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 Politiek debat in Schouwburg Kunstmin 
 
 
 Nieuwjaarsreceptie bij Florensis

VAN DE VOORZITTER

Check-up
door Teun Muller

Het regelmatig kritisch naar je zelf kijken en beoordelen 
is goed, ook voor bedrijven en organisaties is dat goed. 
In het bestuur van de WD hebben wij elke twee jaar een 
bijeenkomst waarin we ons eigen functioneren, onze 
doelstelling en wensen voor de toekomst bespreken.
Ook dit jaar gaan we dat weer doen, nu ook met behulp 
van een buitenstaander. Waar moeten we als WD over 5 
jaar staan, hoe moet de WD er dan uit zien? Belangrijke 
vragen waarop we  de koers kunnen bepalen voor de 
toekomst.
Het is dan ook van belang dat wij van onze leden weten 
hoe zij de toekomst zien. We nodigen graag onze leden 
uit hun ideeën over de toekomstige aandachtspunten 
voor de WD aan ons te melden, zodat wij ook hiermee 
scherp neer kunnen zetten wat we gaan doen en welke 
inspanningen dat zal vergen. Ik hoor graag van u!

In de hele discussie is het natuurlijk ook van belang wat 
er met en in onze omgeving gaat gebeuren. Daartoe 
hebben wij regelmatig overleg met de bestuurders van 
onze regio. In de bestuursvergadering van september 
is burgemeester Brok aanwezig geweest. Met hem zijn 
we de discussie aangegaan waar de Drechtsteden naar 
toe willen gaan en op welke wijze de samenwerking 
van de verschillende gemeentes in onze regio meer en 
beter vorm kan krijgen. Wij zullen waar mogelijk de 
verkregen informatie in acht nemen bij de formulering 
van  onze initiatieven en werkzaamheden.

In het najaar hebben we zoals gebruikelijk onze 
Industriedag, het visitekaartje van Werkgevers 
Drechtsteden. Op 18 december organiseren wij een 
platformdiscussie met de wethouders economie in de 
Drechtsteden. Kortom u krijgt weer een ruim aanbod 
van mogelijkheden om ook uw mening te laten horen.

Werkgevers Drechtsteden wil nadrukkelijk niet 
alleen een netwerkorganisatie zijn. Mocht u tegen 
problemen aan lopen in onze regio, informeer ons, 
mogelijk dat wij voor u een aantal deuren kunnen 
openen.

4 Industriedag

6  Terugblik op algemene ledenvergadering

8  Terugblik op Broodje IT

10 Terugblik op WD(directie) SecretaresseNetwerk

11 Terugblik op de Dinnerdate

12 De missie van de WD

14 Nieuws uit de Drechtsteden

15 Innovatie Award

16 WD ondernemers

18 Nieuws uit de Drechtsteden

22 Mobiliteit

24 Onderwijs en arbeidsmarkt

30 Stuurgroep Deltaprogramma

31 Nieuws van de Kamer van Koophandel

32 Een dag uit het leven van ...

34 Juridische column

35 Fiscale column

36 Nieuws van de leden

42 Bestuur

INHOUDSOPGAVE

Samen sterker

rabobank.nl/drechtsteden

Voor jezelf werken is spannend. Want privé wil je geen onnodige risico’s lopen

wanneer het even minder gaat. Daarom stemmen onze adviseurs je zakelijke en privé

belangen goed op elkaar af.  Dat geeft rust bij het ondernemen.

Een slimme ondernemer stemt zakelijk en privé op elkaar af.

en privé je zaken 
op orde.

Aandacht voor je
eigen business



4 5

Er wordt enorm naar gegist op welke locatie de Industriedag gaat 
plaatsvinden. Men probeert ons zelfs om te kopen maar we geven geen 
krimp. We houden de locatie geheim. Het is bevorderlijk voor de sfeer, 
mensen weten dat ze niet zomaar terug kunnen en we merken dat u het 
ook leuk vindt om het niet vooraf te weten. Wie kiest voor deelname 
aan de Industriedag, kiest voor een dag netwerken, interessante zake-
lijke contacten leggen, informeel met bestuurders praten die anders 
zo lastig te benaderen zijn, informatie over een aantrekkelijk thema en 
een interessant middagprogramma. En geloof me, u krijgt er dit jaar 
wederom geen spijt van! 

Raad de locatie en win…
Om dit stukje geheimzinnigheid een leuke dimensie te geven, hebben 
we samen met Visser & Visser Accountants-belastingadviseurs  een 
prijsvraag opgezet. Wie raadt op welke locatie de Industriedag wordt 
gehouden, maakt kans op de Industriedag een bijzondere prijs te win-
nen. Wat moet u hiervoor doen? Stuur voor 5 november a.s. een e-mail 
naar wd@werkgeversdrechtsteden.nl onder vermelding van de locatie. 
Zorg er dan voor dat u aanwezig bent tijdens de Industriedag, want de 
prijs wordt alleen dan uitgereikt! Het spreekt voor zich dat bestuursle-
den en een paar mensen die noodzakelijkerwijs op de hoogte zijn, niet 
zullen meedoen aan deze prijsvraag. 

Industriedag 2014

Weer niet op een boot…  
maar waar dan wel? 
Ook dit jaar wordt er weer een Industriedag georganiseerd. En ook dit jaar weer niet op een boot. Het was zoeken 
maar we hebben een locatie gevonden die naadloos aansluit op het thema “grensverleggend samenwerken”. En waar 
die locatie is...? 

Dank aan de sponsors
Ondanks de economische crisis zijn we dit jaar toch in staat om onze 
Industriedag te houden, want zoals alle voorgaande jaren heeft u mij 
weer perfect geholpen om de sponsoring van de grond te krijgen. 
Helemaal rond krijgen is dit jaar niet gelukt omdat nog steeds heel veel 
bedrijven het moeilijk hebben. Het laatste stukje zal vanuit de reserves 
worden aangevuld. Workrate draagt dit jaar de zorg dat uw auto de ge-
hele dag beheerd blijft staan bij de Makro in Dordrecht. Drukkerij Dek-
kers houdt de gewoonte in stand door wederom het programmaboekje 
te drukken dat er ook dit jaar weer prachtig uitziet door de opmaak en 
lay-out van reclamebureau Only the Brave. Diverse bedrijven vinden 
het leuk u op de één of andere manier te fêteren, zoals I4 You Business 
Solutions, die u een petit four aanbiedt. Ten Holter advocaten sponsort 
de rondleiders op de locatie. We zijn ieder jaar weer aangenaam verrast 
dat u met zo velen wilt bijdragen om deze dag toch dat bijzondere tintje 
mee te geven die deze dag in de regio zo onderhand geniet. Bijzonder 
blij zijn wij met de hoofdsponsor AA Lease. Grensverleggend Samen-
werken en Ondernemen is hun dagelijks werk. In het programmaboekje 
kunt u lezen waarom hen dat heeft getriggerd om te sponsoren. Het 
programmaboekje dat u als het goed is inmiddels heeft ontvangen. 
Meld u vlot aan want we hebben dit jaar een maximum van 250 gasten. 

Houdt u er rekening mee dat de bussen om 8.30 uur uur bij de Makro 
in Dordrecht vertrekken? Na afloop van de dag zijn wij natuurlijk 
benieuwd om van u te vernemen hoe u de dag heeft ervaren. Wij hopen 
u in groten getale te mogen verwelkomen!

Barbara Keuzenkamp
Secretaris
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Terugblik op Algemene Ledenvergadering The Movies

15 mei 2014. Klokslag 16.00 uur. De gong gaat af. De voorstelling begint. We zijn te gast in het prachtig gerenoveerde 
Cinema Theater ‘The Movies’ aan de Nieuwstraat 60-62 te Dordrecht. Midden in het oude centrum nabij het Dordts 
Museum. We zitten uiteraard in schouwburgopstelling in de grote bioscoopzaal. Heerlijke fauteuils met voldoende 
beenruimte, terwijl op het toneel een boeiend schouwspel voorbijgaat. Een trotste gastheer Geert ter Steeg heet alle 
leden en enkele gasten hartelijk welkom. De voorstelling wordt voortgezet door voorzitter Teun Muller die van de 
Algemene Ledenvergadering een wervelende show maakt. 

Vergaderen 
zoals het moet.  
Goed voorbereid, 
goed uitgelegd.

Samen met Drechtsteden Business is een Stichting opgericht waarin 
een nieuw initiatief wordt geborgd  -nu de KvK (helaas) gestopt is met 
de  ‘Ondernemersprijs Drechtstreek’- voor de ‘Innovatie-award’. Op 19 
juni wordt deze uitgereikt nadat eerst enkele genomineerde bedrijven 
een bijzondere innovatie hebben gepresenteerd in het Postillion Hotel 
Dordrecht waar voorafgaand enkele seminars worden gehouden met 
als afsluiting een borrel.  
Een ieder wordt opgeroepen 12 november vrij te houden voor het 
jaarlijkse hoogtepunt: de Industriedag. Opnieuw zullen unieke spre-
kers worden uitgenodigd op een unieke locatie! Wie eerder meeging 
weet dat dit geen loze kreten zijn maar dat het weer ‘een top-event’ zal 
worden!

Erelid Jan Laurijssens en Jan Brand delen namens de leden compli-
menten uit aan het bestuur en niet in de laatste plaats aan voorzitter 
Teun Muller, gezien zijn gedrevenheid en professionaliteit om als WD 
zo’n  vooraanstaande plaats te kunnen innemen in de bestuurlijke 
regio door zich dáár aan te sluiten waar je gezien en gehoord wordt! 
Applaus.

Nu de beurt aan Geert ter Steeg van ‘The Movies’ - die debuteert 
op de WD ledenvergadering- en die via een prachtige film laat zien 
hoe in een periode van 5 jaar ‘van plan tot realisatie’ een 17e eeuws 
monumentaal ‘bouwval’ -zonder subsidie!- wordt omgetoverd tot een 

prachtige uitgaansgelegenheid waar Dordt trotst 
op mag zijn. Dit alles helemaal in een Art Déco 
geïnspireerde stijl met de sfeer van ‘toen’ is het ontspannen en gezellig 
toeven. Veel authentieke details van vroeger zijn bewaard gebleven. 
Tijdens de rondleiding zien we de verschillende zalen met elk een 
eigen sfeer. Voor meerdere doeleinden zoals vergaderruimten etc. voor 
ondernemers in te zetten. Voor of na de voorstelling of gewoon zonder 
voorstelling kun je heerlijk lunchen, dineren of gewoon wat drinken op 
het terras of in het sfeervolle grand café of restaurant Diva’s. De moeite 
waard om er eens een kijkje  te nemen.

De aanwezige leden deden dat op 15 mei met veel genoegen. De bij-
eenkomst werd afgesloten onder het genot van het bekende hapje en 
drankje en het was nog even genieten van de ambiance en het ontmoe-
ten van elkaar tijdens het netwerken. Want dat kunnen ze, die WD’ers!

Dick de Blois
Considerata - MKB financieel Advies

Een daad van moed is het besluit formeel terug te treden als lid van 
VNO-NCW West nadat regelmatig om meer overleg/inbreng is gevraagd 
en meer ‘power’ werd verwacht van deze organisatie. Temeer daar toch 
ook jaarlijks een fors bedrag aan contributie moest worden afgedra-
gen. Uiteraard blijven de contacten met VNO NCW wel in stand.

Vergaderen zoals het moet. Goed voorbereid, goed uitgelegd. Wie 
heeft er behoefte om iets in te brengen tegen de bestuursvoorstellen? 
Niemand... ! Met flair worden de zakelijke punten afgehandeld en kan 
wat langer stilgestaan worden bij meer inhoudelijke zaken.  

Cijfers zien er goed uit. De interim-penningmeester, Jacob Klink, mag 
een gezonde financiële positie van de vereniging presenteren. 

De bestuursleden Teun Muller, Gert Jongeneel, André Boer en Arie van 
den Herik worden met applaus herkozen. Hans Gerritsen versterkt het 
bestuur na het vertrek van Dennis Oemar Said. Enkele bestuursleden 

verschijnen ten tonele en vertellen gedreven over hun deelverantwoor-
delijkheden: Arie van den Herik over gesloten convenanten tussen 
overheid en scholen m.b.t. de arbeidsmarkt. De bijeenkomst ‘WDeals’ 
op 26 juni wordt onder de aandacht gebracht. Leden gaan met elkaar 
in gesprek en ‘op de zeepkist’ om deals met elkaar te gaan doen. Moet 
jij bij zijn! Gert Jongeneel over de ‘ mobiliteitsmakelaar’. Er wordt druk 
uitgeoefend op de gemeenten bij te dragen om de ontsluiting van de 
bedrijfsterreinen naar toerit A- 15/A-16 tot stand te brengen.

De show must go on: Met passie vertelt de voorzitter over de contacten 
met de gereorganiseerde KvK. In het verleden werden overheidsplan-
nen door die organisatie mede getoetst op haalbaarheid. Door de 
terugtredende Kamer wordt deze taak nu overgenomen door de Fede-
ratie. In de Federatie lopen alle RO plannen nu via een informatieloket 
dat, waar nodig voorzien van advies, de plannen door leidt naar de 
plaatselijke ondernemersvereniging.
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“ook voor de leden nieuw, dus iedereen moet nog even  zijn weg vinden.  Zeker voor herhaling vatbaar”

“Was wel even wennen, maar ging 

met meer dan een handvol nieu
we 

contacten weer naar huis, top!”

“op een ongedwo
ngen en unieke m

anier met 

elkaar aan de pr
aat raken”

 “rendement nu moeilijk te bepalen”

Terugblik op WDeals

De meest ontspannen manier om 
deals te sluiten
WDeals, zeepkisten en spreekstalmeesters. Zo werd de bijeenkomst van de Werkgevers Drechtsteden aangekondigd. 

Wat kun en mag je daar nu van verwachten? Dat je grootste beperking je verwachting is, bleek in dit geval ook  

zo te zijn. 

Met Arie van den Herik en Bert de Winter als spreekstalmeesters had ik 
het genoegen als eerste op de zeepkist te mogen staan om VitrumNet 
ten gehore te brengen aan de, goed vertegenwoordigde, leden. Nou ja, 
zeepkist… daar sta je dan op de zitting van een splinternieuwe Audi TT op 
de eerste verdieping van de Ames Audi showroom in Dordrecht, die onze 
gastheer was tijdens deze middag. Niet bepaald een zeepkist, maar goed 
wanneer maak je zoiets nu mee? Voor mij was de toon wel gezet. In een 
zeer ontspannen setting werden door Arie en Bert de diverse bedrijven 
naar voren geroepen. Deal links, deal rechts, kaartjes uitwisselen en busi-
ness doen. Ik kan me niet heugen dat ik dit soort taferelen, wat ik zeer 
positief bedoel, bij een WD bijeenkomst heb meegemaakt, de energie 
spatte er vanaf!  Cateraar Nannings had weer goed voor de inwendige 
mens gezorgd. Je hebt zeker wat gemist als je er niet bij was en ik hoop 
daarom dat er meerdere WDeals evenementen komen. Want het is een 
leuke, ontspannen en open manier om met elkaar in contact te komen. 
Wie weet ga jij ook met een mooie deal naar huis.

