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Voorwoord

EEN LESJE LEREN
Het is in de geschiedenis niet vaak voorgekomen dat er in
zo’n korte tijd en op zo’n enorme schaal noodgedwongen
veranderingen zijn doorgevoerd. En er ontstaan bijzondere
situaties: hele groepen mensen werken thuis, we rollen van
het ene video-overleg naar het andere, files zijn verdwenen,
de lucht is schoner en we eten weer bijna elke avond thuis.

WICO VAN HELDEN
Vice-voorzitter WD

Het is geen vrije keus en uit nood geboren. Maar toch. Het

Dat kan met heel veel thema’s en dossiers. Neem bijvoor-

is bijzonder om te zien hoe zaken waar we met elkaar al

beeld de A15 fileproblematiek. We praten daar al jaren

lang over praten nu ineens prioriteit krijgen en gereali-

over met elkaar en er gaan nog jaren van praten komen.

seerd worden. Natuurlijk is thuiswerken niet altijd ideaal

Met respect voor procedures, belangen en praktische

en zeker niet voor iedereen (altijd) mogelijk. Maar we le-

mogelijkheden moet het toch mogelijk zijn om met elkaar

ren wel ineens dat er zaken zijn die wel via thuiswerken

op korte termijn verbeteringen in de doorstroom te be-

gedaan kunnen worden. Het is even wennen, het voelt

reiken?

onwennig, maar het gebeurt…
Laten we waar uitvoerbaar de mogelijkheden van thuisSommige grenzen worden daarbij letterlijk strenger:

werken blijven benutten in de toekomst. Laten we daad-

landsgrenzen gaan dicht, recreatieterreinen worden

krachtig de infrastructurele aanpassingen die op kor-

afgesloten. Andere grenzen worden juist even min-

te termijn realiseerbaar zijn - zoals het realiseren van

der belangrijk. Bedrijven worden creatiever, de horeca

een strook voor vrachtwagens richting Gorinchem - ook

probeert met aanpassingen weer open te zijn voor bezoe-

daadwerkelijk doorvoeren.

kers. Manieren van werken worden in overleg aangepast.
Gezondheid en veiligheid staan voorop en ondertussen

Daarmee voorkomen we onnodige vertragingen als we

verschuift er veel.

ergens in de komende tijd weer aan de opbouwfase van
de economische activiteiten kunnen beginnen.

Daar zitten ook positieve kanten aan. We krijgen op die
manier eigenlijk allemaal een lesje. Dingen kunnen dus

Dat is geen lesje maar een les. Laten we nooit meer

wel anders. Dingen kunnen dus wel daadkrachtig. Je

onderschatten wat er met daadkracht en samen optrek-

kunt dus echt dingen samen realiseren. En daar moet je

ken te bereiken is! CIRCLE

zelf ook wat voor doen.
De economie krijgt wereldwijd een enorme dreun. Laten we wat we nu zien niet vergeten en die daadkracht
doorzetten in de toekomst. Op een respectvolle manier
zaken met elkaar realiseren. Minder vertragen, minder
in problemen denken en meer in oplossingen. Meer
samen doen.

“Je kunt dus echt dingen samen
realiseren. En daar moet je zelf
ook wat voor doen”.
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Bestuur

DE VOORZITTERS OVER DE
CORONACRISIS
De ontwikkelingen en het gevecht tegen het coronavirus heeft ons allemaal
weer duidelijk gemaakt wat voor enorme daadkracht we kunnen realiseren met
saamhorigheid en resultaatgericht samen optrekken. De gezondheid van alle
Nederlanders staat boven alles en de maatregelen die getroffen worden door
het kabinet zijn hard nodig. Het raakt iedereen en heeft door de urgentie een
groot aantal gerelateerde zaken minder belangrijk gemaakt: het resultaat telt.

Met het COVID 19 virus dat over de wereld woedt, is er

De inventiviteit zal ook na de corona-periode een ge-

een nieuwe werkelijkheid ontstaan. De vele mensen die

dragsverandering tot gevolg hebben. Werkgevers

overleden zijn aan dit virus en de veelal onmogelijkheid

Drechtsteden zal zich inzetten voor oplossingen die ook

om op gepaste wijze afscheid te nemen van onze dierba-

na deze crisis nodig zijn. We willen de lessen van daad-

ren is de realiteit.

krachtig optreden en de het-kan-wel, we-lossen-het-samen-op aanpak niet eenmalig laten zijn en ze waar mo-

Onze oneindige consumptiemaatschappij is tot stoppen

gelijk ook toepassen op andere dossiers.

gebracht en heel veel ondernemers leven in een onzekere situatie. Uit de media blijkt dat er een sterk dalende

We ervaren nu heel concreet wat dichte grenzen doen

trend is van het consumentenvertrouwen. En onder-

voor de economie en de enorme impact van slechte of

nemend Nederland ervaart een verslechterend econo-

beperkte bereikbaarheid. Ook zien we dat er nauwelijks

misch klimaat. Veel ondernemers hebben (noodgedwon-

files op de Nederlandse wegen staan als wordt opge-

Werkgevers Drechtsteden

gen) ervaren dat een deel van de werkzaamheden ook

roepen thuis te werken. Alle logistieke bewegingen, die

staat voor verbinden,

op afstand uitgevoerd kan worden.

direct het hart van onze economie vormen, kunnen nu

versterken en vernieuwen.

goed doorgang vinden en hebben hier baat bij.
De huidige situatie biedt kansen en is naast alle zorgen
ook een innovatieversneller.
De samenleving moet economisch verder. Wij moeten
samen met werkgevers het digitaal vergaderen, thuiswerken en alle andere inventieve oplossingen die bijdragen aan de continuïteit van ons bedrijfsleven, actief gaan
integreren in de innovatietafels. Wij gaan ervoor! CIRCLE
Jacob Klink & Wico van Helden
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Nieuws van de leden

OP 1 APRIL 2020 BESTONDEN WIJ PRECIES 25 JAAR!

INTERNORM RVS 25 JAAR

Een aantal weken voorafgaand aan dit jubileum hebben wij een leuke video opgenomen.
Want ondanks dat we het nog niet hebben kunnen vieren, zijn wij enorm trots op deze
mijlpaal! Op de dag zelf zijn we ontzettend verrast met bloemen, ballonnen en kaarten.

Al 25 jaar lang wordt Internorm RVS geleid door
Winanda Spruijt en Sonja Nugteren. Deze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat wij voor iedere klant op zoek gaan
naar de beste oplossing.
Wij zijn gespecialiseerd in roestvaststaal sanitair en
hebben een zeer uitgebreid assortiment. Van spoelbakken, wastroggen, wastafels en aanrechten tot toiletten,
urinoirs, douchebakken, drinkfonteinen en zelfs complete rvs-keukens! Wij geven graag advies over onze standaardproducten en de mogelijkheden in maatwerk. Bel
ons voor een offerte of kom eens gezellig langs in onze
showroom in Alblasserdam! CIRCLE
www.internorm.nl

Nieuws uit de Drechtsteden

DIGITAAL WERKEN TOOLBOX
In deze onrustige tijden van de coronacrisis wordt er een beroep gedaan op onze
creativiteit en flexibiliteit. Je zou dit het grootste thuiswerkexperiment ooit kunnen noemen!

De laatste jaren werken medewerkers al steeds meer en

Meer informatie is te vinden op:

vaker vanuit huis, maar dat is nog nooit op deze schaal

www.sliedrecht.nl/Ondernemen/

gebeurd. Deze ontwikkeling biedt daarom ook kansen

Nieuws_voor_ondernemers/

voor bedrijven, om met de ervaringen die momenteel

Nieuwsarchief/2020/Digitaal_

worden opgedaan, in de toekomst (kosten)efficiënter en

werken_toolbox_in_tijden_van_

effectiever met hun arbeidspotentieel om te gaan.

de_Coronacrisis

Om in deze periode thuiswerken effectief toe te passen,
heeft Samen Bereikbaar de “Digitaal werken” toolbox ontwikkeld. De toolbox, wordt aan de hand van de ontwikkelingen aangepast en aangevuld. CIRCLE
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Nieuwe leden

BEWUST | CREATIEF |
FLEXIBEL | EIGENWIJS
Ons motto is: nooit inleveren op kwaliteit en service. Vers, puur eten wint het bij ons
altijd van kunstmatige aroma’s. Wij kunnen dit beloven, omdat onze - veelal regionale
- leveranciers ervoor zorgen dat wij dagelijks bevoorraad worden. Dus zelfs als u op
zaterdag een spoedbestelling plaatst, leveren wij de allerbeste kwaliteit.
Wij zien ondernemen als meer dan ‘enkel’ producten en dien-

Daarnaast bezorgen wij met auto’s die worden gekoeld met

sten verlenen. Op onze eigen, bescheiden manier dragen wij

zonne-energie en werken wij overal waar mogelijk energie-

een steentje bij aan een betere wereld en maatschappij. Dat

zuinig, milieuvriendelijk en ecologisch. Alle beetjes helpen

begint bij onze producten, die van de allerhoogste kwaliteit

tenslotte. CIRCLE

zijn. Maar wij zijn ook duurzaam in onze manier van werken.
Jasmijn Plettenburg
DUURZAAM EN ENERGIEBEWUST

Mede-eigenaar De Ruiter Catering

Overal in ons pand waar niet wordt gewerkt, is het licht
uit. In de keuken staan kachels en apparaten alleen aan
wanneer dat éçht nodig is en ook de afvalverwerking gebeurt duurzaam door alles zoveel mogelijk te scheiden.

