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Thema
Ondernemen in coronatijd II



Advertentie Rien Bezooijen?

www.slagerijrienbezooijen.nl

Samuel Esmeijerplein 35 • Winkelcentrum Lage Land • 3067 AP Rotterdam
Telefoon: 010 420 87 87 • E-mail: info@slagerijrienbezooijen.nl

Openingstijden
Maandag: 10.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag: 08.30 - 18.00 uur
Vrijdag: 08.00 - 19.00 uur
Zaterdag: 08.00 - 17.00 uur
Let op de aangepaste openingstijden 
met de feestdagen!

Kerst vier je thuis...
Culinair genieten met de 
producten van Rien Bezooijen

Minder vlees is goed,  
beter vlees is beter!

Bij Rien Bezooijen begint de Kerst pas echt!

Een fondue- of gourmetavond, een culinair diner of een 
uitgebreide borrelavond, wij helpen u graag. Maak uw keuze 
uit ons uitgebreide assortiment van de mooiste vleesproducten 
zoals wild, rund, kalf, varken en lam. Ook kunt u bij ons oven- en 
panklare gerechten bestellen en diverse verse schotels, salades en 
tapas.

Wij hebben diverse mogelijkheden tijdens de feestdagen.  
Mocht u speciale wensen hebben laat het ons weten.  
Kortom, u zorgt voor de sfeer en wij zorgen voor het kerstdiner.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen!
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Verandering van tijdperk en werkplek
Hoe het ook afloopt met de huidige  
coronapandemie, het virus heeft de 
wereld op zijn plek gezet. En dan vooral 
ook op zijn werkplek. Want corona of 
geen corona. Wel of geen lockdown. 
Thuiswerken is here to stay. Wat bete-
kent dat voor bedrijven, de kantoren-
markt, de woningbouw, onze mobiliteit 
en de thuiswerkers zelf? 

In deze uitgave werpen onder andere  
een psycholoog, een mobiliteitsdeskundige 
vastgoedbedrijven, bestuurders, onze vaste 
columnisten en natuurlijk onze lokale 
ondernemers hun licht op de zaak. Vaak 
gezeten achter een scherm. 

Een beeld dat voorlopig niet in de econo-
mie en ons dagelijks leven op zwart zal 
gaan. Thuiswerken blijft eerder de norm, 
dan ‘op de zaak zijn’ de regel. Moet de  
thuiswerkplek dan omgebouwd worden 
tot een professioneel kantoor? En als we  
medewerkers laten thuiswerken, waar zijn 
we dan wel en niet verantwoordelijk voor? 

Voor mij zelf verandert er niet zo gek veel. 
Mijn thuiskantoor is als freelancer in de 
tekstbranche al jaren mijn comfortabele 
werkplek. Met iphone, ipad en imac als 
teamgenoten. De keuken als bedrijfskan-
tine en internet als mijn bedrijfsterrein. 

Inhoud
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Samen naar uitstootvrije  
en bereikbare regio

Elske van de Fliert is mobiliteitsmakelaar en expert op het gebied van groener, schoner en slimmer rijden bij De 
Verkeersonderneming. Zij is grondlegger van het CO2 afslankprogramma voor wagenpark en mobiliteit. Met een 
praktische en enthousiaste uitleg, helpt zij rij- en reisgedrag van bedrijven en organisaties te veranderen en te 
stroomlijnen. Dat is door de coronacrisis nu nog actueler geworden. Haar missie: “Een betere wereld creëren door 
het creëren van nul-emissie wagenparken en mobiliteit”.

Zij is namens De Verkeersonderneming mobiliteitsmakelaar voor  
werkgevers in onder andere Capelle aan den IJssel, Krimpenerwaard, 
Rotterdam-Alexander, Zuidplas en Gouda. Elske was in die rol gespreks-
leider tijdens de Ondernemerstafel van afgelopen 25 november (zie 
verslag elders in dit magazine), waar zij met lokale ondernemers en 
bestuurders ook inging op de impact van corona op mobiliteit van 
bedrijven en medewerkers in de regio. Voor dit moment, maar ook in 
de toekomst. 

Stap voor stap
Tijdens haar studie Industrieel Ontwerpen aan de TU in Delft leerde 
Elske problemen op te lossen volgens specifieke methoden. “Daarbij 
werk ik stap voor stap naar de oplossing. Dat geeft altijd resultaat. 
Ik koos speciaal voor een afstudeeropdracht bij DAF: levenscyclus- 
analyse en verbetering van nabehandelingssystemen bij uitlaat- 
gassen.”

Sinds 2007 legt Elske zich helemaal toe op groener, schoner en  
slimmer rijden. “Ik heb tientallen MKB bedrijven, overheden en grote 
bedrijven mogen bijstaan in hun zoektocht naar duurzaamheid, naar 
groener, schoner en slimmer rijden. Nu heb ik dat gebundeld in het 
CO2 afslankprogramma voor het wagenpark en mobiliteit. Daarin 
komen kennis, methode en oplossingen samen.”

Blijven genieten
Zij is ervan overtuigd dat we uiteindelijk nog heel lang kunnen blijven 
genieten van gemotoriseerd vervoer. Maar dan wel zonder lucht- 
vervuiling, files en het opmaken van grondstoffen. “Mij kun je midden 
in de nacht wakker maken voor een vrachtwagen. Ik word gelukkig 
als ik motorfietsen zie rijden. Maar het wringt ook. Want ik weet dat 
dit niet houdbaar is. Daarom wil ik graag bijdragen aan het kunnen 
blijven genieten van mobiliteit. Dat kan niet als we het blijven doen 
zoals we het nu doen. Ik geloof dat bedrijven hier een belangrijke rol 
in spelen en met name die mensen binnen bedrijven die een uitvoer-
ende rol hebben.”

Elske helpt als mobiliteitsmakelaar diegene die binnen de organisatie 
MVO beleid concreet moet maken, die een CO2 reductiedoelstelling 
heeft in te vullen, of die een wagenpark onder zijn of haar hoede heeft 
dat moet worden verduurzaamd. “Ik doe dit voor hen die werkzaam 
zijn bij een bedrijf waarvan de CO2 uitstoot of kosten voornamelijk 
in het wagenpark en de mobiliteit zitten. Denk dus niet alleen aan de 
auto’s, bestelbussen of vrachtwagens zelf, maar ook aan het woon-
werkverkeer en de zakelijke kilometers.”

