er werd door Postil-
lion Hotel Dordrecht een voortreffelijk Walking Dinner geserveerd, wat 
de mogelijkheid gaf om uitgebreid na- en bij te praten en interessante 
nieuwe ontmoetingen te laten plaatsvinden. Al met al een geslaagde 
bijeenkomst waar het zeer aangenaam en prettig netwerken was!

Dorien Ensink
Secretariaat WD

De 3 organisatoren, Evert de Gijsel, directie ING Bank, Dennis Oemar Said, 
namens de WD en Ronald Kip van MeerBusiness ZHZ

Foto: Marcel Köppen Fotografie

Foto: Marcel Köppen Fotografie Foto: Marcel Köppen Fotografie
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Logistiek is een belangrijke pijler onder onze economie. Daar laten de 
ondernemers Maurits de Haan en Jacob Klink geen misverstand over 
bestaan. Toch vinden ze dat de Drechtsteden daar te veel op focussen 
en daardoor kansen laten liggen om de toegevoegde waarde die het 
logistieke bedrijf kan opleveren voor het regionale ondernemerschap 
in al zijn facetten veel meer uit te buiten.

De Haan, algemeen directeur van Abr. De Haan Logistics in Alblas-
serdam, en Klink, directeur van technisch installatiebureau Reehorst 
Dordrecht, maken beiden deel uit van de commissie ruimtelijke orde-
ning van Werkgevers Drechtsteden(WD). Met als motto ‘Value Added 
Logistics naar Value Added Business’ willen ze de politiek een handvat 
aanreiken om de discussie aan te zwengelen dat er meer is dan logis-
tiek en hoe je daar optimaal gebruik van kan maken. 

De Haan: “Daarvoor is een consistent beleid nodig. Nu is het zo dat 
de ene keer de maritieme sector speerpunt is om dan weer zijn plek af 
te staan aan de logistieke bedrijvigheid. Namens de WD willen we de 
kritische discussie voeren dat we ons niet moeten laten leiden door de 
waan van de dag, maar veel breder moeten denken en handelen.” De 
praktische vraag die de twee jonge ondernemers bezighoudt, is waar-
om je via het Zeehavenbedrijf al die volle containers doorvoert zonder 
er zelf mee aan de slag te gaan. Ze zien mogelijkheden met name voor 
de maakindustrie in de Drechtsteden en hopen dat de overheden daar 
een positief antwoord op hebben. 

Klink: “Natuurlijk moeten de ontsluitingen goed zijn. Daar wordt hard 
aan gewerkt en dat is mooi. Maar voorlopig is het laatste industrieter-
rein dat wordt ontwikkeld Kil III en als je daar weer focust op logis-
tieke bedrijven blijft er voor andere ondernemingen weinig over. Wij, 
de WD-commissie ruimtelijke ordening, willen met de overheden van 
gedachten wisselen over de uitgifte van gronden die verder reikt dan 
de logistiek.” 

De Haan: “Ik zie het al gebeuren dat op de Dordtse Kil IV grote logis-
tieke bedrijven worden neer gezet en dat andere ondernemingen die 
belangrijke toegevoegde waarde kunnen hebben, het nakijken hebben. 
Dat moeten we met elkaar in het belang van de Drechtsteden niet wil-
len.” 

Nel van den Berg
Oud-journaliste van de Dordtenaar

WD en Meerbusiness
‘Twitteren’

Toegevoegde waarde 
logistiek uitbuiten

Jacob Klink & Maurits de Haan

Interview

Binnen Werkgevers Drechtsteden functioneert een com-
missie Ruimtelijke Ontwikkeling. De portefeuillehouders 
zijn Jacob Klink en Gert Jongeneel. Het werkgebied van 
de commissie heeft niet alleen betrekking op ruimtelijke 
ordening, maar strekt zich ook uit over de economische 
invulling van de infrastructuur in de Drechtsteden. De 
commissie is in het verleden betrokken geweest bij veel 
knelpunten in het kader van ruimtelijke ordening en de 
ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oevers (Value 
Added Logistics). De commissie verdiept zich momenteel 
in Value Added Business met het doel nieuwe activiteiten 
in de regio te stimuleren. 
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Informatie uit de Drechtsteden

Bedrijventerrein Kil III goed georganiseerd
Bedrijventerrein Kill III is in ontwikkeling. Hieronder een overzicht van wat er zoal gebeurt.

• Op Kil III is enige jaren geleden door middel van vraagbundeling collectief glasvezel aangelegd. Voor de toen laagste prijs in 
Nederland werden de bedrijven op het terrein voor € 600,00 éénmalige kosten aangesloten op supersnel internet van dienstenle-
verancier KPN. Nu, na enige jaren, is de wens van een aantal ondernemers om naast KPN ook een tweede partij een glasvezelkabel 
te laten aanleggen. Men wil iets te kiezen hebben en wil niet afhankelijk zijn van 1 partij die haar prijzen naar willekeur verhoogt. 
Meerdere aanbieders zijn goed voor de concurrentie en helpt de prijzen laag te houden. Een traject voor een 2e aanbieder is inmid-
dels van start gegaan.  

• Onlangs is gestart met het faciliteren van de ondernemers op het terrein met betrekking tot collectieve energie-inkoop. Na diverse 
gesprekken is het bedrijf Scholt Energy geselecteerd. Met diverse (15) bedrijven is een voorlopige en voorzichtige start gemaakt om 
dit collectief van de grond te trekken. De eerste resultaten zijn er al en besparingen van enkele duizenden euro’s op de energienota 
zijn gerealiseerd.  

• Met (financiële) steun vanuit de Provincie en het project ‘Beter benutten’ heeft het bestuur van Kil III een nieuwe webcamlocatie 
op het nieuwe Van der Valk Hotel op Amstelwijck-Oost geregeld. Tevens is een camerapositie op het kantoor van de Kiltunnel in 
gebruik genomen. Doel van dit project is dat de werknemers in Dordrecht-West via internet de beide locaties vanaf hun werkplek 
kunnen bekijken. Zij kunnen dan zien of het verkeer wel of niet vaststaat. Wel of niet in de file aansluiten of nog even doorwerken 

 is dan de keuze. Zie voor het verkeersbeeld: www.filecamdrechtsteden.nl

Ad van den Berg
Parkmanagement Kil III

10 Samen sterker

Download nu de Rabo Kennis App via rabobank.nl/kennis

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw sector is nu wel erg eenvoudig. 

Met de Rabo Kennis App heeft u relevante kennis snel bij de hand om uw visie te bepalen en te

anticiperen op economische ontwikkelingen in uw branche.

De Rabo Kennis App: actuele kennis direct beschikbaar.

met één druk 
op de knop.

Weten wat er in uw
sector speelt

Antoine Verhoef,
Schilten Schoonmaak

Bas Overdevest,
accountmanager zakelijk

Rabobank - advertentie 148 x 210 mm.indd   1 28-1-2014   8:55:33
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Nieuw Inkoop- en 
aanbesteding s   beleid in de 
Drechtsteden

11

De herijking is ingezet om aan te sluiten bij de actuele bestuurlijke 
speerpunten van de Drechtsteden en bij de Aanbestedingswet die in 
werking getreden is op 1 april 2013. 
Hierbij de veranderingen in hoofdlijnen van het nieuwe Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid en de nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden van 
de Drechtsteden vanaf 2014.

Modellen VNG en uniforme documenten
De opzet van het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid is anders 
dan van het voorgaande Aanbestedingsbeleid. Het nieuwe Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid concentreert zich op de beleidsmatige kant. Het 
nieuwe beleid en de nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden sluiten aan 
bij de modellen van de VNG. Daarmee hebben de Drechtsteden beoogd 
zoveel mogelijk uniformiteit voor opdrachtnemers te creëren. Daarbij 
is wel oog gehouden voor de lokale speerpunten. Daarnaast hanteren 
de Drechtsteden de landelijke uniforme documenten zoals de Gids 
Proportionaliteit (Gids P.), het ARW2012, de uniforme klachtenregeling 
en de richtsnoeren voor leveringen en diensten. 

Drempelbedragen
In het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden zijn 
geen drempelbedragen opgenomen. In de Gids P. (onderdeel van de 
aanbestedingswetgeving) wordt aangegeven hoe de keuze voor een 
aanbestedingsprocedure wordt gemaakt. De Gids P. geeft daarbij aan 
dat het eigenlijk niet mogelijk is om harde drempels te stellen, omdat 
de juiste aanbestedingsprocedure afhangt van meerdere factoren, 
waaronder de groep van ondernemingen die potentieel interesse kan 
hebben in een opdracht (de samenstelling van de toeleveringsmarkt). 
De keuze voor de soort aanbestedingsprocedure wordt met ingang van 
het nieuwe beleid gemaakt op grond van de argumenten en voorschrif-
ten uit de Gids P. 

Duurzaamheid
De Drechtsteden vinden duurzaamheid belangrijk. Duurzaamheid is 
een gebied waarin veel gebeurt in de samenleving bij burgers en bij 

bedrijven. Bij alle inkoop- en aanbestedingen in de Drechtsteden wil-
len de Drechtsteden nadrukkelijke aandacht hebben voor duurzaam-
heid. We streven daarbij naar 100% duurzame inkoop met ingang van 
dit jaar. 

Social Return on Investment (SRoI)
Op het vlak van SRoI wil de Drechtsteden de inspanningen vergro-
ten. Op deze wijze willen we in samenwerking met ondernemers 
bevorderen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer 
in het arbeidsproces kunnen deelnemen. Bij alle opdrachten voor 
leveringen en werken groter dan € 50.000,= en voor diensten groter 
dan € 100.000,= passen de Drechtsteden voortaan SRoI toe. Daarbij 
wordt gebruikgemaakt van het bouwblokkenmodel. Hiermee kan de 
opdrachtnemer samen met Baanbrekend Drechtsteden een passende 
invulling geven aan zijn SRoI-aandeel. 

MKB/Regionale economie
De Drechtsteden willen in hun rol van opdrachtgever nadrukkelijk 
aandacht hebben voor de regionale bedrijvigheid en voor het MKB. Bij 
meervoudig onderhandse aanbestedingen worden regionale onderne-
mers uitgenodigd. Daarnaast beogen de Drechtsteden aanbestedingen 
transparant en eenvoudig in te richten en passende selectie- en 
gunningcriteria te gebruiken. 

Nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden
Met ingang van 2014 worden eveneens de nieuwe Algemene Inkoop-
voorwaarden gehanteerd voor opdrachten voor leveringen en diensten. 
Voor opdrachten voor werken worden de UAV gehanteerd. 

Het nieuwe Inkoop- en aanbestedingsbeleid is in te zien op de website 
van het Servicecentrum Drechtsteden. 

Jacqueline Kuling
Projectleider implementatie Inkoop Nieuwe Stijl

Half februari jl. hebben de gemeenten en de GR Drechtsteden de besluitvorming rondom de vaststelling van het nieu-
we Inkoop- en aanbestedingsbeleid afgerond. Met ingang van 1 januari 2014 zijn de nieuwe beleidskaders voor Inkoop 
en aanbesteding en de nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden van kracht. 
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Eerste paal voor Het Plaatje
Op vrijdag 7 februari jl. hebben de heer L. van Andel namens Scheepswerf Boer en Cape Global Holding en 

mevrouw L. Vermeulen de eerste paal geslagen voor bedrijventerrein Het Plaatje. 

Genodigden stapten om 14.30 uur aan boord van het schip De 
Majesteit, dat afgemeerd lag in de gemeentehaven van Sliedrecht en 
voeren naar Het Plaatje. Aan boord spraken de heer Van Andel van 
L.J. Boer Vastgoed B.V. en de heer J.P. Tanis, wethouder Financiën in 
Sliedrecht. 
Hans Tanis: “Voor de regio is dit in alle opzichten een belangrijk 
moment. Een lange voorgeschiedenis wordt afgesloten en wij kunnen 
uitkijken naar een fantastisch centrum waar binnenvaartschepen snel 
en effi ciënt worden gerepareerd en waar mensen in de sector worden 
opgeleid tot vakman.“ Ook gedeputeerde G. Veldhuijzen voerde het 
woord. 

ROM-D
De regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) 
ontwikkelt Het Plaatje in Sliedrecht tot bedrijfsterrein. De herontwikke-
ling van dit terrein is mede mogelijk gemaakt door subsidiebijdragen 
vanuit het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, de regio Drechtsteden en de 
gemeente Sliedrecht. Daarnaast heeft ROM-D Capital kapitaal beschik-
baar gesteld. Regionaal portefeuillehouder Richard Korteland: “Ik ben 
blij dat ROM-D een project als dit uitvoert. Zij hebben de kennis in huis 
om dat te doen en als regionale ontwikkelingsmaatschappij is ROM-D 
de aangewezen instantie om hiervoor ook subsidies van rijk en provin-
cie binnen te halen. En dat is goed gelukt.” 