INBISCO MANAGEMENT SYSTEMS
Wij zijn INBISCO Management Systems. Wij

continu verbeteringsproces binnen de organi-

leveren QHSE Management Systemen van de

satie.

hoogste kwaliteit, compleet gericht op kwaliteit, proces- en risicomanagement en het beha-

Zo besparen organisaties tijd, kosten en risi-

len van ISO en VCA certificeringen.

co’s, voldoen ze aan alle regels en standaarden
en komt er meer ruimte vrij om te innoveren.

Met onze SaaS Management software krijgt
elke organisatie op een efficiënte en zeer ge-

Samen met onze klanten en onze bewezen

bruiksvriendelijke manier compleet grip op

expertise en jarenlange ervaring gaan wij een

alle bedrijfsprocessen en gedetailleerd inzicht

nieuwe fase aan binnen hun bedrijf; een fase

in alle voortvloeiende taken, bevoegdheden en

van innovatie, transparantie, structuur en dui-

verantwoordelijkheden van de medewerkers.

delijkheid. CIRCLE

Daarnaast kunnen alle afwijkingen en risico’s

Geïnteresseerd? Lees meer op onze website:

binnen processen gelijk geregistreerd worden

www.inbisco.nl

en kan men door het toepassen van risicoanalyses, verbeteringanalyses en data rapporta-

Koos Leeuwenstein

ges, zich 100% richten op het creëren van een

Managing Director
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IN MEMORIAM ANTON REPPEL
1946-2020
De regio heeft een zeer waardevol mens verloren. Er zal
met heel veel respect aan hem worden gememoreerd.

Na een langdurige slopende ziekte is op 19 april 2020

door de toenmalige voorzitter van de Drechtsteden, de

Anton Reppel overleden. Anton was van 1993 met zijn

heer A. Brok is uitgereikt.

bedrijf Reppel Bouwspecialiteiten lid van Werkgevers
Drechtsteden. Vanaf het begin viel hij ons op door zijn

De afgelopen jaren vervulde Anton de functie van pen-

grote mate van betrokkenheid bij maatschappelijke

ningmeester voor de Stichting Drechtsteden Onder-

vraagstukken, zijn deskundigheid en gedrevenheid. Na

neemt. CIRCLE

een paar jaar werd hij in 2000 gevraagd als voorzitter van
de Commissie Voorlichting en Communicatie en later trad
hij toe tot het bestuur van de WD als vice voorzitter.
Als bestuurslid van de WD voelde Anton Reppel zich altijd
bovenmatig betrokken bij de belangen van de bedrijven
op de bedrijventerreinen. De infrastructuur, veiligheid,
bereikbaarheid en milieu en de geluidsproblematiek zijn
onderwerpen die zeer nadrukkelijk zijn aandacht hadden
en waarop hij zeer deskundig was. Hij had daarbij oog
voor zowel het individuele bedrijf als de collectiviteit en
rustte niet tot er een bevredigende (tussen) oplossing
voor een bedrijf gevonden was. Hij onderscheidde zich in
zijn aanpak van anderen door zijn zeer grote dossierkennis, zijn doorzettingsvermogen en zijn niet aflatende creativiteit om anderen tot gewijzigde inzichten te brengen.
Aangezien de WD door de SER gerechtigd was een bestuurslid af te vaardigen in het AB van de Kamer van
Koophandel is hij in 2002 benoemd tot lid van het AB van
de Kamer en tot lid van de Kring Drechtstreek. Zijn manier van optreden dwong bij anderen veel respect af door
zijn scherpe analyses, inzet en zeer correcte diplomatieke wijze van optreden. Kenmerkend was de verbindende
rol die hij vervulde tussen het bedrijfsleven en de diverse
(overheids)organisaties.
Voor zijn grote verdienste heeft de WD een koninklijke
onderscheiding aangevraagd die hem in november 2011
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Interview

INTERVIEW CAREN FRENTZ,
DIRECTEUR VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID

“IK WERD DIRECT AANGESPROKEN
OP MIJN ROL ALS CRISISMANAGER”
Ze trad 1 maart 2020 aan als algemeen directeur van de Veiligheidsregio
Zuid-Holland Zuid. Tijd om rustig ingewerkt te worden en haar collega’s
langzaamaan te leren kennen was er niet. Door de opmars van het
coronavirus moest ze gelijk alle zeilen bijzetten. Caren Frentz vertelt
haar bijzondere verhaal.

Frentz: “Het begon op 1 maart met een telefoontje van een

Daarin was het belangrijk om af en toe uit te zoomen om

collega dat in het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem een

vervolgens meer focus aan te brengen. Stil te staan en

patiënt was opgenomen met het coronavirus. Binnen twee

het geheel in een groter perspectief te zien. We hebben

weken zaten we volop in de crisis. Best een aparte ma-

vervolgens een evaluatiemethodiek toegepast om ons ei-

nier om te beginnen.” Een understatement dat tekenend

gen handelen te beschouwen en verbeteren gedurende

is voor dit gesprek. Het geeft weer dat Frentz zich niet

de crisis.” Volgens Frentz is dat vooral terug te zien in de

zomaar uit het veld laat slaan en vol positivisme aan de

communicatie. “Ons belangrijkste instrument is commu-

slag is gegaan. Toch voelden de eerste drie maanden alsof

nicatie. Dat blijkt vooral in tijde van crisis lastig te zijn.

ze al een jaar werkzaam was als directeur van de Veilig-

Helemaal als het gaat om een mondiale crisis waarin 25

heidsregio Zuid-Holland Zuid. Zo intensief was de eerste

veiligheidsregio’s opereren. We hebben de koppeling met

periode. Echter met haar ervaring bij de Veiligheidsregio

elkaar en met het Rijk gezocht en gekeken hoe we dat het

Haaglanden, werkzaam in de rode kolom (brandweer) en

beste konden duiden. Wij Nederlanders zijn gewend om

later in de witte sector (geneeskunde), weet ze goed haar

in grote vrijheid te leven en opeens werden we in veel

‘mannetje’ te staan. Frentz: “Hoe vervelend deze crisis is

beperkt. Hoe breng je dan op een duidelijke manier infor-

voor iedereen, er was geen betere manier om ingewerkt

matie over, informatie die vooral te begrijpen is voor de

te worden. Ik leerde de mensen zeer snel op een positie-

wetenschappers en medici. Dat is lastig. Juist daarom is

ve wijze kennen. Het is ons gelukt om in zeer korte tijd

goede communicatie van essentieel belang.”

verschillende prestaties neer te zetten. Vooral de eerste
maanden werden wij aangesproken op ons bestaans-

KEUZES OP COLLECTIEF NIVEAU

recht, het doet mensen goed als ze van toegevoegde

Als het om ondernemers gaat, begrijpt Frentz heel goed

waarde kunnen zijn.”

dat zij enorm veel last hebben van de maatregelen die
opgelegd zijn. “We moeten moeilijke beslissingen nemen,

“Ik heb een stevig vorm van solidariteit
gevoeld, met elkaar hebben we
verantwoordelijkheid genomen.”

waar ondernemers in hun bestaansrecht worden aangetast. In het begin van de crisis was er volop begrip en weinig weerstand. Mensen zagen beelden uit Italië, hoorden
de noodkreten uit Brabant en vernamen over het financieel pakket van de overheid. Deze fase vind ik lastiger.
Het virus is nog steeds aanwezig en de crisis is nog niet
beslecht, maar dat is wel het gevoel dat mensen krijgen.
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COMMUNICATIE VAN ESSENTIEEL BELANG

Gelukkig overlijden er minder mensen en worden er min-

We zijn benieuwd naar haar positie tijdens deze crisis. “Ik

der mensen op de IC opgenomen. Dat betekent echter

werd direct aangesproken op mijn rol als crisismanager.