Kosteloze ondersteuning
Vanuit De Verkeersonderneming biedt Elske 
van de Fliert kosteloze ondersteuning zoals 
het inzichtelijk maken van fiets en ov-poten-
tie via een mobiliteitsscan, de thuiswerkplek, 
fietsprobeeraanbod en maatwerk daar waar 
een bedrijf of organisatie het nodig heeft. “Ik 
ga werkgevers langs om ze te helpen met  
duurzaamheid en bereikbaarheid. Daar heeft 
corona ook wel het een en ander in gedaan.”

Als dochter van een kippenboer weet ze ‘dat 
als je wilt dat er iets gebeurt’ je de handen 
uit de mouwen zult moeten steken. “Dat 
je doelen kunt plannen en structureel en 
stelselmatig kunt werken aan een bepaalde 
uitkomst. Ik geef mensen graag handvatten 
en structuren hoe ze dit kunnen doen en hoe 
ze resultaat kunnen bereiken en succesvol 
kunnen zijn. 

Op een simpele, duidelijke manier. Ik geloof 
dat we allemaal iets kunnen en moeten doen 
om bij te dragen en dat we het daarmee 
uiteindelijk voor onszelf en de wereld om 
ons heen beter maken. Ik stop niet totdat ik 
duizenden bedrijven heb bereikt met mijn 
verhaal en er 500 volledig emissievrij zijn. Ik 
geloof dat het, wellicht niet morgen of vol-
gende week, maar uiteindelijk voor elk bedrijf 
mogelijk is om het wagenpark en mobiliteit zo 
in te richten dat het CO2 neutraal is.”

Bedrijvenaanpak onderhoud A15
Kennispartner De Verkeersonderneming laat 
zien hoe het anders kan, wat er wel en niet 
moet en hoe een werkgever zich daarop kan 
voorbereiden. Ook in coronatijd. Zo wil het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
provincie Zuid-Holland en Drechtsteden 
een betere doorstroming van de A15 tussen  
Ridderkerk en Gorinchem. Daar is het,  
zeker in de spitsen, erg druk. De N3, nabij 
Dordrecht, is in groot onderhoud. 

Mobiliteitsmakelaar Elske van de Fliert
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Rijkswaterstaat werkt daar tot het eind van 
2021 aan en heeft De Verkeersonderneming 
gevraagd om tijdens de werkzaamheden te 
ondersteunen met een bedrijvenaanpak, be-
wonersaanpak en communicatie gericht op 
mobiliteitsmaatregelen/alternatieven. 

De Verkeersonderneming zet een aantal 
mobiliteitsmaatregelen in en maakt daarbij 
slimme combinaties van acties voor de N3 en 
de Korte Termijn Maatregelen A15.

Elske: “Voor de bedrijvenaanpak werken 
we samen met Samen Bereikbaar.” Dat is  
een bedrijvenplatform in de BAR-gemeenten 
(Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk), 
Drechtsteden en Gorinchem en een initiatief 
van Drechtsteden en De Verkeersonderne-
ming. Bedrijven kunnen kosteloos een mobi-
liteitsscan laten uitvoeren die inzicht geeft in 
waar werknemers wonen, hoe ze nu naar het 
werk reizen en waar potentie zit voor minder 
autogebruik. 
Werkgevers kunnen ondersteund worden in 
het faciliteren van thuiswerken of er kan drie 
maanden een e-bike-probeerpool worden 
neergezet bij een bedrijf zodat medewerkers 
die kunnen proberen.”

De Verkeersonderneming
De Verkeersonderneming, gehuisvest aan de Boompjes in  
Rotterdam, is in 2008 opgericht door het ministerie van Infra-
structuur & Waterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio  
Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel 
het bereikbaar houden van haven, stad & regio Rotterdam.

www.verkeersonderneming.nl, ways2go.nl/nl/ 

Mobiliteitsonderzoek
Corona heeft impact op hoe wij leven, werken en reizen. Hoe gaat 
u hiermee om? Werken uw medewerkers nu thuis? Wat betekent 
dit voor de toekomst? Gaan uw medewerkers straks anders  
reizen naar het werk of zakelijke relaties? Heeft corona invloed op 
de keuzes die u moet maken met betrekking tot uw wagenpark of 
het reizen met het openbaar vervoer?
 
De RET onderzoekt in samenwerking met Automobiel Management, 
RDC, de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen en 
de NS de manier waarop zakelijke mobiliteit binnen bedrijven is 
ingevuld. Met name in coronatijd. Dit doen zij via het Nationaal 
Zakelijke MobiliteitsOnderzoek (NZMO). 

Deelnemers maken kans op een iPad, een wijnpakket of een week 
cabrio rijden. 

nl.research.net/r/NZMO_nov2020_Bedrijven_ProMedia

Elske van de Fliert
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Creatief en met aandacht 
voor de omgeving

Mahler Vastgoed Ontwikkeling B.V.
Prins Alexanderplein 14, 3067 GC Rotterdam 
010 – 450 42 86
info@mahlervastgoed.nl
www.mahlervastgoed.nl

Advertorial

Sinds de oprichting in 2001 ontwikkelt Mahler Vastgoed bedrijfspanden, woningprojecten en zelfs hele buurten, 
vooral in Zuid-Holland. In het familiebedrijf zwaaien vader Tino en zoon Twan de scepter en hebben ze een team 
van specialisten om zich heen gebouwd. Van planologie tot techniek en marketing: alles is in huis.

Bijzondere projecten
Zo’n 20 jaar geleden besloot oprichter Tino Mahler zijn eigen weg in vast-
goedland te bewandelen: bijzondere projecten ontwikkelen die voorzien 
in een maatschappelijke behoefte en de buurt verrijken. Die koers varen 
de Mahlers nog steeds. Zoon Twan: “Daarnaast letten we heel goed 
op de duurzaamheid. Onze gebouwen en woningen verbruiken weinig  
energie en gaan heel lang mee. Over 100 jaar moeten ze nog steeds in 
goede conditie zijn.”

