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Van de redactie

Arbeidsmarkt nadert kookpunt
De druk op de arbeidsmarkt neemt nog
steeds toe. Voor bijna de helft van alle
vacatures in Nederland zijn amper kandidaten te vinden. Daarmee zijn een
kleine driehonderdduizend banen aan
het eind van dit jaar nog onvervuld en is
de spanning op de arbeidsmarkt opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. Gemiddeld staan er nu 93 vacatures open per
100 werklozen.
Onze economie kent vooral een nijpend
tekort aan technici, ICT-ers, financiële controllers, logistiek personeel, zorgverleners, leraren en winkelpersoneel. Daardoor
stagneert de economische groei, ook in
het MKB. En de duurzame transitie van de
economie zou door gebrek aan monteurs
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en technici half op zijn gat kunnen komen
te liggen. Tegelijkertijd vinden ouderen nog
steeds moeilijk een baan en maken werkgevers soms eerder en vaker gebruik van
buitenlandse arbeidskrachten.
In dit magazine buigen onder andere een
hoogleraar arbeidsmarktbeleid, een general manager van een stormachtig groeiend
uitzendbureau in onze regio, arbeidsjuristen, wethouders en lokale ondernemers
zich over de spanning op de arbeidsmarkt
en wat die voor hen betekent.
Zoals bij de jacht op personeel, het omgaan
met werkdruk, contractvormen, arbeidsvoorwaarden, oudere sollicitanten en (om)
scholing van het eigen personeel.
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Mark van Oosterhout, Raaak

Uitzendwerk als springplank
Dagelijks zijn in Nederland honderdduizenden uitzendkrachten aan de slag. Samen met ruim twee miljoen zzp-ers
en oproepkrachten vormen die de hoofdmoot van de flexibele schil waar onze economie voor een belangrijk deel op
drijft. Maar ook de uitzendbranche heeft last van spanning en stagnatie op de arbeidsmarkt. Voor de tiende maand
op rij daalde in 2019 het aantal gewerkte uren en de omzet. Een uitzondering vormt daarop Raaak Personeel.
Vanuit een klein kantoor annex woonhuis in West-Kinderdijk groeide dat met 73 medewerkers en duizenden uitzendkrachten in tien jaar tijd uit tot een belangrijke speler met negen vestigingen in onze regio en West-Brabant. “Eerlijk,
persoonlijk, eigenzinnig en dichtbij. Die kernwaarden zijn onze sleutel tot succes”, aldus uitzendondernemer Mark
van Oosterhout. “Dat moet terugkomen in alles wat je doet.”
Dichtbij
Waar grote uitzendconcerns wegtrekken uit winkelstraten en hun flagshipstores verplaatsen naar bedrijventerreinen, kiest Raaak juist voor vestigingen in kleinere kernen. Van Oosterhout: “Wij bedienen hoofdzakelijk
het mkb. Dat is vaak zelf ook lokaal betrokken. Wij kiezen ervoor om juist
dichtbij onze mensen en opdrachtgevers te zitten. En kandidaten uit de
buurt willen liever niet ver reizen en hebben behoefte om binnen te kunnen lopen bij een vestiging. Gevoel hebben voor een regio en de mensen
die daar wonen, is dus belangrijk voor het vinden van de goede mensen.“
Raaak wil daarbij aansluiten bij de 24-uurseconomie. “Dan moet je ook
een soort winkelfunctie hebben op de lokale markt. We zijn daarom
de enige die ‘s avonds en op zaterdag open zijn. Mensen waarderen
dat. Met een inloopavond krijgen we wel honderd kandidaten over de
vloer. De grote uitzendjongens kiezen nu om de kosten te drukken voor
minder vestigingen. Ik ben ervan overtuigd dat het persoonlijk contact
daaronder lijdt.”
En persoonlijke aandacht is volgens hem heilig op de arbeids- en uitzendmarkt ‘Raaak heeft echt een ‘ziel’, zo zei de jury van De Uitzendondernemer van 2017 waar het tweede werd. “De persoonlijke benadering
is echt ons onderscheidend vermogen. Zo sturen wij onder andere een
handgeschreven kaartje op je eerste dag en benaderen we kandidaten
via e-marketing zo dichtbij mogelijk. We gebruiken veel sociale media,
ook via mensen die voor ons werken. Ik denk dat dertig procent van
kandidaten via Facebook met ons in contact komt.”
Hij ziet dat internet het speelveld in de traditionele uitzendmarkt op
z’n kop heeft gezet. “Recruitment wordt steeds meer een e-marketing
aangelegenheid. Terwijl het sollicitatieproces voor uitzendkrachten
eigenlijk nooit echt is veranderd. We zoeken de doelgroep zelf op. Dat
kan je als mkb-er met 4 of 5 vacatures per jaar niet. We hebben daarom
hier 5 e-marketeers zitten. Wij posten geen vacatures meer van werkgevers, maar herschrijven die zelf. Daardoor krijgen we ook meer sollicitaties binnen dan anderen in de branche. Wij posten bijvoorbeeld niets
waarin geen salarisindicatie staat.”
Anders kijken
Door de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker goede
mensen te vinden. Mark: “Iedereen heeft daar last van. Wij ook en kunnen hier ook niet alles invullen. Tegenwoordig moet je anders naar kandidaten kijken. Bedrijven houden erg vast aan het profiel en de cv. Terwijl
wij juist de tools hebben om mensen te selecteren op basis van capaciteiten. Of iemand geschikt is, hangt niet alleen van het cv af. Een geschikte
kandidaat vinden kost dus meer moeite. Het is aan ons om dat goed te
verkopen aan opdrachtgevers.“
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Bij de matching maakt Raaak gebruik van moderne recruitmenttechnologie. “Wij werken
met een assessment-center en algoritmes om
bijvoorbeeld met een druk op de knop alle kandidaten met de eigenschap ‘daadkrachtig’ naar
boven te halen. Het zou natuurlijk helemaal
mooi zijn als we het cv achterwege kunnen
laten en een match kunnen maken op basis
van cultuur van het bedrijf, de eigenschappen
van de kandidaat en zijn vaardigheden. Want
dat iemand perfect in een plaatje past kan
bijna niet.”
Werkgeverschap
Hij ziet dat het werkgeverschap voor het mkb
minder aantrekkelijk wordt gemaakt. “Daar
komt tegenwoordig een heleboel bij kijken.
Dan is onze dienstverlening aantrekkelijk. We
bieden ook begeleiding op de werkplek. Onze
werving is vooral gericht op mensen die een
baan zoeken. Het gebeurt vaak dat een opdrachtgever onze kracht in dienst neemt. Dat
is niet jammer voor ons, maar juist een feestje
waard. Als wij geen mensen kunnen leveren
die een opdrachtgever niet binnen een bepaalde periode in dienst kan nemen, houdt het
eigenlijk voor ons op al klinkt dat misschien tegenstrijdig. Bijna 70 procent van onze mensen
komt binnen anderhalf jaar bij onze opdrachtgever in dienst.”
Eigenzinnig
Raaak groeide als een van de weinige bedrijven
tijdens de crisis als kool. En ook nu de markt al
langer dan een jaar krimpt, nam de omzet in
2018 met tien en in 2019 met een klein miljoen
toe. “Maar groei is niet heilig en ik geloof niet dat
cijfers alles zeggen. Raaak heeft een eigen ziel.
Die willen we altijd behouden en zelf onze groei
kunnen bepalen, vertelt Mark. “We zijn gestart
op het dieptepunt van de crisis, toen er dertig
procent omzet- en urenverlies was. Maar ik heb
van mijn vroegere compagnon geleerd dat je
niet moet wachten op de wind, maar zelf moet
roeien. Wij laten ons niet sturen door de markt
en varen onze eigen koers.

Mark van Oosterhout

Wij gingen open toen de banken ons geen
lening wilde geven in crisistijd. Wij als organisatie bepalen de groei, niet de markt. Voordeel
is ook dat ik zelf in alle lagen heb gewerkt, van
uitzendkracht tot districtsmanager. Ik ken het
proces dus en blijf daar nauw bij betrokken.
Ons concept, persoonlijk contact en de sterke
regio-functie, wil ik bij Raaak altijd behouden.
Als die cultuur er niet meer is, bestaan wij ook
niet meer, want dat is onze grootste kracht.”
Springplank
Zijn primaire drive als ondernemer? “Ik ben juist
door die springplank die uitzendwerk kan zijn,
ook wel ergens terechtgekomen.” Mark stopte
in 1997 als 17-jarige met school en ging aan de
slag als uitzendkracht. Unique zag veel potentie in hem. Niet alleen als uitzendkracht en dus
werd Van Oosterhout junior intercedent. Enkele jaren later ging hij aan de slag bij Dactylo.
Om daar manager te kunnen worden volgde
hij een post-hbo-managementopleiding.
“Ik vind het belangrijk om wat te kunnen
betekenen. Voor mezelf en anderen. Moeilijke
gevallen vind ik dan ook extra uitdagend. Zo
hebben we hier een Syriër voor de boekhouding, we hebben een dame met een Wajonguitkering en mensen uit de bijstand in huis.
Wat je naar buiten wil uitstralen, moet je zelf
doen. We bemiddelen ook een groep jonge
asielzoekers.
Gemeenten zijn blij met ons. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je moet dan ook
weten waar jezelf vandaan komt. Ik ben geen
ondernemer die zo in de wieg is gelegd.”
www.raaakpersoneel.nl
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Ton Wilthagen

Hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen

Energietransitie zet
arbeidsmarkt op zijn kop
Het complete pakket van toekomstige maatregelen uit het Klimaatakkoord zal een voelbare impact hebben op de
economie en dus ook op onze arbeidsmarkt. Zo zullen door de energietransitie verschillende banen verdwijnen of
veranderen, terwijl er ook weer nieuwe werkgelegenheid zal ontstaan. Dat is volgens hoogleraar Arbeidsmarkt Ton
Wilthagen in Nederland het geval sinds in juni 2020 de klimaat- en energiedoelen van het Klimaatakkoord verder
zijn aangescherpt en ingrijpen vanuit de overheid wordt uitgebreid.

“De vraag naar energie uit fossiele brandstoffen zal afnemen, terwijl juist
de behoefte aan energie uit hernieuwbare bronnen zoals zonne- en windenergie zal toenemen. Dit zal een direct effect hebben op de samenstelling van onze arbeidsmarkt in uiteenlopende sectoren. Denk hierbij
aan de transportsector of de industrie, maar bijvoorbeeld ook aan de
installateurs die bij ons thuis de warmtevoorziening moeten regelen.”
Aan de ene kant vindt hij de energietransitie goed nieuws voor de arbeidsmarkt. Zo voorspelt een studie van onderzoeksinstituut TNO dat
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het Klimaatakkoord tot aan 2030 tussen 39.000
en 72.000 voltijdbanen extra zal creëren. “Een
deel van die banen kan worden ingevuld door
mensen die de komende tijd overtollig raken
in sectoren met hoofdzakelijk fossiele energie.
Of dit daadwerkelijk lukt, hangt ook af van de
leeftijd de wensen van de betrokken werknemers en de mogelijkheden tot omscholing.”