Mark Snoeren
Operational & Sales director VitrumNet

Noot van de secretaris; 
net als de schrijver van bovengenoemd stukje hebben de 
WD leden de WDeals als uitermate positief geëvalueerd. 
We willen deze bijeenkomst twee per jaar gaan laten 
plaatsvinden, in het voor- en het najaar. Gedurende het hele 
jaar staat de portal van de WDeals online dus u kunt altijd 
uw deal plaatsen. 

Doordacht 
          gebouwd 

Terugblik op  Broodje IT

Op 24 juni 2014 waren we te gast bij VMB Besturings-
techniek in haar doordacht gebouwde pand aan de 
Veersedijk te H.I. Ambacht. Allereerst voor een presen-
tatie en rondleiding door Arie Verhoeven en aansluitend 
voor een kennismaking met het nog jonge bedrijf KT-
Vision dat in het pand van VMB gevestigd is. Bijna 20 
ondernemers zijn aanwezig en na al netwerkend gebruik 
te hebben gemaakt van een uitgebreide en overheerlijke 
lunch neemt Arie het woord en neemt ons mee in de 
wereld van besturingstechniek.

Voor degenen die er wat minder bekend mee zijn: besturingstechniek, 
ook wel industriële automatisering genoemd, bestaat uit elektrotech-
niek en automatisering. Bij VMB zit innovatie in de genen. Met behulp 
van slimme oplossingen worden installaties en machines aangestuurd, 
waarbij het doel is meer geautomatiseerd te kunnen werken. VMB 
heeft een eigen engineeringsafdeling waar de hard- en software wordt 
ontworpen. VMB levert niet alleen de technologie, maar integreert dit 
in machines en installaties.  In veel gevallen turnkey, hetgeen de klant 
de garantie geeft dat het ook echt werkt. Een bijzondere dienst is de 
Retrofit. Hierbij wordt binnen bestaande, vaak oudere machines, een 
volledig nieuwe besturing geplaatst, waardoor het geheel weer vol-
ledig van deze tijd is en nog jaren mee kan.

VMB heeft projecten in verschillende sectoren gedaan; voorbeelden 
zij agri, food & beverage, olie & gas, chemie en water. Met name in de 
waterhuishouding heeft VMB een oplossing bedacht die voorkomt dat 
straten blank komen te staan bij overmatige regen: via slimme soft-
ware wordt op basis van voorspelling preventief ruimte gemaakt om de 
wateroverlast, die vaak heel plaatselijk is, snel te kunnen afvoeren. 
Klimaat is sowieso een thema wat binnen VMB speelt en hoog op de 
eigen agenda staat. Dit blijkt wel tijdens de rondleiding. Op het eerste 
oog een gewoon pand, maar zoals gezegd ‘doordacht gebouwd’. 
Optimaal gebruik makend van eigen techniek en kennis, is het pand 
voorzien van de nodige meetapparatuur en snufjes. Ten aanzien van 

klimaatbeheersing is dit zo ver doorgevoerd dat maximaal gebruik 
wordt gemaakt van warmteopslag, waardoor VMB feitelijk energie- en 
klimaatneutraal is! Nadat we in de werkplaats zien op welke wijze VMB 
haar assemblage doet, is duidelijk dat kwaliteit in aanpak en afwerking 
hoog in het vaandel staat geschreven.
Terug in de presentatieruimte krijgt Wim van der Giessen van het 
nog jonge KT Vision het woord. KT-Vision is Center of Excellence voor 
Salesforce, wereldwijd de nummer 1 applicatie voor CRM. Gebruikma-
kend van Salesforce ontwikkelt en implementeert KT Vision specifieke 
applicaties en biedt zij training en gebruikersondersteuning. Alles 
er op gericht om de kracht van Salesforce volledig te gebruiken. Een 
leerzame en zeer nuttige bijeenkomst, waarin weer eens duidelijk is 
geworden dat de juiste toepassing van software en de eenvoud in het 
gebruik ervan het verschil maakt.

Over Broodje-IT 

“De Broodje IT bijeenkomsten zijn een initiatief vanuit de WD en 
worden sinds een aantal jaar één of twee keer per kwartaal gehouden. 
De setting is elke keer gelijk: elkaar ontmoeten tussen 12:00 en 14:00u 
voor een informatieve en vrijblijvende netwerkbijeenkomst onder het 
genot van een broodje. Op deze manier wordt de lunchpauze dubbelop 
benut. De onderwerpen zijn altijd IT gerelateerd, maar de bijeenkom-
sten zijn beslist niet alleen maar 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 bijeenkom-
sten 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.

Peter de Graaf
I4-YOU Business Solutions BV

“leuk, nieuw en spannend. Weer even iets heel anders”

“leuk initiatief. 
Al meteen een afspraak op zak

!”

“discipline ontbree
kt nog om te b

lijven 

luisteren, daardoor
 onrustig, maar d

e 

gedachte erachte
r is super”

“top, eindelijk meer 
actie om handel binnen de 
Drechtsteden te houden”

“goede doelgroep”
Nieuw lid: 

“dat iedereen zo 
zijn waar 

mocht aanprijzen
. Uniek!

graag herhalen!”
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Op 11 september werd voor leden van de Werkgevers Drechtsteden een 
Masterclass Subsidies gehouden door Igor Savelkouls van IMC Orga-
nisatie Personeel Subsidie. Een interessante bijeenkomst voor zowel 
organisaties met als zonder ervaring met subsidies. In de Masterclass 
werden verschillende actuele subsidieregelingen zoals ESF Duurzame 
Inzetbaarheid en de WBSO besproken. Het gaat er niet alleen om de 
mogelijkheden te kennen, maar ook hoe men subsidies effectief aan-
vraagt èn verantwoording aflegt aan de subsidieverlener. Daarom werd 
een aantal praktische handvaten geboden op welke wijze aansluiting 

kan worden gevonden of zelfs gecreëerd tussen de ambitie van de 
organisatie en het op dat moment beschikbare subsidie-instrumenta-
rium. Eveneens werd ingegaan op de wijze van aanvragen, rapportage 
en administratie. Ten slotte werd e.e.a. beeldend gemaakt aan de hand 
van gevarieerde cases uit de praktijk van IMC, zoals het Flow Center of 
Excellence (KROHNE, VSL, Da Vinci College) en een productiefaciliteit 
in China (Installatiebouw Van der Leun).

Terugblik op WD (directie-)secretaressenetwerk

Vervolgens  kregen we een rondleiding door  het bedrijf, waar de groep dames in 
tweeën werd gesplitst. We bezochten diverse afdelingen en kregen een beeld over 
de bedrijfsactiviteiten van Krohne. We kregen de instructie niet achter de gele lijnen 
te komen, aangezien de schoenen van de dames niet door de keuring heen kwamen 
als zijnde veiligheidsschoen welke verreist zijn in de fabrieken. Na terugkomst in het 
hoofdgebouw stonden er heerlijke broodjes klaar, waar een ieder van ons ook zeker van 
genoten heeft. Na de heerlijke versnaperingen werden we uitgenodigd in de presen-
tatieruimte. Daar gingen we onder de charmante begeleiding van onze gespreksleider  
Michael Schwab op inspirerende en laagdrempelige wijze van start  met de verdere 
onderlinge kennismaking. Door middel van twee zelfgekozen sleutels aan je sleutelbos 
vertelde de dames iets over zichzelf. Vervolgens werd in tweetallen aan de hand van 5 
elementen gesproken over de positieve en negatieve eigenschappen/kenmerken van 
jezelf en je werk. We kunnen terugkijken op een leuke en interessante maar vooral 
gezellige avond. Wat een geweldig leuk initiatief dat WD secretaressenetwerk!

Tamara Pothoven
Postillion Dordrecht

Voor de derde keer dit jaar organiseert de WD een bijeenkomst van het 

(directie-)Secretaresse Netwerk. Het doel van deze keer was elkaar  

beter als persoon te leren kennen. Bij aankomst werden we hartelijk 

ontvangen door Renee en Monique van Krohne Altometer. 

Het welkomstwoord en de bedrijfs presentatie werd verzorgd door 

Tom Dohmen, operations manager.

Op zoek naar de positieve 
en negatieve kenmerken.

Over effectieve 
aanvragen en voldoen 
aan verwachtingen

Ook interesse in subsidies, maar helaas verhinderd geweest? 
Neem dan contact op met IMC, 0184-496807.

Terugblik op Masterclass Subsidies

Culinair entertainment
Op 22 september was ik aanwezig bij de negende Dinner Date van 
WD. Voor mij de eerste kennismaking met dit concept en tevens met 
een aantal nieuwe theaters in de regio. De avond startte in theater 
De Lockhorst in Sliedrecht met een aperitief en een amuse. Na een 
korte uitleg over het concept met de te verwachten hapjes in de ver-
schillende theaters, een korte toespraak van de voorzitter over o.a. de 
veiligheid in de regio en het eerste stukje entertainment van caba-
retière Jennifer Evenhuis, voelde ik het water respectievelijk in mijn 
mond, in de schoenen en over de wangen lopen. Per bus werden we 
vervolgens vervoerd naar theater “Kunstmin” (in het Energiehuis) voor 
een voorgerecht in restaurant Khotinsky onder muzikale begeleiding 
en zang van een drietal singersong writers. Het hoofdgerecht werd 
verzorgd door theater Landvast te Alblasserdam, waar we konden zien 
hoe de kilootjes er weer afgeschud kunnen worden door middel van 
een Salsa voorstelling. Hierop besloot ik persoonlijk, met grote moeite 
en tegenzin, het overheerlijke dessert buffet bij De Lockhorst af te 
slaan, aangezien er nog een paar vakantiekilootjes zijn blijven hangen. 
Door de ‘verplaatsingen’ gedurende de avond was er in de bus en aan 
de tafels ruimschoots de gelegenheid om met verschillende genodig-
den/leden nader kennis te maken cq te ‘daten’. Al huiswaarts rijdend 
kwam ik tot de conclusie dat ik het een heel geslaagd en sfeervol eve-
nement vond met een mooie balans tussen (net)werken, lekker eten 

en entertainment. Ik wil hierbij dan ook de WD hartelijk danken voor 
de uitnodiging met een dikke pluim voor het concept en de organisatie.

Petra Lichtenberg-Van Vliet
Directeur MKB Zuid-Holland Zuid, ING Nederland

Terugblik op theater dinnerdate



12 13

Toen Jan Laurijssens mij zeven jaar geleden vroeg om hem als WD-
voorzitter op te volgen, zei hij dat ik er twee halve dagen per week aan 
kwijt zou zijn. Al snel kwam ik erachter dat de WD mij nog veel meer tijd 
kostte. Dit is een job waar je veelvuldig je gezicht moet laten zien bij 
allerlei gelegenheden. Dat is tijdrovend maar het levert wel veel op en 
dat werkt weer heel motiverend.” 

Zo was Muller onlangs een van de sprekers op het meerdaagse congres 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in de Drechtsteden. 
,,Als WD werden wij door de organisatie gevraagd een inleiding te hou-
den over deze regio, met name de economische potentie van dit gebied. 
Dat is een prachtige kans om de Drechtsteden te promoten voor een 
groot publiek dus dat doe je natuurlijk. En als je dan toch binnen bent 
bij zo’n evenement kun je in de wandelgangen van het congres nog een 
aantal nuttige contacten leggen of aanhalen.’’

Het is typerend voor de stijl van werken van Muller. De WD heeft een 
groot netwerk waardoor zij ‘entree’ heeft bij de personen en instanties 

die er toe doen om de belangen van haar leden optimaal te behartigen. 
Maar de wereld draait door en in die carrousel moet je constant zorgen 
dat je netwerk ‘up to date’ is. Dat begint uiteraard in de Drechtsteden. 
,,We hebben goede contacten met de bestuurders. En ook met instan-
ties als de Drechtraad, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst. Net 
als vier jaar geleden hebben we ruim voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen onze speerpunten voor een sterke economische regio aan de poli-
tici kenbaar gemaakt. En gelukkig krijgen onze voorstellen brede steun. 
Op onze bestuursvergaderingen nodigen we regelmatig bestuurders 
en andere beleidsmakers uit om bij te praten en om onze opvattingen 
duidelijk te ventileren. Je kunt natuurlijk ook luidkeels je mening via de 
media ventileren maar dat doen we als WD-bestuur bewust niet. Direct 
met de betrokkenen praten levert veel meer op dan langs de kant staan 
en af en toe wat roepen. ’’

Een mooi voorbeeld hiervan is de gezamenlijke lobby van de Dordtse 
wethouder Jasper Mos (economische zaken) met de WD richting Rijks-
waterstaat om de aansluiting N3 – A16 te verbeteren. Nadat jarenlang 
onduidelijk bleef wanneer de beloofde aanpassingen zouden worden 
gedaan, is er nu helderheid. ,,Bij Rijkswaterstaat was men eerst ver-
baasd dat wij ons hier zo druk om maken, maar nu vraagt deze dienst 
ons regelmatig om advies, bijvoorbeeld hoe wij aankijken tegen de 
congestie op de A15 en de A27.”

Ook in de ministeries van Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat 
kent Muller de weg. ,,Zo hebben we rechtstreeks contact met de amb-
tenaren die onze regio in portefeuille hebben. En dat geldt ook voor de 
provincie Zuid-Holland. Het is natuurlijk prettig dat de gedeputeerde 
voor Economische Zaken, Govert Veldhuijzen, zelf Dordtenaar is maar 
ook met andere provinciale bestuurders kunnen we goed overweg.” 

En dan zijn er natuurlijk de contacten met omliggende regio’s. Erg blij is 
Muller met het lidmaatschap van de WD van het Deltri-platform waarin 
de regio’s Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant samenwerken in 
de Rijn-Maas delta om de economie te versterken en de bereikbaar-
heid en het leefkwaliteit te vergroten. ,,Dankzij de inspanningen van 
burgemeester Brok van Dordrecht maken wij, net als bijvoorbeeld de 
Brabants-Zeeuwse werkgeversvereniging, nu deel uit van dit platform.” 

De missie van de WD

Overal op de bres voor 
de Drechtsteden!
Teun Muller is alweer bezig aan zijn derde termijn als voorzitter van de Werkgevers Drechtsteden en hij heeft er nog 
altijd plezier in. ,,Bestuurslid zijn van de WD is geen erebaantje en zeker als voorzitter moet je op veel fronten actief 
zijn.” Muller geeft een inkijkje in hoe hij als voorzitter opereert. 

En dan is er nog de nieuwe regionale ontwikkelingsmaatschappij 
Zuidvleugel waarin ook de Drechtsteden participeren. Deze ROM 
Zuidvleugel moet van de zuidelijke Randstad een van de economische 
topregio’s van Europa maken. ,,Rijk, provincie en gemeenten stellen 
enkele tientallen miljoenen beschikbaar om te investeren in dit gebied. 
Natuurlijk willen wij dat een deel van dat budget in onze regio wordt in-
gezet. Wij wijzen onze leden op mogelijkheden om met overheidssteun 
te investeren en het is natuurlijk plezierig dat een goede bekende van 
ons, prof. Arie Verberk uit Papendrecht, voorzitter van de raad van com-
missarissen is van de ROM Zuidvleugel.’’