niet dat alles tegelijkertijd open kan. Die keuzes maken

Kijk voor het laatste
nieuws over het coronavirus
in de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid op de speciaal
ingerichte nieuwspagina
www.zhzveilig.nl

CAREN FRENTZ
is ontzettend moeilijk. Op individueel niveau is het altijd te

TROTS

beargumenteren om het anders aan te pakken, terwijl wij

We vragen Frentz hoe volgens haar de komende tijd eruit

op collectief niveau keuzes maken. Zolang er geen vaccin

komt te zien. Ze antwoordt: “We weten op dit moment nog

is, zullen we op een andere manier dan we gewend waren

onvoldoende van het virus en dat maakt het lastig om ver

moeten samenleven en ondernemen.”

vooruit te kijken en beslissingen te nemen. We hebben differentiatie en een stappenplan nodig om de infectieziekte

OPROEP AAN ONDERNEMERS

af te vlakken. Per 1 juni zijn de terrassen en horeca open-

Ondanks de coronacrisis merkt Frentz dat veel onderne-

gegaan, per 1 juli zijn recreatie en toerisme aan de beurt

mers niet zomaar bij de pakken neerzitten “Ik heb al heel

en tot slot de sportevenementen en de evenementenbran-

wat prachtige creatieve dingen zien ontstaan. Onderne-

che. Die laatste is nog ver weg. Alles zal pas weer normaal

mers die hun businessmodel aanpassen om zo toch nog

zijn als er een vaccin is gevonden.” Hoe onaangenaam de

te kunnen ondernemen.” Ze wil een oproep doen aan de

situatie ook is voor menigeen zijn er volgens Frentz ook

ondernemers in de regio. “In het begin moesten we echt

zaken om trots op te zijn. Ter afsluiting zegt ze: “Ik ben

hiërarchische besluiten nemen en noodverordeningen

heel trots op de mensen met wie ik heb samengewerkt.

vaststellen. Nu komt de uitdaging waarin we met elkaar

Trots op het geduld en de openheid van de collega’s van

de anderhalve meter economie verder vorm moeten ge-

de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid die in een korte tijd

ven. We kijken samen naar de mogelijkheden en willen

hun nieuwe directeur moesten leren kennen. Trots op

ondernemers zoveel mogelijk faciliteren en voorzien van

onze regionale en landelijke samenwerking die nodig was

informatie.” Ze nodigt ondernemers uit om mee te denken

en is om het virus te beslechten. Ik heb een stevig vorm

en om op het platform zhzveilig.nl te kijken. Op de website

van solidariteit gevoeld, met elkaar hebben we verant-

staan naast nieuwsberichten onder andere protocollen,

woordelijkheid genomen.” CIRCLE

publicaties en branche gerelateerde verwijzingen die ondernemers kunnen helpen.
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Goodman is naast ontwikkelaar
langetermijninvesteerder en
beheerder van logistiek
vastgoed. In Nederland heeft
de groep op dit moment 16
logistieke sites in beheer.
www.goodman.com

Nieuws uit de Drechtsteden

GOODMAN KIEST VOOR
ALBLASSERDAM
De Australische vastgoedontwikkelaar Goodman gaat deze zomer
van start met de bouw van een 66.000 m² groot distributiecentrum
vlak naast de BCTN containerterminal in Alblasserdam. Dit
snelgroeiend containertransferium staat in directe verbinding met
de Haven van Rotterdam.

Het distributiecentrum opent in de zomer van

ALBLASSERDAM

2021. Het complex is flexibel ingedeeld waardoor

De gemeente Alblasserdam juicht de komst van

klanten zich kunnen huisvesten op oppervlaktes

Goodman toe. Wethouder Peter Verheij (econo-

tussen de 9.000 en 66.000 m².

mie) geeft aan dat het een boost geeft aan de
werkgelegenheid voor de hele regio. Het gaat

BROWNFIELDONTWIKKELING

om circa 250 laagdrempelige banen in de logis-

Het nieuwe distributiecentrum komt op een

tiek en assemblage. Daarnaast is de verbinding

brownfieldlocatie: een bestaand bedrijventerrein

met de containerterminal van grote waarde voor

dat wordt herontwikkeld en een nieuwe bestem-

de versterking van het economisch en logistieke

ming krijgt. Brownfieldontwikkelingen mogen

klimaat.

dan wel ingewikkelder, langduriger en duurder

12 | slagkracht

zijn dan greenfieldontwikkeling, de investeringen

DUURZAAMHEID

wegen volgens de vastgoedgroep op tegen het

Samen met partners – van transportfirma’s tot

eindresultaat. Er wordt hiermee namelijk waarde

e-commercebedrijven – streeft Goodman naar

gecreëerd voor de lange termijn. Daarnaast zijn

een groenere en duurzame logistieke sector. Het

deze locaties logistiek gezien meestal de beste

is niet voor niks dat het nieuwe distributiecen-

locaties.

trum komt te liggen naast de BCTN containerter-

Nieuws uit de Drechtsteden

minal aan de rivier de Noord. Transport over water biedt immers
een duurzaam alternatief op de steeds toenemende verkeerscongestie en CO2-uitstoot. De directe verbinding tussen het distributiecentrum en de containerterminal maakt een toekomstige intensieve
samenwerking tussen beide partijen mogelijk.
Daarnaast is het nieuwe distributiecentrum BREEAM-gecertificeerd,
uitgerust met slimmemeterplatformen, elektrische laadpalen en
zonnepanelen op het dak. Bovendien ontwikkelt Goodman concepten voor gasloze panden en met AI en big data wordt het energieverbruik gemonitord om klanten te adviseren hoe energie en kosten
te besparen.
DRECHTSTEDEN
De Drechtsteden vormen het derde maritieme knooppunt van
Nederland. Omdat Goodman vastgoed wil blijven aanbieden met
multimodaal goederenvervoer, blijft deze regio ook op de radar
voor toekomstige ontwikkelingen. Bij elke brownfieldontwikkeling
gaat Goodman proactief in gesprek met de gemeente en Deal om
samen tot een optimaal ontwerp te komen dat voldoet aan de behoeften van klanten met respect voor de omwonenden. Deal, het
economische acquisitie loket binnen de Drechtsteden, heeft een belangrijke rol gespeeld in de beginfase van het traject in de oriëntatie
en verbinding.
Voor de invulling van de vacatures is de gemeente Alblasserdam
met Goodman een samenwerkingstraject gestart voor kandidaten
met een uitkering of arbeidsbeperking. Baanbrekend Drechtsteden
en het UWV faciliteren in de bemiddeling. De Drechtstedelijke samenwerking stimuleert het sociaal ondernemerschap en geeft kandidaten weer een kans op de arbeidsmarkt. CIRCLE

Bent u nog op zoek naar een
opslag- en distributielocatie
tussen de 9.000 en 66.000 m2?
Alblasserdam Logistics centre
is uw volgende stap naar groei!
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Interview
INTERVIEW MET WETHOUDER JANSEN VAN DE GEMEENTE ZWIJNDRECHT

GEMEENTE ZWIJNDRECHT TOONT GROTE
BETROKKENHEID BIJ ONDERNEMERS
De maatregelen die genomen worden rondom het corona-virus raken veel
ondernemers hard. Daar zijn ze zich bij de gemeente Zwijndrecht goed van
bewust. Net als dat er bij ondernemers veel vragen leven. Daarom houdt de
gemeente Zwijndrecht ondernemers continu op de hoogte via haar website en
social media en is zij geregeld in contact over dit onderwerp.

Tijd voor een gesprek met wethouder Tycho Jansen

Toen we op de crisis afstevenden zijn we direct aan de

van gemeente Zwijndrecht. Met onder andere Economie

slag gegaan en hebben we de gesprekken met onderne-

en Financiën in zijn portefeuille is hij goed op de hoogte

mers geïntensiveerd. En als er geen vragen waren vanuit

van wat er speelt. We vragen hem waarom de gemeen-

de ondernemers, hebben we hen gevraagd of we ze er-

te Zwijndrecht zich op deze manier inzet voor de lokale

gens mee konden helpen.”

ondernemers. “Al voor de coronacrisis vonden wij het
belangrijk om ons hard te maken voor de ondernemers

MOOIE INITIATIEVEN

binnen onze gemeente en stemden wij zaken veelvuldig

Jansen geeft aan dat er al mooie initiatieven zijn ontstaan.

met elkaar af. In deze periode blijkt maar weer eens hoe

“We hebben de digitale winkelstraat Zozwijndrecht.nl ge-

belangrijk het is om een sterk netwerk te hebben.