Het Plaatje
Het Plaatje is een anderhalf hectare groot bedrijfsterrein aan de 
Beneden-Merwede. De herontwikkeling van dit terrein is een belangrijk 
project voor de maritieme economie in de Drechtsteden. De herontwik-
keling van dit voormalig opslagterrein biedt kansen voor het behoud en 
creëren van werkgelegenheid in die bedrijfstak. Scheepswerf L.J. Boer 
Sliedrecht B.V., Binnenvaart Ontwikkelingscentrum (BOVC) en Cape 
Global Netherlands zullen zich op Het Plaatje vestigen. 

Lange voorgeschiedenis
Het Plaatje was lange tijd in gebruik als opslagterrein en -haven van 
baggermaterieel van Adriaan Volker Baggermaatschappij. De laatste ja-
ren gebruikten ook andere bedrijven het terrein voor opslag. Lange tijd 
werd overwogen Het Plaatje te transformeren tot woningbouwlocatie. 
Door de behoefte aan natte bedrijventerreinen hebben de Drechtste-
den er voor gekozen Het Plaatje te ontwikkelen tot een maritiem clus-
ter. Aan de lange geschiedenis kan sinds kort worden toegevoegd dat 
er zich op en rond Het Plaatje mogelijk explosieven uit Wereldoorlog 
II bevinden. De werkzaamheden kunnen daarbij, zij het met een lichte 
vertraging vanwege extra werkzaamheden, gewoon doorgang vinden. 

Werkzaamheden
De herinrichting van Het Plaatje is onlangs gestart. 
Naar verwachting kunnen de nieuwe bedrijfspanden medio 2015 in 
gebruik worden genomen. 

Informatie
Projectleider van de ROM-D is de heer O. Verschoor, telefoon 078-
7702907.

Informatie uit de Drechtsteden
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Dordt Onderneemt biedt 
totaalpakket aan 
ondernemers 
Dordt Onderneemt is de naam van een team van 5 branchespecialis-
ten en daarmee hét centrale aanspreekpunt voor ondernemers in de 
gemeente Dordrecht. “Wij zijn de intermediair tussen het bedrijfsleven 
en de gemeente “, aldus Bert ten Veen, strategisch adviseur acquisitie 
en coördinator van Dordt Onderneemt. “We kennen de procedures, 
spreken de taal van de ondernemers én van de overheid, weten de 
juiste contactpersonen te bereiken, beschikken over de toegang tot 
alle nodige informatie en adviseren en ondersteunen bij initiatieven, 
ondernemersvraagstukken en mogelijke klachten.“

Vestigingsbegeleiding en huisvestingsvraagstukken
Angélique van Hienen, sr. accountmanager en acquisiteur voor de be-
drijventerreinen en kantorenlocaties: “Bij mij kunnen ondernemers te-
recht met huisvestingsvraagstukken op een van de bedrijventerreinen 
of kantorenlocaties in Dordrecht. Ik acquireer nieuwe bedrijven voor de 
stad en zet mij in voor het behoud van bestaande bedrijven. Ik begeleid 
ondernemersinitiatieven en geef voor zowel de gemeente Dordrecht als 
in opdracht van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden 
(ROM-D) kavels uit, onder meer op bedrijventerrein Dordtse Kil III en 
kantorenlocatie Businesspark Amstelwijck.”

Nieuwe bedrijven voor Dordrecht en de Drechtsteden
Bert: “Naast het behouden van bestaande bedrijven, bestaan mijn 
werkzaamheden binnen Dordt Onderneemt vooral uit het acquireren 
van nieuwe bedrijven. Naast mijn rol in Dordrecht voer ik in opdracht 
van de ROM-D een regionale opdracht uit. Als een bedrijf binnen 
Dordrecht niet de juiste plek vindt, dan werk ik samen met mijn regi-
onale collega’s om te kijken of die plek er wel is in de Drechtsteden. 
Bedrijven of investeerders die zich oriënteren binnen de Drechtsteden 
begeleid ik, ook hierin trek ik samen met de regionale collega’s op.”

Weten wat er speelt
Ondernemen. Het woord zegt het al, je moet ondernemen, op pad 
gaan, weten wat er speelt in het veld en marktontwikkelingen volgen. 
Angélique: “Dordt Onderneemt is vaak te vinden bij lokale, regionale 
en landelijke netwerkbijeenkomsten en organiseert deze zelf ook met 
onder meer het regionale Ondernemersontbijt. Wij faciliteren en ad-
viseren ook het college van burgemeester en wethouders bij bedrijfs-
bezoeken en onderhouden structureel contact met bedrijven. Bij het 
aantrekken van nieuwe bedrijven betekent dit dat je op het netvlies 
moet staan van potentiële ‘vestigers’.  Dat vereist veel tijd en doorzet-
tingsvermogen én aanwezig zijn op het juiste moment. Een uitdaging 
die ik en mijn collega’s niet uit de weg gaan.”

Waar vindt u ons?
Op onze site www.dordrecht.nl/dordtonderneemt is veel informatie te 
vinden. Natuurlijk kunt u ook een van de teamleden bellen of mailen 
om contact met ons op te nemen voor een bedrijfsbezoek door een lid 
van ons team of om actuele ontwikkelingen bij het bedrijf en de over-
heid en eventuele knelpunten onder de aandacht te brengen.

Wilt u als ondernemer advies op het gebied van 
mogelijke vestigingslocaties, advies bij uitbreiding, 
te huren panden, bestemmingsplannen of andere 
zaken, dan kunt u terecht bij Dordt Onderneemt. 

‘Maak gebruik van onze expertise en 
bespaar als ondernemer kostbare tijd’
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Voorsprong in duurzame waterbouw
De Nederlandse waterbouwsector is van oudsher één van de belang-
rijkste spelers op de wereldmarkt. In hun werk krijgen de waterbou-
wers steeds meer te maken met strengere en ingewikkeldere milieure-
gelgeving. Dat spreekt voor zich, want met het milieu moeten we zuinig 
omgaan, en duurzaamheid en ecologische uitgangspunten zijn daarom 
steeds nadrukkelijker maatgevend. Er is echter weinig wetenschappe-
lijk onderzoek gedaan naar de effecten van ‘traditionele’ waterbouw. En 
hoewel ecologische alternatieven op basis van ‘bouwen met de natuur’ 
veelbelovend zijn, is ook daarover slechts beperkte kennis beschikbaar. 

Met Ecoshape hebben de waterbouwers, de ingenieursbureaus en 
kennisinstellingen al in de afgelopen 5 jaar laten zien dat ze zich willen 
richten op de kansen die bouwen met natuur biedt. Hiermee willen ze 
de branche stimuleren meer gebruik te maken van (kosteneffectieve) 
ontwerpmethoden die de mogelijkheden van het natuurlijke systeem 
maximaliseren. Tegelijk willen ze ook hun internationale voorsprong 
in ‘duurzame inrichting van kust-, delta- en riviergebieden’ verder 
uitbouwen. 

Grote regionale relevantie
Regionaal portefeuillehouder economie Hans Tanis legt uit waarom 
Ecoshape zo belangrijk is voor de Nederlandse, maar zeker ook de re-
gionale economie. “Waterbouwkundige constructies zijn, zeker in ons 
‘lage land’, bepalend voor de levensvatbaarheid van de maatschap-
pij. Maar de waterbouwsector is ook van essentieel belang voor onze 
economie. Met de kennis en tools die Ecoshape oplevert om projecten 
sneller en beter uit te kunnen voeren, versterken we onze internatio-
nale concurrentiepositie en houden we Nederland op de wereldkaart 
als toonaangevend waterbouwland. Zeker nu het voor bedrijven steeds 
moeilijker wordt puur op prijs en productiviteit te concurreren met 
bedrijven uit zich ontwikkelende lagelonenlanden. Dat de Nederlandse 
waterbouwsector met zo’n 4.000 arbeidsplaatsen voor ongeveer 70% 
in onze regio is gevestigd, geeft het belang van deze sector voor de 
regio aan.”

Ecoshape fase 2 van start: van concept naar project
Ecoshape in Dordrecht, een uniek samenwerkingsverband 
van bedrijfsleven, kenniswereld en overheid, ontwikkelt 
expertise en gereedschappen op het gebied van duurzame 
waterbouw. Het innovatieprogramma van Ecoshape draagt 
daarmee bij aan de versterking van de economische con-
currentiepositie van de Nederlandse waterbouwsector. De 
partners willen de ingeslagen weg graag vervolgen, maar 
met een nog sterker accent op toepassing van de ontwik-
kelde kennis in de praktijk: van aantonen dat het werkt, 
naar het daadwerkelijk laten gebeuren. Een Europese 
bijdrage maakt dat nu mede mogelijk.

Informatie uit de Drechtsteden

 van concept naar project
Ecoshape fase 2 van start:
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Fundamentele kennis en showcases
Topinstituut Ecoshape is sinds 2008 in Dordrecht gevestigd en richt 
zich op de uitvoering van het innovatieprogramma ‘Building with Natu-
re’ (BwN). Het bestaat uit een breed en uniek consortium van bedrijfs-
leven (uit de volledige breedte van de waterbouwsector), overheden, 
kennisinstellingen en NGO’s. In het innovatieprogramma is tot nu toe 
vooral gefocust op het ontwikkelen van fundamentele kennis op het 
gebied van waterbouw en het realiseren van enkele unieke showcases 
wereldwijd. Met een budget van 30 mln. euro, waarvan de helft door 
de sector zelf is ingebracht, is in vijf jaar tijd een interdisciplinaire, in-
novatieve werkwijze tot stand gebracht met een enorm potentieel aan 
oplossingen. Ecoshape en de deelnemende partijen hadden daarom de 
ambitie om het programma, dat oorspronkelijk tot 2012 zou duren, te 
continueren. In een tweede fase (2013-2017) zou de volgende stap in 
het innovatietraject gezet kunnen worden: het toegankelijk maken van 
de opgedane kennis en het stimuleren van het gebruik, onder het mom 
van ‘make it happen’. Voor deze tweede fase wordt ongeveer eenzelfde 
budget voorzien. Het onderdeel van het vervolgprogramma dat zich 
specifi ek richt op showcases in de regio en de doorontwikkeling van de 
onderwijslijn loopt tot 2015 en is gekoppeld aan een subsidie van het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), waarin de Drecht-
steden en Dordrecht partners zijn. Deze Europese subsidie is inmiddels 
toegekend en op 7 februari jl. is de tweede fase van het innovatiepro-
gramma offi cieel gestart. 

Verworven kennis delen en toepassen
Ecoshape zet zijn activiteiten de komende vier jaar vanuit Dordrecht 
voort. In het nieuwe programma zal nog steeds kennis worden ontwik-
keld rond nationale en internationale projecten, maar ligt de nadruk 
ook op het zichtbaar maken van het gedachtegoed. De opgedane 
kennis en expertise wordt daarbij door vertaald naar concrete projec-

ten, waaronder showcases op het Eiland van Dordrecht. De showcases 
tonen aan dat het BwN-concept werkt in een stedelijke omgeving en 
maken waardecreatie expliciet.

Impuls aan regionale arbeidsmarkt
Regionaal portefeuillehouder arbeidsmarktbeleid Bert van de Burgt is 
vooral ook blij met de aandacht die in het nieuwe programma uitgaat 
naar kennisoverdracht en onderwijs: “Door het uitdragen en delen van 
kennis kunnen anderen zich het concept van bouwen met de natuur 
eigen maken en in hun projecten toepassen. Daarbij is het ook uiterst 
belangrijk om het onderwijs mee te nemen, zodat ook de nieuwe 
generatie waterbouwers straks zijn rol pakt in deze ontwikkelingen. 
Ecoshape maakt de kennis uit de showcases generiek toepasbaar in 
een (inter)nationale context. Vanuit de Wereldwaag zullen daarnaast 
de activiteiten van de sector op het gebied van duurzame waterbouw-
kundige oplossingen via seminars, ontwerpateliers en tentoonstellin-
gen toegankelijk worden gemaakt voor een breed publiek. De resulta-
ten van Ecoshape worden zo dus omgezet tot concrete producten, die 
openbaar zullen zijn en dus toegankelijk voor alle bedrijven en toekom-
stige professionals in de sector. Daarmee zal Ecoshape ook een extra 
impuls geven aan de ontwikkeling van de regionale arbeidsmarkt.” 

De regionale ‘showcases’ van Ecoshape
De stadswerven in Dordrecht, waarbij een gebied wordt gecreëerd waar 
cultuur en natuur met elkaar worden geconfronteerd in een contrastrij-
ke setting (het Wervenpark). Door BwN in te zetten wordt met stabiele 
groene oevers meerwaarde gecreëerd door de ontwikkeling van natuur 
(habitatdiversiteit) en de beleving van het gebied door het gebied 
periodiek overstroombaar te maken.
Kop van ’t Land, waarbij door middel van een ‘groen schild’ de benut-
ting van reeds aanwezige of nog aan te leggen natuurlijke vooroevers 
in potentie een extra veiligheidsniveau kunnen toevoegen aan de 
bestaande waterbouwkundige situatie, gekoppeld aan het verhogen 
van de natuurwaarde.