Het moge duidelijk zijn dat Teun Muller volop kansen ziet voor onder-
nemers in deze regio. En met zijn collega-bestuurders in de WD is hij 
op veel fronten actief om de bedrijvigheid in de Drechtsteden een duw 
in de rug te geven. Hij wijst op het project om het eiland van Dordrecht 
floodproof te maken. ,,Hoe gaan we hier om met klimaatverandering en 

wateroverlast? Naast dijkverzwaring spelen nog veel meer zaken, denk 
aan betrouwbare stroomvoorzieningen, evacuatieplannen, et cetera. 
De Deltacommissaris heeft voorgesteld om bedrijven in ons gebied te 
vragen oplossingen aan te dragen. Aan zo’n Experience Center zullen 
wij van harte meewerken.”

Cor van Santen 
Tekstschrijver en freelance journalist

,,Met meer leden kunnen we nog meer bereiken, zo simpel 

is het’’, aldus WD-voorzitter Teun Muller. ,,Meer leden 

betekent dat we meer contributie binnen krijgen en dat 

vergroot onze mogelijkheden om zaken aan te pakken. De 

WD is een vrijwilligersorganisatie maar wordt wel onder-

steund door een professioneel secretariaat. Daarin zijn we 

uniek als ondernemersvereniging in de regio en dat geeft 

ons ook veel slagkracht. Toch zijn er zaken die blijven lig-

gen omdat we de middelen missen om ermee aan de slag 

te gaan. We hebben nu 220 leden en als ik naar deze regio 

kijk dan moet een verdubbeling mogelijk zijn. Als elk lid 

een nieuw lid werft, dan zou dat ons allemaal echt enorm 

helpen. Mag ik op u rekenen?”

Nieuwe Leden
Gezocht

    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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De uitvoering van het raadsprogramma ligt in handen van het Drecht-
stedenbestuur. De drie regionaal portefeuillehouders die straks de 
ambities van de Drechtraad moeten gaan waarmaken, zijn geen on-
bekende gezichten in dit magazine. De afgelopen jaren zetten zij zich, 
langs de lijn van zeven investeringslijnen, al in voor vergroten van de 
economische slagkracht van de Drechtsteden. Hieronder stellen zij zich 
opnieuw aan u voor en vertellen ze wat zij voor de Drechtsteden willen 
bereiken.

Richard Korteland – Economische profilering, Acquisitie
“De Drechtsteden zichtbaar en herkenbaar als economisch krachtige 
regio: innovatief en bedrijvig. Waar innovatieve bedrijven, de hightech 
maakindustrie een goed thuis vinden en hebben: met een prima ves-
tigingsklimaat, gekwalificeerd personeel en een hoge arbeidsmoraal. 
Dat hébben we, maar we gaan het beter en concreet over het voetlicht 
brengen en zo (co)financiering, banken en andere overheden aan onze 
regio verbinden en de regio alleen maar nóg sterker maken.”

Hans Tanis – Ruimtelijke-economische ontwikkeling,  
Ondernemerschap
“Aantrekkelijk woonklimaat, goede woonlocaties en optimale be-
reikbaarheid. Essentieel om onze economische opgaven en ambities 
te realiseren. Maar ook bedrijven verbinden aan onze regio en aan 
onze opgave de regio als sterke economische kracht te laten stralen. 
Partnerschap vinden met bedrijven. En vooral: inzet op een concrete 
agenda met expliciete opgaven, zoals de bereikbaarheidsproblematiek 
op de A15 en afspraken met woningcorporaties. En zo zorgen dat de 
Drechtsteden gezien worden als dé regio waarin investering in spoor, 
weg en water zich terugverdienen in die economische motor die de 
regio is.”

Bert van de Burgt – Werk en Inkomen, Arbeidsmarkt en  
Werkgelegenheid en Beroepsonderwijs
“Meer banen in de regio! En dan in het bijzonder meer banen voor de 
vakman, zorgen voor meer uitstroom uit uitkering naar werk, uitbrei-
ding van techniekonderwijs om jongeren voor te bereiden op goede 
banen in de technische maakindustrie. Meer en beter contact leggen 
met het bedrijfsleven om hen te betrekken bij het arbeidsmarktbeleid 
en te zien waaraan behoefte is om zo met relevante opleidingen be-
roepsonderwijs en arbeidsmarkt optimaal op elkaar te laten aansluiten 
én tegelijkertijd de jeugdwerkloosheid terug te dringen.”

De Drechtsteden werken samen aan gedeelde ambi-
ties. De Drechtraad bepaalt hiervoor de kaders. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen in juni is er een nieuwe 
raadsperiode gestart en inmiddels zijn de contouren van 
het nieuwe raadsprogramma duidelijk. Het ‘op duurzame 
wijze versterken van de economische kracht van de re-
gio’ is één van de belangrijkste ambities van dit raadspro-
gramma, dat tot stand is gekomen in nauw overleg met 
het bedrijfsleven en de maatschappelijke partners.

Het ‘op duurzame
wijze versterken 
van de economische 
kracht van de regio’ Holland Warmte 

wint eerste editie 
Innovatie Award

NIEUWS UIT DE DRECHTSTEDEN

Ruim 150 mensen kwamen op de bijeenkomst af, gepresenteerd door 
de bekende regionale presentator Jan Dirk Stouten. De aanwezigen 
kwamen voor de seminars, de netwerkborrel en niet in de laatste 
plaats om te weten wie er met de Innovatie Award vandoor zou gaan. 
Deze eer was aan Holland Warmte. Het Installatiebedrijf won de pres-
tigieuze prijs met de Maritime Booster, de kleinste professionele olie 
gestookte ketel ter wereld. Holland Warmte nam het op tegen de 
genomineerden Scheepswerf Hoebée B.V. met hun ontwerp van een 
nieuwe helling en advies- en ingenieursbureau Iv-Groep voor hun 
bijdrage aan het sluizencomplex van het Tweede Panama-kanaal. 

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

Initiatiefnemers Werkgevers Drechtsteden en het zakenplatform 
Drechtsteden Business vinden dat met de eerste uitreiking het doel 

is bereikt dat zij voor ogen hadden. Tijdens de uitreiking, de vooraf-
gaande seminars en de aansluitende netwerkbijeenkomst, kwam goed 
naar voren wat voor mooie innovatieve regio de Drechtsteden is. De 
organisatoren kijken terug op een succesvolle eerste uitreiking van de 
Innovatie Award. Voor hen meer dan genoeg reden om van de uitrei-
king een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Houd u de website 
www.innovatieawarddrechtsteden.nl in de gaten voor nieuws over de 
Innovatie Award 2015.

Een positieve bijdrage leveren aan het zelfbewustzijn van 
innovatieve bedrijven en organisaties in de regio en de 
gezamenlijke innovatiekracht stimuleren en vergroten. 
Met dat doel voor ogen vond op donderdag 19 juni de 
eerste uitreiking van de Innovatie Award plaats in het 
Postillion Hotel Dordrecht. 
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Frans van Weert, directeur Konekto, intermediair arbeids-
markt en onderwijs, Zwijndrecht:
,,Intensieve samenwerking tussen gemeente, lokale ondernemers en 
LOC (het beroepsonderwijs) levert werkgelegenheid op. Zo kunnen jon-
geren en ouderen zonder baan via lokale bedrijven aan de slag bij de 
gemeente (in de groenvoorziening bijvoorbeeld) of in de zorg. Jongeren 
doen ervaring op en ouderen kunnen hun expertise delen;  LOC zorgt 
voor bijscholing. Zo’n ‘local for local’ aanpak is kansrijk. En een klant-
vriendelijke houding qua regelgeving en dienstverlening werkt ook sti-
mulerend op nieuwe bedrijven. Arbeidsintensieve ondernemingen als 
handel en logistiek kunnen de lokale economie versterken en passen 
in het Economisch Actie Programma dat de gemeente wil uitvoeren.

Rob Gores, Cataly Partners, Hendrik-Ido-Ambacht: 
,,Dat wij ons ruim 10 jaar geleden hier hebben gevestigd, heeft vooral 
te maken met het ambulante karakter van ons advieswerk en de goede 
bereikbaarheid aan de A16. Wat ons wel de afgelopen 5 jaar opviel, 
was de groeiende afhankelijkheid van een snelle en betrouwbare 
toegang naar de digitale snelweg. Toen wij enkele jaren terug het 
huurcontract verlengden, hebben we het blijven bij deze verhuurder 
afhankelijk gemaakt van de internettoegang. Met enige moeite is 
uiteindelijk via een private partij een redelijk betaalbare toegang tot 
glasvezel gerealiseerd. Als het gemeentebestuur meer bedrijvigheid 
wil aantrekken zou de beschikbaarheid van een betaalbaar en vlot 
internet nieuwkomers kunnen ‘triggeren’ om zich hier te nestelen. Die 
suggestie geef ik graag mee.”

Mr. Paul Visser, Moree Gelderblom Advocaten,  
Hendrik-Ido-Ambacht: 
,,Liever dan over één gemeente en haar prioriteiten, praat ik over de re-
gio Drechtsteden waarvan Hendrik-Ido-Ambacht deel uitmaakt. Om het 
ondernemingsklimaat in deze regio te verbeteren kunnen de Drecht-
steden veel leren van Rotterdam. Daar is een economische eenheid 
gecreëerd die het Rijnmondgebied een enorme slagkracht geeft. Aller-
lei vroegere zelfstandige gemeenten, denk aan Hillegersberg, hebben 
hun autonomie opgegeven en dat doet in eerste instantie pijn. Maar 
de winst is enorm. Ik denk dat de Drechtsteden als men echt vooruit 
wil, ook die kant op moeten. Begin eens met het onderbrengen van de 
portefeuille Economische Zaken in de Drechtsteden in een Gemeen-
schappelijke Regeling. Want de vrijblijvende samenwerking binnen de 
Drechtsteden levert weinig meer dan stilstand op.”

Caroline Graafland, Imhotep relatiegeschenken,  
Alblasserdam:
,,Wij zitten alweer 17 jaar met ons bedrijf op Vinkenwaard in Alblas-
serdam en dat bevalt nog steeds goed. De contacten met de gemeente 
Alblasserdam zijn prima. De drukte op de toegangswegen in dit gebied 
baart wel zorgen. Wat de A15 en zeker de N3 en A16 richting Moerdijk 
betreffen: het zou goed zijn als de Drechtsteden zich sterk maken 
richting Rijk en provincie dat de capaciteit wordt vergroot. Zelf speel ik 
op de congestie in door wat later te starten en wat langer door te gaan 
om files te vermijden maar dat kan lang niet iedereen. Positief zijn onze 
ervaringen met het Werkgeversservicepunt voor de Drechtsteden en de 
Alblasserwaard. Die mensen denken echt mee met ons. Dat compli-
ment verdienen ze.’’

Leonard Gort, directeur De Haan Archiefbeheer, Alblasserdam:
,,Wij ervaren een grote betrokkenheid vanuit de gemeente en het 
gemeentebestuur. Zaken die om voorrang vragen zijn mobiliteit en 
lokaal inkoopbeleid. Bereikbaarheid van onze klanten is voor ons 
cruciaal en de congestie op de A15 baart ons grote zorgen. Wij pleiten 
dan ook voor een stevige lobby vanuit de Drechtsteden richting ‘Den 
Haag’ voor verbreding van de A15. En ook plaatselijk kan de ontsluiting 
van het dorp beter. Wat inkoop betreft vinden wij het van belang dat de 
gemeente zoveel mogelijk in de eigen regio de marktconforme inkoop 
doet van diensten en producten. Zo stimuleert zij lokaal werkgelegen-
heid, ondernemerschap en is de milieubelasting van bijvoorbeeld 
transport minimaal.’’

Wim Stuij, directeur van Hoek en Blok, Sliedrecht:
,Bij de inkoop van producten en diensten en bij aanbestedingen moet 
de gemeente voorrang geven aan ondernemers uit deze regio. Dat is 
goed voor de werkgelegenheid. En ik denk dat je meer kwaliteit krijgt 
voor wat je vraagt dan – wat nu meestal gebeurt – door alleen maar op 
de prijs te letten. Vaak blijkt ‘goedkoop’ achteraf ‘duurkoop’ te zijn. Ik 
hoop dat het college deze benadering in de praktijk wil brengen. Daar-
naast kan het gemeentebestuur het ondernemingsklimaat verbeteren 
door vergunningsaanvragen sneller af te wikkelen. Te veel hoor ik dat 
ondernemers lang moeten wachten op besluiten terwijl er in vergelij-
king tot enkele jaren terug veel minder aanvragen worden gedaan. Dat 
snap ik niet.’’

Annelies den Besten, kerstpakketten & relatiegeschenken, 
Sliedrecht:
,,De gemeente zou de samenwerking tussen ondernemers kunnen 
bevorderen door bijvoorbeeld een Ondernemersgids uit te brengen 
waarin bedrijven zich presenteren. Want als we elkaar beter kennen, 
gaan we meer bij elkaar bestellen en daar zouden we allemaal beter 
van worden. Te gemakkelijk kopen we via de zoekmachine op inter-
net. Terwijl velen niet eens weten welke ondernemers in hun eigen 
gemeente of de omliggende regio ook aan hun vraag kunnen voldoen. 
Als we dat beter in kaart brengen, zal dat de lokale economie echt een 
boost geven.’’ 

Cor van Santen 
Tekstschrijver en freelance journalist

Peter Deege, directeur-eigenaar van Drechtsteden Accountants 
en Adviseurs, Papendrecht:
,,Mijn contact met de gemeente, ook met wethouder Richard Korteland 
van EZ, is goed. Twee zaken breng ik graag onder de aandacht. Ten eer-
ste de doorstroming van het verkeer. De bereikbaarheid van bedrijven 
als Fokker en Boskalis is zeker niet optimaal. En ik verwacht dat de ge-
meente ook lobbyt voor een betere doorstroming op de A15.Verder vind 
ik dat de gemeente bij het geven van opdrachten aan ondernemers 
goed moet kijken of dat werk ook door lokale bedrijven kan worden 
gedaan. Dat je aanbieders van buiten benadert, snap ik maar Alblasser-
dam bijvoorbeeld zegt sinds kort in dergelijke gevallen ook twee lokale 
ondernemers kansen te geven. Dat verdient ook hier navolging.’’

Kees Boer, Lukassen & Boer Financieel Advies, Papendrecht:
,,Wij houden ons bezig met financiële dienstverlening, voornamelijk 
business- to- business en hebben baat bij een economisch gezond 
bedrijfsleven. Voor de lokale overheid houdt dit in dat zij randvoor-
waarden stelt en die ook bewaakt. Denk aan een soepel vestigingsbe-
leid, het ondersteunen van ondernemerschap en oog voor innovatie. 
De gemeente moet ook zorgen voor een goede infrastructuur. En zich 
hard maken voor het beroepsonderwijs zodat mensen die iets met 
hun handen kunnen een opleiding krijgen waarop ze trots mogen zijn. 
Veel van dit soort zaken moet worden opgepakt door de gezamenlijke 
Drechtsteden en gelukkig gebeurt dit ook al.” 