Deze visie komt goed tot uiting in de herontwikkeling van het dorpsplein 
in Zevenhuizen. Op de plek van het voormalige gemeentehuis zijn 40 
energiezuinige woningen, winkels, zorgvoorzieningen en bedrijven aan 
huis gerealiseerd. En ook het plein is getransformeerd. De hele buurt 
was bij het project betrokken. Twan: “We krijgen heel veel gave reacties.”

600 woningen in 7 torens
Met trots en plezier kijkt de ontwikkelaar ook terug op Waldo City in het 
Haagse Laakhaven-West. Daar hielp het diverse Hindoestaanse organi-
saties hun gebedshuizen realiseren. Het project viel zo in goede aarde 
dat Mahler in samenwerking ook nog eens 7 woontorens met ruim 600 
woningen in de omgeving mocht ontwikkelen.

Presidentieel
En eind 2019 werd in het Haagse Statenkwartier De President opgeleverd. 
De ontwikkelaar ontfermde zich niet alleen over het complex met 157 
woningen, maar toverde tevens het grote kale plein ervoor om in een 
mooie groene ontmoetingsplek voor de hele buurt. “Ook hier kwam 
goed tot uiting dat we in elk project graag iets terugdoen voor de buurt.”

Lokaal sterk
Samenwerken is het uitgangspunt van Mahler 
Vastgoed, vooral lokaal. Met verschillende par-
tijen heeft ze dan ook de krachten gebundeld 
en wil ze investeren in de opwaardering van de 
Alexanderknoop.

In projecten als deze bewijst zich de kracht van 
de korte lijnen. Twan: “Omdat we vooral in de 
regio werken, zijn we goed bekend met de lokale 
situatie. Met veel gemeenten en ondernemers 
hebben we een vertrouwensband. We weten 
wat er speelt, zitten zelf aan tafel met gemeen-
ten en kunnen dus heel snel schakelen.”
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Door thuiswerken minder  
kantoorpanden nodig

Ook zonder coronavirus wordt thuiswerken vaker de norm. Wat betekent dat voor bedrijven en voor de kantoren-
markt? De vanzelfsprekendheid van het kantoor heeft plaatsgemaakt voor de mogelijkheden van het thuiswerken. 
Want de urgentie om mensen naar kantoor terug te laten keren, is niet hoog blijkt uit een rondgang van Vastgoed-
markt. Zo worden bijvoorbeeld de ongeveer 2,2 miljoen euro m2 van het Rijksvastgoedbedrijf, vergelijkbaar met 
330 voetbalvelden, nog maar beperkt gebruikt. 

80 procent niet beschikbaar
Ook bij Shell blijft thuiswerken de norm voor haar werknemers op 
kantoorlocaties. “Op dit moment is 20 procent van de bureaus vrij voor 
gebruik; 80 procent is niet beschikbaar’, aldus een woordvoerder. In 
totaal beslaat de kantoorruimte van de multinational in Nederland bijna 
180.000 m2, waarvan ruim dertienduizend in Rotterdam.

Grote kantoorinrichter Ahrend heeft het nieuwe werken alvast omarmd. 
‘De werkomgeving verandert blijvend. Thuiswerken? Wij regelen het voor 
je’. Maar het bedrijf biedt ook oplossingen om ‘samen op verantwoorde 
wijze weer aan de slag te gaan in onze vertrouwde werkomgeving’.

Het zal ook wel beide worden, verwacht Madeline Buijs, sectoreconoom 
bouw en vastgoed bij ABN Amro. “Enerzijds gaat er meer thuis gewerkt 
worden, waardoor minder vloeroppervlak nodig is. Anderzijds hebben 
de mensen die wel op kantoor werken meer ruimte nodig. Hoe dan ook 
heeft deze nieuwe situatie een negatief effect op de kantorenmarkt.”

Eerst stijging, dan daling
ABN Amro berekende onlangs dat  de waarde van het Nederlandse 
vastgoed eerst nog met 1,5 procent stijgt. Volgend jaar daarentegen 
verwacht de bank een daling van de waarde van kantoorpanden van  
6 procent. Buijs: “Dat heeft te maken met de verwachte toename van de 
werkloosheid. Het effect daarvan duurt altijd even, loopt als het ware 
achter de ontwikkeling van de economie aan.”

Een recent onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) 
wijst uit dat 40 tot 60 procent van werkend Nederland verwacht vaker 
te blijven thuiswerken, ook als de crisis voorbij is. Volgens het KiM stijgt 
die verwachting gedurende de coronacrisis. De voorkeur van de meeste 
ondervraagden gaat uit naar 1 tot 3 dagen per week thuiswerken.

Sven Bertens, vastgoedadviseur bij JLL plaatst daarbij een kanttekening: 
“De nadruk komt al snel te liggen op de negatieve structurele effecten 
van de crisis, maar het is genuanceerder. Er zijn ook onderzoeken 
die uitwijzen dat mensen juist graag weer terug naar kantoor willen.” 
Bovendien denkt Bertens dat de aard van het werk hierbij een grote rol 
speelt: “Een advocaat zal niet snel met zijn dossiers thuis gaan zitten. 

Op termijn denk ik dat de vraag naar kantoor-
ruimte gewoon weer stijgt.” Hij merkt dat veel 
klanten vooral kampen met onzekerheid: “Ze 
hebben behoefte aan scenario’s. Wat als ...? 
Sommige bedrijven gaan over op een andere 
strategie. Een kleiner hoofdkantoor, bijvoor-
beeld. Anderen zetten hun kantoor juist ruimer 
op. Dit is een periode van puzzelen.”

‘Werk is een activiteit, geen plaats’
“Natuurlijk heeft de nieuwe realiteit van hybride 
werken een groot gevolg voor de balans waarin 
wij en onze klanten werken”, zegt woordvoerder 
Willem Bonekamp van KPMG. De gedachte van 
zijn bedrijf luidt nu: werk is een activiteit, geen 
plaats.  “De rol van het kantoor gaat hierdoor 
veranderen. Het wordt veel meer een clubhuis 
waar je komt voor de sociale interactie en de 
creatieve samenwerking. Dit heeft waarschijnlijk 
gevolgen voor de vierkante meters die we 
huren en hoe we die inrichten, maar het is 
nog te vroeg om conclusies te trekken over 
onze kantoorlocaties of de manieren waarop 
wij ruimte huren. Wij blijven het ook belangrijk 
vinden om in de buurt van onze klanten 
te werken. Onze markten zijn immers óók 
regionaal.”