Bouw- en installatiesector
Maar de energietransitie betekent volgens
hem voor een deel ook slecht nieuws voor de
arbeidsmarkt.
“Zo blijken de bouwsector en de installatiesector nu al de grootste moeite te hebben om
voldoende en gekwalificeerd personeel te vinden en deze vraag zal alleen nog maar meer
toenemen. Een intentieverklaring uitgebracht
door de SER in april, kreeg als titel mee ‘Mensen
maken de transitie’. Dat is de spijker op zijn
kop. ”Tijdens de laatste crisis is veel personeel in de bouw en aanverwante technische
sectoren ontslagen en dat aantal heeft zich na
de crisis nooit meer hersteld, ziet Wilthagen.
“Momenteel is de krapte op de arbeidsmarkt
zelfs gestegen tot recordhoogte. Voor iedere
vacature staat op dit moment maar één werkzoekende. De partijen die betrokken zijn bij
het Klimaatakkoord steken veel energie in de
vraag hoe de arbeidsmarkt verder kan worden
versterkt en kan worden omgevormd naar de
toekomstige behoeften.”
Het is volgens de hoogleraar echter zeer onduidelijk hoeveel winst in de praktijk nog kan
worden geboekt. “Het werven van meer technisch personeel staat al lang op de agenda
en kan maar op een beperkt aantal manieren
slagen. Denk hierbij aan het stimuleren van
meer jongeren om een technische opleiding
te kiezen, meer instroom van werklozen, meer
omscholing en instroom uit andere sectoren
en uit het buitenland, het uitbreiden van het
aantal werkuren, het langer laten doorwerken
en een verhoging van de productiviteit door
nieuwe technologie en innovatie.
Onwenselijke piekbelasting
Specifiek voor de technische installatiebranche
betekent dit dat bedrijven in deze sector
verwachten tot aan 2022 zo’n 23.000 vacatures te hebben, vooral voor de functie van
monteur. Daarbij wordt gehoopt op 18.450
zij-instromers uit andere sectoren. “Maar het is
onbekend of deze cijfers realistisch zijn”, aldus
Wilthagen omdat ook andere sectoren aan
dezelfde mensen zullen trekken.
“Aan instroom vanuit de opleidingen heeft men
4500 jongeren nodig, maar verwacht wordt dat
dit er 2500 minder zullen blijken. Een kwart van
de bedrijven in deze branche geeft nu al aan
werk te laten liggen omdat men onvoldoende
personeel heeft. Dat zal de komende jaren niet
minder worden.
De ambities van het Klimaatakkoord kunnen al
met al voor een onwenselijke piekbelasting op
de arbeidsmarkt zorgen. De inzet op korte termijn op veel verschillende en losse maatregelen
voor energiebesparing en verduurzaming kan
leiden tot een bijscholingsvraag voor tienduizenden vakmensen tegelijk en een enorme
druk op de aanbieders van bijscholing geven.”

Perspectief op lange termijn
Het Europese initiatief BuildUpSkills waaraan ook Nederland deelneemt, kijkt voor het perspectief op lange termijn naar technologische
innovatie en de arbeidsmarkt. Wilthagen: “Er wordt veel verwacht van
de industrialisering van de bouw om zo de druk op de arbeidsmarkt te
verminderen. Als er meer wordt meebewogen met de technologische
innovaties zijn er in de installatiebranche tot 2033 per jaar 2000 tot
3000 in duurzame technieken geschoolde vakmensen extra nodig. Dat
is een stuk minder dan nu het geval is.”
Ook wijst BuildUpSkills op de mogelijkheid van pooling van bedrijven.
Dat is het gezamenlijk investeren in het opleiden van diverse specialisten. Dit moet het vooral voor het mkb eenvoudiger maken om te
werken met in duurzame technieken geschoolde vakmensen. “Het
is daarom jammer dat we, anders dan België en Frankrijk, hier geen
mogelijkheid kennen om met meerdere bedrijven samen werknemers
aan te nemen en dit vakmanschap vervolgens te delen,” aldus de hoogleraar.
Duurzaam arbeidsmarktbeleid
Maar met de ambities in het Klimaatakkoord is volgens Wilthagen niets
mis: “Er is lang op de duurzame maatregelen gewacht. Maar over de
arbeidsmarkt bestaat nog veel wensdenken. Verduurzaming van milieu
en gebouwde omgeving vereist ook een duurzaam arbeidsmarktbeleid. Als de arbeidsmarkt nu wordt overschat en overvraagd, waardoor
bedrijven en mensen vastlopen, zal ook de energietransitie niet tot
stand komen.”
Bronnen: FD, Tilburg University

Multidisciplinaire wetenschapper
Ton Wilthagen bekleedt als hoogleraar arbeidsmarkt de leerstoel
'Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt' aan Tilburg
University. Hij bestudeert als multidisciplinaire wetenschapper de
arbeidsmarkt, het arbeidsrecht, werk, werkloosheid, sociale zekerheid,
en scholing. Veel van zijn onderzoek is gericht op flexibilisering van
de arbeidsmarkt en werkzekerheid.
Wilthagen werkte eerder bij instituten van arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Verder was hij gastonderzoeker bij het Wissenschaftszentrum in Berlijn en ontwikkelde
daar het concept van 'flexicurity', dat in 2007 officieel beleid werd
van de Europese Unie. Hij staat dan ook bekend als 'mr. Flexicurity'.
“Ik ben vooral geïnteresseerd in de vraag hoe een samenleving en
een arbeidsmarkt dynamisch kunnen zijn mét behoud van sociale
cohesie en zekerheid.”
Daarnaast geef de hoogleraar talloze gastcolleges en publiekspresentaties in binnen- en buitenland op andere universiteiten en
instellingen. “Steeds probeer ik hierbij het academische perspectief
te verbinden met vraagstukken en ervaringen in de praktijk en te
bezien hoe wetenschappelijke kennis kan worden ingezet voor
innovatie en verbeteringen.”
Wilthagen nam ook zelf diverse initiatieven. Zoals het ontwikkelen
van de Startersbeurs voor werkzoekende jongeren, een reshoring
tool voor locatiekeuzes van bedrijven, het opzetten van de Brabant
Robot Challenge en een competentiekaart voor vluchtelingen.
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Ondernemers over krappe arbeidsmarkt

‘Met de kansen benutten,
ben je spekkoper’
De arbeidsmarkt is krap. Veel vacatures staan open: een kwart miljoen. Een recordaantal. Voor bijna de helft zijn
amper kandidaten te vinden. In ICT, onderwijs, verkoop, zorg en financiële controle nemen de tekorten toe. Daardoor stagneert de economische groei, ook in het MKB. Tegelijkertijd vinden ouderen nog steeds moeilijk een baan
en maken werkgevers soms eerder en vaker gebruik van buitenlandse arbeidskrachten. Niet vervulde vacatures
betekent een grotere werkdruk voor het zittende personeel.

Twintig ondernemers uit onze regio staan woensdag 27 november 2019
stil bij de arbeidsmarkt en de factoren die zij als beslisser kunnen beïnvloeden om tot oplossingen te komen. Zij discussiëren op initiatief van
het Economisch Netwerk Capelle (ENC) in de raadszaal van de Gebiedscommissie Prins Alexander met Marco Bunk van Café-Bar Wilskracht als
gastheer.
De discussie staat onder leiding van de Rotterdamse ondernemer en
recruiter Jacques Koekkoek. “Ik spin natuurlijk garen bij een krappe arbeidsmarkt. En die is ongekend. Onze economie blijft daardoor pas op
de plaats maken. En de arbeidsmarkt is niet alleen krap geworden, maar
als gevolg van ontwikkelingen in de maatschappij en technologie ook
enorm veranderd. Als je mij 15 jaar geleden had verteld dat er nu in Den
Haag veel werk is voor 60-plussers had ik je waarschijnlijk uitgelachen.”
Salaris als lokmiddel
Een hoger salaris blijkt niet iets waar werkgevers massaal naar grijpen
in de strijd om potentieel personeel. Daarin valt op dat slechts 3 procent
het salaris heeft aangepast in de jacht op nieuwe werknemers. De stelling ‘met een hoger salaris krijg ik wel mensen’ vindt weinig weerklank.
“Meer salaris kan helpen, maar is geen doorslaggevende factor. Je moet
ook een uitdaging en ambitie hebben in het werk”, aldus Michel Uijlenbroek van werving en selectiebureau Technice.
Gert Abma, Daamen & van Sluis: “Je krijgt daardoor wel meer mensen,
maar of dat de juiste mensen zijn vraag ik me dan af. Je wilt ook niet je
salarisgebouw overhoop halen en zittende mensen wegjagen.” Jan Los,
Aurio ICT: “Uitdaging, werkplezier en sfeer zijn ook belangrijk.” Leo Hille
van uitgever van leermiddelen Translion: “Voor sommige branches geldt
dat zoals de ICT. Maar in de bouw en transport worden juist mensen
gehaald uit EU-landen voor een lager salaris. Dan zie je de tegenovergestelde beweging.”
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Horecaondernemer Marco Bunk: “Een hoger
salaris is de meest verschrikkelijke prikkel die
je mensen kunt geven. Na een paar maanden
zijn ze dat vergeten en gaat het om de
arbeidsomstandigheden.”
De constateringen van de aanwezigen kloppen volgens Koekkoek: “Uitdaging en flexibele
werktijden worden veel hoger gewaardeerd.
Net zoals de werksfeer. En die kost geen geld.”
Man/vrouw
Een heet hangijzer is het verschil in beloning
tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Ada Goverde, Allios.Deite`: “Ik kwam er
in een vorige baan achter dat ik tien procent
minder verdiende dan mannen in een vergelijkbare functie met dezelfde ervaring.”
Een van de oorzaken zo blijkt uit onderzoek dat
vrouwen bescheidener zijn in onderhandelen.
Maar veel aanwezigen vinden dat werkgevers
ook een verantwoordelijkheid hebben. “Alle
ongelijkheid is flauwekul,” aldus HR-ondernemer Frans Bekkers van De Rotterdamse Aanpak.
Intern
Volgens het UWV zouden werkgevers meer
moeten kijken naar het potentieel van oudere
werknemers en creatief zijn met het invullen
van de vacatures.

Koekkoek: “De achterdeur dichthouden. De
mensen die op hun plek blijven zitten, hoef je
in ieder geval niet te zoeken. Dan heb je het ook
over duurzame inzetbaarheid en interne mobiliteit. Die is per beroep verschillend. Maar 40
procent haalt in het werk zijn pensioenleeftijd.
Daar zit ook nog behoorlijk rek in. Ook oudere
werknemers moet je scholen. Daar moet meer
aandacht voor komen.” Leo Hille: “Van de tien
tegelzetters kan je misschien er een planner en
een leermeester maken.
Daar praten we heel makkelijk overheen.” Volgens Ada Goverde Is het ook aan de werknemer
om na te denken over hoe lang die in een functie mee kan. “Dat is lastig, maar je moet je wel
bewust zijn van je kansen. Ga in overleg met
je werkgever over bijscholing en doorstroom.”
Ondernemerscoach Emile van der Weg: “Ik zie
dat sommige bedrijven de kwaliteiten van hun
mensen niet kennen. Als je dat niet weet, kan
je ze ook niet goed inzetten. Dat geldt ook voor
de ruim honderdduizend mensen in de ww.”
Maar daar wordt volgens de Krimpense wethouder Anthon Timm wel naar gekeken. “Wat
zijn hun interesses? Wat helpt om de afstand
tot de arbeidsmarkt te verkleinen? Een werkloze ICT-er met weinig ervaring vindt het misschien ook leuk om te koken. Het gaat niet om
het papiertje, maar ook om motivatie. Er zitten
ook mensen in de bijstand die wetenschappelijk onderwijs hebben genoten. Het is onbegrijpelijk dat die in tijd van hoogconjunctuur niet
aan een baan komen. Ik wil de match maken
van kaartenbak naar bedrijfsleven.
Wat hebben de werknemer en werkgever nodig?
Begeleiding, scholing?”
Ook Hille ziet dat er arbeidspotentieel nog thuis
zit. “Maar werken loont nog te weinig. Vooral in
uitvoerende beroepen is het heel moeilijk om
dat arsenaal aan de gang te krijgen. Terwijl we
ook hen keihard nodig hebben.”