Consortium in de gouden driehoek bedrijfsleven-
overheid-onderwijs
Ecoshape is een initiatief van de baggerbedrijven Koninklijke Boskalis 
Westminster N.V. en Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V., 
en bestaat naast de twee baggerbedrijven uit een brede vertegenwoor-
diging van de Nederlandse waterbouwsector: de kennisinstellingen 
Deltares, Imares, NIOZ, de adviesbureaus Arcadis, HKV Lijn in Water, 
Witteveen + Bos, RDHV, de universiteiten van Delft, Wageningen en 
Twente, IHC-Holland en de Vereniging van Waterbouwers en namens de 
overheid RWS en de gemeente Dordrecht. Vanuit de NGO’s is Wetlands 
International nu ook als partner aangetreden.

Op 7 februari jl. markeerde de Raad van Toezicht van Ecoshape, in aan-
wezigheid van regionaal portefeuillehouders Hans Tanis en Bert van de 
Burgt, de start van de tweede fase van het programma ‘Building with 
Nature’. Op foto van links naar rechts: 
Henk van Koningsveld en Mark Lindo (beide van baggerbedrijf Van 
Oord MvD Dredging and Marine Contractors B.V.), Hendrik Postma 
(Koninklijke Boskalis Westminster N.V. en voorzitter van de Raad van 
Toezicht), Marjolein van Wijngaarden (directeur Ecoshape), Bert van de 
Burgt (wethouder Dordrecht), Hans Tanis (regionaal portefeuillehou-
der), Jan Schaart (Van Oord MvD Dredging and Marine Contractors B.V.) 
en Stefan Arninkhof (Koninklijke Boskalis Westminster N.V.)
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Bijdragen aan een 
innovatieve thuismarkt

MKB consulent voor 
Ondersteuning bij innovaties

Met ‘Building with Nature’ (BwN) richt Ecoshape zich op het nu én op de toekomst. Marjolein van Wijngaarden, directeur van de Stichting Ecos-
hape: “In onze keuze voor casestudies, zowel die in de regio als daarbuiten, sluiten we zoveel mogelijk aan bij de actuele problematiek. In de case 
Hollandse kust wordt op korte en lange termijn gekeken naar integrale ontwerpen en wordt bijvoorbeeld ook bijgedragen aan de monitoring van 
de Zandmotor  aan de Delfl andse kust. Ook binnen de case Zuidwestelijke Delta draagt Building with Nature bij aan de integrale ontwerpuitdaging 
om te komen tot echte synergie tussen groen en blauw. Zo richt de casestudie rond het IJssel- en Markermeer zich onder meer op het ontwikkelen 
van kennis om te komen tot innovaties in het bestuurlijke proces. In Singapore werken we onder andere aan onderzoek naar mangroves als kust-
verdediging en kijken we naar de effecten van vertroebeling op koralen.” Als onderdeel van al deze cases en projecten voert Building with Nature 
wetenschappelijk onderzoek uit. “Er is een twintigtal promovendi verbonden aan het programma en zo draagt het dus ook bij aan het ontwikkelen 
van de volgende generatie watermanagers en een innovatieve thuismarkt.” 

In de zuidelijke Randstad zijn circa 5.400 maritieme midden- en kleinbedrijven gevestigd. Om bedrijven 
uit deze sector te ondersteunen bij hun innovaties is mkb-consulent Sanne de Vleeschhouwer gestart 
met haar werkzaamheden voor bedrijven in de regio. Scheepsbouw Nederland en InnovationQuarter (de 
regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland), samenwerkend in Maritime Delta, maken dat 
fi nancieel mogelijk.

U kunt bij Sanne terecht voor ondersteuning bij uw innovatieproject. Zij kan bijvoorbeeld op zoek gaan 
naar studenten voor een onderzoek of stage, mogelijkheden bieden voor het gebruik van machineparken 
en testfaciliteiten in de regio, ondersteunen in het vinden van samenwerkingspartners of u wijzen op na-
tionale- en regionale subsidiemogelijkheden. Daarnaast wordt ook in 2014 een aantal ideecafés georga-
niseerd; Bijeenkomsten waarin een vraaggestuurd thema centraal staat en waarbij mkb’ers kennis delen 
en netwerken. Kunt u een steuntje in de rug gebruiken bij uw innovatie project of wilt u meer weten over 
de ideecafés? Sanne de Vleeschhouwer is te bereiken op 010-4444333 of via sv@hme.nl. 

Informatie uit de Drechtsteden
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De belangrijkste aanleiding voor het falen van transformatie tot wonen 
in het werkgebied van de WD, is de locatie van de meeste lege kantoor-
gebouwen. De grootste leegstand van kantoren in onze regio bevindt 
zich rond de stations van Zwijndrecht en Dordrecht. Aan weerszijden 
van de spoorlijn loopt een risicocontour door het vervoer van gevaar-
lijke stoffen. In dit gebied is het niet mogelijk om de bestemming te 
wijzigen in wonen. 

Een tweede belangrijke aanleiding dat er geen transformatie op gang 
komt, is de aard van de gebouwen. De grootste groep lege kantoor-
gebouwen die niet in de nabijheid van het spoor staan, bevindt zich 
in de 19e eeuwse schil van Dordrecht (rondom de Spuiboulevard). Dit 
zijn veelal grote en hoge gebouwen zonder eigen parkeerfaciliteiten. 
De gebouwen zijn gebouwd tussen midden jaren ’60 en midden jaren 
’80 van de vorige eeuw en kennen bijna allemaal een hoofddraagcon-
structie van betonkolommen. Het realiseren van woningen binnen dat 
bestaande betonskelet is vaak moeilijk, omdat de vorm en diepte van 
het gebouw in het midden leidt tot ruimten waar te weinig daglicht bin-
nen komt voor een slaapkamer of woonkamer. 

De laatste belemmerende factor voor transformatie of herbestemming, 
was lange tijd de waarde waarvoor lege kantoren in de boekhouding 
waren opgevoerd. Immers als een gebouw op papier het viervoudige 
waard is van de mogelijke verkoopopbrengst, leidt verkoop tegen de 
marktwaarde op papier tot een verlies. Deze laatste belemmerende 
factor is in de huidige markt in snel tempo aan het verdwijnen door het 
nieuwe fenomeen van ‘distressed’ verkopen. 

Al vóór het intreden van de fi nanciële crisis, ging er lange tijd een 
‘boekjeswijsheid’ op, waarbij een leeg kantoor niet meer gewaardeerd 
zou moeten worden op basis van huurwaardekapitalisatie, maar af-
hankelijk van de wederverhuurbaarheid op een verkoopwaarde tussen 
€ 200,-- en € 600,-- per m². 

Vanaf september 2012 zijn voor het eerst referenties gepubliceerd die 

de gedachtegang van investeerders onderschrijven. Op de Binckhorst 
in Den Haag is een gebouw van ca. 13.000 m² verkocht voor slechts 
€ 200,-- per m² en een dag later werd in Diemen in Amsterdam een ver-
koop gepubliceerd van vergelijkbare omvang voor ca. € 190,-- per m². 

Eind 2012 is dit fenomeen overgewaaid naar de Drechtstreek en in de 
voorbije vijf kwartalen zijn er in ons werkgebied al zoveel gebouwen 
verkocht tegen absolute bodemprijzen, dat ze niet meer op één hand te 
tellen zijn. ‘Distressed’ verkopen verwerden van incident in 2013 ineens 
trend. 

Ondanks het grote aantal ‘distressed’ verkopen, dient nog steeds te 
worden gevraagd of sprake is van een ‘waarde’ of van een ‘prijs onder 
bijzondere omstandigheden’. Of een verkoop wordt aangemerkt als 
‘distressed’, hangt in grote mate af van de eigendomsverhouding, wijze 
van fi nanciering en de eventuele spoed waarmee verkocht dient te 
worden. 

Het aankopen van een gebouw vanuit ‘distress’, vormt nog geen garan-
tie voor succes. Zelfs als een handelaar zijn recent verworven gebouw 
in de markt aanbiedt voor huren van € 50,-- per m² per jaar, blijft er een 
onoverbrugbaar groot gat tussen de jaarlijkse opname (in Dordrecht ca. 
11.000 m² per jaar) en de lege voorraad (in Dordrecht ca. 70.000 m ²) 

Vooralsnog leiden de ‘distressed’ verkopen slechts tot het uithollen van 
de markt (kansrijke en moderne gebouwen moeten concurreren met 
lage vraagprijzen en gaan uiteindelijk mee in lagere prijzen). 

Voor de middellange termijn (tussen nu en vijf jaar) verwachten wij dat 
de woningmarkt weer ietwat op gang komt, waarna structureel lege 
kantoren worden gesloopt en weggenomen uit de voorraad om te wor-
den vervangen door nieuwbouw met onder andere woningen. 

Ted Rommelse
Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. 

Het Bestuur van Werkgevers Drechtsteden heeft gevraagd of we de leden willen informeren over de status van het 
ombouwen van leegstaande kantoren tot woonappartementen. Een eerste reactie was: “Dat wordt een erg kort stuk, 
want transformatie tot woningen komt niet van de grond.”

Transformatie van leegstaande kantoren tot 
woonappartementen komt niet van de grond
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Informatie uit de Drechtsteden

“Zeg het ons, dan kunnen we beter helpen!”

Voor de bestrijding van laaggeletterdheid bestaat 
al geruime tijd aandacht onder andere door de 
Stichting Lezen en Schrijven. De overheid presen-
teerde een nieuw Actieplan Laaggeletterdheid in 
2011. Voor twee politici in de Drechtsteden (Mary 
Ruisch van GroenLinks en Ad Klous van Beter voor 
Dordt) aanleiding om een onderzoek te houden 
met als doel een nieuwe impuls te geven aan dit 
onderwerp. Zij deden een voorstel om een Bond-
genootschap Laaggeletterdheid in te stellen, waar-
bij naast algemene aandacht voor het probleem 
drie programmalijnen uitgewerkt zouden moeten 
worden. Eén van die programmalijnen is een aan-
pak voor laaggeletterdheid op de werkvloer in het 
bedrijfsleven. De motie die in de Drechtraad hier-
voor werd ingediend is in juli 2012 aangenomen. 
De wethouder voert deze motie uit. Er is inmiddels 
een bondgenootschap opgericht met twaalf maat-
schappelijke organisaties uit de Drechtsteden, dat 
voortvarend aan de slag is gegaan.

Laaggeletterdheid. 
Veel mensen hebben er weleens over gehoord of gelezen. Maar als je hen vraagt 
of ze een laaggeletterde kennen, dan is het antwoord vaak ontkennend. En dat is 
op zich niet zo vreemd. Want je kunt niet zien of iemand laaggeletterd is. Daarbij 
zijn mensen - uit schaamte - vaak enorm bedreven in het verbergen ervan. 

Wat is laaggeletterdheid?
Wie laaggeletterd is heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. En vooral 
met het begrijpen en toepassen van de informatie op je eigen leven. In Neder-
land leven 1,5 miljoen mensen die laaggeletterd zijn. Tweederde daarvan is van 
autochtone afkomst. In de Drechtsteden ligt het percentage boven het landelijk 
gemiddelde. 

Waardoor komt het?
De oorzaak voor laaggeletterdheid is voor iedereen anders. 

Schaamte
Uit schaamte houden mensen hun laaggeletterdheid verborgen. Vaak gaat dat 
lange tijd goed; er is misschien een partner die helpt. Maar als die wegvalt dan 
wordt het lastiger. Laaggeletterden zijn ook expert in het verzamelen van smoe-
zen. Een bekende is wellicht ‘Ik ben mijn bril vergeten’. Of de vrouw die altijd 
een mitella in haar tas heeft. Als ze ergens heen moet waarvan ze denkt dat ze 
iets moet opschrijven, doet ze de mitella om en zegt: “Geeft u het formulier maar 
mee, dan vul ik het thuis wel in”. 

Laaggeletterdheid op de werkvloer
Ook op de werkvloer heeft laaggeletterdheid invloed. Denk aan wat er gebeurt 
als iemand de veiligheidsinstructies niet goed kan lezen. En valt iemand niet bui-
ten de boot doordat hij/zij het personeelsblad of intranet niet goed kan lezen. 
Erover praten is vaak geen optie. Stel je voor dat ‘je baas’ erachter komt. Laagge-
letterden moeten het daarom opvallend vaak hebben van hun geheugen en veel 
van hen zijn erg visueel ingesteld. Zo was er die 18-jarige jongen. Hij kon amper 
lezen en schrijven en werkte bij een bedrijf dat heftrucks in elkaar zet. Op de 
vraag hoe hij dit deed zonder die uitgebreide instructies te begrijpen, vertelde 
hij dat hij goed met zijn collega’s had meegekeken en de tekeningen goed had 
bestudeerd. Hij was de beste in zijn vak… Samengevat draagt het aanpakken van 
laaggeletterdheid op de werkvloer bij aan grotere productiviteit, lager ziekte-
verzuim, meer veiligheid en betere communicatie. Ook in het Albert Schweitzer 
ziekenhuis gaan we daar komend jaar mee aan de slag. 

Bewustwording is het sleutelwoord
In het Albert Schweitzer ziekenhuis besteden we veel aandacht aan het herken-
nen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. We vertellen onze hulp-
verleners op zoveel mogelijk manieren over laaggeletterdheid en de invloed 
daarvan op iemands gezondheidsvaardigheden. Want bewustwording is het 
sleutelwoord. Daarom vragen we onze patiënten: “Zeg het ons, dan kunnen we 
beter helpen!”