Erik Fokkema, directievoorzitter van EGM architecten,  
Dordrecht:
,,Dordrecht moet echt versnellen met de ontwikkeling van Stadswer-
ven. Waarom duurt het zo lang voordat die prachtige locatie tot bloei 
komt? Ook hoop ik dat de gemeente het bouwen voor het hogere 
segment in dit gebied stimuleert. Dat zou goed zijn voor de hele stad, 
net zoals het plan Tij met woningbouw bij het Wantij positief heeft 
uitgepakt. Waar Dordrecht zich ook hard voor moet maken is de komst 

van winkels die een bovenregionale functie hebben. Ik herinner me 
enkele jaren terug het verzet vanuit de binnenstad over de mogelijke 
komst van Decathlon, de Franse sportwinkelketen die ook in Amster-
dam zit. Maar voor de aantrekkelijkheid van Dordrecht is dit type zaken 
juist heel goed.’’ 

Wim Stam, directeur van Stam Hout,  
Pallets en Kisten, Dordrecht:
,,Het college van B en W moet op korte termijn de wekelijkse koopzon-
dag in de stad mogelijk maken. Al jaren is hierover discussie maar nu 
de partijen een akkoord hebben bereikt, moet het ook gebeuren. Elke 
maand dat men nu nog wacht, is een gemiste kans voor Dordrecht. 
Waar ik me ook voor inzet is een nieuwe structuur voor de beveiliging 
van de bedrijventerreinen. Teveel ondernemers profiteren van een 
bewakingssysteem waaraan ze niet meebetalen. Deze ‘free riders’ kun 
je bijvoorbeeld aanspreken door het Biz-model in te voeren want dan 
betaalt elke ondernemer mee op basis van de waarde van zijn onroe-
rend goed. Ik weet dat de gemeente er mee bezig is maar dit proces 
verdient meer tempo.’’

John van Belle, directeur-eigenaar van Agro Delta,  
Zwijndrecht:
,,De gemeente heeft vorig jaar in overleg met de ondernemers een 
Economisch Programma opgesteld en het is goed dat dit college van 
B en W daarmee verder gaat. Ook de houding van de nieuwe bur-
gemeester tegenover het bedrijfsleven waardeer ik. Maar een beter 
ondernemingsklimaat vraagt meer van de gemeente. Denk aan het 
tegengaan van leegstand. En wees alert op wat elders in de Drecht-
steden gebeurt, zoals plannen voor nieuwe bedrijventerreinen. Ook 
zijn de lokale lasten voor bedrijven in Zwijndrecht aan de hoge kant 
in vergelijking met het kostenplaatje elders in de regio. Maar dat de 
gemeente meer samenwerking zoekt met ondernemers dan vroeger, 
stemt mij gematigd positief.”

aan de Colleges 
van B en W

Na de raadsverkiezingen dit voorjaar zijn ook in de Drechtsteden de lokale bestuurders aan een nieuwe termijn van 
vier jaar begonnen. Wat moet de komende tijd prioriteit krijgen als het aan ondernemers ligt? Twaalf leden van de 
WD geven hun mening over wat in hun gemeente moet gebeuren. Over infrastructuur, aanbestedingen, economische 
impulsen en nog veel meer. 

WD Ondernemers over 
prioriteiten in de Drechtsteden

Adviezen
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Jasper Mos en Richard Korteland zijn bestuurders die het motto ‘Geen woor-
den maar daden’ koesteren. En die slogan is wat hen betreft ook helemaal 
van toepassing op het regiobestuur van de Drechtsteden.  

Jasper Mos: ,,In Dordrecht hebben de collegepartijen een compact akkoord 
gesloten. Niet alles waarover je het eens bent, hoeft te worden opgeschre-
ven. Van belang is dat de prioriteiten zijn benoemd. Richting ondernemers 
hebben we het dan over zaken als deregulering. Maar ook over ‘de rode 
loper’ die we uitleggen voor mensen die met goede ideeën komen om de 
stad sterker te maken. Het toerisme is bijvoorbeeld de afgelopen jaren sterk 
gegroeid. Dat is goed voor de werkgelegenheid en ondernemers die deze 
trend verder willen versterken, zijn dus altijd welkom. En slagen ze er hier 
niet in om zich te vestigen dan moeten we er alles aan doen om hen elders 
in de Drechtsteden een goede plek aan te bieden. Want we weten allemaal dat 
ondernemingen zich weinig aantrekken van gemeentegrenzen.’’

Richard Korteland is behalve wethouder in Papendrecht ook lid van het 
dagelijks bestuur van de Drechtsteden met als portefeuille Economische 
profilering en acquisitie. Hij is net als zijn Dordtse collega blij dat promotie en 
acquisitie van nieuwe bedrijvigheid door de Drechtsteden als collectief wordt  
opgepakt. ,,De bestuurlijke wil en het onderlinge vertrouwen maken het ook 
mogelijk om samen naar buiten te treden. Dat is in het verleden wel anders 
geweest.’’ Mos formuleert het aldus: ,,Wat goed is voor de regio, is goed voor 
Dordt. De successen van sterke ondernemingen in Papendrecht zoals Fok-
ker en Boskalis stralen op de hele regio af. Dit soort bedrijven bewijst voor 
mij maar weer eens dat het in de eerste plaats ondernemers zijn die voor 
werkgelegenheid zorgen. Als wij als bestuurders in de Drechtsteden ervoor 
zorgen dat zij hier onder gunstige condities kunnen werken dan hebben we 
daar met z’n allen profijt van. Dat is goed voor de woningmarkt, het onder-
wijs, het mkb, enzovoorts, enzovoorts.

Lokaal en regionaal de economie versterken. Dat is een van de kernthema’s die doorklinken in de collegeprogramma’s 
van de zes gemeenten in de Drechtsteden.  Jasper Mos en Richard Korteland zijn beiden wethouder Economische Zaken 
en Financiën in respectievelijk Dordrecht en Papendrecht. WD-bestuurslid Arie van den Herik sprak met de twee be-
stuurders over de prioriteiten voor de komende vier jaar. 

Arie van den Herik in gesprek met 
Jasper Mos en Richard Korteland

Richard Korteland is ervan overtuigd dat de Drechtsteden zich nog ster-
ker moeten profileren als de maritieme topregio. ,,Kijk naar wat er hier 
al gebeurt op het gebied van scheepsbouw. Het gaat om een hightech 
maakindustrie die zeer innovatief is en heel goed is voor de werkgelegen-
heid. Net als wat hier in de baggersector gebeurt. En dus profiteren ook alle 
toeleveranciers en ondernemingen die voor onderhoud zorgen van deze 
trekkers. Net als de logistieke dienstverleners. Wij moeten hierop inspelen met 
ons promotie- en acquisitiebeleid. En met onze lobby om de knelpunten in de 
infrastructuur (A15, A16 en N3) aan te pakken.’’

In die strijd verwachten Korteland en Mos ook support van ondernemersver-
enigingen zoals de Werkgevers Drechtsteden. ,,De Kamer van Koophandel 
heeft geen kantoor meer in Dordrecht en trekt zich noodgedwongen terug 
uit de regio. Die lacune, zoals het becommentariëren van bestemmingsplan-
nen, zal vanuit de ondernemers moeten worden opgevuld. Dat is niet altijd 
gemakkelijk maar wat je wel ziet is dat als ondernemers elkaar beter leren 
kennen er vaak nieuwe vormen van samenwerking ontstaan, cross-overs, 
waarvan alle partijen profijt hebben’’, aldus Korteland.

Mos trekt de parallel met het uitwisselen van kennis en ervaring in het 
segment Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). ,,Sommige 
ondernemingen zijn hier al heel erg mee bezig. Bijvoorbeeld op het gebied 
van energiebesparing en dat levert al snel financieel voordeel op. Maar ook 
een andere organisatie van het werk kan heel goed uitpakken. En daarnaast 
zien we gelukkig ook hoe diverse ondernemers die een goed renderende 
organisatie leiden iets terug willen geven aan de maatschappij. Zoals spon-
soring op allerlei terreinen. Of men maakt serieus werk van het opnemen 
van arbeidsgehandicapten.”

Beide wethouders zitten nu in hun tweede termijn en alle twee zijn ze posi-
tief gestemd over de economische situatie in de Drechtsteden. Jasper Mos 
herinnert zich de contacten met wethouders uit andere delen van het land 
tijdens het congres dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dit voor-
jaar in deze regio hield. ,,Als je hen laat zien hoe we als regio samenwerken 
en wat we hebben aangepakt dan zijn de reacties bijzonder positief. Maar het 
kan nog beter. Kijk wat de regio-Eindhoven voor elkaar heeft gekregen door 
samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten. Maar die zijn 
dan ook al heel lang bezig. Wellicht zijn we als regio nog te bescheiden. Het 
arbeidsethos hier verhindert dat we onze successen goed over het voetlicht 
brengen. Dat is wel eens jammer”, vindt Jasper Mos.

Cor van Santen
tekstschrijver en freelance journalist

Samenwerking bestuurders 
en ondernemers 
maakt regio sterker 

Jasper Mos is wethouder in Dordrecht sinds 2011, was eerder 
raadslid voor de VVD in Dordrecht. Werkte als senior adviseur 
Budgettaire besluitvorming op het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport. Studeerde bestuurskunde. 

Richard Korteland is wethouder in Papendrecht sinds 2010. Lid 
van het Drechtstedenbestuur. Voorzitter van de VVD 
 Zuid-Holland. Studeerde accountancy.
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Dordrecht heeft met Rijk, Provincie en Havenbedrijf Rotterdam afspraken 
gemaakt over de versterking van de bedrijventerreinen ten westen van de 
A16 tussen de Zeehaven Dordrecht en de Moerdijkbrug. Dordtse Kil IV (65 ha 
netto uitgeefbaar) wordt het paradepaardje van het gebied. Met de ontwikke-
ling van Dordtse Kil IV wil Dordrecht inspelen op de behoefte aan bedrijven-
terreinen voor de bovenregionale markt en vanuit de mainport Rotterdam. 
Het terrein krijgt een profiel dat is gericht op de maritieme en logistieke 
sector. 

Infra
Voor een logistiek bedrijventerrein is de ontsluiting van het gebied essentieel. 
Daarom wordt fors geïnvesteerd in infrastructurele maatregelen. Rijkswa-

terstaat gaat de fileproblemen op het knooppunt A16/N3 aanpakken door 
de realisatie van een kwartklaverblad in combinatie met een parallelweg 
langs de westelijke rijbaan van de A16. Dordrecht realiseert zowel richting 
het noorden als richting het zuiden een nieuwe aansluiting van het gebied op 
de A16. Daarnaast wordt tegelijk met de dijkversterking langs de Dordtse Kil 
een nieuwe westelijke ontsluiting aangelegd die zorgt voor een uitstekende 
verbinding van de Zeehaven met de bedrijventerreinen Dordtse Kil I, II, III en 
IV. Daarmee profiteren dus ook de bedrijven op de bestaande terreinen van 
de ontwikkeling van het nieuwe Dordtse Kil IV. 

Economie
Met de realisatie van Dordtse Kil III en IV, de infrastructurele maatregelen en 
de kwaliteitsimpulsen voor de bestaande terreinen Dordtse Kil I en II en de 
Zeehaven ontstaat een rijk geschakeerd en gedifferentieerd gebied met een 
sterke economische samenhang en relatie. Een bedrijventerreinencomplex 
dat een belangrijke bijdrage levert aan de economische ontwikkeling van 
stad en regio. De gemeente wil het hele gebied als één geheel in de markt 
positioneren door middel van een uitgekiende marketingstrategie. Een goede 
positionering en branding van het gebied moet leiden tot een toekomstbe-
stendige identiteit en imago en een grotere bekendheid binnen de relevante 
markten.
 
Bij de gebiedsmarketing wil de gemeente via een interactief proces de 
stakeholders uit het gebied nadrukkelijk betrekken. De komende periode 
ontvangen ondernemers op deze terreinen en vertegenwoordigers van 
werkgeversverenigingen en belangenorganisaties een uitnodiging om hun 
bijdrage te leveren aan de positionering van het gebied en het uitwerken van 
de marketingstrategie.

Meer informatie over de plannen is te vinden op: 
www.dordrecht.nl/wdo.

Eind september is de gemeenteraad van Dordrecht akkoord gegaan met de plannen voor de verdere ontwikkeling van 
Dordtse Kil IV en de andere ontwikkelingen in het gebied tussen de zeehaven Dordrecht en de Moerdijkbrug. 

Nieuwe aansluiting A16/N3
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Ontwikkeling 
Dordtse Kil IV
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Nieuw 
Drechtstedenbestuur 
       aan de slag
In de vergadering van dinsdag 1 juli heeft de Drechtraad het nieuwe Drechtstedenbestuur benoemd en de portefeuilles verdeeld. Voorafgaand aan de 
benoeming hebben de kandidaat-portefeuillehouders zich aan de Drechtraad gepresenteerd via een filmpje, dat kan worden teruggevonden op YouTube. De 
vaststelling van het regionaal Meerjarenprogramma (rMJP) dit najaar kan gevolgen hebben voor de portefeuilleverdeling, bijvoorbeeld omdat er taken bij 
komen of niet langer belegd worden bij de Drechtsteden.

Bestuurder Gemeente Partij Portefeuille Vervanging door

dhr. drs. A.A.M. Brok voorzitter DSB
Algemeen bestuurlijke zaken

dhr. Tanis

dhr. J. Heijkoop Alblasserdam Netwerkbestuur en -ontwikkeling 1e vicevoorzitter DSB dhr. Brok

dhr. E. van de Burgt Dordrecht CDA Werk en Inkomen, Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid en Beroepsonderwijs mw. Lambrechts

mw. drs. C.M.L. Lambrechts Dordrecht BvD Maatschappelijke ondersteuning dhr. Van de Burgt

dhr. A.J. Flach Hendrik-Ido-
Ambacht

SGP/
CU

Financiën dhr. Mirck

dhr. R.T.A. Korteland Papendrecht VVD Economische profilering, Acquisitie dhr. Tanis

dhr. J.P. Tanis Dordrecht SGP/
CU

Ruimtelijke-Economische ontwikkeling (Wonen, Bereikbaarheid),  
Ondernemerschap 2e vicevoorzitter DSB

dhr. Korteland

dhr. H.L.J. Mirck Zwijndrecht ABZ Duurzaamheid, Bedrijfsvoering dhr. Flach

Portefeuilleverdeling Drechtstedenbestuur 

bronvermelding  Rob Kamminga

Op de foto van links naar rechts Henk Mirck, Marcel van Bijnen (secretaris DSB), Richard Korteland, Hans Tanis, André Flach, Karin Lambrechts, 
Arno Brok (voorzitter), Bert van de Burgt en Bert Blase.

Foto: Cees Schilthuizen

Illustratie: Rijkswaterstaat
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Rijkswaterstaat is voornemens om een kwart klaverblad aan te leggen 
op de aansluiting A16-N3. Daarmee verbetert de doorstroming, bereik-
baarheid en veiligheid van deze aansluiting en de omliggende lokale 
wegen, bedrijventerreinen en woonwijken. 

Files
Door het vele verkeer op de aansluiting tussen de A16 en de N3 ter 
hoogte van Dordrecht ontstaan in de spits regelmatig files. Het knoop-
punt A16/N3 is daarom benoemd tot 1 van de top 6-aansluitingen 
tussen hoofdwegen en lokale wegen die Rijk en regio aanpakken. De 
vernieuwing van het knooppunt A16/N3 wordt geregeld door Rijkswa-
terstaat, de gemeente Dordrecht, provincie Zuid-Holland en het Weg-
schap Tunnel Dordtse Kil. 