ïntroduceerd. Een platform waar we alle ondernemers uit
Zwijndrecht digitaal bij elkaar brengen. Hiermee helpen
we de vindbaarheid te vergroten. We hopen dat de inwo-

"We volgen de ontwikkelingen
en proberen daar waar het
mogelijk is te helpen."

ners van Zwijndrecht eerst op deze site kijken alvorens
ze naar google gaan. Hopelijk groeit het platform en kunnen we straks ook evenementen toevoegen. Als het groot
genoeg is, willen we het na een jaar teruggeven aan de
ondernemers.” Volgens Jansen zijn er al veel positieve reacties op het platform gekomen. Net als op de hulp die geboden is aan de winkeliers van winkelcentrum Walburg.
Deze ondernemers hebben de gemeente gevraagd om te
helpen bij een bezorgdienst. “Door de winkels te koppelen
aan een platform van vrijwilligers konden mensen die aan
huis gebonden waren of mensen uit de zorg hun boodschappen thuisbezorgd krijgen. Momenteel zijn we in
gesprek met horecaondernemers. We faciliteren die ge-

Fotograaf: Cees van der Wal
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TYCHO JANSEN

sprekken, stellen knowhow beschikbaar en denken mee.”

INFORMATIEVERSTREKKING

KRACHT

Als het om informatieverstrekking gaat zegt Jansen het

Jansen geeft aan terug te kijken op een lastige, maar ook

volgende: “Op onze website en via onze digitale nieuws-

leerzame periode. “We wisten al veel van de onderne-

brief communiceren we welke regelingen en voorzie-

mers, maar de manier waarop we nu frequent, snel en

ningen er rondom de coronacrisis zijn. We proberen om

laagdrempelig met elkaar schakelen blijft hopelijk. Tot

zoveel mogelijk informatie bij elkaar te brengen en te

slot zegt hij: “Ik ben me ervan bewust dat er bedrijven en

trechteren. Volg je onze website of nieuwsbrief dan ben

sectoren in zwaar weer zitten. We volgen de ontwikkelin-

je bij. Daarnaast vinden ondernemers hier ook zaken te-

gen en proberen daar waar mogelijk is te helpen. Ik hoop

rug die specifiek voor de gemeente van toepassing zijn.”

dat we de kracht van het samendoen in Zwijndrecht ook

Jansen verwacht dat het verstrekken van informatie en

kunnen gebruiken om door deze periode heen te komen

het contact rondom de coronacrisis voorlopig nog nodig

en kunnen gebruiken voor de opbouw.” CIRCLE

zal zijn. “Helaas zijn we er nog lang niet. We zien dat de
regelingen om een vervolg vragen, waarbij flexibiliteit
wordt gevraagd van de ondernemers, maar ook van ons
als gemeente. Als we echt wat willen betekenen voor
de ondernemers moeten we financiële armslag krijgen.

Meer weten over ondernemen in Zwijndrecht?

Samen moeten we daarvoor lobbyen bij het Ministerie

Kijk op www.zwijndrecht.nl/ondernemen

van Binnenlandse Zaken en Financiering,” aldus de wethouder.
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MKB-KATALYSATORFONDS

STEUNT ONTWIKKELING DYNAMISCHE TESTBANK

Rubber Design B.V. uit Heerjansdam heeft een bijdrage ontvangen
uit het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het bedrijf gebruikt
deze cofinanciering voor een kwartiermakers project voor de
ontwikkeling en bouw van een testbank voor maritieme trillings- en
geluidsdempers.

Rubber Design is gespecialiseerd in technologie voor

aan de gestelde limieten voldoen, wil Rubber Design een

trilling en geluidsbeheersing voor vaartuigen. Voor mari-

eigen testbank hebben. Het bedrijf werkt hiervoor sa-

neschepen, jachtbouw en onderzoekvaartuigen komen er

men met TNO, Defensie Materieel Organisatie (DMO) en

steeds strengere eisen voor constructiegeluid en onder-

Biezepol Metaalbewerking uit Heerjansdam.

watergeluid. Om deze eisen te halen moeten aan boord
van deze schepen trillingsdempers worden toegepast bij
apparatuur die de trillings- en geluidsniveaus reduceren
tot vastgestelde limieten.
Om te kunnen beoordelen of de nieuw ontwikkelde trillingsdempers voor marineschepen ook daadwerkelijk
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"We zijn daarmee een van
de weinige bedrijven in
Europa waar dit mogelijk is."

Nieuws uit de Drechtsteden

HOOG FREQUENT DYNAMISCH TESTBANK

marktsegment waar op dit moment veel projecten voor

Om de overdracht van constructiegeluid te kunnen bere-

de marinevloot in Europa lopen. En dat biedt ook weer

kenen en daarmee het onderwatergeluid te voorspellen,

kansen voor partners in de regio waar Rubber Design

is het nodig om de dynamische stijfheid van de trillings-

mee samenwerkt."

dempers tot hoge frequenties (5000 Hertz) vast te stellen. Hiervoor is een hoog frequent dynamische testbank

DUURZAME WERKGELEGENHEID

nodig, die Rubber Design met het kwartiermakers project

Wethouder Tycho Jansen (Economie): "Het is geweldig om

van het MKB-katalysatorfonds ontwikkelt.

te zien hoe Rubber Design de krachten bundelt met andere bedrijven en zo de concurrentiepositie versterkt. Dit
draagt bij aan duurzame werkgelegenheid in onze mari-

"Een mooi voorbeeld hoe
bedrijfsleven en onderwijs
samen werken aan de
regionale arbeidsmarkt."

tieme regio. Tegelijkertijd legt het bedrijf ook de koppeling
met het onderwijs en biedt het studenten de mogelijkheid
om met de testbank te leren meten. Een mooi voorbeeld
hoe bedrijfsleven en onderwijs samenwerken aan de regionale arbeidsmarkt."
MKB-KATALYSATORFONDS DRECHTSTEDEN
Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden biedt cofinanciering, ontsluit relevante netwerken en biedt faciliteiten

Jaco van Sliedregt, technisch manager: "Voordeel hiervan

aan. Bedrijven met innovatieve ideeën in de (maritieme)

is dat we het meten niet meer hoeven uit te besteden aan

maakindustrie kunnen een beroep doen op dit fonds. CIRCLE

derden, maar dat we zelf een prototype snel en uitgebreid
kunnen meten. We zijn daarmee een van de weinige bedrijven in Europa waar dit mogelijk is. Dat versterkt de

Voor meer informatie kijk op:

concurrentiepositie van Rubber Design aanzienlijk in dit

www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl
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Uw ICT toekomstbestendig,
optimaal beveiligd en betaalbaar?
Dat kan met Altronic ICT en Telecom!

Bent u ook zo aan vakantie toe? En wilt u dat uw ICT dan gewoon
beschikbaar blijft? Dan gaan we dat voor u realiseren!
Met een enthousiast team van bekwaam en gecertificeerd personeel
zorgen wij voor optimale continuïteit, één aanspreekpunt en een
acceptabele factuur voor al uw ICT-vraagstukken!
Bel gerust voor een geheel vrijblijvende kennismakingsafspraak.

Meer informatie? Kijk op
www.altronic.nl of neem
contact op met:

Sjoerd Swart
Commercieel directeur
(06-18640343)
s.swart@altronic.nl

WWW.ALTRONIC.NL

Gert de Jong
Technisch directeur
(06-54676717)
g.dejong@altronic.nl

Werkgevers Drechtsteden & Netwerken

DINSDAG 12 MEI 2020

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Wij nodigden onze leden uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op
dinsdag 12 mei 2020. Anders dan gebruikelijk was het dit jaar digitaal. Zo hebben wij u
toch kunnen bijpraten, ondanks dat samenkomen op dit moment nog niet mogelijk was.

Speciaal voor u hebben wij een video opgenomen. Op

MEDEDELINGEN

die manier hebben wij de toelichting gegeven op de

Niemand had in december tijdens de eindejaar bijeen-

concept-jaarrekening 2019 en de rapportage van de

komst in Schouwburg Kunstmin kunnen bedenken dat

kascommissie. We deelden de belangrijkste medede-

de eerste maanden van 2020 er zo uit zouden zien. Wij

lingen, bestuurswijzigingen en besluiten.

hopen dat u uw eigen business draaiende kunt houden.

De belangrijkste mededelingen, bestuurswijzigingen

Als Werkgevers Drechtsteden willen wij er voor u zijn.

en besluiten voor u op een rij:

Wij zijn druk bezig met de organisatie van verschillende WD Webinars. We willen u op die manier informeren

FINANCIEEL

over relevante onderwerpen en voorzien van toepas-

-

bare tips.