Werving
Het gebruiken van de goede wervingskanalen blijkt een heikel punt.
Werkgevers moeten vooral tonen dat ze een leuke goede werkgever
zijn, zo betoogt Koekkoek: “Waarom werken mensen voor je? Laat dat
zien.
En niet alleen maar online en op social media. Je moet diezelfde warme
deken hebben als je in je werving aangeeft. Werk voor lastige functies
samen met andere partijen om elkaar te ontmoeten en naar elkaar te
verwijzen. Hoe bereik je mensen? Waar zitten ze? Kijk ook naar gerichte
media zoals vakbladen. Eerst je huiswerk maken en zorgen dat je een
leuke club bent. De beste recruiter is de werknemer die bij je zit.”
Kortom: de kandidaat heeft het volgens hem voor het zeggen. “Op het
moment dat je verwachtingen gaat wekken die je niet kunt waarmaken,
gaat het fout.” Yvonne Legerstee van Danesch: “Het is heel belangrijk
dat je als werkgever zorgt dat iemand goed terecht komt, past in een
team en wordt geaccepteerd. Dan pas kan ik een goed iemand leveren.
Anders houdt het voor mij op.”
Recruiters reageren vaker op vacatureadvertenties dan kandidaten is de
ervaring van Gert Abma. Dat zet volgens hem een rem op de flexibiliteit
van de werkgever aan de poort. “Dat is niet per definitie altijd een succes, terwijl het wel geld kost.” Ada: “Dat valt wel mee. Je moet als werkgever ook betalen voor een advertentie en tijd en ruimte maken om de
selectie te doen.”
Mismatch onderwijs
De mismatch tussen onderwijs en bedrijfsleven is ook een bottleneck
volgens Leo Hille: “Studenten worden niet opgeleid voor functies die
worden gevraagd. Dat zie ik bijvoorbeeld bij transport en logistiek. Dan
zit je straks met een groep mensen op de arbeidsmarkt die onvoldoende
capabel zijn.” Kees Rijkhoff, Avantage: “Het hiaat tussen onderwijs en
bedrijfsleven is enorm.” Frans Bekkers: “Ik ken maar heel weinig mensen
die doen waarvoor ze zijn opgeleid. Dat is heel normaal. Het gaat vooral
om een goede basis.” Ada: “Opleidingen kunnen niet weten hoe de
vraag zich ontwikkelt en wat er over tien jaar voor banen zijn. Daarvoor
gaan de veranderingen te snel.”
Cijfer
Welk cijfer geven de aanwezigen de arbeidsmarkt? Een zware onvoldoende tot een klein zesje. Maar de kansen die er zijn kunnen op een
hoger cijfer rekenen. “Als je die weet te benutten, ben je spekkoper,”
vindt Ada Goverde.
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Raaak Personeel verovert
Rijnmondgebied
In augustus 2017 opent Raaak Personeel een vestiging in Capelle aan den IJssel. Het Rijnmondgebied is tot dan
toe onbekend terrein. Ander gebied, andere mentaliteit. Recht voor z’n raap, niet lullen maar poetsen. Nu, zo’n
twee jaar verder, heeft het team van Raaak Capelle vaste grond onder de voeten en is Raaak een vaste waarde
in het gebied.
Schiedam gaat binnenkort open, dan komt
er een vestiging ineens heel dichtbij. Hoe
gaan jullie dat aanpakken?
‘Dat gaan we echt zien als zussen’ zegt Jeanny
beslist. ‘Michelle is hier in Capelle begonnen en
we gaan hier intern ook allemaal supergoed
met elkaar om. Dat gaat niet veranderen als ze
naar Schiedam gaat. Juist omdat we allebei hetzelfde gebied hebben moeten we goed blijven
samenwerken en communiceren. Dat is goed
voor onze kandidaten en ook voor de klanten.’

In december gaat Raaak Personeel nog verder het Rotterdam-Rijnmond
in en opent de vestiging in Schiedam. Vanuit Capelle zijn Michelle Bosmans en Jeanny de Randamie al druk bezig met het werven van klanten
en werkzoekenden, om zo half december een vliegende start te maken.
Spannende tijden dus voor de vestiging in Capelle. We gingen bij ze langs
om te praten over hun werkwijze en hun plannen voor de toekomst.
Wat is nou typisch Raaak Capelle?
‘We zijn hier allemaal heel direct’, zegt consultant Jean Paul Boers. ‘En we
houden van een geintje. Alles wordt meteen uitgesproken, of het nou
positief of negatief is. Iedereen pikt dat ook van elkaar en we hoeven
ons daar achteraf niet rot over te voelen. We weten hierdoor wat we aan
elkaar hebben en dat werkt heel fijn.’
Gaan jullie ook anders om met klanten?
‘Ik denk het wel’. Aan het woord is vestigingsmanager Jeanny de Randamie. ‘We komen ook allemaal uit Rotterdam en we denken ook dat
het daarvandaan komt. Rotterdammers zijn direct, schrikken niet snel
ergens van en pakken door. Zo kun je ons ook omschrijven.’
Heb je een voorbeeld?
Jeanny: Het persoonlijke dat we bij Raaak zo belangrijk vinden komt
hier op een geheel eigen manier naar voren. Mijn collega Milan heeft
bijvoorbeeld een klant met een cavia. Hij zit dan uitgebreid te bespreken
hoe ze die cavia moet verzorgen. Of dat uitzendkrachten hem ineens ‘G’
noemen. (Van gangster dus). Dat soort gesprekken hebben we hier veel.
Mensen waarderen dat.’
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Krapte op de arbeidsmarkt is een hot item.
Hebben jullie daar in dit gebied minder last
van?
Jeanny: ‘Hier zijn er nog relatief veel laaggeschoolde kandidaten beschikbaar. Wij moeten
dingen dus wel op een andere manier aanvliegen
als andere vestigingen. Dit doen we bijvoorbeeld
door een bepaalde manier van communiceren.
We hebben hier de ene dag een productiekracht
uit Charlois zitten en de andere dag een ex-bankdirecteur. We moeten veel schakelen maar dat
vinden we leuk, en dat blijft ook wel de uitdaging.’

Wat zijn jullie plannen voor 2020?
Consultant Milan van Leeuwen: ‘We zijn nu
druk met de opening van Schiedam. Gisteren
hebben we nog gevierd dat Michelle de eerste
plaatsing had voor Schiedam. En ze zijn nog
niet eens open! Verder willen we met zowel
Schiedam als Capelle de markt verder gaan uitdiepen en verder groeien. We hebben er zin in!’
Raaak Personeel Capelle a/d IJssel
De Linie 1, 2905 AX Capelle aan den IJssel
010-303 19 21
capelle@raaakpersoneel.nl
Raaak Schiedam
Broersvest 6D, 3112 DD Schiedam
010-316 74 80
schiedam@raaakpersoneel.nl
www.raaakpersoneel.nl

personeel

Advertorial

Bind je personeel met goede
mobiliteitsvoorzieningen
Medewerkers binden en behouden is moeilijk genoeg. Goede bereikbaarheid is één van de redenen voor werknemers om te kiezen voor een bepaalde baan of werkplek. Het tegenovergestelde is dan dus ook waar. Wanneer een
werkplek kampt met slechte OV-verbindingen, filedruk of voortdurende parkeeruitdagingen, dan is dat reden voor
een medewerker om een deurtje verder te kijken.

En zelfs als de OV-toegankelijkheid prima op
orde is, dan nog kunnen medewerkers omwille
van file of parkeren de andere keuze maken,
simpelweg doordat zij gewend zijn om met de
auto te reizen. Hier ligt werkelijk een rol voor de
werkgever om goed na te denken over welke
medewerkers hij graag aan zich bindt en daar
sturing aan te geven.

Ervaar anders reizen
Vanuit De Verkeersonderneming is er de
mogelijkheid uw medewerkers een andere
manier van reizen te laten ervaren. Wij willen
Rotterdam Alexander graag beter bereikbaar
maken en houden en zijn een publiek-private
samenwerking van gemeente Rotterdam en
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam.
Variabele parkeerplekken
In Rotterdam Alexander is bijvoorbeeld een
prima OV-verbinding beschikbaar, maar nog altijd komen veel medewerkers met de auto. En
dat is voelbaar op het eigen terrein, alwaar de
parkeervakken altijd bezet zijn. Bij een van de
werkgevers is men daarom met een experiment
gestart waarbij de parkeerplekken variabel
beschikbaar zijn voor de medewerkers.
Want wanneer je weet dat je maar 3 van de 5
werkdagen kunt parkeren, dan ga je vanzelf
naar alternatieven zoeken. Een OV Probeerpas
is dan een welkome actie, waarmee medewerkers het OV 2 x 4 weken gratis kunnen uitproberen om vervolgens uit eigen ondervinding te
kunnen besluiten om het reisgedrag duurzaam
te veranderen.
Afspraak
Een afspraak met een toelichting van de mogelijkheden is zo gemaakt. Neem hiervoor contact
op met Boyd Bartels:
boyd.bartels@verkeersonderneming.nl
06 5129 3502
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MKB-Werkoffensief
in onze regio
Met het MKB-Werkoffensief zet MKB Rotterdam-Rijnmond zich samen met de gemeenten Rotterdam, Capelle aan
den IJssel en Nissewaard, actief in om ondernemers en werkzoekenden bij elkaar te brengen. Door job-coaching,
omscholing en bijscholing een fundamenteel onderdeel te laten zijn binnen dit MKB Werkoffensief, wordt de kans
op een duurzame plaatsing vergroot en wordt de mismatch op de arbeidsmarkt aangepakt.
Kansen bieden voor werkzoekenden op een baan, kansen voor de MKBondernemer om te groeien. Dat is ons doel. MKB RR haalt de vacatures
op bij de (lokale) MKB-bedrijven en gemeenten maken, via HalloWerk,
de werkzoekenden zichtbaar. HalloWerk is een innovatief dienstverleningsconcept dat werkzoekenden en werkgevers /professionele begeleidende partijen via een online platform direct met elkaar in contact
brengt. MKB RR gaat dan aan de slag om via HalloWerk een match te
maken tussen de vacatures en de kandidaten. En de gemeenten bieden
daar waar nodig MKB RR gerichte service en arrangementen aan bij het
tot stand brengen van de match. Concreet betekent dit geschikte en gemotiveerde kandidaten voor en binnen het MKB begeleiden, matchen
en (her)plaatsen. Inclusief alle sociale, maatschappelijke en waar mogelijk (financiële) voordelen benutten. Daar draait het MKB Werkoffensief om. Ons motto luidt immers niet voor niets Slagvaardig naar werk!
Succesvolle aanpak
Peter Nagelkerke, projectmanager MKB Werkoffensief: “Het succes van
het MKB Werkoffensief ligt besloten in gekozen nauwe samenwerking
tussen de (regio)gemeente(n), de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. En natuurlijk het feit dat wij echt met de MKB-ondernemers in
gesprek gaan. En dat gaat verder dan het alleen in kaart brengen of het
invullen van de vacatures. Wat we ook willen horen is welke ondersteuning of begeleiding de ondernemer verder nodig heeft om de vacatures
duurzaam in te vullen, maar ook welke groeimogelijkheden ze voor
zichzelf als ondernemer zien in de regio en hoe we hen daarbij kunnen
assisteren. Sinds de officiële aftrap van het MKB Werkoffensief op 14 mei
2019 tijdens de Lenteborrel hebben inmiddels 35 werkgevers, bemiddelings- en uitzendbureaus zich aangesloten bij het MKB Werkoffensief
en zijn nog eens 40 partijen serieus geïnteresseerd om hieraan deel te
nemen! En elke week krijgen we nieuwe aanvragen van werkgevers, bemiddelings- en uitzendbureaus. Maar nog belangrijker is natuurlijk het
feit dat de eerste 60 werkzoekenden succesvol vanuit de bijstand zijn
geplaatst bij diverse MKB-ondernemers in de regio!”.
Peter Nagelkerke
Projectmanager MKB Werkoffensief
010 – 437 3431
info@mkb-werkoffensief.nl
HalloWerk
MKB Werkoffensief maakt gebruik van het online matchingsplatform
HalloWerk dat werkzoekenden en werkgevers direct met elkaar in contact brengt. Hier kun je als werkgever ook zelf zoeken naar geschikte
kandidaten voor openstaande functies. Via zelfservice waar mogelijk
en met ondersteuning van de gemeente waar nodig. Zo vinden werkzoekenden sneller werk en worden vacatures sneller vervuld! Zo vinden
werkzoekenden sneller werk en worden vacatures sneller vervuld! En
door subsidieregelingen krijg je als werkgever budget om werknemers
om te scholen en op te leiden. Want dat is onze service vanuit het MKB
Werkoffensief en HalloWerk; samen kijken wat het beste past bij uw
bedrijf en uw vacature; zelf zoeken, samen zoeken, wij zoeken.
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De Voordelen Voor De Werkgever
Het MKB Werkoffensief heeft voor werkgevers
een aantal mooie voordelen. We zetten ze hierbij op een rijtje.