Transformeren
Vastgoedadviseur Bertens ziet de crisis als kans 
om leegkomende kantoren om te bouwen naar 
woningen. “Huizen, kamers voor studenten; de 
behoefte aan huisvesting is groot. Toch denk 
ik dat deze crisis voornamelijk zal worden 
aangewend om de kwaliteit van kantoren 
te verhogen naar duurzamere en veiligere 
gebouwen om in te werken.”

Bronnen: Vastgoedmarkt, Trouw
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Eenzaamheid grijpt thuis-
werkers naar de keel

Het normale kantoorleven verdwijnt door de tweede coronagolf steeds verder uit het zicht. Om het virus onder 
controle te houden moeten mensen zo veel mogelijk thuiswerken. Nu er (nog) geen uitzicht is op verbetering, zal 
een groot deel van werkend Nederland dat waarschijnlijk nog tot begin 2021 doen. Ondertussen worden de nade-
len van thuiswerken steeds duidelijker. Zoals gebrekkige samenwerking en eenzaamheid. En dat is slecht voor de 
bedrijfscultuur en de resultaten. Uit een recente LinkedIn-peiling blijkt dat productiviteit nu de grootste kopzorg 
is voor 32% van de Nederlandse ceo’s. En twee derde vindt dat door het vele thuiswerken de bedrijfscultuur schade 
oploopt. Tijdens de eerste lockdown waren vele werkgevers en thuiswerkers juist nog opgetogen; men kon zich 
best goed redden op afstand en de prestaties leden er ook niet onder. Die aanvankelijke euforie is nu verdwenen. 
Veel thuiswerkers missen de verbinding. 
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Missen sociale cohesie
“Tot de zomer was het een kwestie van vol-
houden. Sindsdien hoor ik heel veel klachten 
over een gebrek aan verbinding. Iedere mor-
gen zelf opstarten, nergens zomaar kunnen 
binnenlopen om iets te regelen, het slepende 
gedoe met videomeetings. We missen de soci-
ale cohesie van werk’, aldus Bart Verhaagen 
van training- en adviesbureau De Crux. 

‘We zien het gemis aan sociaal contact over 
de hele linie toenemen’, zegt Henk Noort 
van onderzoeksbureau Stakeholderslab, dat 
een Nationale Thuiswerkmonitor bijhoudt. 
Hoewel werkgeluk en ‘wij-gevoel’ nog steeds 
ruim voldoende scoren, ziet hij vooral alleen-
staanden en millennials - die rond 2000 zijn 
gaan werken - ‘helemaal gek’ worden. “Verga-
deren via Zoom of Teams is dodelijk vermoei-
end. Men wil uiteindelijk toch mensen van 
vlees en bloed zien. Ergens is dat een positieve 
uitkomst van het experiment. We worden ons 
bewust hoe belangrijk verbinding en relaties 
zijn. Daar stonden we niet bij stil.”

Groepen die last hebben 
Dat ziet ook Gijs Coppens. Hij is GZ-psycholoog 
en onderzoekt voor platform OpenUp.care 
de impact van het coronavirus op de mentale 
gesteldheid van werkende Nederlanders. In 
oktober werd onder 1.048 mensen een repre-
sentatieve steekproef gedaan. “Een derde van 
hen is angstiger geworden. En maar liefst 60 
procent mist de sociale activiteiten en con-
tacten.” Hij signaleert drie groepen thuiswerk-
ers die het meest met eenzaamheid worstelen. 
Allereerst millennials, die tussen 1981 en 1996 
zijn geboren. “Die zijn opgevoed met het idee 
dat de wereld maakbaar is. Als er iets tegenzit, 
zijn ze eerder vatbaar voor teleurstelling”, legt 
de psycholoog uit. “Ze hebben een uitgebreid 
sociaal netwerk waar ze momenteel moeilijker 
mee kunnen afspreken.”

Daarnaast vormen alleenstaande 50+ mannen 
een groep die het sociale aspect van de werk-
vloer mist. Coppens: “Een man van die genera-
tie is eerder opgevoed met competitie in plaats 
van verbinding.”

De derde risicogroep zijn gezinnen waarin 
de spanning oploopt. “Die gedijen bij externe 
structuur: als de kinderen naar een sportclub 
gaan en de ouders naar het werk. Als je moet 
thuiswerken in een gespannen sfeer, kun je je 
behoorlijk eenzaam voelen. Juist niet-functio-
neel contact is cruciaal voor de mentale ge-
zondheid: een spontane glimlach of een grap 
in de wandelgangen.”

Samen eten via Zoom
Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie aan 
de Universiteit Utrecht en verbonden aan de 
Future of Work Hub: “Wees daarom als werk-

gever inventief om toch dingen met medewerkers te doen die niet direct 
over werk gaan. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om het 
personeel hierbij te helpen.”

Dat vindt Coppens ook. “Die hoort met werknemers regelmatig te  
communiceren over mentale gezondheid. Hoe deel jij je thuiswerkdag 
in? Hoe ga je om met spanningen thuis? Je hoeft als baas geen therapeut 
te worden, maar voor het welzijn van je medewerkers is het essentieel 
om hier echt beleid op te maken. 

Zoals door in een buddy-systeem medewerkers mee te laten lopen bij 
afspraken met klanten en met elkaar een zelf gekookte maaltijd te eten 
via Zoom.

Wandelbila’s
Bij verzekeraar Unigarant letten ze al vanaf het begin van het thuiswerken 
scherp op het ziekteverzuim en het personeelsbeleid. Het bedrijf merkt 
dat isolement niet goed is voor de motivatie en de energie. Om het isole-
ment te doorbreken, stimuleert de directie ‘wandelbila’s’: gesprekken 
in de buitenlucht. Hulpmiddelen voor thuiswerken worden niet met de 
post gestuurd, maar bewust afgeleverd door leidinggevenden. Soms 
worden met cateraar afspraken gemaakt voor ontmoetingen op een 
buitenlocatie, waar mensen vooral niet over het virus moesten praten. 