Ontwerp
Rijkswaterstaat heeft een ontwerp gemaakt om de doorstromingspro-
blemen bij de aansluiting A16/N3 op te lossen. Het betreft een kwart-
klaverblad in combinatie met een lange invoegstrook, uitgevoerd als 
parallelbaan die doorloopt tot het benzinestation en de parkeerplaats 
De Zuidpunt. Er komt een rijbaan met 2 rijstroken die met een lus vanaf 
de N3 onder het bestaande viaduct (N3) doorgaat. Hierdoor moet de 
afrit vanaf de A16 voor verkeer uit de richting Rotterdam verlegd wor-
den. De nieuwe rijbaan gaat over in een lange parallelbaan. De huidige 
oprit vanaf de N217 richting Breda blijft behouden en voegt in op deze 
nieuwe parallelbaan. Vlak voor het benzinestation gaat het aantal 
rijstroken op de parallelbaan terug van 2 naar 1 en sluit vervolgens aan 
op de A16.

Ontsluiting Dordtse Kil IV
Het ontwerp houdt rekening met de bereikbaarheid van het toekom-
stige bedrijventerrein Dordtse Kil IV. De gemeente Dordrecht besluit in 
september 2014 over de ontwikkeling en ontsluiting van het bedrijven-
terrein Dordtse Kil IV ( zie het  artikel over de Dordtse Kil IV eerder in 
dit blad). Als de gemeente hier positief over besluit, zal Rijkswaterstaat 

een op- en afrit naar Dordtse Kil IV meenemen in het project. Ook kan 
het verkeer komend vanuit Rotterdam dan gelijk doorsteken naar 
de parallelbaan en de afrit naar Dordtse Kil IV. Daarnaast wordt voor 
verkeer op de A16 uit de richting Breda voorzien in een op- en afrit naar 
Dordtse Kil IV ter hoogte van De Zuidpunt. De gemeente Dordrecht be-
taalt de extra kosten die zijn gemoeid met de ontsluiting van Dordtse 
Kil IV. 

Planning
Op dit moment wordt het ontwerp voor de vernieuwde aansluiting 
nader uitgewerkt en onderzocht. Om de aanpassing planologisch 
mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. De procedure 
hiervoor zal in 2015/2016 worden doorlopen. Vervolgens is de start 
van de werkzaamheden gepland in 2016 en zou de aanpassing in 2018 
gereed moeten zijn.  

Meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_
projecten/a_wegen/a16/a16_n3_vernieuwen_aansluiting/

Het secretariaat is in gesprek gegaan met Rijkswaterstaat 

om de meest actuele stand van zaken m.b.t. de N3 en A16 

te vernemen. Dit leverde de volgende gegevens op. 

Betere 
   doorstroming 

mobiliteit

Werkgevers maken 
vaart

Tim de Bruin is mobiliteitsregisseur bij Vaartmakers (voorheen ‘Slim 
Werken, Slim Reizen’) en helpt werkgevers kosteloos resultaat te 
boeken. Ter inspiratie noemt hij hieronder drie voorbeelden uit de 
Drechtsteden.

Knooppunt A16/N3
Sinds begin dit jaar maken camera’s op het dak van Van der Valk Dord-
recht beelden van het knooppunt A16/N3. De beelden zijn te bekijken 
via internet. Bezoekers van het hotel en werknemers op Kil III kunnen 
op basis van de beelden de keuze maken of zij achter aansluiten in 
de file of nog even wachten tot de drukte is geweken. Vaartmakers 
ondersteunde dit initiatief met succesvolle voorbeelden in Nederland 
en financiële middelen.

Fietsstimulering
Na de zomer starten 12 organisaties met fietsstimulering. PonPower 
is daar één van. PonPower besteedt veel aandacht aan de vitaliteit 
van medewerkers en stimuleert dat medewerkers met de fiets naar 
het werk reizen. Dankzij de elektrische fiets kunnen ook medewerkers 
met een langere reisafstand van en naar het werk fietsen. PonPower 
ervaart echter dat medewerkers de voordelen van de elektrische fiets 
nog onvoldoende kennen. Daarom schaft het bedrijf met subsidie van 
Vaartmakers twee elektrische fietsen aan. Medewerkers kunnen deze 
in toerbeurt een week uitproberen.

Duurzame mobiliteit
Gebr. De Koning uit Papendrecht vindt het belangrijk dat medewerkers 
duurzame keuzes maken. Zo zorgen de vele autoreizen van medewer-
kers voor veel CO2-uitstoot én nadelige scores bij aanbestedingen. 
Daarom kiest Gebr. De Koning ervoor om medewerkers te belonen voor 
duurzaam gedrag. Als een medewerker nu de auto van de zaak laat 
staan, levert dat zowel het bedrijf, de medewerker als het milieu winst 
op. Vaartmakers helpt bij het opstellen van dit nieuwe beleid.

Steeds meer werkgevers weten Vaartmakers te vinden. Ook u kunt ge-
bruik maken van de gratis diensten. Kijk op www.vaartmakers.nl of neem 
contact op met Tim de Bruin, via 06-46744529 of tim@vaartmakers.nl.

Tim de Bruin

Steeds meer werkgevers in de Drechtsteden inspire-
ren medewerkers en anderen tot bewust reisgedrag 
en alternatieve vormen van vervoer. Logisch, want het 
aanpassen van reisgedrag heeft veel voordelen. Denk aan 
kostenbesparing, aantrekkelijk werkgeverschap, vitaliteit 
van medewerkers, het oplossen van parkeerproblemen, 
duurzaamheid en het verminderen van files.

op aansluiting A16/N3 in zicht

met mobiliteit
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CiV Energie

ROC Da Vinci biedt jongeren die een opleiding elektrotechniek volgen de komende jaren een inspirerende en contextrijke leeromgeving op het gebied van 

duurzame technologie.  Het programma CiV Energie heeft dan ook als doel alle opleidingen elektrotechniek en installatietechniek en vakrichtingen verder 

te vernieuwen, binnen de Duurzaamheidsfabriek. Het  CiV Energie bestaat uit een samenwerkingsverband tussen  bedrijven en ROC Da Vinci.  

PPS Verbrandingsmotoren

ROC Da Vinci, de Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren (VIV) en de gemeente Dordrecht hebben het initiatief genomen om een publiek-private 

samenwerking voor de Verbrandingsmotorenbranche op te zetten in de regio Drechtsteden-Gorinchem. Met deze samenwerking leiden bedrijfsleven, 

onderwijs en kenniscentra jongeren op voor de verbrandingsmotorenbranche. De werkgelegenheid in deze sector is van groot belang voor de regio. De 

verbrandingsmotorenbranche is verwant aan sectoren als de maritieme sector en de installatiebranche. De verwachting is dat de regio de komende vijf 

jaar jaarlijks ongeveer 80 leerlingen op mbo-niveau moet opleiden om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen.

Onderwijs en Arbeidsmarkt

De samenwerkende partners bedrijfsleven, onderwijs en gemeente Dordrecht zijn bijzonder trots op de toekenning van twee 
subsidie aanvragen met een waarde van 1,5 miljoen euro  ter versterking van het techniekonderwijs, in het kader van de rege-
ling regionaal investeringsfonds. Het bedrijfsleven en de gemeente leggen hier nog eens het dubbele bij. Volgens minister van 
Onderwijs Jet Bussemaker zijn flinke investeringen nodig om het mbo-onderwijs innovatiever te maken én om mbo-scholen en 
het bedrijfsleven te stimuleren het onderwijs beter op de praktijk te laten aansluiten.

De toekenning is een erkenning voor de koers die door ROC Da Vinci, 
de gemeente (samen Coöperatie Leerpark) en het bedrijfsleven is 
ingezet met de activiteiten rond de Duurzaamheidsfabriek, waar de 
partners nauw met elkaar samenwerken om innovatie tot stand te 
brengen en om de vragen van de arbeidsmarkt vanuit het onderwijs te 
kunnen beantwoorden, aansluitend bij de economische speerpunten 
van de regio. 

Wethouder Bert van de Burgt: “Ik zie de toekenning van de subsidie als 
een erkenning voor de samenwerking van ROC Da Vinci, het bedrijfs-
leven en de gemeente in de Duurzaamheidsfabriek waar de nieuwste 
ontwikkelingen voorop staan. Alle activiteiten zijn er hier op gericht 
om meer leerlingen te interesseren en voor te bereiden op een baan in 
de technische of maritieme sector. Zo willen we een antwoord geven 
op de toenemende vraag naar technisch personeel in de regio en het 
terugdringen van de jeugdwerkeloosheid.” 
De subsidie en de eigen bijdragen van de partners maken het mogelijk 
te starten met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Energie en 
het Praktijkcentrum voor de Vereniging van Importeurs Verbrandings-
motoren.  Deze twee centra sluiten aan op de focusgebieden van de 
Duurzaamheidsfabriek: de maritieme sector en de duurzame energie-
sector. De Duurzaamheidsfabriek richt het onderwijs samen met het 
bedrijfsleven op een vernieuwende manier in. Studenten werken aan 
praktijkopdrachten, aangereikt door het bedrijfsleven. Dit maakt de 
werkzaamheden enorm tastbaar en zorgt voor een naadloze aanslui-
ting van theorie naar praktijk. Naast de twee toegekende projecten is 
het Da Vinci College als partner betrokken bij de succesvolle aanvraag 
Masterplan MEI Zuid Holland, die is toegekend aan het Rotterdams 
ROC Zadkine. Hiermee is het Da Vinci College een belangrijke koploper 
in het beroepsonderwijs. 

1,5 miljoen euro subsidie ter versterking 
van techniekonderwijs

ROC Da Vinci, bedrijfsleven 
en gemeente Dordrecht 
trots op toekenning
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Onderwijs en Arbeidsmarkt

Betrek ambitieuze jongeren 
met startkwalificatie 
bij uw organisatie

In tijden van economische onzekerheid zoeken meer mensen 
werk dan dat er banen zijn. Dat maakt het voor jongeren extra 
moeilijk om werk te vinden. Zij hebben immers geen werk-
ervaring, terwijl dat voor veel bedrijven wel een belangrijk 
criterium is.

De Startersbeurs wil de kansen van jongeren met een opleiding op de 
arbeidsmarkt vergroten en het voor bedrijven aantrekkelijk maken om 
gemotiveerde, jonge medewerkers binnen te halen.

Wat houdt de Startersbeurs Drechtsteden in?
Met de Startersbeurs Drechtsteden biedt u een starter op de arbeids-
markt gedurende zes maanden een leerwerkplaats in uw bedrijf. In 
die periode doet de starter onder uw begeleiding werkervaring op en 
verbetert zijn/haar vaardigheden en competenties.

U betaalt de starter een vergoeding van netto 500 euro per maand, 
inclusief vakantiegeld. Daarnaast reserveert u een scholingsbudget van 
100 euro per maand. U ontvangt van de Drechtsteden maximaal 3.000 
euro als bijdrage in de begeleidingskosten van de starter. Sociale 
premies en heffingen draagt u zelf af. Daarmee zijn de kosten voor uw 
organisatie minimaal.

De uitvoering van de Startersbeurs is volledig gedigitaliseerd en geeft 
minimale administratieve rompslomp. Bovendien kunt u gebruikmaken 
van de diensten van een payroll bedrijf, zodat u de starter niet in uw 
salarisadministratie hoeft op te nemen.

Frisse blik
Startersbeurs Drechtsteden is er voor jongeren in de leeftijd van 18 t/m 
26 jaar, die staan ingeschreven in de gemeente Alblasserdam, Dord-
recht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht of Zwijndrecht. Zij 
hebben minimaal een MBO2-, HAVO- of VWO-diploma of een afgeronde 
HBO- of WO-opleiding. De starters komen net van school en kijken met 

een frisse blik naar het vak. Zij leren van u en uw medewerkers, terwijl 
uw bedrijf ook van hen kan leren. Misschien ontmoet u op deze wijze 
wel een toekomstige medewerker!

Nog maar 35 startersbeurzen in de Drechtsteden
De Startersbeurs is succesvol en landelijk zijn al meer dan 1.300 
starters aan de slag gegaan. In de Drechtsteden zijn dit jaar nog 35 
startersbeurzen beschikbaar, wees er dus op tijd bij! Starters kunnen u 
benaderen met het verzoek om met een Startersbeurs werkervaring op 
te doen bij uw bedrijf. U kunt ook zelf een vacature opgeven via onze 
website.
Meer weten?

Wilt u meer weten over de Startersbeurs? 
Kijk op www.startersbeurs.nu/Drechtsteden.
U kunt ons ook bellen: 0900 – 460 00 00
Of stuur een e-mail naar Drechtsteden@Startersbeurs.nu

De Startersbeurs, aantrekkelijke regeling voor werkgevers

Biedt een starter een werkervaringsplaats en ontvang maximaal 3.000 euro

In mei van dit jaar heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkge-

legenheid goedkeuring gegeven voor de uitvoering van het Regio-

naal Sectorplan Maritiem. Met dit plan wordt hard gewerkt aan een 

positieve bijdrage aan de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid in 

de regio Rotterdam, Drechtsteden en Gorinchem.

Na de goedkeuring van het Regionaal Sectorplan Maritiem is Metalent 
voortvarend van start gegaan. Bij de officiële start per 1 september zijn 
veertig extra leerwerkbanen en arrangementen bewerkstelligd. Hier-
door is de scholingspool van Metalent gegroeid naar 120 leerlingen en 
studenten. Deze 40 jongeren zijn verdeeld over verschillende onderde-
len, BBL-2, BBL-3, duale hbo-opleidingen en zij-instromers (kandidaten 
met een om- of bijscholing).
Het Regionaal Sectorplan Maritiem is een initiatief om de instroom bin-
nen de technische sector te bevorderen. Hierbij wordt het bedrijfsvak-
schoolconcept nieuwe stijl geïntroduceerd, waarbij leerlingen worden 
opgeleid met 3 dagen (lerend) werken en 2 dagen op een regionale 
bedrijfsschool of op een praktijkopleidinglocatie van het Albeda Col-

lege, Zadkine of Da Vinci College. De diverse praktijkgerichte leerwerk-
concepten zijn op mbo-niveau 2, duale mbo-niveau 3 en 4 topopleidin-
gen tot vakspecialist alsmede duale hbo-opleidingen. Tevens worden in 
het plan voor werkzoekenden arrangementen gerealiseerd gericht op 
een baan in de sector. Dit plan heeft, naast de nieuwe praktijkgerichte 
leerconcepten, als hoofddoelstelling meegekregen om in twee jaar de 
instroom met 100 extra leerwerktrajecten te verhogen. 
De uitvoerder van dit project is Metalent, een initiatief van Deltametaal. 
Metalent is een scholingspool en biedt betaalde opleidingen, leerwerk-
banen via het bedrijfsvakschoolconcept nieuwe stijl en duale mbo-/
hbo-trajecten binnen de metaal en Metalektro. Metalent is opgericht 
door bedrijven uit de regio Drechtsteden en Rijnmond, en er zijn inmid-
dels ruim 120 aangesloten bedrijven zoals onder andere IHC Merwede, 
Huisman, Damen, Heerema, Hollandia en vele andere mkb-bedrijven in 
de maritieme sector.