•
•
•
•

Je kunt op één plek met één aanspreekpunt terecht met al je vragen en hulp bij
werving van geschikte kandidaten krijgen;
Op HalloWerk kun je ook zelf zoeken naar
geschikte kandidaten voor jouw openstaande functie(s);
Door subsidieregelingen krijg je budget om
werknemers om te scholen en op te leiden;
Een werknemer via het MKB Werkoffensiefontvangt een openbaar vervoerkaart
‘Op Weg Naar Werk’ van de RET waardoor
vervoer problemen verholpen worden.

MKB Werkoffensief Lunchbijeenkomsten
Tijdens de MKB Werkoffensief lunchbijeenkomsten kunnen werkgevers, bemiddelingsbureaus, uitzendbureaus en andere geïnteresseerden kennisnemen van het MKB Werkoffensief en de samenwerking met HalloWerk.
De bijeenkomsten worden druk bezocht en
meerdere werkgevers, bemiddelingsbureaus
en uitzendbureaus hebben zich hierna aangesloten bij het MKB Werkoffensief. Kijk op www.
mkbwerkoffensief.nl voor meer informatie.
Reactie werkgever: ‘Gebruikersvriendelijk’
Ik vind HalloWerk erg gebruikersvriendelijk.
Je kunt heel gemakkelijk zoeken, filteren en
doorselecteren. Het is ook efficiënt dat je als
werkgever rechtstreeks contact op kunt nemen
met de kandidaat. Maar wat HalloWerk onderscheidend maakt, is de combinatie van digitaal
én persoonlijk: een slim digitaal systeem maar
óók toegang tot persoonlijke samenwerking
met een team medewerkers van de gemeente
Rotterdam.
Reactie werkzoekende ‘Motivatie en talenten’
In mijn profiel kan ik laten zien wat ik wil en wat
ik kan. Er word gekeken naar mijn motivatie en
talenten.
Laatste Cijfers HalloWerk
5500
1500
Beschikbare
Hallowerk
matches
kandidaten

400
Kansrijke
vacatures

Leiders van Betekenis

No-nonsense kijk op
hedendaags leiderschap
Leiderschap is in deze turbulente tijd niet langer gebaseerd op macht en niet langer voorbehouden aan de ‘happy
few’van organisaties, maar op betekenis en gedeeld leiderschap. Wat vraagt dit van de hedendaagse leider? De
Capelse leiderschaps- en teamcoach Petra Otten schreef er een no-nonsense boek over: Leiders van Betekenis.

Deze tijd vraagt volgens de HR-ondernemer om
leiders naast leiders, in gedeeld leiderschap.
Ook vraagt het om zingeving aan activiteiten van
organisaties. Zowel voor de maatschappij als
voor de eigen medewerkers. ‘Making meaning’
naast ‘making money’.
Competentieprofiel
Petra beschrijft in haar nieuwe boek de ontwikkelingen die wijzen naar een nieuwe benodigde
leiderschapsstijl: die van de leider van betekenis.
Dit type leider is in staat om invloed uit te oefenen
op de vluchtige, onzekere, complexe en tegenstrijdige ontwikkelingen in de maatschappij, ook
wel bekend als de VUCA-wereld. In haar zoektocht naar hedendaags benodigd leiderschap
vormde zich het competentieprofiel van deze
‘leider van betekenis’. Dit profiel vormt de
achtergrond van het boek.
Excellent teamleiderschap
Leiderschap van betekenis is excellent teamleiderschap. Petra: “Als leider heb je een
dreamteam nodig. Zo’n dreamteam is namelijk
in staat om aanwezige kennis en ervaring
van alle teamleden te benutten, en om een
gezamenlijke toekomstvisie te vormen. Zo’n
dreamteam leert samen en is in staat om teamwijsheid te creëren, die groter is dan de optelsom
van de kennis van individuele teamleden.”
In haar 160 pagina’s tellende en praktisch
en nuchter geschreven boek deelt de auteur
inzichten uit theorie en praktijk over motivatie,
teamontwikkeling, vitaliteit en lerende organisaties. Ook komt een uitgebreid praktijkvoorbeeld aan de orde van een team dat een dialoog
methode leert toepassen waarmee teams
‘dreamteams’ worden.
Voor wie?
Bestemd voor de lezer die niet zoekt naar de
zoveelste hype of nieuwe theorie over leiderschap, maar die inspiratie zoekt in bewezen
theorieën en praktijkvoorbeelden.

Over de auteur
Petra Otten is leiderschaps- en teamcoach en oprichter van adviesbureau intouch HRM in Rotterdam. Haar eerste boek, Leiders van
Betekenis, baseert zij op ruim 25 jaar HRM- en coachervaring binnen
(inter)nationale organisaties in uiteenlopende branches en de overheid.
Op 12 november was haar boekpresentatie in het Rotterdamse theater
Walhalla.
Leiders van Betekenis
Een no-nonsense kijk op hedendaags leiderschap (ISBN
9789090321851) is verkrijgbaar voor 24,75. Een inkijkexemplaar is
eschikbaar op intouchhrm.nl/leiders-van-betekenis/
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Ondernemersnieuws

Samen met bedrijven de helft minder Co2
Ongeveer de helft minder broeikasgassen in 2030. Met zo’n 50 plannen
en met meer dan 100 partijen die meedoen, waaronder een hoofdrol
voor het bedrijfsleven in onze regio, presenteerde de gemeente
Rotterdam afgelopen 22 november het Rotterdams Klimaatakkoord.
Rotterdam en het havengebied zorgen voor ruim 20 procent van de
landelijke CO2-uitstoot. Alle reden voor het stadsbestuur om samen
met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven afspraken te
maken om die hoeveelheid fors te verminderen. ‘We willen van grootste
vervuiler binnen tien jaar veranderen in koploper duurzaamheid’, aldus
wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit & Energietransitie Arno Bonte.
“En het mooie is: onze ambitie biedt meteen enorme kansen voor extra
bedrijvigheid en nieuwe banen.”

Deelnemers
Behalve energiebedrijven en leveranciers zoals
Shell, BP, Eneco, Green Choice, Warmtebedrijf,
Gasunie en Stedin doen ook tientallen ondernemingen en organisaties in onze regio zoals
DCMR, MKB Rotterdam, Green Business Club
Alexander, Heijmans, Dura Vermeer, Metaal-unie,
RET, TNO, Pon, Rabobank, Havensteder, Woonbron, Vestia, Erasmus Universiteit Rotterdam en
De Verkeersonderneming mee in het behalen
van de doelen van het klimaatakkoord.

Haven en Industrie
De eerste stap: energie slimmer inzetten. Bijvoorbeeld restwarmte om
woningen, bedrijfsgebouwen en kassen te verwarmen. De volgende fase
is nog meer energie gebruiken uit duurzame bronnen, zoals zon, wind
en water. De laatste stap is volledige overstap van fossiele brandstof
naar duurzame energie.
Schone energie
Op zoveel mogelijk daken van bedrijven in de haven en op andere bedrijventerreinen moeten zonnepanelen komen. Een ander plan is het overkappen van parkeerterreinen met zonnedaken. Het liefst in combinatie
met andere functies, zoals elektrische laadpalen.
Mobiliteit
Vervoer moet in het klimaatakkoord schoner worden én socialer, dus
voor iedereen toegankelijk. Op verschillende plekken in wijken en bij
stations komen ‘hubs’, waar elektrische deelauto’s, deelfietsen en deelbakfietsen staan. Zo wordt het makkelijker om die te gebruiken.

Meer informatie
Voor meer informatie en de tekst van het
volledige Rotterdams Klimaatakkoord:
energieswitch010.nl

Eerste ingenieursbureau met webstore
Antea Group lanceert vandaag een webstore. Het ingenieurs- en
adviesbureau is hiermee de allereerste in haar branche die diensten en producten 24/7 vanuit een webwinkel aanbiedt. Want voor
in-genieurs- en adviesbureaus was dat nog geen gemeengoed.
Adviesgroepmanager Bas Boonstra: “Ook bij onze klanten groeit de behoefte om op een flexibele, laagdrempelige manier gebruik te maken
van diensten. Hun vragen beperken zich niet tot kantoortijden; ook ’s
avonds of in het weekend wil men kennis opdoen. Daarnaast kan de
Antea Group via de webwinkel nuttige producten aanbieden voor de
wereld van morgen.”
Consumentenmarkt
In de toekomst biedt de webwinkel ook consumenten de mogelijkheid
om van online diensten gebruik te maken. Via internet kunnen zij straks
bijvoorbeeld bodeminformatie kopen en afrekenen met IDeal. “Uniek”,
volgens Boonstra.
“Ingenieursbureaus zitten in de business-to-business markt, maar op
deze manier gaan we ook werken voor particulieren.”
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Online consult, analyse en advies
Vanuit alle disciplines van het ingenieurs- en
adviesbureau wordt de webstore gevuld met
diensten, kennis en producten. Dit gebeurt
onder meer in de vorm van workshops en consulting producten. Zo is bijvoorbeeld een analyse en advies voor de aanpak van bijplaatsing
en dump bij afval inzamelcontainers in de webstore verkrijgbaar.
www.anteagroupwebstore.nl

Ondernemersnieuws

Nederlanders willen nieuwe manier
van solliciteren
De kracht van het TV-programma ‘The Voice’
is dat kandidaten uitsluitend worden beoordeeld op hun talent. Kan je goed zingen,
dan wordt er gedraaid. Ongeacht je leeftijd,
geslacht, uiterlijk en afkomst. Dat is precies
hoe Nederlanders willen solliciteren. Dat
blijkt uit recent onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Direct-Research,
in opdracht van UnlocQed, een nieuw platform dat solliciteren op deze manier mogelijk maakt.