Kijkend naar de periode na de lockdown verwacht Unigarant dat het 
kantoor alleen gebruikt zal worden voor essentiële functies als sociaal 
contact en teamsessies om nieuwe producten te bedenken.

Creatieve functies
Philips-topman Frans van Houten wees er in een interview in het  
Financieel Dagblad op dat vooral mensen in creatieve functies er last van  
hebben als ze niet fysiek met elkaar kunnen werken. zoals in onderzoek, 
ontwikkeling en marketing. “Dat is schadelijk voor de resultaten.” 

Dat herkent coach Bart Verhaagen: “In functies met een duidelijk taakveld 
kan thuiswerken heel goed, maar alles dat brede interactie vraagt, is in-
gewikkelder. Samen kom je tot interessante ideeën. Dat proces, waarin 
het alle kanten op vliegt, is online moeilijk na te bootsen. Maar voor 
brainstormachtige dingen bestaan wel degelijk nieuwe oplossingen. Je 
kunt in de chat bijvoorbeeld ook je boodschap appen. Dat voorkomt ook 
het door elkaar heen praten.’

Potentieel knelpunt is dat sommige leidinggevenden niet zijn toegerust 
op hun vermogen om online te coachen. Het blijkt volgens Verhaagen 
ook niet iedereen gegeven om via een beeldverbinding in één keer te 
zeggen wat hij of zij te zeggen heeft. “Een manager moet daar toch oog 
voor hebben, hoewel die ook minder signalen krijgt. Je ziet het niet als 
iemand met zijn knieën zit te bewegen. Een deel van de mensheid is 
gevoelsmatig ingesteld. Die krijgen online geen tijd om dingen af te  
wegen. Ze missen het gevoel dat ze dingen samen doen, terwijl ze dat 
wel nodig hebben.”

Verhaagen geeft workshops om mensen te laten ervaren wat er  
werkelijk gebeurt bij een onlinesessie. ‘Een inhoudelijk goede leider met 
wat minder goede menselijke kwaliteiten heeft een probleem, want dat 
laatste wordt uitvergroot. Ook als je daar wel goed in bent, moet je nu 
trouwens extra contact zoeken om het hele team op de rit te houden.’

Bronnen: ipractise,nl, FD en nu.nl
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‘Mix thuis en op de zaak  
is een blijver’

Ondernemerstafel over thuiswerken en mobiliteit

Covid-19 bracht rust op de weg. Maar voor degenen die over de Grote Kruising en de Algerabrug rijden, lijkt die 
rust soms ver te zoeken. En ook al is het even minder druk of staan parkeerplaatsen leeg, alles wijst er op dat dit 
tijdelijk is. Het verkeer blijft de komende jaren groeien. En het OV is door corona een onzekere factor geworden. 
Thuiswerken wordt massaal gedaan, maar moet die dan omgebouwd worden tot professioneel kantoor? Waardoor 
ontstaat de komende jaren verkeershinder en hoe kunnen we die oplossen? Als medewerkers thuiswerken, waar 
zijn we dan wel en niet verantwoordelijk voor? Een negental ondernemers en bestuurders buigen zich op uitnodi-
ging van het Economisch Netwerk Capelle (ENC) tijdens een webinar woensdag 25 november 2020 over deze vragen 
in onzekere tijden. 

De discussie staat onder leiding van Elske van de Fliert. Zij helpt als  
mobiliteitsmakelaar van De Verkeersonderneming werkgevers met 
duurzaamheid en bereikbaarheid. De organisatie werd in 2008 opge-
richt door rijksoverheid, metropoolregio, gemeente en Havenbedrijf 
Rotterdam om haven, stad & regio bereikbaar te houden. “We be-
gonnen toen de A15 op de schop ging, maar werken inmiddels heel 
Rijnmond. Met de focus op de reiziger en de korte termijn. Vanuit 
data-analyses kijken we naar oplossingen die effect sorteren. Met 
toegespitste acties en regelingen verleiden we reizigers, werkgevers 
en logistieke partijen tot minder verkeer tijdens ochtend- en avond-
spits. Ook zetten we onze expertise in om mensen die helemaal niet  
mobiel zijn mobiel(er) te maken en hebben oog voor duurzaamheid 
en schone lucht.” 

De Verkeersonderneming biedt kosteloze ondersteuning. Zoals met 
een mobiliteitsscan fiets- en ov-potentie, een fietsprobeeraanbod en 
maatwerk waar nodig. “Onze mobiliteitsprofessionals maken optimaal 
gebruik van de laatste kennis en kunde in het werkveld en voeren 
voor diverse partijen projecten uit. Zoals de Korte Termijn Aanpak 
2020, mobiliteitsmanagement bij groot onderhoud van de N3,  goede 
doorstroming op de A15 en als projectleider van het MaaS-project.” 

Bereikbaarheid en corona
Elske ziet dat corona ‘wel het een en ander heeft gedaan in bereik-
baarheid. “Die nam zienderogen toe. De vraag is hoe dit erop langere 
termijn uit gaat zien.” Anthon Timm, wethouder Krimpen aan den  
IJssel: “ Voor ons als gemeente is het belangrijk hoe ondernemers 
naar de toekomst kijken van mobiliteit. Nu, straks en zeker ook na 
corona.” Gert Abma, partner Daamen &Van Sluis accountants en  
belastingadviseurs: “Door corona zien we veel veranderingen. Het file-
spook bestaat even niet. Maar ik ben benieuwd hoe dit er straks uit 
gaat zien. Ook tijdens alle grote werkzaamheden die in onze regio de 
komende jaren op stapel staan.” Andries de Vries is mede-eigenaar 
van Van As Autoschade. In zijn business is thuiswerken zeldzaam. Hij 
constateert door minder verkeer ook minder schadegevallen en ziet 
het percentage elektrische auto’s razendsnel stijgen. “Dat heeft gevol-
gen voor mijn business.”

Thuiswerkvergoeding
Is een thuiswerkvergoeding goedkoper dan reiskostenvergoeding? 
Liggen daarin kansen voor ondernemers om geld te besparen? 