Jacqueline Blase van der Meer 
adviseur patiëntencommunicatie Albert Schweitzer Ziekenhuis 

Ad Klous 
Raadslid Gemeente Dordrecht
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Zelfbouwkavels vanaf 
maart op de markt
Zelf je huis bouwen mogelijk op drie locaties

Kleinschalige aanpak 
Dordrecht heeft de afgelopen 50 jaar de stad ontwikkeld met grote 
ontwikkelaars. Dat is niet meer de werkelijkheid anno nu. Dordrecht 
wil op een nieuwe, meer kleinschalige wijze werken aan de ontwikke-
ling van de stad. Het wil daarbij nadrukkelijk de eigen inwoners betrek-
ken. Onder de noemer ‘Dordtse Ruimte’ zijn drie nieuwe initiatieven 
van de gemeente samengebracht. Zelfbouw is er één van. Geïnteres-
seerden krijgen de ruimte om een eigen (droom)huis te bouwen. De 
andere initiatieven zijn de (tijdelijke) invulling van braakliggende 
gronden en het zoeken naar nieuwe bestemmingen voor leegstaande 
kantoorpanden. 

Speciale website 
Er is een speciale website geopend die actuele informatie geeft over 
de nieuwe initiatieven: www.dordtseruimte.nl. Op dit moment is hier 
vooral nuttige en praktische informatie te vinden over zelfbouw in Dor-
drecht. Zo zijn de locatiepaspoorten er in te zien en wie belangstelling 

heeft voor zelfbouw kan zich via de site aanmelden voor de nieuws-
brief. Dordtse Ruimte heeft ook een pagina op Facebook. 

Uitgifte kavels 
De gemeente is op zaterdag 8 maart 2014 gestart met de verkoop van 
de kavels. De komende maanden worden de kavelpaspoorten nader 
uitgewerkt. Iedere locatie heeft een contactpersoon die vragen kan 
beantwoorden. Hun namen zijn te vinden op www.dordtseruimte.nl. 

Dordrecht geeft ruimte aan mensen die zelf een huis wil-
len bouwen. Voor zelfbouw zijn drie locaties aangewezen: 
Vest 94-96 in de binnenstad, De Erven op Stadswerven 
en Johanna Naber-erf in Stadspolders. Voor deze locaties 
zijn ‘paspoorten’ opgesteld. Ze geven belangstellende 
zelfbouwers een beeld van wat er mogelijk is.

v.l.n.r. directeur Stadsontwikkeling Peter Kuenzli, wethouders Piet Sleeking 
en Rinette Reynvaan
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Dag uit het leven van

Na het behalen van mijn diploma op de Willem de Zwijger MEAO ben 
ik gaan studeren op de InterCollege Business School in Den Haag. Ik 
woon nog steeds in Den Haag. Na mijn studietijd ben ik bij verschil-
lende werkgevers in dienst geweest, maar het ondernemerschap sprak 
mij meer aan. Meer dan vijftien jaar geleden heb ik met drie vrienden 
ICT-bedrijf FourTOP opgericht. Daar ben ik verantwoordelijk voor de 
fi nanciële en commerciële zaken. FourTOP wil mensen optimaal laten 
presteren, communiceren en samenwerken door een fl exibele ICT-
infrastructuur die altijd en overal beschikbaar is. 

FourTOP is in 1998 opgericht door Gerhard van der Veen, Arjo Mid-
delkoop, Klaas Jan Bruinsma en mij. We kennen elkaar al vanaf de 
eerste klas van de Julianaschool in Dubbeldam. De eerste jaren van 
ons bedrijf leverden we vooral IT-medewerkers op detacheringsbasis. 
Vanaf 2005 zijn we gaan investeren in proactief ICT-beheer. We doen 
dit voor klanten die lokaal of in de ‘Cloud’ hun ICT-omgeving hebben. 
Onze klanten zijn vooral midden- en kleinbedrijven en stichtingen. De 
grootte varieert van 3 tot 300 medewerkers. Het gemiddelde ligt rond 
de 25 medewerkers. 
Steeds meer klanten besteden hun ICT aan ons uit. De ‘Cloud’ wordt 
ook bij ons steeds groter. We hebben ook procesanalisten en 
programmeurs in ons team waarmee we ons onderscheiden van onze 
concurrentie. 

In 2011 is FourTOP een joint venture gestart met Van Straten Medical 
met de naam WIMI. Dat staat voor Where Is My Instrument. We leveren 
in deze samenwerking een Israëlisch Track & Trace Systeem aan zie-
kenhuizen die daarmee de patiëntveiligheid verhogen. Tevens kunnen 
de ziekenhuizen kosten besparen door effi ciency slagen te maken op 
onderhoud en aanschaf van instrumenten. Door binnen WIMI samen te 

werken met andere partijen (waaronder Werkgevers Drechtsteden-lid 
WIDIDI!) kunnen we steeds meer voor ziekenhuizen en hun patiënten 
betekenen. De zorgsector is wel erg anders dan zakendoen met een 
DGA of manager van een midden- en kleinbedrijf. De beslissingstermij-
nen zijn zomaar 2 jaar. 

Mijn dagschema ziet er als volgt uit:
6.15 uur. De wekker gaat, klein ontbijt, AD en FD lezen op de iPad en 
dan op naar Scheveningen om te sporten met mijn sportvriend Rob. 
We krijgen hierbij hulp van trainster Margot. Bij lekker weer trainen we 
op het strand en bij slecht weer binnen. Na het sporten snel douchen, 
daarna breng ik de kinderen naar school en de auto in. 

8.45 uur. Overleg bij Combister in Delft. Dit is de CSA van het Reinier de 
Graaf ziekenhuis in Delft. Zij maken alle instrumenten schoon en weer 
steriel voor het ziekenhuis in Delft en voor de Haga ziekenhuizen in 
Den Haag. We zijn bezig met de tweede fase van de implementatie van 
ons systeem en deze dient voor de zomer afgerond te zijn. We hebben 
elke week overleg en daar doet onze Israëlische partner via Skype ook 
aan mee. Het risico van elkaar niet helemaal begrijpen is bij software 
ontwikkeltrajecten altijd aanwezig en wordt met een buitenlandse 
partner nog groter. We hebben veel kleine opleveringen om het risico 
te verlagen. 

10.15 uur. Overleg op kantoor over ons nieuwe pand. We gaan 1 juli 
verhuizen naar de Veersedijk 111 in Hendrik-Ido-Ambacht. We blijven 
gelukkig wel bij de WD horen. Ambacht klinkt niet erg als een Drecht-
stad. Na 15 jaar aan de Merwedestraat wordt het tijd voor een pand 
met een eigen identiteit. We hebben al langer de wens, maar het 
duurde even voordat we het pand gevonden hadden wat aan al onze 
wensen voldeed. Na de eerste bezichtiging waren mijn compagnons en 
ik direct enthousiast. Nu gaan we ervoor zorgen dat alles met perso-
neel en interieur op tijd is geregeld. 

11.00 uur. Overleg met Joeri de Bruijn van Niehof van der Meulen 
accountants voor de afronding van de jaarcijfers. We hebben al een 
aantal jaar het streven om de eerste klant te zijn bij ons accountants-
kantoor die de jaarcijfers af heeft. Van onze huisbank hebben we al een 
paar keer taart gekregen omdat we de eerste waren die zijn jaarcijfers 
indienden. 

VAN OORD
JAAP
In het prachtige magazine ‘Slagkracht’ staat elke uitgave de rubriek ‘Een dag uit het 

leven van …’. 

Mijn naam is Jaap van Oord, 45 jaar geleden geboren in Dieren, mijn hele 
jeugd doorgebracht in Dordrecht en getrouwd met Eline. We hebben twee 
dochters, Floor van 11 jaar en Pien van 9 jaar.
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12.00 uur. Naar Den Haag

12.45 uur. Lunch met klant op Sociëteit de Witte. Ik probeer regelmatig 
met relaties te lunchen op de Sociëteit de Witte in Den Haag. Ik ben 
hier nu 5 jaar lid en het is er altijd heerlijk om te komen. Je kan er een 
bescheiden lunch nemen en rustig praten met je relaties. De entourage 
is geweldig. De gasten geef ik, als we tijd hebben, nog een rondleiding 
door het prachtige pand. Het gebeurt regelmatig dat er (oud-)ministers 
of Kamerleden aan het lunchen zijn of dat er een demonstratie voor de 
deur van de overburen, de Tweede Kamer, plaatsvindt.

14.00 uur. Naar Amsterdam. Gesprek met klant Greenberg Nielsen die 
zijn lokale ICT wil verplaatsen naar onze ‘Cloud’. Grote softwareleve-
ranciers passen de prijzen van hun licenties zo aan, dat het steeds 
interessanter wordt om via een abonnement je ICT uit de ‘Cloud’ af te 
nemen. Greenberg Nielsen is gespecialiseerd in het werven en selecte-
ren van financieel personeel. Zij helpen ons ook met het opstellen van 
een goede functieomschrijving voor een ervaren sales specialist voor 
de uitbreiding van ons team. Weten jullie nog iemand, dan houden we 
ons warm aanbevolen. 

15.30 uur. Voortgangsgesprek bij de Bloedbank in Amsterdam. We 
ondersteunen hen al jaren met een aantal van onze medewerkers. Nu is 
er extra hulp nodig bij de migratie van Windows XP en Office 2003 naar 
Windows 7 en Office 2010. Er zijn veel zogenaamde ‘Macro’s’ in gebruik 

en die dienen allemaal getest en eventueel aangepast te worden door 
onze specialisten. 

16.15 uur. Naar Zoetermeer. Er is vandaag een bijeenkomst van de CDA 
Business Club in de penitentiaire inrichting in Zoetermeer. Ik ben al 
jaren met veel plezier lid van de CDA Business Club, die als doelstelling 
heeft om de politiek dichter bij de ondernemer te brengen. We hebben 
minimaal vijf keer per jaar een bijeenkomst en er zijn altijd (oud-)minis-
ters of staatssecretarissen aanwezig. Deze keer is dat staatsecretaris 
Fred Teeven. We krijgen een rondleiding door de instelling waar we 
indrukwekkende gesprekken hebben met gedetineerden en personeel. 
Vooral de opmerking van één van de teamleiders, dat er wetgeving 
moet komen die ervoor zorgt dat gedetineerden die voor het eerst in 
een penitentiaire inrichting komen nooit bij ervaren gedetineerden 
geplaatst mogen worden, is lang bij me blijven hangen. Ze worden erg 
negatief beïnvloed door ervaren gedetineerden. Volgens de teamleider 
is dat de hoofdoorzaak van de recidive. Na de rondleiding is er een 
diner met de staatssecretaris. Het mooie van deze bijeenkomsten is dat 
de bewindslieden vrijuit kunnen praten omdat het een besloten avond 
is. Je krijgt hierdoor toch een andere kijk op de zaken die in de maat-
schappij leven. Het is ook een Business Club met mensen die elkaar de 
business gunnen. Om 22.00 uur is de avond afgelopen. 

22.30 uur. Thuis. Nog even met mijn vrouw bijpraten over onze dag en 
de kinderen. Daarna de e-mail bijwerken en naar bed! 

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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Voor de ontslagpraktijk zijn met de name de volgende kernpunten van 
belang.

Beëindiging dienstverband
Het nieuwe ontslagrecht handhaaft het duale stelsel, namelijk beëin-
diging door opzegging na toestemming van het UWV door ontbinding 
door de kantonrechter. Wel is er een duidelijke opsplitsing gemaakt: 
voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen moet het UWV wor-
den benaderd en alle overige persoonsgebonden ontslagen moeten 
via de kantonrechter worden afgehandeld. Volstrekt nieuw is dat voor 
beide ontslagtrajecten hoger beroep mogelijk is.

Uiteraard blijft het mogelijk om met wederzijds goedvinden namelijk 
via een vaststellingsovereenkomst, het dienstverband met behoud van 
WW-rechten te beëindigen. Wel is aanvullend een bedenktijd van 2 we-
ken ingevoerd (analoog aan het consumentenrecht). Binnen die termijn 
kan de werknemer zijn instemming alsnog herroepen. De werkgever 
dient hierop wel alert te zijn. 

Transitievergoeding
Nieuw is ook de introductie van de zogeheten transitievergoeding die 
in de plaats komt van de beëindigingvergoeding naar billijkheid.  Deze 
vergoeding is ingevoerd vanuit het streven om van werk naar werk 
te bevorderen. Als hoofdregel geldt dat ieder met een dienstverband 
dat minstens 2 jaar heeft geduurd in beginsel een transitievergoeding 
toekomt. Er bestaat echter geen recht op een transitievergoeding bij 
beëindiging met wederzijds goedvinden.

De vergoeding bedraagt overigens 1/3 maandsalaris per dienstjaar bij 
een dienstverband tot 10 jaar en een ½ maandsalaris per dienstjaar 
voor elk jaar daarboven; er geldt verder een maximum van € 75.000,00 
bruto ofwel één jaarsalaris bij een hoger inkomen dan genoemd 
bedrag.