Bedrijfsprofiel en vacatures
Bedrijven kunnen een bedrijfsprofiel aanmaken waar zij via blogs en
informatie meer kunnen vertellen over hun bedrijf en over de branche
waarin zij actief zijn. Op het platform plaatsen zij ook hun vacatures.
Gebruikers kunnen de bedrijven volgen om op de hoogte te blijven.
Omdat UnlocQed geen last heeft van “legacies” in vergelijking met veel
huidige vacatureplatformen kan alle data zonder omwegen (privacy by
design) worden opgeslagen conform de nieuwe Algemene verordening
Gegevensbescherming (AVG)
unlocqed.nl

Werving en selectie vindt hier plaats zonder
enig vooroordeel of (bewuste) aannames.
UnlocQed is een next generation platform dat
werknemer en werkzoekende alleen bij elkaar
brengt als er een ultieme match is. Doordat
beide partijen hun interesse in elkaar moeten
bevestigen, zijn de resultaten duurzaam en de
kans op slagen vele malen groter. Het sollicitatieproces kan hierdoor sneller, efficiënter,
voordeliger en duurzamer.
Sollicitant blijft in charge
Het platform helpt zowel de bedrijven als kandidaten om zich optimaal te presenteren en
bij het vinden van hun ideale job of kandidaat.
Zowel het bedrijf als de werkzoekenden solliciteren bij elkaar, maar de sollicitant blijft in
charge. Pas als beide partijen oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar is er een match.

Krapte klantenservices: ruim 8000 vacatures vrij
Het aantal vacatures bij klantenservices is het laatste jaar met
meer dan tweeduizend gestegen. In het tweede kwartaal van
2018 was er nog vraag naar zo’n zesduizend mensen, terwijl er volgens het UWV in dezelfde periode dit jaar vraag naar achtduizend
mensen was.
In totaal werken er nu 154.000 mensen in de klantcontactsector. Dat is
bijna 2 procent van de beroepsbevolking, stelt de uitkeringsinstantie.
Website en service-apps
De sector is zo gegroeid doordat klanten tegenwoordig steeds meer zelf
kunnen regelen via websites en service-apps. “Als gevolg daarvan blijven
de relatief complexe vragen over voor de medewerker klantcontact. Dit
betekent dat van de medewerkers meer wordt verwacht qua kennis en
vaardigheden”, zegt UWV-arbeidsmarktadviseur Lisan van den Beukel.

Knelpunten voor ondernemers
Ondernemers hebben last van het groeiende
aantal openstaande vacatures. Zo zegt 62 procent
van hen in de eerste drie kwartalen van 2019 knelpunten te hebben ervaren door een tekort aan
personeel. In 2017 ging het nog om 33 procent.
Het UWV kent zelf ook problemen met de werving en het aanhouden van klantmedewerkers.
Om medewerkers te binden, biedt de organisatie opleidingstrajecten. doorgroeimogelijkheden
en steeds meer vaste contracten aan flexmedewerkers aan.
Bron: NU.nl
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Woord van Pieter van Hoof en
Antoinette Roetgerink
Beste ondernemer,
Onze hoogconjunctuur houdt aan, en dat is goed nieuws
voor ondernemend Nederland waar u zeker toe behoort.
De vraag naar producten en diensten blijft onverminderd
hoog en we vergeten wel eens dat het juist uw medewerkers zijn die al dit moois ook geleverd dienen te krijgen.
Waar u jaren geleden nog grote aantallen sollicitaties op
uw openstaande vacature mocht ontvangen, is in diverse
sectoren die wereld volledig omgekeerd.
U als ondernemer dient tegenwoordig weer echt uw best
te doen, om gekwalificeerde medewerkers te vinden en ze
te behouden. Dat uit zich vaak in hogere salarissen, maar
ook in het meedenken over flexibele invulling van uren,
thuiswerken en bijvoorbeeld verkorting van reistijd.

Daarnaast dwingt het ons tot innovatie en ontstaan er voor
nieuwe ondernemers ook weer nieuwe kansen als het gaat
om bijvoorbeeld arbeidsbemiddeling of begeleiding in het
behoud van medewerkers.
Al met al lijkt een krappe arbeidsmarkt wellicht een
bedreiging voor ondernemers, maar het is juist de echte
ondernemer die deze bedreiging in nieuwe kansen weet
om te zetten. Als Gebiedscommissie juichen we dan ook
iedere vorm van positieve activiteit toe. Wilt u weten hoe
we u kunnen helpen hierbij? Neemt dan contact met ons
op om uw ideeën aan ons voor te leggen!
Goede zaken,

Al met al noodzakelijke voorwaarden voor u als ondernemer om uw groei te bestendigen. Voor ons Gebied
Prins Alexander en onze maatschappij als geheel, geen
verkeerde ontwikkeling; we worden gedwongen om juist
ook naar de menselijke kant van ondernemen te kijken.

Pieter van Hoof en
Antoinette Roetgerink
Gebiedscommissie Prins
Alexander

Geef eens een Duim!
Woensdag 18 december reiken de gebiedscommissie en wijkcomités van Prins Alexander de duimen uit. De duim is een
vrijwilligersprijs. De gebiedscommissie en wijkcomités hebben veel waardering en respect voor al die vrijwilligers die zich
inzetten voor de maatschappij. Zonder hen zijn activiteiten en initiatieven op het gebied van zorg, sport en cultuur niet
mogelijk. Om die waardering te laten zien is de Duim in het leven geroepen.
Tot 25 november kon iedereen een vrijwilliger nomineren,
en woensdag 18 december om 18.00 uur na het aansteken
van de lichtjes in de boom is de uitreiking van de duimen
op het Prins Alexanderplein / het kerstplein.
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Kerstfeest op het
Prins Alexanderplein
Van 18 tot 30 december 2019 is het Prins Alexanderplein omgetoverd tot een bruisend kerst- en evenementenplein.
Met een 12 meter hoge kerstboom, verlichting, tenten, kraampjes, allerlei optredens, spelactiviteiten en warme choco
en erwtensoep.
Woensdag 18 december zijn de kerstlichtjes op het plein
ontstoken en was er een feestelijke kerstborrel van de
gebiedscommissie voor ondernemers en winkeliers.
Warme choco
De volgende dag deelde de NS warme choco en erwtensoep
uit aan de pleinbezoekers. En op vrijdag 20 december
staat er de foute kersttruien borrel op het programma.
Daarvoor is aanwezig personeel van omringende bedrijven
uitgedaagd om langs te komen voor een borrel met elkaar
in kersttruien sfeer.

Idee en organisatie
Het evenement is een initiatief vanuit de leden van gebiedscommissie. De organisatie is in handen van Marco Bunk,
uitbater van Café Wilskracht en voorzitter van Green
Business Club Alexander, Bruis Events en Hart voor Prins
Alexander.

Gebiedscommissie Prins Alexander
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De leden van de
gebiedscommissie
en wijkcomités
kijken uit naar
2020!
Samen met u zet de commissie zich dan graag in om
Prins Alexander prettiger en mooier te maken.
Tot in 2020!

Gebiedscomissie
Prins Alexander
wenst u een gezond
Wijkcomité Zevenkamp
en gelukkig 2020

Fotocredit: Roel Dijkstra

Van links naar rechts: Eline Wickerhoff, Colette Everse, Pieter van Hoof, Boris Ludema, Pauline Schepers, Eric Heusdens,
Dieudonnee Penning, Ron Davids, René Hoff en Vanessa Bruin. Zittend: Anneke van Dijk, Esther Janse,
Esther van Schaik, Antoinette Roetgerink en Shereeva Fabre.
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Wijkcomité
Zevenkamp wenst
u een gezond en
gelukkig 2020

Fotocredit: Roel Dijkstra

Van links naar rechts: Soeshma Pandohi Mishre, Rashida Vlijter, Peter van der Weel, Shannon Moore en Nawid Akbari.

Wijkcomité
Nesselande wenst
u een gezond en
gelukkig 2020

Fotocredit: Roel Dijkstra

Van links naar rechts: Mitchell Murk, Enzo Guadeloupe, Gilbert Echteld, Josip Samardzic, Paul van Hengel.

Gebiedscommissie Prins Alexander
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BusinessClub Prins Alexander is een actieve club voor ondernemers,
door ondernemers. Doel van de business club is om ondernemers in
Rotterdam Prins Alexander en omstreken bij elkaar te brengen en
kennisuitwisseling te bevorderen tussen de bedrijven, instellingen en
lokale overheid. Daarnaast biedt de business club de mogelijkheid tot
netwerken. De BusinessClub Prins Alexander heeft momenteel meer
dan 100 leden afkomstig uit een veelheid van verschillende branches uit
Rotterdam Prins Alexander en omstreken, van autodealers, tot banken,
adviesbureaus, sport, zorg, etc.
BusinessClub Prins Alexander organiseert op jaarbasis een breed scala aan
activiteiten. Maandelijks wordt er minimaal één keer per maand ofwel een
netwerkactiviteit, ofwel een kennis activiteit, ofwel een sociale activiteiten
georganiseerd voor de leden. Daarnaast worden er regelmatig activiteiten
met andere business clubs en partijen georganiseerd, waar onze leden
toegang toe hebben. Altijd staat kennisuitwisseling, netwerken en
interactie met elkaar centraal.

Word
ook l
id!

Waarom lid worden?
De belangrijkste reden waarom je als ondernemer lid wilt worden
van BusinessClub Prins Alexander is om ervaringen en kennis uit te
wisselen met mede ondernemers. Ondernemers hebben vaak een
zeer druk en hectisch bestaan, maar missen in de praktijk veelal de
mogelijkheid om met gelijkgestemden en mensen die in eenzelfde
positie zitten van gedachten te wisselen en te klankborden.
De business club biedt bij uitstek de mogelijkheid hiervoor.
Daarnaast is het uiteraard altijd mogelijk om zaken te doen.

Lid worden kan doormiddel van het invullen van het
aanmeldingsformulier op de website. Het is het altijd mogelijk om
een keer een van onze bijeenkomsten te bezoeken en BusinessClub
Prins Alexander zelf te ervaren!