Heeft uw bedrijf ook interesse in (toekomstige) leerlingen of bent u  
op zoek naar meer informatie over dit initiatief? 
Neem dan contact op met Chris Plaat,  
Accountmanager Metalent - Regionaal Sectorplan 
Maritiem, via cplaat@metalent.nl of telefoonnummer 0180 – 645 455.

Regionaal Sectorplan 
Maritiem “Het zijn slimme, enthousiaste jongens met liefde voor 

techniek. Als zij het goed blijven doen, hebben ze in de 
toekomst zeker werkgarantie en doorgroeimogelijkheden 
binnen Hollandia.”  
- HR Manager Hollandiasuccesvol van start in  

het nieuwe schooljaar

Jongeren als voorbeeld voor andere jongeren
Het DreamTeam is een concept van IZI Solutions. Het Dreamteam 
Drechtsteden bestaat uit vijf jongeren per gemeente die boven de rest 
uitsteken, die sneller dan een gemiddeld persoon willen groeien in hun 
loopbaan en die wat willen betekenen bij het oplossen van problemen 
onder jongeren uit hun eigen regio. 

De jongeren van het DreamTeam worden als rolmodel ingezet voor 
andere jongeren en dienen als klankbord voor vraagstukken met be-
trekking tot de arbeidsmarkt versus jongeren voor de gemeenten in de 
Drechtsteden. Daarnaast wordt het DreamTeam ingezet om jongeren 
mee te nemen in het besluitvormingsproces van de gemeenten en om 
meer inzicht te krijgen in de behoeften/wensen van jongeren uit de 
Drechtsteden. In oktober zal ‘Drechtsteden on Tour’ door het Dream-
Team worden georganiseerd, waarbij 35 jongeren bij drie bedrijven op 
bezoek gaan om inzicht te krijgen in het bedrijfsleven. 

Heeft u als bedrijf interesse om bij Drechtsteden on Tour aan te sluiten? 
Stuur dan een mail naar dreamteam@izi-solutions.com 

Dreamteam Drechtsteden



28 29

Onderwijs en Arbeidsmarkt

Participatiewet: 
minder regels, meer mogelijkheden, 

Minder regels voor werkgevers en meer mogelijkheden met één doel: zo veel mogelijk mensen met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt aan het werk helpen. Dat is de inzet van de nieuwe Participatiewet die per 1 januari 2015 van kracht wordt en is  
bedoeld om in 2026 structureel 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook werk-
gevers in de Drechtsteden zullen zich daarvoor moeten inspannen.

ook voor werkgevers 

De Participatiewet brengt verschillende regelingen onder één beleid 
voor werk en inkomen. Dat wordt uitgevoerd door de Drechtsteden. Zo 
is besloten dat vanaf januari 2014 de Sociale Dienst Drechtsteden alle 
mensen onder zijn hoede krijgt die ondersteuning nodig hebben voor 
het vinden en behouden van een werkplek. Er is geen onderscheid meer 
tussen de Sociale Werkvoorziening (WSW), Wajong of Bijstand. De Soci-
ale Dienst kan een eenduidige, vraaggerichte en eenvoudige dienstver-
lening aan werkgevers bieden vanuit Baanbrekend Drechtsteden!

,,De nieuwe wet wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen actief deel-
nemen in de samenleving. Daarbij wordt niet gekeken wat iemand niet 
kan maar naar wat iemand wel kan. Een deel van de bevolking heeft om 
allerlei redenen in meer en mindere mate hulp nodig van de samenle-
ving bij het vinden van een baan,” aldus Rozanne Wijnand, manager 
van Baanbrekend Drechtsteden, de samenwerking tussen de Sociale 
Dienst Drechtsteden en Randstad Uitzendgroep.
,,Wij hebben straks meer mogelijkheden om de werkgever tegemoet 
te komen met ondersteuning. Denk aan aanpassing van de werkplek, 
de no-risk polis bij ziekte, goede begeleiding van een werknemer en 
structurele loonkostensubsidie. Deze subsidie ter compensatie van 
verminderde arbeidsproductiviteit kan oplopen tot wel 50 procent 
van het wettelijk minimum loon. Ons uitgangspunt blijft dat we vooral 
kijken naar wat mensen wél kunnen.”

Verplicht
In het sociaal akkoord van april 2013 is afgesproken dat werkgevers 
en de overheid 125.000 garantiebanen gaan creëren, die geleidelijk in 
2026 gerealiseerd moeten zijn.  
De invulling daarvan gaat vooralsnog op vrijwillige basis, maar moch-
ten werkgevers de afgesproken aantallen niet halen, dan treedt de 

Quotumwet in werking. Werkgevers met meer dan 25 werknemers wor-
den dan verplicht om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen 
op straffe van een boete. 
,,In de Drechtsteden geven nu al werkgevers via Baanbrekend Drecht-
steden mensen een kans op de arbeidsmarkt. Hun ervaringen zijn 
veelal positief. Het is voor ons een uitdaging om nog meer werkgevers 
bereid te vinden een werkplek beschikbaar te stellen. Voor reguliere 
banen en vanaf 1 januari ook voor detachering met, waar relevant, 
loonkostensubsidie: een kandidaat die werkt naar vermogen tegen een 
aangepast tarief, zonder risico voor de werkgever.’’

Sociale identiteit
Om de Participatiewet in de Drechtsteden goed te laten landen, komt 
er een regionaal netwerkplatform waarvoor werkgevers van harte zijn 
uitgenodigd. ,,Hierin willen we samenwerken en kennis en ervaring 
uitwisselen rond de arbeidsmarkt, sectorplannen en de participatie van 
mensen met een arbeidshandicap. Zo maken we optimaal gebruik van 
de voordelen van een goede samenwerking met de inbreng van alle 
stakeholders. Werkgevers en vakbond zijn immers betrokken geweest 
bij de totstandkoming van deze wet. Het netwerkplatform levert zo een 
bijdrage aan de vormgeving van de sociale identiteit van de Drechtste-
den,” aldus Wijnand. De eerste bijeenkomst van het netwerkplatform 
vindt eind 2014 plaats.

Voor meer informatie zie www.baanbrekenddrechtsteden.nl of bel ons 
op 078 770 8910

Rozanne Wijnand, 
Manager van Baanbrekend Drechtsteden
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Veilig wonen 
en werken 
Op 16 juni jl. bood Ahmed Aboutaleb het advies van de stuurgroep 
Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden aan de Deltacommissaris 
Wim Kuijken aan. Een advies over de bescherming van de regio tegen 
overstromingen en de aanpak voor een goede zoetwatervoorziening 
voor de langere termijn. De afgelopen vier jaar hebben vele partijen uit 
de regio zich gebogen over de knelpunten en de oplossingen: overhe-
den, bedrijven, belangenorganisaties en kennisinstellingen. 

Sinds 1953 is er veel veranderd in Nederland. Er wonen veel meer 
mensen, de economie is fors gegroeid en steden en infrastructuur 
geven een heel ander aanzicht. En het klimaat verandert. Extremen 
nemen toe, zowel vanuit de rivieren als op zee. Droger en natter. De 
Drechtsteden zullen daar ook mee te maken krijgen. Daarom is het 
Deltaprogramma gestart met de vraag of de veiligheid tegen overstro-
mingen nog voldoende is en of de zoetwatervoorziening nog gegaran-
deerd kan worden. Een lange termijn visie die bedrijven en bewoners 
duidelijkheid biedt over noodzakelijke maatregelen op de korte en 
lange termijn. 

De veiligheidsnormen gaan veelal omhoog in deze regio; daarover is 
de Tweede Kamer al geïnformeerd. Dat geldt ook voor het eiland van 
Dordrecht en de overige Drechtsteden. De gemeente Dordrecht heeft 
met haar partners daarvoor het concept van het ‘zelfredzaam eiland’ 
ontwikkeld. Dat leidt tot een pakket van maatregelen van dijkverzwa-
ring, ruimtelijke inrichting en rampenbestrijding. Gemeente en water-
schap werken hier samen op.

Voor de Alblasserwaard, Krimpenerwaard, en ook de Hollandse IJssel, 
ligt er een grote veiligheidsopgave. Ook hier gaan de veiligheidsnor-
men omhoog. In deze diepe polders is dijkversterking de meest kosten-
effectieve oplossing. In de Alblasserwaard gaan waterschap, provincie 
en gemeenten hiervoor samen aan de slag.

Ook het buitendijks gebied in de hele regio is uitgebreid onder de loep 
genomen. Er wordt een adaptieve strategische agenda ontwikkeld 
met maatwerk voor elk buitendijks gebied tussen Hoek van Holland en 
Gorinchem.

In de regio van de Drechtsteden is de zoetwatervoorziening goed op 
orde. Maatregelen zijn nodig voor een betere zoetwatervoorziening van 
Centraal Holland, de greenports en de industrie. 
Het werk in de Delta is nooit af. Maar we werken er aan om een over-
stroming vóór te zijn. Dat is de kern van het Deltaprogramma.

Emmy Meijers
Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden

Een advies over de bescherming van de regio tegen overstromingen en de aanpak voor een goede 

zoetwatervoorziening voor de langere termijn.

Stuurgroep Deltaprogramma

in de Drechtsteden vanuit de stuurgroep Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden

Directeur 
Regionale 
Dienstverlening 
Graag wil ik mij voorstellen in uw fraaie magazine. Mijn naam is 
Fons Schootstra. Sinds mei  jl. ben ik in dienst van de Kamer van 
Koophandel als directeur Regionale Dienstverlening voor de regio Zuid 
West Nederland (Zuid- Holland en Zeeland). Daarvoor was ik ruim 
20 jaar werkzaam in het bedrijfsleven in diverse commerciële (directie) 
functies bij zakelijke dienstverleners als Atradius en Achmea. 

Zoals u weet werkt de Kamer van Koophandel aan een forse uitdaging. 
In korte tijd zijn een fusieproces, een transitie in taken en een forse 
bezuinigingsronde doorgevoerd. In de vorige uitgave berichtte mijn 
collega Alize de Snoo over de belangrijke wijzigingen in de dienstverle-
ning van de KvK. Inmiddels zijn wij weer verder gevorderd. Op 25 sep-
tember jl. opende de KvK voor de regio Zuid West het Fysieke Onder-
nemersplein in haar kantoor aan de Blaak in Rotterdam. In dit Fysieke 
Ondernemersplein werken de Belastingdienst, UWV, Qredits, OKB, de 
gemeente Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam samen. Het Fysieke 
Ondernemersplein krijgt een functie als centrale ontmoetingsplaats 
voor ondernemers en ‘one-stop-shop’ aanbod voor ondernemers. De 
opening op 25 september is de eerste stap: het streven is het Fysieke 
Ondernemersplein te verbreden met meer (regionale) partners, ook 
vanuit de Drechtsteden!

Als team in de regio Zuid West werken wij er hard aan om de taak 
van de KvK als ‘bron voor ondernemen’ zo optimaal mogelijk voor u 
in te vullen. En dat doen wij heel graag sámen met u. De Kamer van 
Koophandel en de Werkgevers Drechtsteden hebben een uitstekende 
samenwerkingstraditie die ik graag wil continueren.

De nieuwe KvK richt zich expliciet op de ondernemerskansen bij start 
en overname, in het buitenland, met financiering en bij vernieuwing/ 
innovatie. Thema’s die voor veel ondernemers actueel zijn. Uit het WD- 
ledenonderzoek bleek uw belangstelling voor het thema innovatie. 
Concreet werken de WD en de KvK al samen aan de ‘Kansenkaart 
Reshoring’, waarbij innovatie een belangrijke rol speelt. Binnenkort 
hebben uw voorzitter en ik een kennismakingsgesprek en zullen we 
onze samenwerkingsmogelijkheden op dit vlak zeker nader verkennen. 
Ik hoop u in de komende tijd te mogen ontmoeten!

Fons Schootstra
Directeur Regionale Dienstverlening Zuid West Nederland, 
Kamer van Koophandel

Nieuws van de Kamer van Koophandel

stelt zich voor
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Samenvattend kan gezegd worden dat ondanks de crises, met de 
inzet van gedreven medewerkers, het ons gelukt is om ons markaan-
deel aanzienlijk te vergroten en we ons hebben weten te ontwikke-
len tot een gespecialiseerd installatie- en inspectiebedrijf.

Op de vraag hoe mijn werkdag er in het algemeen uit ziet heb ik mijn 
agenda gepakt en zal ik een willekeurige dag beschrijven.

6:00 uur
De wekker gaat. Neem tijd voor mijn ontbijt en bekijk op mijn iPad 
de nieuwsfeiten. Het gezin ligt nog in een diepe rust, hen zal ik pas 
vanavond weer zien.  

6:55 uur
Ik vertrek naar het kantoor waar ik om 7:00 uur al mijn uitgewerkte 
offertes, verslagen en correspondentie overdraag aan het secretari-
aat. Zij dragen zorg voor verdere uitwerking en het verzenden van de 
stukken.

8:00 uur
Overleg op kantoor met Jacob over de kwartaalcijfers en de voorge-
nomen investeringen in de komende periode. Aansluitend worden de 
medewerkers van Ingenieursbureau Klink betrokken in de voorgeno-
men plannen met betrekking tot opleidingen en lopende projecten.
In het afgelopen jaar is deze BV uitgebreid met vier inspecteurs en 
een secretarieel medewerker waardoor het van groot belang is om 
de strategie en de visie met enige regelmaat toe te lichten. Ons doel 
is dat de bedrijven gedragen worden door de medewerkers en zij  
hun eigen kwaliteiten er in kwijt kunnen. Met name de inspecteurs 
zijn jong en ambitieus hetgeen extra aandacht vergt hen te blijven 
stimuleren en motiveren. Een opleidingsprogramma voor de ko-
mende drie jaar wordt besproken waarbij persoonlijke inbreng zeer 
gewenst is, hetgeen dan ook in ruime mate wordt gedaan. 

11:00 uur
Bestuursvergadering van Stichting Kunstwens waar ik als penning-
meester een bijdrage lever. Door een bevriend kunstenaar raakte ik 
betrokken bij deze stichting. De stichting maakt het mogelijk dat een 
ernstig ziek kind of jong volwassene een kunstwerk maakt met een 
professioneel kunstenaar. Het werk wordt veelal voor betrokkenen en 
familie een onvergetelijk aandenken, en een blijvende herinnering aan 
de ‘kleine’ kunstenaar.In mijn directe nabijheid heb ik mogen ervaren, 
dat bijvoorbeeld het kunstwerk van Timo, een enorme inspiratiebron 
is geworden voor vele mensen. Hoewel zijn leven veel te kort is ge-
weest, leeft hij voort in veler gedachte en draagt hij bij aan het besef 
dat gezondheid een groot goed is.Inmiddels zijn we betrokken bij alle 
universitaire kinderziekenhuizen en verzorgen we naast de individuele 
kunstwensen eveneens schildermiddagen op deze locaties.

14:00 uur
Vergadering in Eindhoven bij de DAF over de voortgang van de werk-
zaamheden. Naast divers jaarlijks onderhoud zijn we betrokken bij 
de ontwikkelingen van nieuwe technieken waarvoor tankinstallaties 
noodzakelijk zijn. Omdat het een continu bedrijf is zal je als installa-
teur flexibel moeten zijn bij de uitvoering van deze werkzaamheden. 
Een kort overleg, maar ik vertrek altijd met het gevoel dat er toch 
hele mooie dingen worden gemaakt in een klein land als Nederland.