Verder moet onderscheid worden gemaakt tussen de transitiever-
goeding voor iedere werknemer bij een onvrijwillig ontslag en een 
ontslagvergoeding als correctie op deze transitievergoeding. Indien 

het ontslag in hoge mate toe te rekenen is aan de werkgever wordt 
de vergoeding hoger en als de werknemer ernstig verwijtbaar heeft 
gehandeld wordt de vergoeding lager. Let op: als de werkgever zich 
daarvoor reeds heeft ingespannen en kosten gemaakt, kunnen die 
kosten verrekend worden met de vergoeding. 

Indien de werkgever bij de beëindiging van een contract voor bepaalde 
duur wel een gelijkwaardig of beter contract aanbiedt, maar de werk-
nemer maakt daarvan geen gebruik dan geldt evenmin een transitie-
budget. Wel kan de werknemer daarop aanspraak maken indien hijzelf 
de arbeidsbetrekking verbreekt vanwege ernstig verwijtbaar handelen 
van de werkgever.

Gefaseerde inwerkingtreding
De versterking van de positie van fl exwerkers gaat in per 1 juli 2014. De 
zogenaamde ketenbepaling wordt als volgt aangepast:

Maximumtermijn van een keten wordt teruggebracht van 3 naar 2 jaar
Afwijking bij CAO van de maximale duur en aantal contracten wordt 
ingeperkt;
De tussenperiode waardoor de keten wordt doorbroken wordt verlengd 
van 3 naar 6 maand (bij CAO mag niet meer worden afgeweken);

De maatregel met betrekking tot de bescherming van fl exwerkers  
wordt reeds per 1 juli 2014 ingevoerd. Dit impliceert dat vanaf 1 juli 
2014 nog maar drie tijdelijke contracten over een periode van 2 jaar 
mogen worden aangegaan. De hervorming van het ontslagrecht wordt 
per 1 juli 2015 van kracht; invoering van de inkomensverrekening en 
aanscherping van het begrip “passende arbeid” eveneens. Vanaf die 
datum wordt reeds na verloop 6 maanden (momenteel 1 jaar) alle 
aangeboden arbeid als passend aangemerkt. De maximale duur van de 
WW wordt vanaf 1 januari 2016 uiteindelijk beperkt tot 24 maanden.
 
Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die bij ontslag  50 
jaar of ouder zijn en tenminste 10 jaar in dienst geweest; voor hen 
geldt een hogere berekeningsmaatstaf over de jaren dat zij hun 50ste  
bij die werkgever in dienst zijn, namelijk één maandsalaris per dienst-
jaar.

Jan Bart Evenboer
WEB advocaten

Als onderdeel van het Sociaal Akkoord heeft de Minister 

van Financiën Dijsselbloem onder het motto “meer 

werkgelegenheid” enkele afspraken nader bij brief van 

11 oktober 2013  vastgelegd. Inmiddels ligt er een defi nitief 

wetsvoorstel Werk en Zekerheid dat op 29 november 

2013 bij de Tweede Kamer is ingediend. 

Het nieuwe ontslagrecht

Juridische Column
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De omwenteling
In de nadagen van de Franse bezetting van Nederland ontstaat een 
confl ict met Dordrecht over de levering van onder meer geld, erw-
ten, bonen, jenever en geneesmiddelen aan het Franse garnizoen in 
Gorinchem. Dit leidt tot hevige gevechten, met name op 24 november 
1813, waarbij Franse kogels en granaten door de lucht vliegen vanuit 
Papen drecht en zorgen voor tientallen dodelijke slachtoffers en ge-
wonden aan beide zijden en schade aan tal van huizen en gebouwen in 
Dordrecht. In Dordrecht wordt tijdens de strijd de vlag van de stad 
gehesen. Mogelijk omdat dit per ongeluk ondersteboven gebeurt, 
raken de Fransen in verwarring. Is het de Engelse vlag? Na vier uur 
vechten trekken ze zich al plunderend terug. 
In Dordrecht herinneren verschillende later ingemetselde kogels aan 
de bloedige activiteiten, onder meer in de Grote Kerk, in een huis op de 
Varkenmarkt en in het hoekpand Prinsenstraat - Grote Kalkstraat. Met 
behulp van bruiklenen van het Dordrechts Museum is van 23 november 
2013 t/m 31 maart 2014 een tentoonstelling ingericht van een schilde-
rij, tekeningen, aquarellen en een bavelaar (beeldsnijwerk) over deze 
beschieting. Tevens is een nog nooit eerder tentoongestelde adelaar te 
zien, die is gemaakt ter gelegenheid van het bezoek van Napoleon aan 
Dordrecht.

Zoals u zich wellicht kunt herinneren is vorig jaar de 

beschieting van Dordrecht vanuit Papendrecht georgani-

seerd. In het verlengde hiervan heeft het Dordts 

Patriciershuis nu een tentoonstelling ingericht over deze 

interessante periode in de Dordtse geschiedenis. 

Tentoonstelling Dordts 
Patriciershuis

Cultuur
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De schwung van 
de Duurzaamheidsfabriek

De Duurzaamheidsfabriek draait in dit eerste volledige schooljaar al 
lekker mee in de lesprogramma’s van niet alleen het ROC Da Vinci - dat 
zelf al op het Dordtse Leerpark zit - maar ook van het Scheepvaart en 
Transportcollege (STC) in Rotterdam. Dat verbaast mij overigens niets 
want de Duurzaamheidsfabriek heeft een aantal hi-tech faciliteiten in 

huis die voor scholieren en studenten uitermate uitdagend zijn en die
bepaald niet standaard in elke technische opleiding aanwezig zijn.

Zo heeft Krohne - waar ik zelf werkzaam ben - op de begane grond van 
de Duurzaamheidsfabriek de XCaliber neergezet, een testinstallatie 
voor het uiterst nauwkeurig meten van flow, temperatuur en druk. 
Van andere bedrijven staan er ook hele interessante testinstallaties 
waarmee de toekomstige medewerkers in de sector techniek graag 
experimenteren. En het bijzondere van de Duurzaamheidsfabriek is 
dat ook de bedrijven zelf hier bezig zijn. Krohne gebruikt de XCaliber 
ook voor tests en metingen waar we in de fabriekshal geen ruimte voor 
hebben. Maar ook andere bedrijven doen dat en daardoor kunnen we 
van elkaar leren en elkaar versterken. Dat biedt zoveel kansen aan bij-
voorbeeld de maritieme sector in dit gebied die al sterk is, maar - dat is 
mijn overtuiging - door samenwerking en het delen van kennis nog veel 
verder kan komen. En behalve onderzoek zijn er ook al bedrijven die de 
Duurzaamheidsfabriek gebruiken om hun medewerkers te trainen in 
het omgaan met geavanceerde apparatuur. 

Wat ik ook zo mooi vind in het concept van de Duurzaamheidsfabriek 
is dat je die ruimtes ook kunt gebruiken voor brainstormsessies, 
vergaderingen of trainingen. Voor een brainstormsessie is het zoveel 
beter om naar een andere locatie te gaan dan de eigen werkvloer. Op 
de vierde verdieping van de fabriek zijn er prachtige vergaderplek-
ken; maar misschien wilt u juist wel in die industriële omgeving op de 
andere verdiepingen met uw mensen aan de slag. Er kan daar veel, is 
mijn ervaring. Wat ik hoop is dat de schwung, die er duidelijk in zit, 
nog krachtiger wordt omdat steeds meer bedrijven uit de Drechtste-
den en Rijnmond deze ontmoetingsplek gaan gebruiken. Ik kijk dan 
als voorbeeld naar Eindhoven waar Philips, ASML en allerlei hi-tech 
bedrijven elkaar hebben gevonden in een samenwerking die de regio 
Eindhoven tot een belangrijke economische trekker voor Nederland 
heeft gemaakt. 

Zelf zie ik de Duurzaamheidsfabriek als een ruwe diamant die, naar-
mate er steeds meer mensen hun kennis, vaardigheden en contacten 
oppoetsen, steeds meer gaat glimmen. Ook zin in zo’n glansrol? Begin 
eens met uw eerstvolgende brainstormsessie in deze inspirerende 
omgeving! 

Andre Boer
Directeur Krohne Nederland

De Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht 
wordt steeds meer een ontmoetingsplek voor onderne-
mers en onderwijsinstellingen. Dat doet mij deugd want 
vanuit de Werkgevers Drechtsteden heb ik me altijd sterk 
gemaakt voor de komst van zo’n broedplaats. 

Verenigingsnieuws uit de portefeuilles

    Het zijn de mensen 
        die uw organisatie maken

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

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

edisonweg 10-214 | 2952 aD  alblasserdam
T 078 - 20 00 349 | E info@scopefinance.nl | I www.scopefinance.nl
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‘WD-matrix’ 2013 
gereed

De matrix benoemt een reeks aspecten van het ondernemersklimaat 
zoals uitgeefbare grond, bedrijfspanden, ontwikkeling van industrie-
terreinen, infrastructuur, nutsvoorzieningen, vergunningverlening, 
veiligheid, zorg, onderwijs, recreatie en cultuur. In een vijftigtal vragen 
wordt u als lid van Werkgevers Drechtsteden gevraagd om aan te geven 
hoe u hier tegenaan kijkt. 

De aspecten zijn jaarlijks gelijk en worden geactualiseerd met recente 
ontwikkelingen. Rondom infrastructuur bijvoorbeeld hebben de plan-
nen rondom de A15/A16 direct invloed. 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2012 is de eerste editie 
van de ‘WD-matrix’ ingevuld. Alle aanwezigen konden op formulieren 
hun mening geven. De editie van 2013 is digitaal gedaan. Daarbij zijn 
dezelfde vragen gebruikt. Eind 2013 zijn de reacties verzameld en begin 
januari zijn deze verwerkt.

Meten is weten
De ‘WD-matrix’ wordt jaarlijks aan het einde van het jaar onder de le-
den uitgezet. Hoe meer leden meedoen, hoe representatiever de matrix 
wordt. Door dit meerdere jaren achter elkaar te doen komen ook trends 
en het eventueel ontbreken daarvan in beeld. Dat vormt voor ons een 
goed instrument voor het bepalen van ons beleid en de focuspunten 
daarin. In onze diverse overleggen met regionale bestuurders en orga-
nisaties vormt de matrix een goed hulpmiddel. Meten is weten. Hoewel 

de ‘WD-matrix’ pas voor het tweede jaar wordt gebruikt, biedt het ons 
toch al behoorlijk houvast.

Trends en ontwikkelingen
Wij zien in de resultaten van de 2013 ‘WD-matrix’ geen grote verschil-
len of verschuivingen met het voorgaande jaar. Sommige aspecten 
worden iets positiever, andere iets negatiever beoordeeld. Dit jaar zien 
we net als vorig jaar ook individuele uitschieters in de reacties. Veelal 
te verklaren door persoonlijk positieve of negatieve ervaringen met 
een bepaald aspect. Daarnaast is het ook zo dat niet elke ondernemer 
en werkgever elk jaar direct te maken krijgt met alle aspecten uit de 
matrix. Ook zijn niet alle aspecten voor alle bedrijven even relevant. 

Samenvattend
Samengevat zijn we meer tevreden (of minder ontevreden) over de 
beschikbaarheid van niet watergebonden uitgeefbare grond, kwali-
teitsimpulsen van bestaande industrieterreinen, de toegankelijkheid 
van de website van de omgevingsdienst, het aanvraagformulier van 
de omgevingsdienst en beschikbaarheid van individuele bouwkavels, 
horeca en bejaardentehuizen. 

Ten opzichte van 2012 zijn we minder tevreden over de watergebonden 
uitgeefbare grond, beschikbaarheid van geschikte te huren be-
drijfspanden, bereikbaarheid (wegennet), de prijs/kwaliteit verhouding 
van Evides Infra, overleg over discrepanties met de omgevingsdienst en 
de overlegmogelijkheden voor brandpreventie. 

De verschillen met 2012 zijn niet dusdanig dat we daar heel duidelijke 
conclusies aan kunnen verbinden. 

Editie 2014
Wij bedanken alle leden die hebben meegewerkt aan de 2013-editie 
van de ‘WD-matrix’ door het invullen van de enquête en nodigen u nu 
vast uit om ook eind 2014 weer even de tijd te nemen om uw mening 
te delen. 