De begroting 2020 is vastgesteld zonder op- en/of
aanmerkingen.

-

De kascommissie, Alex Niesert en Jan Brand, 		

Of de geplande Inspiratiedag op 12 november door kan

verlenen het bestuur en penningmeester decharge.

gaan in de vorm zoals we gewend zijn, is nog onze-

Jan Brand treedt af als kascommissielid. Rob 		

ker. De versoepelingen omtrent de corona maatrege-

Heijkoop heeft zich opgegeven als nieuw 		

len lijken gunstig voor ons jaarlijks hoogtepunt. Maar

kascommissielid voor 2021.

niemand die het nog zeker weet. Wij blijven u hierover
informeren.

BESTUURSWIJZIGINGEN
-

-

-

Voorzitters Jacob Klink en Wico van Helden zijn 		

VIDEO ALGEMENE LEDENVERGADERING BEKIJKEN?

opnieuw herkozen als voorzitters en gaan een 		

Op 1 mei hebben alle WD leden een mail ontvangen

nieuwe bestuurstermijn in van 3 jaar.

met daarin een video. In deze video geven wij alle

Bestuurslid Pieter van den Brink is opnieuw

toelichting voor de ALV.

herkozen als bestuurslid met de portefeuille 		

gezien maar wilt u dat wel? Laat het ons weten via

Arbeidsmarkt en gaat een nieuwe bestuurstermijn

office@werkgeversdrechtsteden.nl en wij zorgen dat u

in van 3 jaar.

de video alsnog ontvangt. CIRCLE

Heeft u de video niet

Annelien Theeuwes (portefeuille Zorg) is 		
afgetreden als bestuurslid.

-

Roel Swijnenburg is benoemd tot nieuw 		
bestuurslid met de portefeuille Zorg.
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Werkgevers Drechtsteden & Netwerken

VIER ICONEN VOOR DE
DRECHTSTEDEN
Vorig jaar startte Mothership in opdracht van de Economic Development
Board (EDB) en de zeven Drechtsteden gemeenten een onderzoek naar
de haalbaarheid van vier iconen. Eind april werd dit gepresenteerd aan
vertegenwoordigers van de Drechtsteden.
Het gaat om de Papendrechtse brug, Zwijndrechtse brug,

rijdt. Vijftien spots die als een kroon de lucht in schijnen

brug over de Noord en het Drierivierenpunt. Doel is om

brengen hier verandering in.

iconisch te communiceren en het uitlichten van vier bestaande bouwwerken waar we als regio trots op zijn. Na
een aantal aanpassingen liggen er nu vier technisch haalbare ontwerpen.

"Trots op de machines die
het werk verrichten, niet op
de wereldfaam."

ARTIST IMPRESSIONS © MOTHERSHIP
GLOW

Samenwerking zit in het DNA van de Drechtsteden door de

De Zwijndrechtse brug past bij het imago van het Drecht-

gezamenlijke strijd tegen het water. Regionale bedrijven

stedengebied: functioneel en stoer. Omdat de brug zo op-

ontwikkelden zich tot wereldspelers van formaat. Toch

vallend is, is ze het ideale icoon voor de regio. Daarom

blijft de regio bescheiden. Trots op de machines die het

wordt de brug in het ontwerp niet van buitenaf verlicht,

werk verrichten, niet op de wereldfaam. Ook op het ge-

maar vanuit zichzelf. De eerste glow-in-the-darkbrug ter

bied van iconen heeft het gebied alle reden om trots te

wereld.

zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Biesbosch en Kinderdijk. De
Drechtstedenoevers bieden unieke locaties voor verblijf,
vermaak en wonen. Het is tijd om de trots naar voren te
brengen en Drechtsteden inwoners de iconen te laten beleven. In het gepresenteerde concept draait alles om het
water en verbinding.
DE BEKRONING
Te beginnen bij de Papendrechtse brug. Dit is een van de
laatste boogbruggen die in deze karakteristieke vorm is
gebouwd. De brug is nu alleen zichtbaar als je eroverheen
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ARTIST IMPRESSIONS © MOTHERSHIP

Mothership is een
begrip in de (kunst)

UITKIJKPUNT KINDERDIJK

Geen waterfontein, maar een lichtfontein. De lichtstralen

wereld) dat staat

In het oorspronkelijke ontwerp van John Körmeling werd

zijn interactief en kunnen reageren op instructies van de

voor inspiratie en

de brug over de Noord toegankelijk door hotelkamers.

toeschouwers.

verwondering met lef.

Hoewel de brug hier sterk genoeg voor is, is dit ontwerp

Mothership werkt in

uit veiligheidsoverwegingen niet haalbaar. Het nieuwe

binnen- en buitenland

ontwerp is een verblijfplaats bovenop de brug voor een

aan iconische projcten

maximum aantal bezoekers. Dit biedt een adembenemend

die de publieke ruimte

uitzicht.

verrijken met bijzondere belevingen voor
iedereen.

ARTIST IMPRESSIONS © MOTHERSHIP
Deze drie bruggen en een fontein vormen samen een alomvattend icoon. Gebaseerd op de kenmerken die de regio

ARTIST IMPRESSIONS © MOTHERSHIP

groot hebben gemaakt: de samenwerking met het water,
innovatieve technieken en wereldwijde maritieme bedrij-

DRIERIVIERENFONTEIN

vigheid. De EDB gaat met de resultaten aan de slag. Voor

Een fontein op het unieke drierivierenpunt. Een symbool

ieder icoon wordt verbinding gelegd met de gebiedsont-

van water dat de regio verbindt in plaats van scheidt, met

wikkeling. Het hele onderzoeksrapport is te downloaden

technieken uit de baggerindustrie. Dat was het oorspron-

op de website van de Economic Development Board. CIRCLE

kelijke plan. Technisch haalbaar, maar niet veilig. In dit
nieuwe ontwerp blijven de symbolische elementen intact.

www.economicdevelopmentboard.nl
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Bestuur

Roel stelt zich graag
aan u voor!

NIEUW BESTUURSLID

Volg ons op LinkedIn om

Sinds mei 2020 is Roel Swijnenburg nieuw bestuurslid
van Werkgevers Drechtsteden.

deze video te zien.
@Werkgevers Drechtsteden

Roel ziet 3 speerpunten in de uitdaging voor de portefeuille

richten op drie speerpunten. De eerste is de arbeidsmarkt:

zorg. Samenwerken en verbinden zijn de centrale thema's!

Hoe wij de toekomst en het potentieel het beste kunnen be-

1. Arbeidsmarkt, verhouding flex-vast. Hoe kunnen we als

nutten en benaderen. De tweede is ketenzorg: Wij moeten

zorgbedrijven het potentieel in de markt zoveel mogelijk

efficiënte en doelmatige zorg op de juiste plek leveren. Hier-

benaderen?

voor is samenwerken van belang, zodat verschillende disci-

2. Ketenzorg. Intensiever samenwerken waarbij de verschillende disciplines informatie moeten uitwisselen.
3. Digitalisering én uitwisseling van kennis, kunde en infor-

plines informatie uit kunnen wisselen. Om deze informatie uit
te wisselen komt het derde speerpunt om de hoek kijken: digitalisering. Ik kijk er naar uit om de komende periode kennis
te maken met de collega’s uit de zorg.“

matie.

Roel Swijnenburg is oprichter en directeur van LENGG en
“Met mijn dertig jaar ervaring in de (bedrijfs)zorgsector ga

bestuurder bij Revalidatiecentra Drechtsteden-Haaglanden.

ik me voor Werkgevers Drechtsteden bezighouden met de

LENGG helpt organisaties om grip te houden en krijgen op

portefeuille zorg. Verbinden en samenwerken in de zorg is

verzuim en focust zich op duurzame inzetbaarheid. Dit doet

waar het naar mijn mening omdraait. Dit leidt tot creatieve en

LENGG met een arbodienstverlening, (arbeids)revalidatie-

duurzame oplossingen. Om dit te kunnen realiseren ga ik me

centrum en re-integratiebedrijf. CIRCLE

AMEGA

GAAT VOOR DUURZAAM
Bij Amega is er een ruime keus
aan auto’s met lage
of zonder uitstoot.

Nieuwsgierig naar de
mogelijkheden?
Loop gerust eens binnen bij
een van onze showrooms.

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

i4-you.com

Fiscale column

2021: VAN ZZP’ER
NAAR WERKNEMER?
Al jaren worstelt onze regering met het groeiende aantal zzp’ers. Een
deel van de zzp’ers wordt gezien als ‘schijnzelfstandige’ en zou eigenlijk
in loondienst moeten werken. Vaak hebben zowel de opdrachtnemer als
de opdrachtgever belang bij het vermijden van een dienstbetrekking.
De opdrachtnemer, omdat hij als zzp’er netto meer overhoudt en de
opdrachtgever, omdat hij meer flexibiliteit heeft.