Secretariaat: Postbus 81140 • 3009 GC Rotterdam • Telefoon: 010 421 46 13 • secretaris@businessclubpa.nl • www.businessclubpa.nl
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In dit nummer stellen we 2 leden
aan u voor!
Schoonheidssalon Mistinguett

Mieke Hoobroeckx

Mijn naam is Mieke Hoobroeckx, al meer
dan 30 jaar schoonheidsspecialiste en eigenaresse van Schoonheidssalon Mistinguett,
Instituut voor huidverbetering. Sinds 2015
gevestigd in Ommoord aan de Kruipbrem.
Bij mij kunt u terecht voor gezichtsbehandeling, manicure, wimpers verven, ontharing
(door sugaring), behandeling van acne en
nog veel meer. Daarbij maak ik gebruik van
de nieuwste behandelmethoden.
Hoe ga ik te werk?
Voordat ik aan een behandeling begin kijken
we samen naar de huid en in overleg maken
we een plan. Zonder inzicht over de vitaliteit
van de huid, krijgen we niet het gewenste
resultaat. Daarom start ik met het maken van
een ‘foto’ van de binnenkant van de huid met
behulp van de ‘Huidscan’.
Voor de behandeling beschik ik niet alleen
over de producten van Institut Esthederm,
diverse massagetechnieken en andere behan-

delmethoden, maar ook de voedingssupplementen van Cellics (BEAUTY-AWARD 2018) en
de prachtige Beauty Angel (Energizing Light
Technology). De supplementen geven de
huid bouwstenen om nieuw collageen aan te
maken en het zichtbaar rode licht van de
Beauty Angel activeert de fibroblasten in
de huid. Dit zijn cellen in onze huid, verantwoordelijk voor de aanmaak van collageen,
elastine en hyaluronzuur, die de vitaliteit
geven aan onze huid. Deze combinatie is huidverbetering bij uitstek. Zo kunnen we werken
aan schoonheid van binnenuit en worden de
cosmetische producten beter opgenomen.
Resultaat: een stevigere, elastischere en goed
gehydrateerde huid. Ik heet u graag welkom
in mijn salon!

Voor een afspraak kunt u mij mailen:
info@mistinguett.nl of bellen 010-4470614
www.mistinguett.nl

Perfectieschilder

Vincent Lorjé

Mijn naam is Vincent Lorje, eigenaar van
schilder en onderhoudsbedrijf “Perfectieschilders”. Ik heb in 2001 de schilderopleiding afgerond waarna ik direct een carrière
switch heb gemaakt als croupier bij Holland
Casino Rotterdam. Vervolgens ben ik in 2006
gaan werken bij de politie van Rotterdam.
Ten tijde van het werk bij de politie, ben
ik het schildersvak weer gaan oppakken.
Deels noodgedwongen omdat het financieel nodig was en deels omdat ik het vak
toch miste. Van 2013 t/m maart 2019 heb
ik deeltijd gewerkt bij de politie en met de
overige uren heb ik kunnen bouwen aan
een netwerk voor “perfectieschilders”.
Dit resulteerde in het feit dat ik in maart
2019 het besluit heb genomen om definitief
afscheid te nemen van het politievak en mij
voor 100% over te geven aan het schildersvak.
Onze core business is het schilderen voor de
particuliere en zakelijke markt.

Daarbij kunt u denken aan Woningen, Vve’s,
ziekenhuizen, zorginstellingen, bouwbedrijven,
scholengemeenschappen en woningstichtingen. Verder hebben wij de afgelopen jaren een
breed netwerk aan vakmannen opgebouwd
waardoor er geen enkele klus voor ons vreemd
is. Vandaar dat wij ons dus ook inzetten om
buiten het schilderwerk de totale afbouw voor
ons rekening te nemen. Hierbij nemen wij alle
lasten van de klant voor onze rekening en
heeft de klant maar een aanspreekpunt. Dat
geeft rust en zekerheid.
Wij onderscheiden ons door het feit dat wij
ten alle tijden de klant, ook in deze drukke
tijden, nog altijd als koning behandelen, onze
afspraken nakomen, met een vaste ploeg
vaklieden werken en kwalitatief betaalbaar
vakwerk achterlaten.

www.perfectieschilders.nl
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Een vertrouwde Golf
Maar dan 100% elektrisch

Actieradius
van 230 kilometer*
Private Lease
vanaf € 299**
Inruilpremie
€ 6.500***

Vertrouwd en vernieuwend tegelijk. Deze volledig elektrische versie van de golf is duurzaam,
innovatief en stil. Standaard voorzien van de meest geavanceerde veiligheidsfeatures.
Je bent van harte welkom in de showroom!
*Het genoemde aantal kilometers is de theoretische maximale actieradius volgens de WLTP testsystematiek. Deze maximale actieradius kan onder meer worden beïnvloed door de voertuigconfiguratie, acculeeftijd en -conditie, rijstijl en de
gebruiks-, omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag.
** Private lease tarief op basis van 60 maanden, 10.000 km per jaar. *** Inruilpremie geldt niet i.c.m. Private Lease.

Stormpolderdijk 38, Krimpen a/d IJssel. Tel. 0180 - 55 95 00
Wormerhoek 16, Capelle a/d IJssel. Tel. 010 - 459 94 00
Vlambloem 40 - 48, Rotterdam Ommoord. Tel. 010 - 420 71 11
www.mdekoning.nl

199 VW1865-02 M. de Koning Adv. e-Golf 190x128 v2.indd 1
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Op zoek naar kantoorruimte met professionele uitstraling?
Vanaf 19m² hebben wij een geschikt kantoor voor u!

Kantoor te huur voor korte of langere duur
Kantoortehuur010 biedt kantoorruimtes op meerdere lokaties
in en rondom het 010 gebied. Bij ons heeft u altijd de volgende garanties:

•
•
•
•
•
•
•

Korte contracten;
Alle kantoren worden turn key opgeleverd;
Glasvezel internet;
Mogelijkheid tot gratis parkeren om het pand;
24/7 toegang tot uw kantoor;
Altijd binnen 5 autominuten van de snelweg;
Openbaar vervoer binnen 5 loopminuten.

Bezoek onze website www.kantoortehuur010.nl
en kijk welke lokatie het beste bij u en uw bedrijf past.
Bel 010-258 88 88 voor direct contact en een vrijblijvende bezichtiging.

Kantoorhuur maart 2019.indd 1
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‘Juridisch’
gezien
mr. Erwin den Hartog

Hoedt u voor de concurrent!
De kranten staan er vol mee; de krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. Alleen al de horeca kampt
al met een werknemerstekort van zo’n 10.000 mensen,
maar ook in alle andere sectoren zucht men onder het
gebrek aan voldoende personeel. Zelfs bij ons in de advocatuur worden de jongere medewerkers met vaste
regelmaat door headhunters gebeld of ze niet toch een
overstap willen doen.
Dus hoedt je voor de concurrent. Ook de concurrent zoekt
personeel en kan die moeilijk krijgen. En de concurrent kijkt
ook met argusogen naar uw personeel, met name het
personeel dat bezit over kennis en kunde van de markt
en veel contact heeft met uw relaties. Want wat is er voor
de concurrent fijner dan een dergelijke werknemer over te
nemen? De betreffende persoon is gekwalificeerd, kent de
markt en nog beter; hij kan ook nog een stapeltje klanten
meenemen. Zo werd één van onze klanten al enige jaren
geteisterd door een concurrent, die uit was op een flinke
vergroting van zijn marktaandeel. Dat wilde de concurrent doen door de accountmanagers van onze cliënt weg
te kapen. Er werden hogere salarissen in het vooruitzicht
gesteld, duurdere leaseauto’s en een beter ontwikkelingstraject.
Doel van de concurrent was om daarmee ook relaties en
klanten van de betreffende werknemers over te nemen.
Klant en concurrent zijn werkzaam in het uitzendwezen
en de overgenomen werknemers hadden veel contact met
uitzendkrachten en de klanten waar ze werden ingezet.
Aangezien de werknemers gebonden waren aan non-concurrentie-en relatiebedingen in hun arbeidsovereenkomsten met onze cliënt, konden we in de meeste gevallen wel
procedures optuigen waarin door de rechter ook in voorkomende gevallen verboden werden toegewezen (verbod
om relaties te benaderen) dan wel schadevergoedingen
toegewezen (boetes bij overtreding van de afspraken). Dat
heeft er vervolgens wel toe geleid dat de pogingen van de
concurrent om meer personeel te werven konden worden
geblokkeerd. In ieder geval wisten de benaderde werknemers van cliënte dat zij aan hun afspraken met onze
cliënt zouden worden gehouden.

Duurdere leaseauto
Moraal van dit verhaal; de arbeidsmarkt is krap dus houd je
eigen personeel ook goed in de gaten. Hoe loyaal ook, als
er een hoger salaris dan wel een duurdere leaseauto wordt
geboden gaan de meeste werknemers twijfelen. Zorg er dus
goed voor dat een en ander is afgedicht in de arbeidsovereenkomsten. Met name non-concurrentiebepalingen en
relatiebedingen dienen zorgvuldig te worden aangegaan.
Let daarbij met name ook op de formuleringen, want
de betreffende non-concurrentie-c.q. relatiebepalingen
mogen doorgaans slechts worden afgesproken als werkgever daarbij een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Dat
zwaarwegende bedrijfsbelang moet ook zorgvuldig worden
omschreven in de arbeidsovereenkomst om problemen
te voorkomen. Een en ander moet ook schriftelijk met
de werknemer worden aangegaan en er moet ook heel
duidelijk worden aangegeven welke concrete commercieel
gevoelige en vertrouwelijke bedrijfsinformatie de werknemer ter beschikking krijgt en het zwaarwegende belang
dat de werkgever heeft om een en ander te beschermen.
Zorg daarbij ook voor interne procedures om die gevoelige
bedrijfsinformatie ook vertrouwelijk te houden.
Als namelijk bijvoorbeeld alle relatiegegevens (NAW-gegevens van klanten) algemeen voor iedereen toegankelijk
zijn in het bedrijf dan zal al snel worden geoordeeld dat die
informatie niet echt vertrouwelijk is. Dat kan ertoe leiden dat
een rechter oordeelt dat er ook geen zwaarwegend belang
is voor de werkgever om een non-concurrentiebeding aan
te gaan.
Check in ieder geval de arbeidsovereenkomsten met je
werknemers op dergelijke bepalingen. Met een krappe
arbeidsmarkt is de kans groot dat een werknemer wordt
benaderd door de concurrent met “an offer you can’t
refuse”, om het maar met Don Corleone te zeggen.
De Haij & Van der Wende Advocaten
3009 CE Rotterdam
Barbizonlaan 82
2908 ME Capelle a/d IJssel
T 010 220 44 00
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Otto Hahn
Eten & Drinken.
Gastvrij voor
jong en oud.

Sfeervolle dagen!
Doe bij ons uw bedrijfsborrel
Een bedrijfsborrel is dé ideale gelegenheid
om samen met uw medewerkers, relaties
en/of vrienden de feestdagen te vieren en
te proosten op het afgelopen jaar en samen
alvast vooruit te kijken naar het komende jaar.
Heeft u speciale wensen, dan denken wij
natuurlijk graag met u mee over de invulling
van uw kerstborrel. Bel ons voor advies of
loop gewoon even binnen!

Wij zijn tweede kerstdag open!
Ons complete team staat die dag voor u klaar
en u kunt bij ons dan gewoon een lekker
gerecht van de kaart kiezen.
Reserveer wel tijdig uw tafel!

Wij hebben een uitgebreide lunch-, menu- en
borrelkaart. Dus voor elk moment het juiste
gerecht.

Ook organiseren we geregeld de echte Pubquiz met aansluitend live muziek.