Gert Abma: “Er komen fiscale wijzigingen in de 
reiskostenvergoeding. Dan is dat inderdaad 
een optie. Maar ik denk dat je breder moet 
kijken dan duurder of goedkoper. Thuiswer-
ken betekent niet altijd de meeste ideale situ-
atie. Zodra er meer ruimte is zal er toch meer 
worden gereisd. Als werkgever ben ik niet zo 
voor een thuiswerkvergoeding. Je moet wel 
de werkplek goed faciliteren. 

De Capelse wethouder Harriet Westerdijk  
vindt goedkoper ‘een vervelend woord’. “Ik kijk 
liever naar voordeel. Het ontnemen van een 
reiskostenvergoeding, zal ik niet adviseren. Er 
blijft een hybride variant tussen thuiswerken 
en op locatie. We moeten met zijn allen door 
deze crisis. Dan past het niet om ons perso-
neel met een thuiswerkvergoeding extra te 
bevoordelen tegenover degenen die op loca-
tie werken bij bedrijven die het al zo moeilijk 
hebben.”

Veel klanten van wervings- en selectiebureau 
CurrentRatio van Jacques Koekoek faciliteren 
al in beeldschermen en zitmeubilair. “Gaat 
een thuiswerkvergoeding het verschil maken? 
Ik denk het niet.”

Straks meer file
Staan we in 2021 meer in de file dan we in 
2019 stonden? Andries de Vries denkt van 
niet. “Thuiswerken zal blijven, al snakken velen 
weer naar mobiel zijn en naar het kantoor. 
Ook door de economische klap zal het aantal 
verkeersbewegingen en gereden kilometers 
minder zijn en loopt de filedruk terug.”

Anthon Timm: “Ik ben er nog niet zo zeker van 
dat we minder in de file staan. We zitten in 
een regio met veel maakindustrie, transport 
en logistiek, waar mensen niet op kantoor 
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werken. En zullen er wel zoveel met het open-
baar vervoer reizen? De angst voor besmet-
tingsgevaar is niet zomaar weg. Ik zie velen 
daarom wel weer heel makkelijk in de auto 
stappen.” Gert Abma denkt dat door de op-
mars van de e-bike er wel een kentering komt 
en de fiets vaker wordt gepakt. 

Elske: “Ongeveer 30 procent kan niet thuis 
werken, die moeten hun werk op de zaak 
doen. Maar acht procent minder verkeer in 
de spits betekent al de helft minder filedruk. 
De flexibiliteit van thuis- en op kantoor wer-
ken kan daar nu een verschil in gaan maken.” 

Blijvertje
Thuiswerken is in ieder geval een blijvertje. 
Daarvan zijn de meeste deelnemers over-
tuigd. “Er zijn ook enorme voordelen aan thuis- 
werken. Als het slecht weer is, werk je liever 
thuis. Zeker voor degenen die ver weg wonen. 
Die flexibiliteit zullen we niet snel gaan los- 
laten. Een gezonde mix van thuis en op de 
zaak vind ik ideaal. Het personeel ook. Je kan 
thuis heel efficiënt werken en bent niet ge-
bonden aan van 9 tot 6”, aldus Abma. 
Andries is fel tegen het automatisme van  
thuiswerken. “Sommige mensen zijn er niet 
geschikt voor en kunnen die vrijheid niet 
aan. Dat kost productiviteit.” Harriet: “Een 
combinatie is voor heel veel mensen prettig. 
Maar thuiswerken maakt het voor die in de  
arbeidsmarkt stappen of stage willen lopen 
en begeleiding on the spot nodig hebben nu 
lastig. Dat is echt een zorg.” Dat merkt Gert 
Abma ook. Hij krijgt begin 2021 drie stagiairs 
over de vloer. “Hoe krijg je het organisatorisch 
rond. Dat is een hele kluif. De invulling van de 
stage, de begeleiding en het werk zelf is lastig. 
Het is learning on the job.”

Verkeersinfarcten
Gaan de werken aan de Grote Kruising, A20 en Van Brienenoordbrug 
tot verkeersinfarcten leiden? Elske: “Er gaat een hoop gebeuren. Wat 
gaat dat op de lange termijn doen?” Andries: “Hinder voor het verkeer 
is onvermijdelijk. Het werk aan de Brienenoordbrug zal het meeste 
impact hebben. Dat wordt een uitdaging.” Anthon Timm ziet dat ook: 
”We gaan veel overlast ervaren de komende tijd. De eerste twee jaar 
met het werk aan de Grote Kruising en daarna als nieuwe brugdelen 
van de Brienenoord worden gebouwd. We adviseren dan ook zoveel 
mogelijk thuis te werken. Om te voorkomen dat we urenlang in de file 
staan.”

Harriet Westerdijk: “We investeren om onze regio bereikbaar te 
houden. Iedereen heeft er straks profijt van. We moeten even door de 
zure appel heen bijten. En omdat we nu geleerd hebben meer flexibel 
te zijn, kunnen we ons misschien daar beter op aanpassen.” Betalen 
per kilometer Kan rekeningrijden nog soelaas bieden? “Dan noemen 
we het anders, maar ik denk wel dat we iets aan beprijzen gaan doen. 
De weggebruiker beïnvloeden om op andere momenten te gaan  
rijden. Iedere auto heeft communicatie. Registratie is veel makkelijker 
dan vroeger’’, aldus wethouder Timm.

Harriet onderschrijft dat.“ Maar dan wel met een transparant systeem 
waarin je betaalt per kilometer. En daarbij kijken naar draagkracht en 
in hoeverre iemand een auto nodig heeft om deel te nemen aan de 
arbeidsmarkt.”

“Gedragsverandering zit meer van binnen”, denkt Jacques Koekoek. 
Wel ziet hij als recruiter dat reiskosten en afstand woon-werk bij solli-
citaties sterker een rol spelen. “Zeker als iemand vaak op de werkplek 
zit, is dat een afweging.”