GERRIT-JAN SIKKEMA
Verstegen Accountants en Adviseurs

De coronacrisis heeft de financiële kwetsbaarheid van

Mogelijk is deze crisis reden voor het kabinet om echt

veel zzp’ers op brute wijze blootgelegd. Veel zzp’ers had-

stappen te zetten in het oplossen van ‘het probleem’ van

den geen buffer opgebouwd en zijn hun complete brood-

de schijnzelfstandige. Aangezien er in maart 2021 verkie-

winning kwijt geraakt. De overheid schoot in maart 2020

zingen zijn, is de verwachting dat dit wordt doorgescho-

direct te hulp en bedacht een ‘Tijdelijke overbruggingsre-

ven naar een volgende regering. Nu maar hopen dat dit

geling zelfstandig ondernemers’, afgekort met ‘Tozo’. Het

toekomstige kabinet straks wél voldoende daadkracht

gaat om een uitkering van maximaal 1.500 euro netto per

heeft. CIRCLE

maand.
Direct ontstond vanuit de maatschappij de vraag of we
zzp’ers wel moesten helpen. Een echte zelfstandige zou
toch zijn eigen broek op moeten houden? Daar zit misschien wat in, maar aan de andere kant zijn bedrijven ook
tamelijk royaal gesubsidieerd door middel van de zogenoemde NOW-regeling. Met behulp hiervan hebben veel
bedrijven hun werknemers kunnen doorbetalen. Waarom
zouden zzp’ers dan de grote klappen op moeten vangen?

"In bijzondere tijden is
het ook niet vreemd om
bijzondere maatregelen te
nemen."

In bijzondere tijden is het ook niet vreemd om bijzondere
maatregelen te nemen...
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Het is op z’n zachtst gezegd een bijzondere tijd.
We internetten, Zoomen en mailen ons suf.
Business doen we tegenwoordig vooral online.
Een aantal interessante feiten:
INTERNET GEBRUIK STEEG MET RUIM 25%
IN DIVERSE BRANCHES STEEG DE ONLINE AANKOPEN MET RUIM 300%
FLINKE STIJGING SOCIAL MEDIA GEBRUIK; FACEBOOK 68%, INSTAGRAM 61%, LINKEDIN 16%
EEN ONLINE INVESTERING IS GOED MEETBAAR
ONLINE-CAMPAGNES ZIJN VEELAL EEN STUK VOORDELIGER

Profiteert jouw bedrijf hier nog niet van?
Tijd voor online actie!
Bel Dave Ringeling of Edwin Bax: 078 611 92 82.
Bekijk ons werk op www.onlythebrave.nl

Only the Brave is een ideation company; conceptdenkers met marketingbrains.
We zijn een bureau voor strategische positionering en cross-channel marketing.

Werkgevers Drechtsteden & Netwerken

SUCCESVOL EERSTE WD WEBINAR
Corona. Er komt veel bij kijken. Veel werkgevers worden overspoeld met de
vele mogelijkheden en verplichtingen die vanuit de Nederlandse regering
en het RIVM worden opgelegd. Als werkgever heeft u de plicht om voor een
veilige werkomgeving te zorgen nu er steeds meer mensen terugkomen naar
kantoor. Waar moet u wettelijk gezien rekening mee houden en hoe werkt dat
nu eigenlijk in de praktijk?

Om inzicht en overzicht te bieden rondom alle coronare-

onzekerheid en onrust. Corona is voor iedereen nieuw. Door

gels, organiseerde Werkgevers Drechtsteden op donderdag

open te communiceren en uw werknemers te betrekken bij

28 mei haar eerste webinar ‘Corona op de werkvloer’. Met

de nieuwe werkelijkheid kunt u een deel van deze onzeker-

succes! Live vanuit Schouwburg Kunstmin Dordrecht gaven

heid en onrust wegnemen. Kijk ook samen naar het werk:

advocaat Arbeidsrecht Pieter van den Brink en Arbo en Rein-

wat is er wel mogelijk en hoe kunt u samen een bijdrage aan

tegratie expert Roel Swijnenburg antwoord op vele vragen

de oplossing leveren?

die werkgevers op dit moment bezighouden.
Mag een werknemer weigeren om te komen werken uit
angst besmet te raken? Mag een werknemer een afgespro-

"Corona is voor iedereen nieuw."

ken vakantie weer intrekken na lichte corona klachten of
door verval van reismogelijkheden? En hoe zit het nu met
ziekmelden? Deze vragen (en meer) werden beantwoord tijdens het WD Webinar. CIRCLE

Naast de vele verhelderende antwoorden gaven zowel
Pieter van den Brink als Roel Swijnenburg aan dat er één

Wilt u het volledige WD Webinar terugzien? Dat kan!

heel belangrijk aspect is; communicatie. Communiceer met

Ga naar www.werkgeversdrechtsteden.nl/kijk-het-wd-we-

uw werknemers is hun advies. In deze periode heerst er veel

binar-corona-op-de-werkvloer-terug/
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Werkgevers Drechtsteden & Federatie

INTERVIEW PETER DEEGE EN GERT DE JONG
OVER BEREIKBAARHEID DRECHTSTEDEN

“WE ZIJN AL OP DE GOEDE WEG”
Bereikbaarheid is sinds jaar en dag een belangrijk thema in de regio. Dat
is niet voor niets. Met de verwachte groei van het aantal inwoners kan het
verkeer alleen maar toenemen. Bovendien is en blijft de regio een belangrijke
doorvoerader. Wij vragen Peter Deege en Gert de Jong hun licht te schijnen
op het bereikbaarheidsvraagstuk in de Drechtsteden. Voor hen staat vast dat
het van groot belang is om te werken aan een betere doorstroming en een
verbeterde organisatie van (slimme) mobiliteit.

Peter Deege (Ondernemersvereniging Papendrecht)

met elkaar zijn verbonden. Als het stilstaat voor de Van

en Gert de Jong (Vereniging Ambachtse Ondernemers)

Brienenoordbrug staat het met een beetje pech ook in

nemen als voorzitter van hun lokale ondernemersver-

de Drechtsteden vast.”

eniging een aantal keer per jaar zitting in de Federatie
Ondernemersverenigingen Drechtsteden. Bereikbaar-

DOORSTROMING

heid is een onderwerp dat logischerwijs regelmatig aan

We zijn benieuwd of er door samen te werken al positie-

de orde komt. Volgens de heren is er maar één manier

ve ontwikkelingen te bemerken zijn. Deege: “Er zijn ver-

om de bereikbaarheid te verbeteren en de nodige pro-

schillende trajecten tot stand gekomen doordat onderne-

cessen te versnellen; en dat is samenwerken. De plan-

mers en overheid de handen in elkaar hebben geslagen.

nen voor de verbreding van de A16 en de werkzaam-

Door de nieuwe vormgeving van de Drechtring, de A16

heden aan de N3, waardoor de files naar verwachting

en de bedrijventerreinen de Kill en Sandelingen is op die

zullen afnemen, zijn hier een goed voorbeeld van.

plekken de doorstroming bevorderd. Helaas zijn er ook
nog plekken aan te wijzen, waar nog veel te doen valt.