16:00 uur
Vergadering in Veghel bij FrieslandCampina over de meerjaren 
investeringen. Als preferred supplier zijn we betrokken bij grote 
investeringen met betrekking tot de inrichting van alle chemicaliën 
systemen. Nieuwe wet- en regelgeving hebben geleid tot verdere 
standaardisatie ten aanzien van de inrichting van dergelijke sys-
temen. De installaties die wij bouwen moeten bestand zijn tegen 
zeer gevaarlijke vloeistoffen en een veilige werkplek creëren voor 
de operators. Het is goed om te beseffen dat de zuivelindustrie in 
Nederland een wereldspeler is die momenteel alles op alles moet 
zetten om de vraag uit Azië bij te blijven. Deze ontwikkelingen heb-
ben o.a. binnen ons bedrijf grote consequenties gehad waar het gaat 
kwalificaties en expertise van onze medewerkers.

18:00 uur
Voordat ik naar huis ga om met het gezin te eten rij ik nog even 
langs kantoor om de laatste stukken op te halen. De planning voor 
de volgende dag is telefonisch doorgenomen en de post ligt klaar 
om meegenomen te worden. Hoewel vaak te kort, is het gezamenlijk 
eten een belangrijk moment van de dag. Doordeweeks staat alles in 
het teken van de zaak en is het goed om, al is het veel te kort, even 
met elkaar te zijn en gezamenlijk te eten.

19:00 uur
Op mijn kantoor aan huis werk ik alle mailverkeer weg, beant-
woord ik de vragen en verwerk ik alle offerte aanvragen. Hoewel de 
avonden hiervoor veelal te kort zijn is gebleken dat het wel een zeer 
effectieve manier is van werken. Geen telefoon, vergaderingen of 
andere interrupties. 

Deze werkdag eindigt tussen 21:30 en 22:00 uur waarna ik na het 
douchen als een blok in slaap val om me weer voor te bereiden 
op de volgende werkdag. Ik streef ernaar om één maal in de week 
aanwezig te zijn bij de Rotary club Thuredrecht waar je vele vrienden 
ontmoet die je in je dagelijkse werk niet zal tegen komen. 

Al met al ben ik trots op de bedrijven waar ik met mijn broer leiding 
aan mag geven en zie ik de investeringen in onze medewerkers als 
een belangrijke speerpunt. De mensen maken het bedrijf en zijn ons 
dagelijkse visitekaartje naar de vele contacten.

Na de lagere school op het Land van Valk lag het voor de hand dat ik 
eveneens naar het Chr. Lyceum zou gaan op het Halmaheiraplein. Im-
mers, mijn oudere broer en zus waren ons voor gegaan en het lag in de 
lijn der verwachting dat dit ook voor ons het beste zou zijn.

Niets minder bleek waar, talen waren een enorm obstakel en er zat 
niets anders op dan na een jaar te vertrekken naar een andere school, 
de Prins Maurits Mavo in Dordrecht. Na deze te hebben afgerond heb 
ik de vervolgstudies gedaan op de MTS in Dordrecht, richting Werktuig-
bouw, HTS in Dordrecht richting Technische Bedrijfskunde en HRO in 
Rotterdam, richting Strategische Bedrijfskunde.   

Stuk voor stuk opleidingen waar ik met veel positieve herinneringen op 
terug kijk en welke een goede basis hebben gevormd voor mijn huidige 
werkzaamheden. 

Na afronding van mijn studie ben ik in mei 1995 begonnen in de 
werkplaats van een agrarisch loonbedrijf waar ik zo’n 4 jaar gewerkt 
heb. Het belangrijkste wat ik daar heb geleerd is te luisteren naar de 
loonwerkers en machinisten. Uiteraard was dit niet altijd even mak-
kelijk. Als jonge schoolverlater met mooie diploma’s op zak leef je in je 
eigen wereldje met de overtuiging dat je het ze wel even gaat vertellen. 
Kortom niet altijd een makkelijke tijd geweest maar, achteraf gezien, 
wel een hele belangrijke periode voor mijn verdere ontwikkeling.

Een van onze klanten was de firma Reehorst uit Dordrecht. Een instal-
latiebedrijf dat zich al twee generaties richt op tank- en bodemsanerin-
gen en het aanleggen van onder- en bovengrondse tankinstallaties voor 
brandstoffen.

De ambities om in de toekomst een eigen bedrijf te starten of over te 
nemen sloten naadloos aan bij de mogelijkheden binnen de firma Ree-
horst. Door gebrek aan opvolging lagen alle mogelijkheden open.
In november 1999 ben ik begonnen bij Reehorst Dordrecht waar ik, na 

een korte inwerkperiode buiten in het veld, al gauw betrokken werd bij 
de projectbegeleiding. 

Nadat eind 2006 de eerste 15% van de aandelen waren aangekocht 
volgde in januari 2008 het restant. Een grote ambitie werd werkelijk-
heid, een enorme stap voor mijn verdere carrière.
 
Door het ontbreken van de noodzakelijke financiële middelen was ik 
volledig aangewezen op de financiering door een bank. Er werd ca. 95% 
vreemd vermogen aangetrokken, iets wat op dit moment ondenkbaar 
is. Al snel werd duidelijk dat Jacob, met zijn Human Resource achter-
grond, een goede compagnon zou zijn.

Het bedrijf bestaat dit jaar 50 jaar en heeft binnen haar werkgebieden 
een hele goede reputatie opgebouwd. De klanten variëren van een 
kleine zelfstandige tot grote multinationals in de food en non-food 
sector. 

Inmiddels zijn we zo’n 6,5 jaar zelfstandig en heeft zich een aantal 
grote ontwikkelingen voorgedaan waarvan een kleine opsomming.

• het bedrijf is verhuisd van twee kleine locaties naar één groot  
pand aan de Bamendaweg in Dordrecht, met ruime kantoor en  
werkplaat faciliteiten;

• werknemers aantal is gegroeid van 10 naar 22 medewerkers, omzet 
is ruim verdubbeld de afgelopen 6,5 jaar ondanks de negatieve 
teneur binnen ons marksegment;

• een nieuw geaccrediteerd inspectiebedrijf, Ingenieursbureau Klink, 
is opgericht waarvan er slechts drie in Nederland zijn.

Floris 
  Klink
Mijn naam is Floris Klink, 43 jaar geleden geboren in  

Dordrecht als één van een tweeling, Jacob Klink, en 

getrouwd met Ellen Dommisse. Wij hebben drie zonen,  

Marijn 17 jaar, Olivier 15 jaar en Stijn 13 jaar.

Een dAG UIT HET LEVEN VAN…
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Tot en met 2014 kunnen werkgevers nog kiezen of ze de werkkosten-
regeling (WKR) toepassen of niet. Erg populair is de WKR niet: slechts 
zo’n 20% van de werkgevers past nu de WKR toe. Vanaf 2015 is er geen 
keuze meer: voor alle werkgevers wordt de WKR verplicht!

Wat houdt de WKR in?

Onder de werkkostenregeling vormt in beginsel alles wat u als werk-
gever aan de werknemer verstrekt belast loon. Allereerst gaat het 
natuurlijk om het salaris maar ook om kostenvergoedingen of loon in 
natura (bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding, een kerstpakket, een 
mobiele telefoon, fiets of treinabonnement). Onder voorwaarden kun-
nen bepaalde vergoedingen en verstrekkingen onbelast plaatsvinden. 
Deze vallen dan in één van de volgende de categorieën:

Alle overige vergoedingen en verstrekkingen zijn in principe belast. 
Onder de WKR wordt alles in deze restcategorie bij elkaar opgeteld. 
Werkgevers mogen tot een bepaald percentage van de totale fiscale 
loonsom (de vrije ruimte) belastingvrij vergoedingen en verstrekkingen 
aan werknemers doen. Alles daarboven is belast. 

Recent heeft de staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt dat 
er méér vergoedingen en verstrekkingen onbelast kunnen plaatsvin-
den (de categorieën gerichte vrijstellingen wordt uitgebreid en de 
categorie voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering 
wordt geïntroduceerd). Keerzijde is dat de vrije ruimte zal dalen van 

1,5% van de fiscale loonsom in 2014 naar 1,2% in 2015. Dit hoeft echter 
geen slecht nieuws te zijn voor u als werkgever: door slim om te gaan 
met de verruimingen in de WKR kan nog steeds een fiscaal voordeel 
worden behaald. Zo wordt het bijvoorbeeld makkelijker om aan uw 
medewerkers belastingvrij een iPad te geven.

Begin tijdig met de voorbereidingen!

Als u nog niet bent overgestapt op de WKR is er nu werk aan de winkel: 
voor sommige werkgevers pakt de WKR financieel gunstig uit, voor an-
dere werkgevers juist niet. Bovendien biedt de WKR nieuwe mogelijk-
heden om uw werknemers fiscaal vriendelijk te belonen: belast loon of 
vakantiedagen kunnen worden omgezet in een onbelaste vergoeding 
of verstrekking (cafetariaregeling). Dit houdt wel in dat alle arbeids-
voorwaarden moeten worden beoordeeld en eventueel aangepast. 
Meestal kunt u als werkgever niet eenzijdig de arbeidsvoorwaarden 
aanpassen. Hiervoor is toestemming van de werknemers nodig.

Als de arbeidsvoorwaarden eenmaal zijn aangepast moeten ook de 
financiële en de salarisadministratie WKR-proof worden gemaakt. Be-
paalde vergoedingen en verstrekkingen zijn belastingvrij terwijl andere 
belast zijn (als u boven de vrije ruimte uitkomt). Het is verstandig de 
administratie zo in te richten dat u direct kunt zien of een bepaalde 
vergoeding of verstrekking onder de WKR belast is of juist niet. Zo kunt 
u gedurende het jaar 2015 al monitoren welke financiële implicaties de 
WKR voor u heeft. 

Het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden en de administratie moet 
plaatsvinden vóór 1 januari 2015. Zo bezien zal de werkkostenrege-
ling u in het najaar vooral werk kosten, maar mogelijk in de toekomst 
financieel voordeel opleveren.

Jan van Neerbos
Verstegen accountants en belastingadviseurs

Fiscale cOLUMN

2015: 
iedereen aan de 
werkkostenregeling!

Fiscale cOLUMN

1) intermediaire kosten; 2) gerichte vrijstellingen;

3) nihilwaarderingen; en 4) voorzieningen die  
  noodzakelijk zijn voor 
  de bedrijfsvoering.

De Hoge Raad heeft in 1993 een arrest gewezen waarin kort gezegd 
wordt geoordeeld dat uit de administratie “met de nodige moeite rede-
lijk inzicht kan worden gekregen in de debiteuren- en crediteurenpo-
sitie terwijl deze posities en de stand van de liquiditeiten een redelijk 
inzicht geven in de vermogenspositie”.

In de rechtspraak na 1993 komt deze overweging geregeld terug. In de 
literatuur is daarom terecht opgemerkt dat de administratieverplichting 
is verworden tot een beperkte toets of snel inzicht kan worden verkre-
gen in de debiteuren- en crediteurenpositie en of deze posities met de 
stand van de liquiditeiten een redelijk inzicht geven in de vermogens-
positie. Gelet op de tekst van de wet schiet deze maatstaf feitelijk 
tekort. Er is immers geen ‘one size fits all-maatstaf’ mogelijk van de 
vraag of het bestuur heeft voldaan aan de administratieverplichting. 
Er moet immers ook worden gekeken naar de aard en omvang van de 
rechtspersoon. Al naar gelang de aard en omvang van de onderneming, 
kan een kerstboom aan administraties en sub-administraties worden 
opgetuigd. 

In het faillissement van Landis heeft de Rechtbank Midden-Nederland 
bij vonnis d.d. 19 juni 2013, JOR 2013/237 een andere insteek geno-
men. De rechtbank komt tot de conclusie dat de administratie van een 
onderneming bestaat uit 1) het administratieproces, bestaande uit het 
geheel van procedures en technieken dat gericht is op het verkrijgen, 
vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie en 2) het product 
van dat administratieproces zoals dat schriftelijk of digitaal is weer-
gegeven. Toegespitst op Landis kwam de rechtbank tot de conclusie 
dat er sprake was van achterstanden in de administratie, gebrekkige 
automatisering, onjuiste en / of onvolledige administratie van de 
voorraden en intercompany-verhoudingen en het ontbreken van inzicht 
in de debiteurenportefeuille. Opvallend is dat automatisering wordt 
aangemerkt als een onderdeel van een administratie. Dit is opmerke-
lijk: automatisering is hulpmiddel en geen doel op zich. 

De rechtbank Noord Nederland heeft bij vonnis d.d. 4 december 2013, 
JOR 2014/64 expliciet afstand genomen van het arrest van de Hoge 

Raad en overweegt dat niet alleen moet worden gekeken naar de 
debiteuren- en crediteurenpositie, maar naar de specifieke omstandig-
heden van het geval. 

Het gaat te ver om nu al te concluderen dat het beoordelingscriterium 
uit 1993 van de Hoge Raad is verlaten. Echter, in zes maanden tijd is 
twee keer afstand genomen van dit arrest. Consequentie van deze 
rechtspraak kan zijn dat er meer aandacht komt voor de administratie 
in zijn totaliteit en met name de aanwezige automatiseringsprocessen. 
Kortom: wordt vervolgd.

Mr. drs. P.A. Visser
Moree Gelderblom Advocaten

Boekhoudverplichting 
Wat houdt dat  
eigenlijk in?

Een ondernemer is verplicht een boekhouding te voeren. 

De wet schrijft echter niet voor hoe die administratie moet 

worden gevoerd, maar enkel dat de boeken, bescheiden 

en gegevensdragers op een zodanige wijze worden be-

waard dat ten allen tijden de rechten en verplichtingen van 

de rechtspersoon kunnen worden gekend. 

JURIDISCHE column
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Workrate
Zoals u wellicht weet maakt W&Z Beveiliging sinds 2 jaar deel uit van 
de Workrate Group. Naast W&Z Beveiliging BV bestaat de Workrate 
Group uit TRAC en Workrate. Workrate en W&Z Beveiliging zijn beide 
beveiligingsbedrijven. Wij gaan daarom dan ook verder onder een 
naam voor onze beveiliging: 

Workrate
In dit kader zijn afgelopen week alle W&Z collega’s geïnformeerd en 
hebben zij nieuwe uniformen ontvangen. Ook onze voertuigen zijn 
aangepast aan onze nieuwe naam en huisstijl. 

De Workrate Group zet met deze naamswijziging weer een stap richting 
de toekomst. Dit samen maakt ons sterker en met onze 
visie “Creating Security Solutions” staan wij altijd voor u klaar. 