Wico van Helden & Bert de Winter
Bestuurslid WD

Kwaliteitsmatrix van de Drechtsteden 2013    1

zeer slecht slecht onvoldoende matig voldoende goed zeer goed uitstekend

uitgeefbare grond

Watergebonden 2013 2012

Niet watergebonden 2012 2013

Bedrijfspanden

Te koop 2013

Te huur 2013 2012

Ontwikkeling industrie terreinen

Nieuwe terreinen 2013 2012

Herstructurering bestaande terreinen 2013

Kwaliteitsimpuls bestaande terreinen 2012 2013

Infrastructuur wegen

Bereikbaarheid 2013 2012

Doorstroming aansluitingen 2013

Hulpdiensten 2013

Plan ontwikkeling aansluitingen 2013

Infrastructuur overig

Spoorwegen 2013

Waterwegen 2013

In 2012 zijn wij als Werkgevers Drechtsteden gestart met een 

nieuw meetinstrument om het ondernemersklimaat van de regio in 

beeld te krijgen. Dit doen we door de ‘WD-kwaliteitsmatrix’. 
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Verenigingsnieuws

Zaken doen bij de WDeals. 
Wie doet er mee?
Er zijn er maar weinig onder u die vanuit ideële overwegingen lid zijn 
bij de WD. In de kern gaat het ons toch allemaal om netwerken en za-
kelijke leads verwerven? Plat gezegd: handeldrijven en laten we eerlijk 
zijn, handeldrijven is niet vies.  
Handel drijven doe je samen en vanuit dit uitgangspunt is het idee 
ontstaan om een WDeals bijeenkomst te organiseren. Een bijeenkomst 
waarbij alle deelnemers een aanbiedingsactie vanuit hun eigen bedrijf 
lanceren. Dit kan van alles zijn, denk aan: kortingspercentage op een 
product op dienst, onderhoudsbeurt op een auto, advocaatinzet voor 
€1,- per minuut, drie maanden huren tegen de kosten van 2.  U bent 
ongetwijfeld veel creatiever dan ik als het om het bedenken van een 
aanbiedingsactie gaat vanuit uw eigen bedrijf. Het is een bijeenkomst 
van halen en brengen. Dus ziet u in de komende tijd interessante aan-
biedingen voorbij komen en bent u benieuwd wat er op de bijeenkomst 
te halen is, zorg dan dat u erbij bent. 
We willen er een luisterrijke bijeenkomst van maken compleet met 

zeepkisten, spreekstalmeesters en stemkastjes. Gaandeweg de voor-
bereidingen zullen er ongetwijfeld nog veel leuke ideeën bijkomen.  
Insteek is om de bijeenkomst medio juni te laten plaatsvinden. Tot 
die tijd komen we regelmatig met aanbiedingen bij u voorlangs om u 
enthousiast te maken voor deze WDeals. 

De aanbiedingen kunnen vanaf heden door u bij het secretariaat wor-
den aangeleverd. Daag uw medeleden uit om ook met een aanbieding 
over de brug te komen.

Wij gaan voortvarend verder met de voorbereiding. Komt u met aan-
trekkelijke aanbiedingen?      

Barbara Keuzenkamp
Secretaris
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Vechten tegen Windmolens
De provincie Zuid-Holland wees zones 
langs de Dordtse Kil en de Merwede aan 
voor windenergie. De gemeente Dordrecht 
heeft deze zones onderzocht op technische 
haalbaarheid. Daaruit zijn vier zogeheten 
zoekgebieden voor windmolens gekomen: het 
oostelijk deel van de Staart (Merwedezone), 
Duivelseiland/Krabbepolder en Dordtse Kil 
III en IV. Dit staat in de notitie ‘Windenergie 
in Dordrecht – Reikwijdte en Detailniveau’, 
die door de gemeenteraad is vastgesteld. De 
ondernemers op Dordsche Kil III zijn helemaal 
niet enthousiast voor plaatsing van de wind-
molens Op Kil III of Kil IV. Het bestuur van de 
WD kan hun opstelling daarin onderschrij-
ven. DE ondernemers zijn van mening dat de 
windturbines hinder en overlast veroorzaken 
door geluid, trillingen en andere mechanische 
effecten. Een bijzondere vorm van hinder 

is slagschaduw. Door het gefl ikker van de 
schaduw van de wieken ervaren omwonenden 
psychische problemen. Door de windmo-
lens worden hoogte eisen aan de omgeving 
gesteld. Verder is er sprake van hinder voor 
luchtverkeer, radarstoringen en storingen 
van andere navigatiemiddelen. Het komt ook 
vreemd over dat al voor ondernemers zich 
op het nog te ontwikkelen bedrijventerrein 
hebben gevestigd de windmolens aan te leg-
gen. Het lijkt geen reclame voor de vestiging 
van nieuwe ondernemingen. Ten slotte moet 
hen van het hart dat het toch vreemd is zo 
direct in de omgeving van Dortsche Biesbosch 
en Brabantse Biesbosch als natuurgebie-
den pur sang windmolens te plaatsen. De 
gevolgen voor deze ecologische gebieden in 
het bijzonder de vogelstand moeten groot 
zijn. Het is merkwaardig dat juist de overheid 

als beschermer van het milieu meent dat de 
genoemde locaties in aanmerking komen voor 
windmolens. Daarom vindt het bestuur van 
de WD het een goede zaak dat de gemeente 
Dordrecht de Dordtenaren heeft gevraagd om 
mee te denken over windenergie in Dordrecht. 
Mede op basis van deze inbreng wordt verder 
onderzocht waar in Dordrecht windmolens 
kunnen komen. Reageren kan op de informa-
tiebijeenkomst op donderdag 6 maart in de 
Duurzaamheidsfabriek of via de website www.
dordrecht.nl/windenergie.

Gert Jongeneel
Bestuurslid WD
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Innovatie kracht stimuleren
Met de uitreiking van de Innovatie Award Drechtsteden willen de 
organiserende partijen een positieve bijdrage leveren aan het zelfbe-
wustzijn van de innovatieve bedrijven en organisaties in de regio en de 
gezamenlijke innovatiekracht stimuleren en vergroten. Door de uitstra-
ling van de award-uitreiking worden de Drechtsteden nadrukkelijk 
geprofileerd als innovatieve regio. 

Voor wie
De Innovatie Award Drechtsteden richt zich op de maritieme sector, 
maakindustrie in combinatie met techniek. De ‘innovatie’ kan een idee, 
product, dienst en/of samenwerkingsverband zijn. 

Genomineerden 
De genomineerden voor de Innovatie Award Drechtsteden worden 
voorgedragen (onder andere door werkgeversorganisaties, onder-
nemersverenigingen, InnovationQuarter, NexTecH en anderen),maar 
kunnen zich ook zelf aanmelden. Een commissie beoordeelt de 
nominaties op een aantal criteria. Daarna buigt de vakjury zich over de 
nominaties en bepaalt uiteindelijk wie zich winnaar mag noemen van 
de Innovatie Award Drechtsteden.

Vakjury
De vakjury bestaat uit vakinhoudelijke professionals en ervaringsdes-
kundigen die de winnaar zal benoemen op basis van de uitgangspunten 

en doelstellingen van de Innovatie Award Drechtsteden. De vakjury kan 
jaarlijks van samenstelling wijzigen op basis van de genomineerden, 
met behoud van een vaste kern juryleden (voorzitter en secretaris).

Uitreiking
De Innovatie Award Drechtsteden wordt uitgereikt tijdens een netwer-
kevent in de regio Drechtsteden. Tijdens en na de uitreiking kunnen 
bedrijven en organisaties zich presenteren door middel van seminars 
en/of informatie stands. 

Organisatie
Om de Innovatie Award voor de toekomst te waarborgen is er de ‘Stich-
ting Ondernemersprijzen Nederland’ oprichting. De stichting draagt 
zorg voor de organisatie. Naast het bestuur van de stichting zal er een 
Raad van Toezicht worden samengesteld, die zal bestaan uit vertegen-
woordigers van overheids-, nonprofit- en profitorganisaties. 

Voor de stichting wordt een ANBI-status aangevraagd. Beheer en admi-
nistratie van de stichting is in handen van EY. Door  de oprichting  van  
de stichting is onafhankelijkheid gegarandeerd. 

Communicatie
In het communicatietraject voor de Innovatie Award zullen alle be-
schikbare media worden ingezet. Als mediapartner zal Drechtsteden 
BUSINESS de communicatie verzorgen. De totale communicatie zal me-
diabreed plaatsvinden: special in het zakenmagazine, website, digitale 
nieuwsbrief, Twitter, LinkedIn, videofilm en evenement. Waar wenselijk 
zal aansluiting met regionale en landelijke media worden gezocht. 

Voor meer informatie over de Innovatie Award Drechtsteden kunt u 
contact opnemen met Bas den Otter, telefoon 0180 33 16 03 of 
06-22486219.

Innovatie Award
Drechtsteden 2014 
In juni a.s. zal de eerste Innovatie Award Drechtsteden 

worden uitgereikt. De Innovatie Award Drechtsteden is 

een initiatief van Werkgevers Drechtsteden en het zaken-

platform Drechtsteden BUSINESS. 



28

‘Routekaart naar uw vergunning’ 
helpt maritieme bedrijven verder
‘Routekaart  naar uw vergunning‘  is een nieuw informatieproduct over 
wet- en regelgeving voor de maritieme sector in de Drechtsteden en 
de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden.  Het in december jl afgeronde 
document is opgesteld door ingenieursbureau Witteveen & Bos in 
opdracht van de Kamers van Koophandel  Rotterdam en Rivierenland. 

Waarom is juist voor de maritieme sector wet- en regelgeving extra be-
langrijk?  De belangrijkste redenen zijn de groei en de schaalvergroting 
in de sector. Langere kades en scheepshellingen, grotere diepgang 
en meer ligplaatsen bij scheepswerven en onderhoudsbedrijven zijn 
daarom nodig.  Daarnaast hebben maritieme bedrijven te maken met 
relatief véél vergunningen en procedures: niet alleen regelgeving van 
gemeenten en provincie, maar ook  regels van Rijkswaterstaat en 
Waterschappen. En ondanks de belangstelling van de overheid  voor 
de maritieme sector geven veel bedrijven aan dat zij in de dagelijkse 
praktijk tobben met de wet- en regelgeving van diezelfde overheden: 
lange en  complexe procedures die veel tijd en geld kosten. 

De reden waarom dit document juist op de regio’s  Drechtsteden en  
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden is gericht is u vast al duidelijk: 
de vele claims op de rivieroevers van wonen én werken en de al vaak 
besproken milieuproblematiek zijn de belangrijkste redenen.
 
‘Routekaart  naar uw vergunning’ is opgesteld in nauwe samenwerking 
met de belangrijkste vergunningverleners , met maritieme bedrijven 
die de materie uit eigen ervaring goed kennen en met branche-organi-
satie Scheepsbouw Nederland.  Naast interviews en begeleiding door 
een Klankbordgroep leverde vooral de kennissessie  op 2 oktober jl. 
belangrijke input voor de Routekaart.

In deze sessie  kwamen  vergunningverleners ( Rijkswaterstaat, 
Waterschappen en Omgevingsdienst)  en maritieme bedrijven onder 
voorzitterschap van de KvK ( kringvoorzitter Theo Schut)  bijeen om 
elkaar tips te geven voor verbetering van de regels en procedures. 
Het werd een succesvolle bijeenkomst in een open sfeer. Ook de WD 
(Gert Jongeneel) leverde een actieve bijdrage aan de bijeenkomst.  Alle 
vergunningverleners benadrukten dat bedrijven er goed aan doen zich 
in een vroeg stadium met hun plannen bij de vergunningverleners  te 
melden, zodat er dan al meegedacht kan worden. Alle vergunningver-
leners  hebben medewerkers die  een bedrijf ( aanvrager vergunning) 
gedurende het hele proces begeleiden. Deze tip leidde al kort na de 
kennissessie tot een aantal bezoeken van de - aan de kennissessie 
deelnemende- bedrijven bij de intakers van Rijkswaterstaat. De tips 
werden dus direct in praktijk gebracht! 

‘Routekaart naar uw vergunningen’ bevat nog veel meer tips en natuur-
lijk informatie over de   relevante wet -en regelgeving en bijbehorende 
procedures. U kunt de Routekaart vinden op  de site van de WD. 

De WD en Scheepsbouw  Nederland zullen ongetwijfeld alert blijven op 
deze problematiek . Zoals u bekend is , is er sinds 1 januari jl. sprake 
van een organisatie- en taakwijziging bij de Kamer van Koophandel. De 
Kamer zal zich niet meer specifiek richten op de bedrijfsomgeving en 

de intermediaire rol  daarin tussen bedrijven en overheden. De Kamer 
van Koophandel zal zich vooral richten op ondernemersondersteuning 
op het gebied van innovatie,, internationalisering, start en groei van 
het MKB.  Voor de Kamer van Koophandel  in de regio Zuid West Neder-
land blijft de maritieme sector een belangrijke  sector. De plannen voor 
de nieuwe KvK projecten  zijn volop in ontwikkeling. Binnenkort zal de 
kamer haar projecten  en de nieuwe samenwerkingsmogelijkheden 
met  het WD- bestuur bespreken.  Wij hopen u daar snel meer over te 
kunnen vertellen!