Fietsmaatjes
En hoe krijgen we medewerkers meer op de fiets?’ Elske merkt dat 
bij veel werkgevers er van alles is gedaan, maar dat het ‘vooral veel  
fietsen in de schuur oplevert’. “We werken met hen nu aan een duide-
lijke doelstelling en een plan. Zoals met beloning, faciliteren of met  
fietsmaatjes samen fietsen. En monitoren dat. Laten zien hoe je  
dichter bij je doel komt en dat blijven aanwakkeren.” 
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Ondernemersnieuws

AEX-bedrijven: omzetdaling en verdampte winst
Meer winst
Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven die verwach- 
ten dit jaar meer winst te gaan boeken dan ze 
eerder aan beleggers hadden gemeld. Zoals 
PostNL, Wereldhave, Accell en Heijmans.
 
Bron: FD

Ondanks dat de binnenlandse consumptie weer aantrok en  
lockdowns waren opgeheven, kregen sommige beursgenoteerde 
bedrijven afgelopen kwartaal te maken met verliezen, fors dalende 
omzetten en stevige kostenbesparingen, zo blijkt uit de kwartaal-
cijfers van 72 Damrak-bedrijven. 

Hun totale omzet daalde stevig, van €327 miljard in hetzelfde kwartaal 
vorig jaar naar €202 miljard in 2020. Een min van 38%. En de totale netto- 
winst van ruim 18 miljard euro sloeg om naar een verlies van bijna 
€15 miljard. Een groot deel daarvan komt op het conto van Air France-
KLM, Arcelor Mittal en Shell.Zij kregen harde klappen en presenteerden 
donkerrode cijfers. Buiten deze drie blijft de totale kwartaalomzet van 
de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen nagenoeg gelijk met 
2019: €71 miljard. De totale nettowinst daalt zonder de drie brekebenen 
nog wel met iets meer dan de helft tot €2,5 miljard.

Profiteren 
Ook zijn er bedrijven die flink profiteren van de coronacrisis. Zo steeg 
de omzet bij maaltijdbezorger Just Eat Takeaway,  PostNL en fietsen- 
fabrikant Accell respectievelijk met 46%, 17% en 38%.

Positief over herstel
De meeste zijn opmerkelijk positief over een verwacht herstel, maar  
leggen zich niet vast op een datum of winstcijfers. Zo hebben veel onder-
nemingen hun prognoses voor 2020 losgelaten. 

Lokaal en online winkelen in 010
De gemeente Rotterdam startte op 12 november een publieks-
campagne om Rotterdammers op te roepen lokaal en online te 
winkelen. Veel lokale ondernemers zien vanwege de corona-
maatregelen hun klandizie sterk teruglopen en bieden vaak online 
mogelijkheden aan om hun waar te verkopen. Hoe meer mensen 
daarvan gebruik maken, hoe beter de ondernemers deze winter  
tijdens coronatijd doorkomen.

De campagne Rotterdam. Sterker door lokaal online winkelen is onder-
deel van het Winterprogramma, waarmee het college van burgemeester 
en wethouders ondernemers tijdens de komende winter zoveel moge-
lijk verlichting wil bieden. De oproep om lokaal en online te winkelen is 
op abri’s en informatieschermen door de hele stad en in verschillende 
(social) media te zien.

Lastige tijd 
Wethouder Barbara Kathmann (Economie, wijken en kleine kernen): 
“Zo lang we met deze strenge maatregelen te maken hebben zit een 
dagje shoppen of een bezoek aan een café of restaurant er even niet 
in. Maar online bestellen bij je favoriete toko, marktkraam of interieur-
zaak kan gewoon, want de meeste hebben een webshop of een bestel-
service. Dus kruip achter je computer of pak je telefoon en help je lokale  
Rotterdamse ondernemer deze lastige tijd door. En als je eten bestelt, 
doe het dan direct bij je lievelingsrestaurant of eetcafé zodat zij maxi-
maal kunnen profiteren.”

Bron: mkb-rotterdam
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Ondernemersnieuws

26 schepen 
De Jacques Saade is het eerste door LNG aangedreven schip met een 
capaciteit van meer dan 23.000 containers aan boord. In 2022 wil de 
rederij een vloot van 26 op LNG aangedreven schepen in de vaart  
hebben: negen met 23.000, elf met 15.000  schepen en zes met een 
containercapaciteit van 1400.

Eerste cruiseschip
Dit jaar arriveerde in Rotterdam voor het eerst een door LNG aange-
dreven kraanschip (Sleipnir) en een door LNG aangedreven cruiseschip 
(Iona). Volgens LNG belangenbehartiger https://sea-lng.org/ voeren er 
in het begin van 2020 175 LNG aangedreven zeeschepen rond over de 
wereldzeeën. Daarnaast gebruiken de meeste van 600 LNG tankers 
ook LNG als brandstof. Er zijn 200 LNG aangedreven zeeschepen in  
bestelling.

Op 12 november bunkerde de ‘Gas Agility’ 
van Total 18.000 m3 LNG (vloeibaar aardgas) 
in de Jacques Saade. De operatie besloeg 
ongeveer 16 uur. Het grootste LNG bun-
kerschip ter wereld is speciaal gebouwd 
om snel, gelijktijdig met de overslag, deze 
ULCV’s (Ultra Large Container Vessels) te 
vullen met vloeibaar aardgas. In de Rotter-
damse haven varen inmiddels negen LNG 
bunkerschepen, waarvan er drie vast in de 
haven aanwezig zijn. 

LNG wint aan populariteit als brandstof voor 
de scheepvaart. Havenbedrijf Rotterdam is 
enthousiast over die ontwikkeling. ‘Net als 
CMA CGM ondersteunen wij de transitie van 
stookolie naar vloeibaar aardgas (LNG) als 
brandstof voor de scheepvaart. LNG is op dit 
moment de schoonste brandstof die voor dit 
type schepen schaalbaar en betaalbaar be-
schikbaar is. 

Bovendien ondersteunt de komst van de  
nieuwe LNG aangedreven schepen het streven 
van het Havenbedrijf om een belangrijke hub 
te zijn voor de import, export, opslag en bunke-
ring van LNG. “Het is een eer dat de negen 
nieuwe schepen jaarlijks zo’n 300.000 ton LNG 
in Rotterdam komen bunkeren. Dat is ook goed 
voor de op- en overslag van LNG”, aldus Allard 
Castelein, CEO van het Havenbedrijf.