Workrate BV
Kamerlingh Onnesweg 31
3316 GK Dordrecht
088 0234 000 (24 uur per dag)
Hboxma@workrate.nl
Contactpersoon: Henk Boxma, Operationeel Directeur

Financieringsfonds 
MKB Drechtsteden: 
vóór en dóór  
ondernemers!
Te veel ijzersterke bedrijfsplannen blijven wegens gebrek aan financi-
ele middelen onuitgevoerd. Het midden- en kleinbedrijf wil investeren, 
maar de bank is niet meer per definitie de instelling waar men voor 
krediet terecht kan. Steeds minder aanvragen worden gehonoreerd. 
Het huidige financieringsklimaat vraagt om initiatieven om tegemoet te 
komen aan de kredietbehoefte binnen het MKB naast de gebruikelijke 
bancaire invulling. Creatieve oplossingen zijn noodzakelijk om de on-
dernemerszin in de Drechtsteden alsook de lokale economie te stimu-
leren en de continuïteit van het midden- en kleinbedrijf te waarborgen. 

Hiertoe is het Financieringsfonds MKB 
Drechtsteden opgericht. Ondernemers 
die op zoek zijn naar financieringsmoge-
lijkheden en vermogende (ex-)entrepre-
neurs die graag andere ondernemers 
helpen op hun weg naar succes, de 
economie willen stimuleren, werkgele-
genheid willen bieden of op zoek zijn 
naar meer rendement op hun vermo-
gen, worden hier bij elkaar gebracht. 
Het financieringsfonds biedt derhalve 
voordelen aan zowel de kredietnemers 
als aan participanten. 

Voor participanten c.q. deelnemers levert deelname in het fonds meer 
rendement op dan wanneer zij hun geld vastzetten op een spaarreke-
ning. Bovendien vinden zij het vaak leuk om andere ondernemers bij te 
staan met het verwezenlijken van hun doelen. Middels het betrekken 
van de participanten in begeleidings- en coachingstrajecten kunnen 
zij hieraan hun steentje bijdragen. Daarnaast kunnen participanten 
hun invloed uitoefenen door middel van deelname aan de kredietcom-
missie en het fondsbestuur. Kredietnemers worden voorzien in hun 
financieringsbehoefte en kunnen hun doelstellingen bewerkstellingen. 
Daarnaast kunnen kredietnemers gebruik maken van de kennis en kun-
de van de participanten in het fonds. Hierdoor kan efficiencyvoordeel 
worden behaald, waardoor op termijn ook geld kan worden bespaard 
c.q. geld kan worden verdiend!

Initiatiefnemers Ten Raede Groep uit Dordrecht en Kodde & Van Oosten 
B.V. uit Ridderkerk zijn zeer tevreden over hoe het plan is opgepakt in 
de regio en zijn trots te kunnen melden dat het fonds officieel van start 
is gegaan! Door ingelegde gelden van vermogende (ex-)ondernemers 
heeft het financieringsfonds voldoende startkapitaal om ondernemers 
uit de regio te ondersteunen. 

Meer informatie over het Financieringsfonds MKB Drechtsteden is te 
vinden op de website www.ffmkb.nl.  Belangstellenden, zowel mogelij-
ke participanten als leningnemers, worden van harte uitgenodigd zich 
via de website aan te melden en/of telefonisch informatie in te winnen. 

Financieringsfonds MKB Drechtsteden
Laan der Verenigde Naties 60
3314 DA  Dordrecht
Telefoonnummer: 078-6142200
Website: www.ffmkb.nl

De werkwijze van COOKS heeft maar één doel 
voor ogen: het ondersteunen van klanten om 
hen het best mogelijke commerciële resultaat 
te laten behalen. Maar hoe bereik je dat resul-
taat? We praten met Anita Verdonk en Martin 
Kok, eigenaren van COOKS Incorporated, over 
CrossOver Communicatie en meer. 

“Binnen bedrijven zijn marketing- en salesaf-
delingen de eerst verantwoordelijken voor het 
behalen van een goed commercieel resul-
taat”, trapt Martin af. “Het is nog niet zo lang 
geleden dat de rolverdeling tussen marketing 
en sales, zeker bij B2C bedrijven, helder was: 
marketing plaveide de weg voor launches en 
relaunches met stevige mediacampagnes. 
Sales onderhandelde met retail over de con-
dities waaronder zij deze producten mochten 
verkopen. Deze tijd lijkt voorbij. Uit onderzoek 
blijkt, dat salesmensen steeds vaker ervaren 
dat de traditionele marketinginspanningen al-
leen niet meer voldoende zijn om hun klanten, 
de retailers, te overtuigen de producten ook 

op te nemen in hun assortiment.”

Waarom zijn marketinginspanningen 
alleen niet meer voldoende?
Anita: “Allereerst komt dat natuurlijk door het 
almaar toenemende aantal producten, dat de 
retailer zou moeten opnemen in zijn assor-
timent. En hoewel het een dooddoener van 
jewelste is, is het schap nu eenmaal niet van 
elastiek. Dat betekent dat meer dan ooit moet 
worden nagedacht waarom de retailer jouw 
producten zou moeten opnemen. De pro-
positie moet niet alleen voor de consument 
relevant zijn, maar ook voor de retailer.”

Geldt dit ook voor B2B bedrijven?
Martin vervolgt: “Bij B2B bedrijven is de 
verhouding tussen marketing en sales anders, 
omdat zij beide veelal dezelfde doelgroep 
hebben, namelijk eindbeslissers en beïnvloe-
ders. Aan de andere kant zijn de producten 
en diensten die worden aangeboden vaak ge-
compliceerder en neemt de concurrentie van 

vergelijkbare producten en diensten alleen 
maar toe. Dat betekent dat ook B2B bedrijven 
beter dan ooit moeten nadenken hoe zij hun 
propositie onderscheidend en relevant kun-
nen maken voor hun klant. Doen ze dat niet, 
dan wordt het prijs het enige wapen. “

Relevantie bieden is dus de sleutel tot 
commercieel succes?
“Dat klopt”, beaamt Anita, “maar blijkbaar 
klinkt dat toch simpeler dan het vaak is. Want 
proposities voor één bedrijf of merk richting 
verschillende doelgroepen moeten, voor 
het beste commerciële resultaat, wel goed 
op elkaar aansluiten. Om een voorbeeld te 
noemen: de propositie van Spa Reine is ‘zui-
verheid die voor je zorgt’. Maar wat betekent 
deze propositie voor de retailer of de kroegei-
genaar? Hoe kun je het relevant maken voor 
hem? Als je zo denkt, gaat de ene propositie 
de andere versterken. Dit is vaak het terrein 
waarin COOKS om de hoek komt kijken.”

Bruisend het 
verschil maken
Zoek in Google op ‘optimaliseren samenwerking marketing en sales’ en de onderzoeken 
en theorieën vliegen je om de oren. Helaas blijken theorieën niet altijd te werken in de 
praktijk. Al een aantal jaren terug heeft COOKS stappen gezet om, op het gebied van 
commerciële communicatie, een even effectieve als praktische invulling te geven aan de 
samenwerking tussen marketing en sales. Wij noemen het CrossOver communicatie.

NIEUWS VAN DE LEDEN

Dit jaar bestaat EGM 
architecten 40 jaar!
Wie jarig is trakteert en nodigt daarbij vrienden, buren en rela-
ties uit. En wie jubileert doet net iets meer. Dan is een cadeau 
op zijn plaats dat de bestendigheid onderstreept. En in dit 
geval de verbinding van EGM met de stad Dordrecht. 

Ter ere van ons 40 jarig jubileum heeft burgemeester Arno 
Brok  op de kade van de Oude Maas, vlakbij het EGM kantoor 
het kunstwerk ‘El Futuro’ van de Spaanse kunstenaar Antonio 
Marì onthult.
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Letselschade.com is gespecialiseerd in letselschade en is één van de 
grootste onafhankelijke letselschadebureau ’s in Nederland. Wij wer-
ken uitsluitend voor slachtoffers of hun nabestaanden. We begeleiden 
elke cliënt van de aansprakelijkstelling tot de definitieve regeling van 
de schade. Medisch advies, arbeidsdeskundige begeleiding, schadebe-
rekeningen en onderhandelingen horen daar uiteraard bij. We hebben 
mediators in dienst voor het geval de onderhandelingen niet zo lekker 
lopen. Werkgevers helpen we ook: loonschaderegres. Wij verhalen voor 
werkgevers het netto doorbetaalde loon van een werknemer die ar-
beidsongeschikt is geworden. Administratiekosten en kosten voor het 
aanpassen van een werkplek horen daarbij. Veel werkgevers zijn zich 
niet bewust van hun eigen schade als een werknemer bij een ongeval is 
betrokken. “VERGETEN GELD” noemen we dat.

Letselschade.com  helpt u als werkgever graag om dat vergeten geld bij 
de aansprakelijke partij terug te halen. In een vrijblijvend  gesprek met 
één van onze experts informeren wij u graag over de mogelijkheden.

Letselschade.com
contactpersoon: 
Stefan van der Leun, accountmanager
E   svanderleun@letselschade.com
T    078 644 34 40
M  06 289 49 195

Letselschade.com
Nieuwe Leden

Nouwen Makelaardij
Nouwen Makelaardij 
Nouwen Makelaardij is een middelgroot NVM kantoor, gevestigd in de 
gemoedelijke wijk Dubbeldam te Dordrecht. Wij verzorgen aankopen, 
verkopen en taxeren van woningen (NWWI) èn bedrijfsmatig vastgoed 
(TMI). Wij werken met 2 gecertificeerde NVM makelaars en 2 adminis-
tratieve krachten op kantoor. Hierdoor zijn de lijnen kort en waarbor-
gen we het persoonlijke contact.

Visie 
Kwaliteit, persoonlijke aandacht en een eerlijk advies. NOUWEN 
Makelaardij staat er al ruim 25 jaar om bekend. Bij ons staat uw belang 
voorop. Of wij uw huis nu verkopen, taxeren of als aankoopmakelaar 
voor u optreden.

Realistisch advies vinden we belangrijk. U heeft er niets aan als we u 
gouden bergen beloven. Wel beloven we u vakkundige makelaars, die u 
helpen prettig te wonen. Ongeacht uw budget en wensen.  
Neem vrijblijvend contant met ons op voor een kennismakingsgesprek.
 
 
Contactpersoon:  
Jelmer Balm
T 078 6141800
E j.balm@nouwen.nl
W www.nouwen.nl

Nieuws van de leden

Duo-tentoonstelling 
De uitreiking van het Predicaat Koninklijk vond plaats bij de opening 
van de tentoonstelling van IHC Merwede in het Nationaal Baggermu-
seum te Sliedrecht die, tezamen met een expositie over de onderne-
ming in het Maritiem Museum Rotterdam, tot en met 23 november 
2014 is te zien.

In het Nationaal Baggermuseum zal de tentoonstelling, met de titel 
‘IHC Merwede: werven met een reputatie’, zich met name richten op 
de werven, hun producten en mensen.
De expositie in het Maritiem Museum Rotterdam zal, onder de 
naam ‘Hollandse maritieme hightech’, gericht zijn op de innovatieve 
bijdrage die IHC Merwede reeds decennialang levert aan het welzijn 
van mens en maatschappij. Dit wordt tot uitdrukking gebracht mid-
dels de invloed van de onderneming op de belangrijkste maatschap-
pelijke ontwikkelingen, te weten de bevolkingsgroei, toenemende 
wereldhandel, het stijgende energieverbruik en de groeiende vraag 
naar mineralen.

Bedrijfsprofiel Koninklijke IHC
Koninklijke IHC (IHC)  richt zich op de voortdurende ontwikkeling 
van haar ontwerp- en bouwactiviteiten voor de gespecialiseerde 
maritieme sector. 
Met haar decennialange ervaring is IHC wereldmarktleider als leve-
rancier van efficiënte schepen en equipment voor bagger- en natte 
mijnbouwactiviteiten.
De onderneming wordt tevens erkend als een betrouwbare leveran-
cier van innovatieve schepen en materieel voor de offshore markt. 

Dankzij voortdurende investeringen in R&D blijft technologische 
innovatie voor de onderneming de solide basis vormen. Op deze 
manier draagt IHC tevens bij aan een duurzaam milieu.

IHC Merwede 
wordt  
Koninklijke 
IHC

Zijne Majesteit de Koning heeft besloten het recht tot het 

voeren van het Predicaat Koninklijk aan IHC Merwede 

toe te kennen. Dit bijzondere predicaat is op 20 juni in 

Sliedrecht uitgereikt door de burgemeester van Slie-

drecht, de heer A.P.J. (Bram) van Hemmen. Het bedrijf 

heeft besloten haar naam, IHC Merwede, te wijzigen in 

Koninklijke IHC en zal de Koninklijke Kroon tevens in 

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

bedrijf? Of wilt u contact met de gemeente? 

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

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

Wij ontmoeten u graag, Gerard Keuzenkamp en Jolanda Poort

Gerard Keuzenkamp  

Gemeente Zwijndrecht
  

G.Keuzenkamp@zwijndrecht.nl 

Tel 078-770 3578 Mob 06-18301312  

 

www.zwijndrecht.nl  

 

Jolanda Poort

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

J.Poort@h-i-ambacht.nl

Tel 078-770 2625  Mob 06-43265586

www.h-i-ambacht.nl  

www.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. 

Wij steken graag de handen
uit de mouwen voor de Dordtse Kil!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leo Takken

Sonya Rahmani

Wilco van Etten

Vincent Lambert

Yvette van Polen

Niels Wepster 

Adriaan Elenbaas
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www.tenholternoordam.nl 

/ Eén naam 
/ twee steden 
/ 35 advocaten 
	  

TEN HOLTER NOORDAM IS  
EEN SAMENWERKINGSVERBAND  

VAN TEN HOLTER ADVOCATEN 
EN NOORDAM ADVOCATEN 

MET VESTIGINGEN IN  
DORDRECHT EN ROTTERDAM 

 Portefeuille
   Dagelijks bestuur

Externe communicatie Teun Muller  

   Barbara Keuzenkamp  

Interne communicatie  Barbara Keuzenkamp

     

Financiën   Jacob Klink   

   Teun Muller / Barbara Keuzenkamp 

     

   

Arbeidsmarkt en Scholing Arie van den Herik

   André Boer  

Economie en Innovatie Bert de Winter

   Wico van Helden  

Bereikbaarheid en RO Gert Jongeneel

   Jacob Klink   

Netwerken en Ledenwerving Nog in te vullen  

Hans Gerritsen
hgerritsen@werkgeversdrechtsteden.nl

Teun Muller, voorzitter
tmuller@werkgeversdrechtsteden.nl

André Boer, bestuurslid
aboer@werkgeversdrechtsteden.nlaboer@

Gert Jongeneel, bestuurslid
gjongeneel@werkgeversdrechtsteden.nlgjongen

Barbara Keuzenkamp, secretaris
bkeuzenkamp@werkgeversdrechtsteden.nl  

erritsen
teden.nl

echtsteden.nl

aris
tsteden.nl  

Arie van den Herik, bestuurslid
avandenherik@werkgeversdrechtsteden.nl

den.nl

lid
htsteden.nl

Wico van Helden, bestuurslid
wvanhelden@werkgeversdrechtsteden.nl 

den.nl

lid

n.nl 

Bert de Winter, bestuurslid
bdewinter@werkgeversdrechtsteden.nl 

Jacob Klink, Penningmeester (interim)
jklink@werkgeversdrechtsteden.nl 
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COOKS werkt ondermeer voor Faber Vlaggen, Depa, Royal Foods, Stedin, 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. De werkwijze van COOKS heeft 

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

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