SAMENWERKEN

PETER DEEGE
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Zoals op en rondom de A15.” De Jong knikt instemmend

De Jong stelt: “Om de bereikbaarheid aan te

en zegt: “Wat betreft doorstroming is de A15 het grootste

pakken moet je samenwerken. Daarom is het

probleem. Er zijn verbeteringen op de ruit waar te ne-

goed dat verschillende partijen regelmatig

men, alleen is er nog onvoldoende vooruitgang geboekt

samenkomen in de Federatie.” Deege: “Als lo-

om bijvoorbeeld de doorstromingen bij op- en afritten te

kale gemeente alleen kun je op dit punt niet

bevorderen. Soms door hele simpele dingen zoals een

veel bereiken. Als je ziet hoe Drechtsteden

verkeerde afstemming van de verkeerslichten.” Deege

eruitzien met de wateren en de wegen moet

zegt daarover: “Er worden knelpunten aangepakt die in

je het echt als één gebied beschouwen. Je hebt

combinatie met andere zaken veel effectiever kunnen

alle gemeenten bij elkaar nodig om zaken te rea-

zijn. Kijk naar de oprit bij de brug naar Alblasserdam.

liseren. We zijn al verbonden door de overheid, dus

Het zou de doorstroming rondom het Nieuwlandpark

samenwerken op dit gebied is een logische stap.” Wat

ten goede komen door in Hendrik-Ido-Ambacht een

betreft De Jong mag die samenwerking nog wel wat

verkeerslicht neer te zetten die signaleert dat de brug

verder gaan: “Als regio Drechtsteden moeten we over

bij Alblasserdam openstaat. We missen in de regio een

onze eigen schaduw heen stappen en ook de samen-

intelligent systeem. Als je daar wat extra geld aan uit-

werking zoeken met Rotterdam. We hebben elkaar na-

geeft, bestrijd je waar op dit moment de echte pijn zit.”

melijk keihard nodig omdat de gebieden onlosmakelijk

De Jong geeft ook een voorbeeld. “Bij de Sandelingen zie

Werkgevers Drechtsteden & Federatie

ik dagelijks dat er tientallen automobilisten -nadat ze de

EEN VUIST VORMEN

afrit hebben gepakt op de A16 vanuit Rotterdam- de snel-

Tot slot willen de heren nog wel wat van hun ideeën kwijt

weg richting Gorinchem weer op gaan. Ik heb dit gemeld,

ten behoeve van een betere bereikbaarheid in de regio.

maar er wordt niks mee gedaan. Een gemiste kans, wat

Als eerste noemt Deege het openbaar vervoer. “Ik denk

zeker één op de tien automobilisten, rijdt onnodig op deze

dat er in het OV nog wel wat stappen te maken zijn. Neem

op- en afrit en dat komt de doorstroming niet ten goede.”

de NS die Dordrecht als internationaal intercitystation
Dordrecht geschrapt heeft. Dat kan niet in een regio met

"We hebben elkaar namelijk
keihard nodig omdat de
gebieden onlosmakelijk met
elkaar zijn verbonden"

bijna 300.000 inwoners.”
Als tweede punt noemt hij het promoten van thuiswerkplekken. “We zien dat corona maakt dat we goed kunnen
thuiswerken. Zorg dat werknemers een verantwoorde
werkplek thuis hebben die gefaciliteerd kan worden
door de werkgever zonder dat hij daarbij een financieel
risico loopt.” De Jong oppert verder nog een app waarin
op heldere wijze gecommuniceerd wordt over wegwerkzaamheden en afsluitingen. “Op gebied van techniek en

CENTRAAL MELDPUNT

bestuurlijke samenwerking valt er nog veel winst te be-

Deege en De Jong pleiten dan ook voor een centraal

halen. Dit zou mooi uitgerold kunnen worden in een Inno-

meldpunt waar de signalen centraal binnen kunnen

vatietafel van de WD voor doorstroming van het verkeer.”

komen en verwerkt worden. En volgens de mannen be-

Deege zegt tot besluit: “De Federatie heeft samen met de

langrijker nog: een structurele samenwerking tussen de

WD en ONL al enorme stappen gezet. Door samen een

overheidspartijen, waarbij alle informatie gedeeld wordt.

vuist te vormen is de bereikbaarheid op de A16 al flink

“Er zijn nu te veel partijen betrokken die op eigen houtje

verbeterd. Door nog meer samenwerking, goed vooruit

opereren. Het zou veel gestroomlijnder gaan als onder

te kijken en structureel in overleg te blijven kunnen we

andere Rijkswaterstaat, Provinciale Staten, de gemeen-

ook de problemen op en rond de A15 onder de aandacht

ten en in enkele gevallen ook Waterschap de zaken op

brengen. We hebben dit al eerder

elkaar afstemmen,” aldus De Jong. “En,” vervolgt Deege:

gedaan en zijn dus op de

“Maak gebruik van de ondernemers die ook hun ideeën

goede weg.” CIRCLE

hebben. Zij opereren in het gebied. Op de website van
de Drechtsteden wordt een oproep gedaan aan ondernemers om mee te denken over de bereikbaarheid, maar er
wordt nauwelijks iets mee gedaan. Ik mis de communicatie met en de betrokkenheid naar ondernemers toe op dit
vlak en de structuur met één regierol van een overkoepelde club.” Toch zijn er ook lichtpuntjes. Zo is er weinig
hinder ondervonden tijdens de werkzaamheden aan De
Wantijbrug omdat hierover tijdig en veelvuldig gecommuniceerd is. De Jong: “De overlast is gelukkig meegevallen. Mede omdat de overheid maatregelen heeft genomen, waardoor op alternatieve manieren het doel bereikt
kon worden en dit goed gecommuniceerd is. Ook met
dank aan de ondernemers, de Federatie en de WD die
hierover bij de gemeente aan de bel hebben getrokken.”

GERT DE JONG
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Column

DIGITAAL WERKEN
Wilma Nedermeijer is eigenaar van Nedermeijer Office. Vanuit haar trainingsbureau
leert ze, met haar team, medewerkers slimmer te werken met de Microsoft
programma's. Denk aan Outlook, Excel, Word, PowerPoint maar natuurlijk ook
Microsoft 365 en nu heel actueel: Teams. De trainingen van Nedermeijer Office
staan bekend als no-nonsense, praktisch, teamgericht en inspirerend. In deze
terugkerende column geeft ze een slimme tip die direct tijd oplevert.

Het wás al belangrijk, maar nu des te meer: slim wer-

In Outlook kun je ervoor zorgen dat álle e-mailberichten

ken. De regie over je werkdag, je acties strak in beeld

met hetzelfde onderwerp bij elkaar worden gegroepeerd.

en een soepel verlopende werkdag. Wie wil dat niet?

Overzichtelijk natuurlijk. Bijkomend voordeel is dat álle

Deelnemers melden, na actief aan de slag gaan met

berichten zichtbaar zijn, onafhankelijk van of ze in je in-

de tips en trucs een tijdsbesparing van gemiddeld 30%.

box, verzonden items of een andere map staan. Het gehele

Simpelweg door óptimaal gebruik te maken van hun ge-

'gesprek' (zoals Outlook het noemt) is in- en uitklapbaar.

reedschap. We zien in de praktijk dat het écht goed geSLIM WERKEN WERKT. ÉCHT!
www.nedermeijer.nl

bruiken van Excel, Word, Outlook, maar zeker ook Office

Hoe doe je dat? Kies in je inbox voor tabblad Beeld - Vink

365 en Teams tijd oplevert én frustratie bespaart.

aan 'Weergeven als gesprek'* - kies voor 'Alle mappen'.
Kijk nu in je inbox. Je ziet voor elk bericht dat meerdere

TIP OUTLOOK

berichten bevat een wit pijltje staan. Klik daarop en 'het

Stel: je stuurt de leden van het managementteam een

gesprek' vouwt uit. Even wennen, maar het levert je direct

e-mailbericht, waarop alle leden antwoorden. Jij reageert

tijd op!

nog eens etc. Het zou zomaar kunnen dat je op een gegeven moment 20 e-mailberichten hebt met hetzelfde on-

*Is 'Weergeven als gesprek' grijs? Zet je inbox dan op

derwerp verspreid in je inbox, in je verzonden items en

volgorden van 'Ontvangen'. CIRCLE

wellicht heb je nog een bericht in een map gesleept.
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Innovatietafels

INNOVATIETAFEL
WATERSTOF INDUSTRIE
De afgelopen jaren hebben wij allemaal meer te maken gekregen
met de energietransitie en het verduurzamen van onder andere
bedrijven. Een belangrijk onderdeel daarvan is het klimaatakkoord
waar afspraken en doelen in staan die behaald moeten worden.
Binnen Pelican Rouge Coffee Roasters zijn wij al met

den te kijken of waterstof een goede optie zou kunnen zijn

meerdere projecten bezig, maar toen de kans zich aan-

voor het vervangen van aardgas zonder dat de processen

bood om aan te schuiven bij de innovatietafel waterstof

en bedrijvigheid in het geding komen.

industrie grepen wij deze kans met beide handen aan.
Pelican Rouge Coffee Roasters voelt zich dan ook zeker
De innovatietafel waterstof is erg van belang voor ons

erg vereerd om een onderdeel uit te maken van deze in-

omdat aardgas bij Pelican Rouge Coffee Roasters een

novatietafel en zal zich zeker inzetten om de tafel een

erg belangrijk onderdeel van het proces is. Om in de

succes te laten zijn. CIRCLE

toekomst dezelfde kwaliteit van onze producten te garanderen zullen wij op zoek moeten naar een duurzamere
manier van branden waarvan waterstof zeker een optie
zou kunnen zijn.