Alize de Snoo 
Senior Adviseur Ondernemersondersteuning
Kamer van Koophandel (Regio Zuid West Nederland) 

Informatie van de kamer van koophandel



29

www.nextech-innovatie.nl

NexTecH wil een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve 

ontwikkeling in de regio Zuid-Holland Zuid. Deze bijdrage bestaat uit het stimuleren van 

kennisontwikkeling en het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch 

hoger opgeleiden in de regio. Om ons doel te bereiken, stellen we financiële middelen 

beschikbaar aan gevestigde techno-bedrijven en hun individuele medewerkers én aan 

techno-starters; startende ondernemers en studentondernemers. 
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Met ingang van 1 januari 2014 heeft B.V. Zeehavenbedrijf  Dordrecht 
(handelsnaam ZHD Stevedoring) er bewust voor gekozen om deze 
handelsnaam te veranderen in ZHD Stevedores.
Een geringe correctie in de naam, maar wel een wijziging van beteke-
nis voor wat betreft de inhoud. ZHD Stevedoring verwijst naar het vak 
dat wij uitoefenen. De nieuwe naam ZHD Stevedores verwijst juist naar 
de mensen die het doen. De reputatie of mogelijkheden van een stu-
wadoorsbedrijf worden in het algemeen uitgedrukt in omvang van de 
terminals, lengtes kademuur, aantallen overslagkranen, oppervlakten 
beschikbare opslagmogelijkheden (loodsen en terreinen) etc. Kortom 
een opsomming van beschikbare faciliteiten, louter uitgedrukt in mate-
riële vaste activa. Al weer geruime tijd is bij ZHD, in het belang van een 
goede samenwerking met alle collega’s, heel sterk de aandacht komen 
te liggen op directe communicatie, korte lijnen, goede overlegstruc-
tuur, ergo een goede onderlinge verstandhouding. 

In het algemeen zijn mensen vaak gewoon om in tegenstellingen te 
denken. De kloof tussen bijvoorbeeld ‘binnen en buiten’ (kantoor 
versus operationele diensten), de dagploeg en de nachtploeg, de 
terminals Dordrecht en Moerdijk, de drijfkranen versus de landkranen 
etc. stond een optimale bedrijfsvoering maar al te vaak in de weg. Dit 
werd bedrijfsbreed onderkend. Vervolgens is een actieplan bedacht en 
uitgevoerd om hieraan het hoofd te bieden. 

Saamhorigheid is het fundament van de kracht van ons bedrijf gewor-
den! Samen zijn we ZHD en daar zijn we trots op. De naamsverandering 
is tevens gepaard gegaan met een nieuwe huisstijl. Hiermee zijn we 
de afgelopen maanden met gedrevenheid aan de slag gegaan: Het 
bouwen aan het gezicht dat laat zien dat onze mensen centraal staan 
in ons bedrijf. Ons hechte en sterke team maakt het mogelijk om onze 
klanten elke dag, als geen ander, van dienst te zijn. Deze drijvende 
kracht van ZHD vormen we met elkaar en dat vertaalt zich in het 
nieuwe logo. Een duidelijke cirkel die onze samengebalde kracht cen-
traal stelt. De bewegende ‘Z’ die staat voor de mensen die ons bedrijf 
in beweging houden, vernieuwen en verder brengen. Deze gedachte 
en de onderkenning dat onze mensen feitelijk de belangrijkste assets 
vormen van ons bedrijf, wordt onderstreept door de naamsverandering 
in ZHD Stevedores.

Wick Bornet
Algemeen Directeur ZHD Stevedores

What’s in a name?
Nieuws van de Leden

Nieuwbouw hoogwaardige 
opslagruimte De Haan 
Verhuizingen & Archiefbeheer
Op woensdag 13 november 2013 heeft de 9e generatie van het familiebedrijf De 
Haan de eerste paal geslagen voor de nieuwe hoogwaardige opslagfaciliteit. Met 
een totale capaciteit van 550 containers komt De Haan tegemoet aan de groei-
ende vraag naar tijdelijke of langdurige opslag in een geconditioneerde en veilige 
opslagfaciliteit. Het moderne pand wordt ontwikkeld conform de hoogste eisen 
van de Europese douane en uitgerust met een high tech containerkraan. Met een 
vergroting van de opslagcapaciteit naar 100.000 m3 biedt De Haan hoogwaardige 
oplossingen voor de opslag en het beheer van archieven, waardevolle goederen 
en inboedels. De geplande oplevering is april 2014.
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HVL en Croon 
bundelen krachten

Mampaey Offshore monteert 
revolutionair Docklock systeem

Een schip aanmeren met trossen? Tijdrovend, gevaarlijk en duur. Met magneten gaat het véél beter. Het Dordtse bedrijf 
Mampaey monteert het revolutionaire systeem nu op een schip in de Rotterdamse haven. Het aanmeren gebeurt dan 
in een klik.

Als inktvistentakels klampen de zogeheten Docklock-armen zich vast 
en het schip is ‘geparkeerd’. Veel sneller dan met trossen, waarbij 
het manoeuvreren is en matrozen nogal eens moeten klauteren met 
de zware touwen. ,,Aanmeren kost nu 1,5 uur, soms zelfs 2 uur,’’ 
legt Wouter van Reenen van bouwer Mampaey uit. Docklock doet 
het in hoogstens 1 minuut. Dat betekent een enorme tijdwinst voor 
veerdiensten en bootjes die in de offshore worden gebruikt, legt Van 
Reenen uit. En zeker voor bunkerschippers, de ‘pompbedienden’ 
van de haven, die van schip naar schip varen om ze van brandstof te 
voorzien.

Het idee met de magneten dateert al van wat jaren geleden. ,,Wat 
vooral tijd heeft gekost, is het schrijven van het computerprogramma 
dat de armen bestuurt én ook laat reageren op de golven. Dat be-
stond nog niet.’’

Bij deze informeren wij u over het samengaan van HVL met Croon Elektro-
techniek. Per 1 januari 2014 gaan beiden verder als Croon Elektrotechniek 
B.V.. Hiermee vormen ze een landelijk opererend netwerk met meer dan 
15 regionale vestigingen en ruim 2500 professionals. Daarmee zijn ze het 
grootste in elektrotechniek gespecialiseerde bedrijf van Nederland. 
Het nieuwe Croon combineert het beste van twee werelden. Aan de ene 
kant ‘compact’: dichtbij genoeg om elkaar goed te kennen en samen te 
werken. Aan de andere kant ‘groot’: een gezond bedrijf, met alle facilitei-
ten, kennis en ervaring om de kwaliteit te waarborgen.
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Eerste roc met hbo erkenning
Het Da Vinci College is het eerste roc in Nederland dat zelfstandig hbo 
opleidingen mag aanbieden. Volgens Peter Vrancken, voorzitter van het 
college van bestuur, is hiermee een belangrijke stap gezet in de door-
ontwikkeling van hoger onderwijs in de Drechtsteden. “Het gaat om 
particulier hoger onderwijs dat we in samenspraak met het bedrijfs-
leven verder gaan vormgeven, voortbouwend op de initiatieven die er 
al zijn”. Speerpunten in die verdere ontwikkeling zijn voor Vrancken 
techniek en zorg. Voor het Da Vinci College is hbo niet nieuw. “Vanaf 
eind jaren negentig verzorgt het Da Vinci College al op beperkte schaal 
hbo onderwijs in Dordrecht onder licentie van de Saxion hogeschool in 
Deventer. Door nieuwe wetgeving was dat niet langer mogelijk en was 
het verkrijgen van een eigen erkenning de enige weg om de bestaande 
opleidingen in Dordrecht te behouden. Ook het zoeken naar ruimere 
mogelijkheden om hbo meer toe te spitsen op de behoefte en de 
economische structuur van de regio heeft aan dit streven bijgedragen. 
Gelukkig is dat nu gelukt.  Daar zijn we zeer trots op”. 

hbo ondersteunt economische structuur en innovatie-
kracht van de regio
Niet alleen voor het Da Vinci College is het hbo belangrijk, maar ook 
voor de bedrijven en het profiel van de regio, legt Vrancken uit. “De 
arbeidsmarkt, de economische structuur en de innovatiekracht van de 
regio zijn gebaat bij hoger onderwijs. Daarom moeten alle initiatieven 
worden gebundeld. Het Da Vinci College wil de bestaande opleidingen 
consolideren en uitbouwen en samen met het bedrijfsleven onderzoe-
ken welke nieuwe opleidingen er gestart kunnen worden. De samen-
werking biedt vele mogelijkheden tot maatwerk. De eerste stap is 
gezet.”

hbo Drechtsteden: kleinschaligheid en innovatief onderwijs
Het hoger onderwijs van het Da Vinci College kenmerkt zich door 
kleinschaligheid, een sterke persoonlijke begeleiding en grote verbon-
denheid met het bedrijfsleven. Het hbo heeft door de jaren heen de 
virtuele klas geperfectioneerd.  Voordeel voor de werkgever: Verlet-
kosten worden laag  gehouden; studenten weten van aanpakken door 
de combinatie van praktische vaardigheden en een onderzoekende 
houding . Het voordeel  voor de cursist: afstandsleren wordt gecom-
bineerd met persoonlijke verbinding. Geplande online lesmomenten, 
die de cursist thuis of op het werk volgt, zijn door de samenwerking 
met onder andere de VVCS (Vereniging voor contract spelers) tot stand 
gekomen. Hierdoor kunnen b.v. jonge profvoetballers in het buitenland 
via het Da Vinci College hun studie volgen. 

Marlies de Jongh
Communicatie Da Vinci

Nieuws van de leden

Met bovenstaande woorden maakte Teun Muller, voorzitter van de Werkgevers Drechtsteden, in zijn nieuwjaarstoe-

spraak op 13 januari het nieuws bekend. In Dordrecht wordt al jaren gewerkt aan het versterken van het hoger onder-

wijs in de Drechtsteden. Hieraan is nu een nieuwe loot toegevoegd. 
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Da Vinci HBO 
Drechtsteden erkend 
als zelfstandig hbo
“Drechtsteden zijn een nieuwe hbo instelling rijker”
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Da Vinci HBO 
Drechtsteden erkend 
als zelfstandig hbo

Van Leeuwen Buizen Groep op Braziliaanse 
markt met overname Tubexpress
ZWIJNDRECHT, 3 februari 2014 - De Van Leeuwen Buizen Groep heeft 
Tubexpress overgenomen, een Braziliaans handelsbedrijf in buizen 
voor de (petro)chemische en olie- en gasindustrie. De overname is van 
kracht vanaf 1 januari 2014. 

De strategie van Van Leeuwen richt zich op verdere uitbreiding en 
versterking van de marktposities in verschillende landen en industriële 
segmenten door acquisities en autonome groei. Acquisities zijn gericht 
op het uitbreiden van specialismen en het vergroten van de geogra-
fi sche spreiding van het bedrijf. De overname in Brazilië past in deze 
groeistrategie. 

Met Tubexpress zal Van Leeuwen zich in Brazilië richten op de internati-
onale energiemarkt en daarin met name het olie- en gassegment. 

Peter Rietberg, voorzitter Raad van Bestuur van de Van Leeuwen Buizen 
Groep: “Met de overname van Tubexpress vergroot Van Leeuwen haar 
geografi sche spreiding, na recente uitbreiding van activiteiten in 
bijvoorbeeld Afrika, Azië en de Verenigde Staten. De overname biedt 
ons een platform voor groei met name in het olie- en gassegment in 
Brazilië. Lokale klanten zullen profi teren van het wereldwijde netwerk 
en de expertise van Van Leeuwen en wij kunnen onze internationale 
klanten van dienst zijn in Brazilië.”

Voor nadere informatie
Van Leeuwen Buizen Groep, Manager Corporate Communications,
Ingrid den Hartog, 
E. cc@vanleeuwen.nl, T: +31 78 625 23 32, M. +31 6 23 14 71 18
www.vanleeuwen.com 

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

Arie van den Herik
arbeidsmarkt en onderwijs

Mobiel:  06 51508417     
avandenherik@hotmail.com
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55-plussers
Werkzoekende 55-plussers hebben kwaliteiten waar u als werkgever 
veel aan heeft: ervaring en vakkennis. Het WerkgeversServicepunt van 
UWV kan u in contact brengen met enthousiaste 55-plussers. Er zijn 
diverse financiële regelingen beschikbaar. 

Proefplaatsing
Een werkzoekende kan 2 maanden met behoud van uitkering op een 
proefplaatsing bij u werken. U hoeft aan deze medewerker geen loon 
te betalen. 

Scholingsvoucher
Neemt u een werkzoekende met een WW-uitkering in dienst? Was 
deze werkzoekende op de dag dat hij werkloos werd 55 jaar of ouder 
en had hij de WW-uitkering langer dan 3 maanden? Dan kunt u (of uw 
toekomstige werknemer) een subsidie voor scholing aanvragen. Deze 
scholingsvoucher heeft een waarde van maximaal 750 euro. De rege-
ling is tijdelijk en is geldig tot uiterlijk 30 september 2015. 

Mobiliteitsbonus
Neemt u iemand in dienst van 50 jaar of ouder met een uitkering? Of 
iemand met een ziekte of handicap? Dan kunt u een korting krijgen op 
de premies die u betaalt. U krijgt de mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar, 
7.000 euro per jaar. Voor eisen en voorwaarden kunt u terecht bij UWV 
of Belastingdienst. 

Plaatsingsfee
Bent u intermediair en heeft u een werkzoekende met een WW-
uitkering naar werk begeleid? Was deze werkzoekende op de dag dat 
hij werkloos werd 55 jaar of ouder en had hij de WW-uitkering langer 
dan 3 maanden? Dan komt u in aanmerking voor een plaatsingsfee. De 
hoogte van deze fee is afhankelijk van de duur van het dienstverband. 