Eetcafé Otto Hahn
Binnenhof 14
3069 KV Rotterdam
T: 010 455 11 88
info@ottohahn.nl

Openingstijden
Ma: 10.00 - 24.00 uur
Di t/m do: 09.30 - 24.00 uur
Vr en za: 09.30 - 02.00 uur
Zo: 12.00 - 24.00 uur

‘Financieel’
gezien
mr. Kees van Steensel RAiA

Waar is die duizendpoot?
Krapte in de arbeidsmarkt? Als columnist met wat
jaren op de teller is het altijd goed om te kijken of dit
fenomeen “vroegurr” ook voorkwam. Nu bewegen alle
economische ontwikkelingen zich meestal cyclisch en
waren wij al meer dan tien jaar geleden met een groepje
ondernemers uit de regio (werkgroep arbeidsmarkt
Zeppelin) specifiek met dit probleem bezig. Ook toen
zaten wij al te klootviolen met het feit dat er een
groot gat zat tussen de vraag naar mensen vanuit het
bedrijfsleven en het aanbod vanuit de scholen.
Vooral bij opleidingen die specifiek voor een vak
klaarstomen bleek de opleiding volgens de bedrijven
veel te theoretisch en te weinig gebaseerd op de praktijk:
de afgestudeerde was eigenlijk nog niet klaar voor het
vak. Daardoor ontstonden allerlei initiatieven om de
gediplomeerden om te turnen van theoretici naar ervaren
vaklui. Dat was tien jaar geleden en daar lijkt heden ten
dagen geen sikkepit aan veranderd te zijn.
Als ik dan nog even wat jaartjes terugga en ik zelf als jochie
net van de universiteit en vol van vertrouwen het bedrijf
van mijn vader in denderde, werd ik er gelijk op gewezen
dat ik net kwam kijken en eerst maar eens transportpolisjes
moest gaan typen. De eerste dag kreeg ik negen van de
tien polisjes vol met rode strepen terug en was er niet
veel van mijn zelfvertrouwen over. Je werd in het bedrijf
van mijn vader opgeleid tot “duizendpoot”. Dat duurde wel
even voordat ik een beetje professioneel kon meedraaien.
En daar is helemaal niets mis mee!
Dus ook dertig jaar geleden was een opleiding, van
middelbaar tot hoog opgeleid, geen garantie dat je gelijk
honderd procent rendabel bent voor het bedrijf. Het
bedrijfsleven zal, zeker in de huidige krappe markt, moeten
investeren in personeel om dat personeel op een dusdanig
niveau te brengen dat zij zo efficiënt mogelijk kunnen
worden ingezet om op het hoogste niveau een klant te
bedienen of een product te maken. Niet alleen bij nieuw
personeel, maar ook bij bestaand personeel.

De opleiding vanuit de overheid voor de zakelijk adviseur
is, zoals blijkt uit de markt, niet uitdagend genoeg voor
de nieuwe aanwas adviseurs en vrij theoretisch. Juist de
uitdaging om te komen naar een hoger niveau adviseur
blijkt de aandacht uit de arbeidsmarkt te trekken. Dat
betekent dus ook dat werkgevers die zo’n traject voor hun
potentiele adviseurs, maar ook voor hun bestaande groep
medewerkers, faciliteren, veel makkelijker mensen uit de
markt zullen trekken.
Daarom is mijn advies voor werkgevers om niet te veel naar
de opleidingen te wijzen en te roepen dat die te laks zijn in
het voor de praktijk opleiden van mensen. Nee, werkgevers
neem het heft in eigen hand en zorg met de eigen branche
of binnen het eigen bedrijf voor een gedegen opleiding van
theorie naar praktijk.
De basisopleidingen gebaseerd op theoretische kennis
geven juist die mooie basis om de praktijk goed te kunnen
oppakken. Daar is wel een baas voor nodig die tijd en
middelen wil investeren om vers instromende studenten te
motiveren om die “duizendpoot” te worden of uiteindelijk
door te groeien naar die krachtige specialist. Dan kan die
krappe arbeidsmarkt best wel eens meevallen…
Van Steensel Assurantiën b.v.
Pr. Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB Rotterdam
info@steensel.nl
T 010 412 39 11
www.steensel.nl

In onze branche is dat niet anders. Zelf bouw ik momenteel
mee aan een nieuwe opleiding voor de (groot-) zakelijke
markt die veel meer stuurt naar professioneel advies op
basis van praktijk.
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Ondernemersnieuws

Helft van werknemers solliciteert onder werktijd
Werkend Nederland is actief aan het solliciteren tijdens kantooruren. Zoals het zoeken van vacatures, motivatiebrieven
schrijven en het maken van sollicitatieafspraken onder de baas
zijn tijd. Meer uitdaging, meer geld en slecht management zijn de
belangrijkste redenen, zo blijkt uit onderzoek van Panelwizard in
opdracht van XpertHR onder 1038 werknemers.
De behoefte aan meer uitdaging (64%) en meer verdienen (60%) worden
het meeste genoemd. Maar liefst 14 procent zegt te solliciteren omdat
de verstandhouding met de leidinggevende slecht is. Ook bevallen collega’s niet altijd (12%) of wordt er gepest op de werkvloer (2%).
Een nieuwe baan is altijd een optie
Ook wanneer het huidige werk bevalt, geeft meer dan de helft van de
respondenten aan altijd open te staan voor een nieuwe baan (54%). Wieneke
Brandt, uitgever van XpertHR: “Deze cijfers benadrukken hoe belangrijk het
is om te allen tijde het werkgeluk van de medewerker hoog op de agenda
te hebben staan. Bij werkgevers die dit serieus nemen zijn medewerkers
minder vaak ziek, maken ze minder fouten, en zijn ze productiever.”

Jongeren vooral gericht op hoger loon
Ruim één op de vier werknemers die jonger
zijn dan dertig wil een nieuwe baan om meer
te verdienen. In de leeftijdscategorie van 40 tot
49 jaar ziet 50 procent extra geld als reden om
een nieuwe baan te zoeken. Onder de zestigplussers wil 34 procent een nieuwe baan omwille van de financiën.
Vrouwen op zoek naar uitdaging
Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna zeventig
procent van de vrouwen die een nieuwe baan
wil, op zoek is naar meer uitdaging. Mannen zijn
wat dat betreft meer tevreden met het werk:
van hen zoekt iets meer dan zestig procent een
baan met meer uitdaging.

Jack-Up 010: businessevent aan
boord ss Rotterdam
Business buddy
Ondernemers die tijdens Jack-Up 010 actief
een basis willen leggen voor nieuwe samenwerkingen kunnen vrijblijvend een Business
Buddy, een zogenaamde ‘sidekick’ ontmoeten.
Uit deze connectie mag een uitgesproken Business Belofte komen, die kan worden getoond
op het evenement.
Het programma aan boord
Jack-Up 010 start met een experience tour door
het cruise-schip gevolgd door een talkshow met
inspirerende local heroes, waarbij wordt ingehaakt op Rotterdamse ondernemersverhalen,
actualiteiten en ontwikkeling. Het event wordt afgesloten met een actieve Jack-Up netwerkborrel.

Een dynamisch business event met startende en gevestigde
ondernemers die zich tijdens een bijzondere ‘business trip’ laten verrassen met kennis, inspiratie, beleving en connectie. Dat
is Jack-Up 010. De eerste editie wordt 18 februari 2020 afgetrapt
op het imposante cruiseschip ss Rotterdam met uitzicht over de
skyline van de havenstad.
Jack-Up 010 is een jaarlijks terugkerend Business Event waar ondernemers op een energieke en creatieve wijze door een programmering
heen worden geloodst. De organisatie: ‘Boost your Business en laat je
meenemen op tour, ontdek het optreden in de stuurhut, luister naar
inspirerende ondernemersverhalen op het podium en leer de Rotterdamse ondernemers kennen’.
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Concept en initiatief
Jack-Up 010 is een concept van Carola Kalishoek
& Ramona Verhoek en een initiatief van het
team van Stichting Zaken op de Rails met in het
Comité van Aanbeveling; Gert Abma (Daamen
& van Sluis Accountants en Belastingadviseurs),
Wilco Koldenhof (Muac Productions), Willem
Groenendijk (Rabobank Rotterdam) en Kees
van Steensel (Van Steensel Assurantiën).
Deelname
Bezoekers kunnen via de website van Jack-Up
010 een entreekaart kopen. De kaarten kosten
€ 75,- per stuk. www.jack-up.nl

Ondernemersnieuws

Bouwbedrijven vallen vaker om
Het aantal failliete bouwbedrijven is de afgelopen maanden toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het Economisch Instituut voor de
Bouw (EIB. De hoeveelheid faillissementen ligt in september en oktober ruim een kwart hoger dan in dezelfde maanden vorig jaar.
Maar de echte klap komt pas in 2020, voorspelt EIB-directeur Taco
van Hoek.
In september vroegen vijftig bouwbedrijven een faillissement aan, in
oktober groeide dat aantal naar bijna zestig. Dat is het hoogste aantal
sinds jaren, zegt EIB-directeur Van Hoek.De stijging van het aantal
faillissementen komt volgens hem sneller dan verwacht. “De productiecijfers zijn nu nog goed. Wij hadden verwacht dat de stroom aan faillissementen in de bouw zo rond 2021 zou komen”, aldus Van Hoek.

Echte problemen in 2020
De problemen zullen de bouwsector volgend
jaar pas echt gaan raken, stelt de EIB-directeur
tegen NU.nl. Sinds juni is het aantal verleende
bouwvergunningen flink afgenomen en de doorwerking daarvan zal de bouw in 2020 raken. “Er
zit gemiddeld een half jaar tussen het verlenen
van een bouwvergunning en de eerste schep die
de grond in gaat.” Hierdoor zal de bouwproductie
in 2020 voor het eerst in jaren krimpen en zal
het aantal faillissementen naar verwachting
alleen maar verder stijgen.
Bronnen: NU.nl, BNR

Meerdere oorzaken
Branchevereniging Bouwend Nederland zegt dat er geen eenduidige
oorzaak is voor het aantal faillissementen. “Er zijn meerdere oorzaken
mogelijk zoals oplopende bouwkosten, tegenvallende verkopen en vertraging bij bouwprojecten, maar de laatste paar maanden kan ook zeker
de PAS- en PFAS- problematiek een rol gespeeld hebben.” Eerder dit jaar
voorspelde ABN/AMRO al een toename van het aantal faillissementen
in de bouw, vanwege een stijging van de kosten en een lagere bouwproductie. Ook nam het aantal eenmanszaken in de afgelopen jaren
flink toe, bedrijven die doorgaans iets minder goed tegen een stootje
kunnen, aldus de bank.

Betrouwbare partner zijn
Als vader, echtgenoot, hardloper, motorrijder, ondernemer, recruiter, headhunter, sparringpartner, maar toch vooral als directeur
van Currentratio Recruitment rent Jacques Koekkoek zijn passie
achterna. Zijn missie: “Help mensen vooruit!“
De Rotterdamse ondernemer was woensdag 27 november in de Raadzaal van de Gebiedscommissie Prins Alexanderpolder de moderator
van een discussiebijeenkomst voor ondernemers in onze regio over de
arbeidsmarkt. Met onder andere vragen over hoe zij personeel werven,
omgaan met werkdruk, contractvormen, arbeidsvoorwaarden, oudere
sollicitanten en (om)scholing eigen personeel. De uitkomsten daarvan
staan op pagina 8 en 9 in deze uitgave.