"Wij grepen deze kans
met beide handen aan"

Dit is dan ook het doel van deze innovatietafel, om met
verschillende bedrijven en partijen binnen de Drechtste-
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Innovatietafels

OZHZ BRENGT KANSEN
WATERSTOFINITIATIEVEN
IN BEELD
Door het Klimaatakkoord is de aandacht voor waterstof enorm gegroeid,
en daarmee ook het aantal initiatieven met waterstof. Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is breed betrokken bij diverse initiatieven rondom
waterstof. Naast vergunningverlener en toezichthouder is OZHZ ook de
kennispartner die actief meedenkt met het regionale bedrijfsleven over de
toepassingen en het gebruik van waterstof.

''Onze betrokkenheid bij dit onderwerp is zeer groot,'' zegt

en industrie van Werkgevers Drechtsteden. In dat kader

Ronald Visser, directeur OZHZ. ''Wij zetten ons in voor een

heeft OZHZ reeds in juni 2018 een intentieovereenkomst

veilige en gezonde, maar vooral ook duurzame leefom-

met gemeenten en de Werkgevers Drechtsteden onder-

geving. Waterstof kan op dat laatste vlak een belangrij-

tekend om te komen tot een aantal waterstofvulpunten.

ke bijdrage leveren. Om die reden onderhouden we ook
intensieve contacten met ondernemers in de regio. Om

KANSENKAART WATERSTOF

ze te adviseren, te inspireren, kennis over te dragen en

Om bestuurders en ambtenaren van gemeenten en pro-

te ondersteunen indien nodig en zo gezamenlijk aan 'Ja,

vincie, maar ook ondernemers, betrokkenen en belang-

mits…' invulling te geven.''

hebbenden bij experimenten en praktijkproeven te inspireren en stimuleren, heeft OZHZ de kansenkaart waterstof
ontworpen. De kansenkaart waterstof is een dynamisch

"Samen bouwen we aan
duurzame economie met
waterstofketens."

groeimodel, dat een geografisch en actueel overzicht
biedt van (mogelijke) initiatieven van waterstoftankstations en de bedrijven die waterstof willen produceren en/of
toepassen in hun processen. Mede door de kansenkaart
hoopt OZHZ dat bedrijven bestaande bedrijfsprocessen
en bedrijfsmiddelen aanpassen om in de waterstofketens te investeren. Denk hierbij aan het produceren van
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BREED BETROKKEN

groene waterstof middels elektrolyse uit lokaal duurzame

De betrokkenheid van OZHZ blijkt onder meer uit concre-

energiebronnen, zoals zon en wind. Hiermee kan energie

te aanvragen voor een Wabo-vergunning (milieu) voor

worden opgeslagen en als een (seizoens)buffer worden

het realiseren van een waterstoftankstation, maar ook

ingezet. De opslag van energie wordt steeds belangrijker

door het uitvoeren van quick scans externe veiligheid en

om pieken en dalen in grootschaliger opgewekte elektri-

ruimtelijke ordening, zoals voor bestemmingsplannen.

citeit door zon en wind op te vangen. Ook het aanschaf-

Daarnaast speelt OZHZ een rol bij nieuwe initiatieven voor

fen van nieuwe of laten aanpassen van bestaande voer-

productie en toepassing van waterstof en participeert de

tuigen, zoals bestelauto's, vrachtwagens, vuilniswagens,

omgevingsdienst in innovatietafels waterstof, mobiliteit

veegmachines, heftrucks, personenauto's, enzovoort, valt

LEGENDA

BRON: OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID

hieronder en draagt dan bij aan een zero-emissie vervoer.
Daarnaast kan waterstof gebruikt worden in het verwarmen van gebouwen en voor (hoge temperaturen) warmte
in bedrijfsprocessen. De mogelijkheden van waterstof als
energiedrager zijn bijna onbegrensd.
AANVOER GROENE WATERSTOF
Als de kansenkaart flink gevuld raakt, komt er een moment dat wellicht kan worden overgeschakeld op aanvoer van groene waterstof via bestaand en nieuw aan te
leggen leidingennetwerk en infrastructuur. Daarmee kan
onze regio worden verbonden met de backbone van de
Gasunie vanaf Rotterdam tot de Duitse Grens. Hoe mooi
en duurzaam kan het zijn als we onze regio zo op de kaart
weten te zetten?
OP DE KANSENKAART WATERSTOF?
De kansenkaart waterstof is in eerste instantie een instrument voor de samenwerkende partners. In een later
stadium zal ook een publieksversie worden gemaakt.
Bent u bezig met een waterstofinitiatief en wilt u met uw
initiatief op de kansenkaart? Geef het dan aan ons door.
Dit kan door een bericht te sturen naar Andor van Dijk
(AR.van.Dijk@ozhz.nl). CIRCLE
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NIEUWE WD WEBSITE IS ONLINE
Het kan u bijna niet ontgaan zijn; Werkgevers Drechtsteden is online!
Offline zijn wij al 75 jaar een begrip, een bijzonder groot

We delen alle actuele nieuwsupdates, WD Ondernemerse-

zakelijk en professioneel netwerk, een sparringpartner

vents, activiteiten waarvan u moet weten en belangrijke

voor de MKB, grote- en kleinere bedrijven in onze mooie

lobbyactiviteiten via LinkedIn & Twitter. En in april lan-

regio Drechtsteden en belangrijke speler in de samenwer-

ceerden wij onze nieuwe website! Helemaal passend bij

king tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

2020 en met alle informatie die u nodig heeft om uw zakelijk netwerk nóg waardevoller te laten worden. CIRCLE

Werkgevers Drechtsteden is dé regionale belangenbehartiger en netwerkorganisatie voor economische daadkracht. Wij geloven in de kracht van verbinding, al 75 jaar.
De WD staat voor verbinden, versterken en vernieuwen!
En vernieuwen dat doen we volop.
Sinds begin 2020 zijn wij ook online actief voor u!

“Kennis is macht, maar
kennis delen is kracht!
#Samenwerkenwerkt.”

www.werkgeversdrechtsteden.nl
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@Werkgevers Drechtsteden

@WerkgeversD

Nieuws uit de Drechtsteden

PHAEDRA
In Dubbeldam, in De Oude School is een nieuw zorgcentrum geopend:
Phaedra, centrum voor oncologische zorg.

Phaedra is de plek waar mensen die kanker hebben

Zij helpt u de antwoorden te vinden op vragen en onze-

(gehad) professionele ondersteuning kunnen vinden. Zij

kerheden. Het zo vroeg mogelijk sturen tijdens het ver-

kunnen bij Phaedra terecht voor fysieke en mentale zorg,

zuimproces is belangrijk om te zorgen voor een betere

sociale ondersteuning en uiterlijke verzorging. Ons team

voortgang van het arbeidsproces en de continuïteit van

bestaat uit elf specialisten, waarmee we een totaalpakket

de organisatie .De insteek van deze begeleiding is zakelijk

aan therapieën en diensten bieden.

en zorgzaam.

Bij Phaedra is de zorg op maat. We gaan in gesprek en be-

Bent u nieuwsgierig geworden? U bent bij deze uitgeno-

palen samen met de cliënt welke zorg en ondersteuning

digd voor een rondleiding bij Phaedra!

er nodig is. Of iemand naar Phaedra komt voor een potje
nagelversteviger, een gratis adviesgesprek of een volle-

CONTACT

dig revalidatietraject – men is altijd welkom.

Karlijn van Wijngaarden
karlijn@phaedradordrecht.nl

Phaedra is er ook voor u als werkgever. In samenwerking
met HR-bureau Reinders en van Soest, begeleiden we zowel u als uw werknemer. Wanneer uw werknemer kanker
krijgt, brengt dat ook voor u onzekerheden met zich mee.
Jacqueline Alleblas helpt bij het verzuimproces en zorgt
ervoor dat uw werknemer de juiste ondersteuning krijgt.

“Bij Phaedra is de
zorg op maat.”

Maar zij kan ook ú ondersteunen hoe om te gaan met deze
situatie.
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EVENTKALENDER 2020
JULI
Woensdag 8 juli				Innovatietafel Waterstof Industrie
SETPEMBER
Dinsdag 8 september			WD Dinnerdate
OKTOBER
Datum nog onbekend 		WD Secretaressenetwerk
NOVEMBER
Donderdag 12 november		
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WD Inspiratiedag
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Jacob Klink
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Externe contacten en
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Economie en innovatie
Martin Witt
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Bereikbaarheid en financiën
Dorien Ensink
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Management Organisatie,
communicatie en financiën

COLOFON
André Boer
Scholing, duurzaamheid, milieu
en energie

Kamerlingh Onnesweg 2
3316 GL Dordrecht
T: (078) 639 00 33

Pieter van den Brink
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Let’s make
a deal today

Invest in the
Drecht Cities
www.dealdrechtcities.nl
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