Belangstelling of meer informatie? 
Neem dan contact op met het WerkgeversServicepunt . Wij helpen u bij 
het vinden van kandidaten die passen bij uw bedrijf en informeren u 
graag over de uitgebreide en kosteloze dienstverlening. 

Het WerkgeversServicepunt Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfhee-
renlanden is gevestigd op het Werkplein, Spuiboulevard 298, 3311 GR 
DORDRECHT, telefoon 078-7001207, e-mail WerkgeversServicepunt.
Drechtsteden@uwv.nl.

Voor iedere onderneming is het belangrijk om over goed 
personeel te kunnen beschikken. Steeds meer werk-
gevers zijn ervan overtuigd dat het maatschappelijk en 
economisch noodzakelijk is dat iedereen meedoet op de 
arbeidsmarkt. UWV richt zich onder andere op werkzoe-
kenden die zelf moeilijk aan de slag kunnen komen. Voor 
deze groep worden extra financiële middelen en deskun-
digheid ingezet. Voor werkgevers zijn er interessante 
regelingen om mensen in dienst te nemen. Het is goed 
dat u ook weet wat er mogelijk is, want misschien levert 
dit u als werkgever voordeel op. 

Interessante regelingen beschikbaar 
bij in dienst nemen personeel 

Nieuws van de leden
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BROODJE IT

De Broodje IT bijeenkomsten worden sinds een aantal jaren een of twee keer 
per kwartaal gehouden. De setting is elke keer gelijk: we ontmoeten elkaar 
tussen 12:00 en 14:00u voor een informatieve en vrijblijvende netwerkbijeen-
komst met een broodje. Op deze manier benut u de lunchpauze dubbelop. De 
onderwerpen zijn altijd IT gerelateerd, maar de bijeenkomsten zijn beslist niet 
alleen voor IT-ondernemers of IT-ers. 

Iedereen en elke organisatie heeft tegenwoordig met IT te maken. IT is ook 
veel meer dan alleen het technische gedeelte. Door ervaringen te delen en van 
elkaar te leren wat wel en niet werkt zijn deze bijeenkomsten heel waardevol. 
Nog niet eerder bij een Broodje IT bijeenkomst geweest? Kom gewoon eens 
kijken. Zelf geen tijd? Iemand anders van uw onderneming of een collega 
ondernemer mag ook altijd aanschuiven.

De vliegtuigbouw heeft al een lange geschie-
denis in Papendrecht. In de fabriekshallen van 
Fokker op het Slobbengors wordt op innova-
tieve wijze en met de modernste legeringen 
gewerkt aan tal van vliegtuigonderdelen. Het 
nieuwe internationale hoofdkantoor zal extra 
werkgelegenheid brengen én de zichtbaarheid 
van Fokker vergroten. 

Als uitkomst van een bidbookprocedure, waar-
bij Fokker voor Papendrecht koos, werkte Fok-
ker met de gemeente Papendrecht plannen uit 
voor een nieuw internationaal hoofdkantoor 
op het Slobbengors. De gemeente Papend-
recht heeft het Integraal Ontwikkelingsplan 
Slobbengors opgesteld en afspraken voor 
de toekomst vastgelegd in een samenwer-
kingsovereenkomst. De samenwerking tussen 
partijen wordt gedragen door de wens van 

de gemeente en Fokker om de aanwezigheid 
van Fokker in Papendrecht en daarmee in de 
Drechtsteden tot ver in de toekomst zeker te 
stellen. 

Het nieuwe kantoor, dat opgeleverd zal 
worden voor 1 januari 2018, levert een stevige 
bijdrage aan de Papendrechtse economie. 

Ontwikkeling Slobbengors
De komst van het Fokker hoofdkantoor geeft 
de gemeente de mogelijkheid om het Slob-
bengors verder te versterken. 
De kwaliteiten van dit bijzondere gebied kun-
nen beter worden benut door te investeren 
in het groen, de toegankelijkheid voor de 
inwoners van Papendrecht te vergroten en 
Slobbengors zo een centrale ontmoetingsplek 
te laten zijn voor de inwoners en bezoekers 

van Papendrecht, een prachtige plek aan het 
drie rivierenpunt. 

Vervolg
In de komende periode zal de gemeente 
samen met Fokker werken aan de volgende 
stappen die onder meer bestaan uit voorbe-
reidingen van de aanbesteding van de bouw. 
Vanwege de omvang van de investering zal de 
bouw van het nieuwe hoofdkantoor Europees 
aanbesteed worden. In Papendrecht werken 
nu zo’n 1.000 mensen. De hoog volume as-
semblagefabriek kan tot 150 arbeidsplaatsen 
opleveren. 

Nicole op de Laak
Afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling
Gemeente Papendrecht

Internationaal hoofdkantoor Fokker ’Ready for take-off’
De gemeenteraad van Papendrecht is akkoord gegaan met het vrijgeven van het ontwerp voor het nieuwe 
internationale hoofdkantoor van Fokker. Daarmee is een volgende stap gezet om het hoofdkantoor van hét 
Nederlandse aerospace bedrijf op een centrale plek in de Drechtsteden te vestigen. Ook stemde de raad in met 
de fi nanciële uitgangspunten en het beschikbaar stellen van de noodzakelijke middelen voor de ontwikkeling van 
het nieuwe hoofdkantoor. 

Broodje IT voor niet IT-ers
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Nieuwe ledenNieuwe leden

Gebr. St. Nicolaas B.V. is een aannemer in sloopwerken en as-
bestsanering en al meer dan 50 jaar actief in deze branche. Wij opere-
ren in Nederland en België en hebben de certificaten VCA** en svms007 
sloopcertificaat (wat gelijk staat aan ISO) in ons bezit. Onze specialiteit 
is flexibiliteit en omdat we de asbestsanering in eigen huis hebben, 
kunnen wij snel schakelen. Wij kunnen voor u een asbestinventarisatie 
regelen en een sloopvergunning aanvragen. Ons werk bestaat uit to-
taalsloop en renovatiesloop. Onze klanten zijn aannemers, gemeentes, 
woningbouwverenigingen en particulieren. Nieuwsgierig geworden? 
Ons bezoekadres is Pascalstraat 24 te Dordrecht. U kunt ons ook bellen 
op 078-6178469 voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak. 

Contactpersoon: René St. Nicolaas

FLES&MES is een jong, fris full-service catering- en eventsbedrijf uit Dordrecht. Ondanks ons relatief korte bestaan kunnen wij inmiddels 
bogen op veel ervaring in de catering- en eventsbranche. FLES&MES is onder andere bekend als de cateraar van grotere evenementen, vaste cate-
raar van het Stadhuis Dordrecht, organisator van het Evenement ‘Dordt op je bord’ en exploitant van onder meer De Raedtskelder en het onlangs 
geopende grandcafé Khotinsky. FLES&MES bestaat al (bijna) 10 jaar en verzorgt activiteiten in geheel Nederland. Creativiteit en flexibiliteit staan 
hoog in ons culinaire vaandel. De wensen van de opdrachtgever staan hierbij natuurlijk centraal. FLES&MES is opgezet door Alexander Nouwen 
en Olaf de Bruin uit liefde voor het hospitality vak. Wij voelen ons voor elke opdracht meer dan 100% verantwoordelijk en handelen daar ook naar. 
Een enkel kopje koffie verdient net zoveel aandacht als een compleet verzorgd evenement voor duizend personen. 
Kortom: wij zijn u graag van dienst!

Alexander Nouwen & Olaf de Bruin
FLES&MES 
Catering-Events / de Raedtskelder / de Sleutel / Dordt op je bord / Horeca Energiehuis / Grandcafé Khotinsky
T 078-6356358
I www.flesenmes.nl
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Ten Raede Groep is in betrekkelijk korte tijd getransformeerd van een 
traditioneel administratie- en advieskantoor tot een full service financieel 
dienstverlener. Wij werken vanuit onze visie waarbij de focus meer en meer 
wordt gelegd op de behoefte van de MKB-ondernemer. Het nu en morgen 
verdienen meer aandacht dan het verleden en naast het zakelijke wordt het 
privé-aspect niet uit het oog verloren. Daarmee lopen wij voorop! Wij zijn één 
van de weinige kantoren die een complete financiële dienstverlening kan aan-
bieden, van administratie- en bedrijfsadvies tot fiscaal advies, verzekeringen, 
pensioenen en alle zaken op het gebied van Personeel & Organisatie. 
“Ten Raede Groep is een betrouwbare partner die proactief ontzorgt, begeleidt 
en inspireert bij de opbouw van een duurzaam gezonde toekomst. Hierbij 
staan onze veelzijdige vakkundigheid en betrokkenheid centraal. Innovatief, 
om optimaal aan te sluiten bij een dynamische wereld vol uitdagingen en 
kansen.”

Ten Raede Groep 
Laan der Verenigde Naties 60
3314 DA Dordrecht
T 078-6311366
E info@tenraede.nl
I www.tenraede.nl

B&T bouwmanagement is een bureau voor ontwikkeling, 
realisatie en advies van onroerend goed. Gevestigd in Alblasserdam 
aan de Kerksingel 2 in een prachtig historisch pand met een eigentijds 
interieur. Voor ons een inspirerende werkplek. 

Wij zijn actief in de ontwikkeling, realisatie en advisering van bouwpro-
jecten. Actief in de sectoren woning- en utiliteitsbouw, zorg, onderwijs-
instellingen, bedrijfs- en kantoorgebouwen. Daarin begeleiden wij de 
opdrachtgever van idee tot oplevering. De werkzaamheden bestaan uit 
het opstellen van een programma van eisen, investeringsbudgetten, 
opstellen van planningen, selectie van adviseurs en het houden van 
aanbestedingen. In de uitvoeringsfase voeren wij directie over de bouw 
en de kwaliteitscontrole. Ook doen wij advisering inzake locatiescans, 

bouwplantoetsing, opname en inventarisatie, inspecties en opleveringen. 
Wij verwijzen u graag naar onze website www.bentbouwmanagement.
nl. Op de site vindt u meer informatie over onze projecten en activitei-
ten. 

Arie Teeuw
“B&T bouwmanagement staat voor duurzame kwaliteit en is u graag 
van dienst!” 
Kerksingel 2
2951 GE Alblasserdam
Tel. 06-531 547 35
info@bentbouwmanagement.nl
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Portefeuille
   Dagelijks bestuur

Externe communicatie Teun Muller  

   Barbara Keuzenkamp  

Interne communicatie  Barbara Keuzenkamp

     

Financiën   Dennis Oemar Said   

   Teun Muller / Barbara Keuzenkamp 

     

   

Arbeidsmarkt en Scholing Arie van den Herik

   André Boer  

Economie en Innovatie Bert de Winter

   Wico van Helden  

Bereikbaarheid en RO Gert Jongeneel

   Jacob Klink   

Netwerken en Ledenwerving Dennis Oemar Said  

Dennis Oemar Said, penningmeester
doemarsaid@werkgeversdrechtsteden.nl

Teun Muller, voorzitter
tmuller@werkgeversdrechtsteden.nl

André Boer, bestuurslid
aboer@werkgeversdrechtsteden.nlaboer@

Gert Jongeneel, bestuurslid
gjongeneel@werkgeversdrechtsteden.nlgjongen

Barbara Keuzenkamp, secretaris
bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl  

meester
teden.nl

echtsteden.nl

aris
tsteden.nl  

Arie van den Herik, bestuurslid
avandenherik@werkgeversdrechtsteden.nl

den.nl

lid
htsteden.nl

Wico van Helden, bestuurslid
wvanhelden@werkgeversdrechtsteden.nl 

den.nl

lid

n.nl 

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl 

Jacob Klink, bestuurslid
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl 
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BESTUUR

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

Arbeidsrecht
Vennootschapsrecht

Transport en Logistiek
Bouw, Vastgoed en Aanbesteding

Handels- en Contractenrecht
Faillissementen en Herstructurering

(Economisch) Strafrecht
Familierecht en Mediation

Bouw
Haven en Logistiek

Zorg
Cleantech

/ BEKIJK NU ONS KOSTENLOZE KENNISAANBOD:
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COOKS werkt ondermeer voor Autobar Holland, Bolidt Kunststoftoepassing, FrieslandCampina, Endemol Nederland, Hero Benelux, Miele Nederland, Sonneveld, Spa Nederland, UNETO-VNI en Unilever Food Solutions.

COOKS CrossOver Communicatie is communicatiespecialist in 

het totale commerciële veld. Van marketing naar trademarke-

ting tot sales en klantondersteuning. De werkwijze van COOKS 

heeft maar één doel voor ogen: het ondersteunen van klanten 

om hen het best mogelijke commerciële resultaat te laten

behalen. Dankzij onze kennis en ervaring met marketingbased      

salescommunicatie, salesdriven marketingcommunicatie en 

connection focused interne communicatie leggen we bruggen 

tussen alle betrokkenen in het commerciële proces. Zodat alle 

commerciële activiteiten optimaal op elkaar zijn afgestemd. 

Bent u geïnteresseerd in effectieve CrossOver communicatie? 

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