Dit alles binnen de disciplines Finance, HR,
Sales, Marketing & Management. Belangrijk is
dat je daarin een betrouwbare partner bent
met een groot en zeer uitgebreid netwerk aan
bekende en vaak reeds gesproken kandidaten.
Daarnaast passen we de nieuwste wervingstechnieken toe om u een complete selectie te
kunnen bieden. Kijken naar de kandidaten en
hun vaardigheden en wensen door de ogen
van de klus die moet gebeuren.”
Currentratio.nl

Actieve recruiting
Jacques Koekkoek volgde met veel plezier en enthousiasme de Haarlem
Business School en is sindsdien werkzaam binnen de arbeidsbemiddeling. Met meer dan 25 jaar ervaring heeft de 51-jarige ondernemer
een groot deel van zijn jaren gewijd aan de actieve recruiting van professionals.
Van MBO tot WO
Currentratio.nl is een door hem opgericht NEN 4400 gecertificeerd
werving & selectiebureau voor financiële, management en HR-functies
in Nederland. “We werken voor het MKB, maar ook voor Internationale
organisaties. Van MBO met ruime ervaring tot en met WO. Samen met
mijn collega’s ben ik in gesprek met organisaties voor de werving van
nieuw personeel, interim ondersteuning en het invulling geven aan een
flexibele schil.
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We weten wat er speelt bij ondernemers
en staan met onze poten in de modder

De Haij & Van der Wende Advocaten in Capelle aan den IJssel werkt voor ondernemingen en (non-profit) organisaties.
We adviseren cliënten op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht en ruimtelijke ordeningszaken.

Barbizonlaan 82
2908 ME Capelle a/d IJssel
Postbus 84233
3009 CE Rotterdam
T 010 - 220 44 00
F 010 - 220 44 99
E be@haijwende.nl

Ons RISICORAPPORT, uw inzicht
Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons
RISICORAPPORT voor de ondernemer.

Van Steensel Assurantiën b.v. • Pr. Pieter Christiaanstraat 61 • 3066 TB Rotterdam
www.steensel.nl • info@steensel.nl • T 010 412 39 11
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(On)geschoolde arbeid
Reuring op de arbeidsmarkt. De economische groei is de laatste 10 jaar
niet zo groot geweest. En toch gaan opnieuw - de alarmbellen rinkelen. Wat
is het geval? Vacatures blijven openstaan. Werkgevers vinden niet de juiste
mensen om het werk te doen. Was er
kort geleden te weinig werkaanbod, nu
is er teveel. Werkzoekenden genoeg. Je
zou zeggen dat de banen dan voor het
oprapen liggen. Niet dus.
Hans Lemmers
BusinessClub Prins
Alexander
Erasmus Uitvaart
info@erasmusuitvaart.nl

Incompetent
Het is nog maar zo kort geleden. In heel veel
sectoren raakten heel veel mensen hun baan
kwijt. Ze solliciteerden zich vervolgens suf.
Een ruime arbeidsmarkt, werkgevers hadden het voor het kiezen. Hoog opgeleiden
verdrongen de werkplekken voor lager geschoolden, met alle gevolgen van dien. Het
probleem is dat kandidaten niet beschikken
over de juiste kwalificaties. Een tekort aan
‘gespecialiseerde’ medewerkers. In de ICT en
de zorg is er een schreeuwend tekort, net als
in het onderwijs en de bouw.
Pieter Derks (cabaretier) verwoordde het
in 2018 zo treffend: “De stand van zaken in
Nederland is op dit moment, twee miljoen

communicatieadviseurs en niemand die
een kraan kan repareren. Het is onze eigen
schuld. Ergens in de afgelopen decennia is
het misverstand ontstaan dat meer diploma’s
betekent dat je ook meer kan, dat dingen
weten meer waard is dan dingen doen.”
Imagoprobleem?
Zowel het beroep van leraar als verpleegkundige heeft geen beste naam. Veel kritiek
over de kwaliteit in het onderwijs en de zorg
- terecht of onterecht - alles heeft een reden.
Een laag salaris en arbeidsomstandigheden
die het er ook niet makkelijker op hebben
gemaakt. Wanneer komt het moment dat
een leerkracht daadwerkelijk weer voor de
klas staat om les te geven en de verpleging
weer toekomt aan de zorg voor patiënten?
En dat tegen een reële vergoeding waardoor een grotere groep mensen openstaat
voor (om)scholing en het uitvoeren van dit
prachtige metier?
En nu?
Je zal maar werkzoekende zijn en graag willen, maar niet de juiste papieren hebben.
Eén geruststelling, er is hoop! Wellicht dat je
nooit te oud bent om te leren een kraantje
te repareren...

Alex Energie gaat van start
Maandag 25 november was de kick-off
van Alex Energie. Bewoners, ondernemers,
gemeente en andere belangstellenden
werden daarvoor verwelkomd in Café
Wilskracht, naast station Prins Alexander.
Zij kregen in een informele sfeer meer informatie over de plannen van Alex Energie
dat de duurzaamheid van Prins Alexander
gaat vergroten door opbrengsten opnieuw
te investeren in maatschappelijke activiteiten in het gebied zelf.
De bewoners van het gebied staan in de
Coöperatieve Energievereniging Alex Energie
U.A centraal, zowel huurders als woningeigenaren. Een duurzame woning en buurt,
lokale elektri-citeitsproductie en duurzame
warmte zijn de drie belangrijkste pijlers waar
Alex Energie zich eerst op zal gaan richten.
Zelf besparen en opwekken
Rotterdam Prins Alexander zit volop in de
energietransitie en de eerste initiatieven zijn al
van start gegaan.

Alex Energie is een initiatief voor en door bewoners en organisaties in Prins Alexander.
Met de leden van deze coöperatie zal zoveel
mogelijk energie worden bespaard en lokaal
en duurzaam worden opgewekt. Dat moet al
op korte termijn met effectieve maatregelen
gaan gebeuren. Zoals met het collectieve
inkopen van zonnepanelen, energiecoaching
voor bewoners, lokaal en collectief opwekken
van energie, verduurzaming van huizen en
flats en nog veel meer.

Meer informatie
info@alexenergie.nl
T 06 414 353 98

Lunchen bij Wilskracht met
Sandy Metten

In deze rubriek schuift een lokale ondernemer met Marco Bunk aan de lunchtafel
in zijn Bar & Keuken Wilskracht, de hotspot
op het Prins Alexanderplein. Deze keer eet
de uitbater zijn twaalfuurtje met Sandy
Metten van uitzend- en werving & selectiebureau Flexibility Rotterdam-Capelle aan
den IJssel. Zij stapte na ruim een decennium
ervaring als intercedent, sales executive,
Arbo-dienstverlener, jobcoach en vestigingsmanager in 2011 als zelfstandige op de
arbeidsmarkt.

Juist flexibel werken
Marco heeft met Horeca Nederland, waarvan
hij bestuurslid is, volgens hem de scherpe
kantjes er een beetje af te kunnen halen. Zijn
branche-organisatie heeft daarover succesvol
onderhandeld met de vakbonden. “Dat is fijn
want de meeste van mijn mensen willen geen
vast urencontract, maar juist graag flexibel
werken.”
Beide ondernemers opereren weliswaar in verschillende branches,
maar de aantrekkingskracht van hun business heeft een grote overlap:
de persoonlijke omgang met mensen. Dat geldt voor hen zowel als gastheer, relatiebeheerder, werkgever en dienstverlener.
Passie en bevlogenheid
De arbeidsmarkt is het thema van deze uitgave. Een ‘aardje naar z’n
vaartje’ voor beiden. Sandy voelt zich vooral een matchingsconsulent die
mensen ontlast en bij elkaar brengt. Haar passie is om talentvolle mensen en mooie bedrijven te verbinden en te zorgen dat werkgevers met
minder tijd, kosten en energie de juiste medewerkers krijgen voor hun
vaste of tijdelijke vacatures. “Het is voor bedrijven op de krappe arbeidsmarkt vaak een behoorlijke uitdaging om naast de reguliere werkzaamheden, de gewenste kandidaten te vinden. Zeker met de druk dat je als
werkgever geen fouten mag maken vanwege de flinke kosten en het
risico weer van voren aan te moeten beginnen. Door mijn brede ervaring en mijn bevlogenheid ben ik snel in staat om te beoordelen of een
kandidaat voldoet aan het gewenste profiel. Door de behoefte van de
organisatie goed in te schatten, te luisteren, mee te denken en te begrijpen, wil ik ook enthousiasme bij de kandidaat creëren.” Zij verzamelt
zoveel mogelijk voorinformatie over de capaciteiten en het toekomstig
gedrag van de sollicitant. Een persoonlijk intakegesprek, het achterhalen
van de motivatie en het inwinnen van referenties zijn daarbij volgens
Sandy essentieel. ”Iedereen is te vinden, je moet alleen goed zoeken en
weten waar. Het gaat in mijn werk altijd om het contact met mensen en
samen het vertrouwen voelen om elkaar te kunnen helpen.”
2020 extra spannend
Voor beide ondernemers wordt 2020 extra spannend en uitdagend.
Voor Marco als horecawerkgever met veel flexibel personeel en Sandy
als dienstverlener op de arbeidsmarkt die ‘de pijn’ van nieuwe wetgeving
van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil verzachten. “Een nogal
krampachtige poging om de vaste dienstverbanden wat meer schwung
te geven.” Om het risico voor de werkgever te beperken, neemt zij desgewenst het eerste half jaar de medewerker in dienst waarna die daarna
alsnog bij de opdrachtgever in dienst kan komen.
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Maar een horecanemer die bijvoorbeeld
iemand tijdelijk in dienst neemt en wordt
geplaagd door slecht weer, krijgt volgens
Sandy wel een probleem. “Dan moet die diegene doorbetalen en na afloop ook een transitievergoeding geven.
Uitzendbureaus kunnen die last uit handen
nemen. Zij hebben mazen in de wet gevonden.
Ik denk dat de tijdelijke contracten met de forse
prijsverhoging die bedrijven moeten gaan
hanteren praktisch gelijk lopen met de dienstverlening via een uitzendbureau. Dan is het
interessant om te kijken of je met een uitzendconstructie niet beter af bent dan contract op
contract te moeten geven.”
wilskrachtrotterdam.nl
flexibility.nl/uitzendbureau-rotterdam-capelle
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Krimpen aan den IJssel

Vergaderingen
& recepties
RESTAURANT DE DAMES

VERGADERINGEN
RECEPTIES
EN
IN LANDELIJK GROEN
Op Leefgoed de Olifant vindt u vijf inspirerende
vrijstaande locaties voor vergaderen, teambuilding,
brainstormsessies, cursussen, bedrijfspresentaties
enz.

De Beer

Rust, natuur en sfeer staan bij ons centraal.
Park Hitland en de werkhaven van de getijrivier
met zijn historische schepen zijn onze buren.
De vrijstaande locaties gaan helemaal op in de landelijke
omgeving en hebben alle voorzieningen als wifi, beamer en
flip-over. De catering verzorgt Restaurant De Dames.
Informeer wat we kunnen betekenen bij de organisatie van
een workshop of teambuilingactiviteit. En de dag afsluiten
met een gezellig borrel of diner? Ook dat kan.
Parkeren is gratis op ons eigen terrein.

De Hut

Duurzaam

Leefgoed de Olifant gebruikt waar
mogelijk zelfgekweekte
biologische groentes, fruit, kruiden
en eetbare bloemen. De runderen
voor vlees, melk en kaas worden bij
ons geweid.
Leefgoed de Olifant is een non-profitorganisatie die het Leefgoed met
ondermeer rijksmonument Steenoven de
Olifant, publiekstoegankelijk en in stand wil
houden.

De Dames

GROENENDIJK 325

(VER-HITLAND) – 2911 BB

De Kas

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL – TELEFOON 0180-323414 – INFO@LEEFGOED.NL

LEEFGOED.NL/VERGADEREN