LNG steeds populairder in de haven

Royal IHC ontslaat personeel
Met de reorganisatie zegt Royal IHC een duurzame toekomst te willen 
realiseren.

Eerder op omvallen
De scheepsbouwer kwam de afgelopen jaren in de financiële proble-
men nadat het bedrijf zich begon toe te leggen op het bouwen van in-
novatieve, grote schepen. Daarbij was steeds vaker sprake van grote 
kostenoverschrijdingen. Afgelopen voorjaar stond IHC op omvallen en 
schoot de overheid te hulp. Het kabinet trok 377 miljoen euro uit om 
het bedrijf te redden.

Orders overheid
Voor de werknemers van het bedrijf komt het nieuws over het banen-
verlies niet onverwacht. Vakbond FNV Metaal heeft overeenstemming 
over een sociaal plan en hoopt dat de ingrepen voldoende zijn om het 
bedrijf te laten voortbestaan. Ook zou de vakbond graag zien dat de 
overheid na de eerdere financiële steun nu ook bereid is om orders aan 
IHC te geven, bijvoorbeeld voor de bouw van marineschepen. 

Bronnen: rijnmond.nl, nos.nl, het kontakt

Scheepsbouwer Royal IHC gaat het met 
tientallen tot honderden mensen minder 
doen in Nederland. Het gaat vooral om 
management- en kantoorfuncties. Het con-
cern heeft een grote werf in Krimpen aan 
den IJssel, het hoofdkantoor in Kinderdijk 
en vestigingen in onder andere Rotterdam, 
Schiedam en Sliedrecht.

Royal IHC heeft op dit moment wereldwijd 3000 
werknemers in dienst. Het bedrijf is vooral 
bekend als scheepsbouwer, maar gaat zich nu 
vooral richten op de bagger- en offshoremarkt.

Verder specialiseren 
Op termijn wil IHC zich ook verder specialiseren 
in de mijnbouw- en defensiemarkt. Alle andere 
bedrijfsonderdelen worden verkocht. Zo staan 
de engineersbureau Vuyk (Rotterdam) en KCI 
(Schiedam) in de etalage. 
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Voorwoord
Het gebied Prins Alexander is een planmatig opgezet 
stadsdeel, dat in de jaren 60 van de vorige eeuw tot 
en met het jaar 2000 is gebouwd. De wijk Zevenkamp 
is hiervan een onderdeel en wordt bij de gemeente 
vertegenwoordigd door het wijkcomité Zevenkamp.  
Minder politiek en meer buurt is de essentie van het 
wijkcomité. De leden van het wijkcomité zijn wijk-
bewoners die door middel van loting zijn gekozen. Zij  
adviseren het College van Burgemeester en Wethou-
ders over belangrijke zaken die spelen in de wijk. Zij 
hebben onder andere de taak om toe te zien op de 
wijkagenda. De wijkagenda is een document waarin 
belangrijke onderwerpen staan die samen met bewo-
ners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 
tot stand komt. Verloopt iets niet volgens afspraak, 
dan kan het wijkcomité dit aankaarten bij de ambte-
lijke organisatie. Indien nodig kan dit rechtstreeks bij 
de Gemeenteraad.

Zevenkamp kent veel zelfstandigen die niet direct zichtbaar 
zijn in de wijk, maar die van groot belang zijn voor het eco-
nomisch klimaat. De zelfstandigen die wel zichtbaar zijn, 
zijn met 21 vestigingen gevestigd rond het Ambachtsplein. 

Het winkelcentrum kent al jaren economische problemen, 
verslechtering van de openbare ruimte en problemen met 
de openbare orde. Er zijn al veel maatregelen getroffen, 
deels geslaagd maar nog niet afdoende. Er is sprake van 
mogelijke verbouw van het winkelcentrum dat een nieuw 
perspectief kan bieden. 

Wij hebben een aantal vragen geformuleerd die wij aan vijf 
(zelfstandige) ondernemers, in/rond het winkelcentrum 
gevestigd, hebben voorgelegd. 

Dit zijn als volgt:
• Teamkappers Zevenkamp 
• Lido Woondecor
• Opto-Ring
• Tropisch Huis Zevenkamp
• Coupeuse Huis 
 

Miranda Brantjes-Teijgeler Shannon MooreSoeshma Pandohi-Mishre Rashida VlijterPeter van der Weel
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Lido Woondecor, woning- en projectinrichting, is sedert 
2002 het langst van de 5 geïnterviewde winkels gevestigd 
op hun locatie op de hoek van de Zevenkampsering en de 
Imkerstraat. Lido is een familiebedrijf waarvan de eigenaren 
al woonden in Zevenkamp. Eén van de hoofdredenen voor 
hun vestiging in deze wijk was dan ook dat de winkellocatie 
makkelijk te combineren viel met hun toen schoolgaande 
kinderen.  Bovendien lag de winkel langs één van de 
doorgaande wegen van Zevenkamp, waardoor de zaak 
goed zichtbaar was voor potentiële klanten. 

Ook de bouw van een hele nieuwe wijk (Nesselande) 
naast Zevenkamp waarborgde een groter klantenbe-
stand. Coupeuse Huis Ambachtsland zit sinds 2006 op het  
Ambachtsplein. De winkel is gespecialiseerd in gordijnen, 
kledingreparatie en heeft een stomerij. Ook de onder- 
nemers woonden al met het hele gezin in Zevenkamp, 
waardoor werk en opvoeding van de kinderen gemakkelijk 
te combineren was.

Tropisch Huis Zevenkamp, toko en Tropisch eethuis, heeft 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich te vestigen op 
het winkelcentrum toen er een pand ontruimd werd. De 
ondernemers zaten in de groothandel en wisten dat een 
toko hier goed zou kunnen draaien. Opto-Ring Ambachts-
plein Opticiens is gevestigd op het Ambachtsplein sinds 
2015.  De eigenaresse, die eveneens een locatie dichtbij 
huis zocht vanwege alleenstaand ouderschap, had zich 
goed verdiept in het aantal inwoners van Zevenkamp. Op 
basis daarvan leek het haar een gunstige plek zich hier te 
vestigen. 
Het jongste bedrijf, letterlijk en figuurlijk, is Teamkappers 
Zevenkamp. Teamkappers zit sinds 2017 op het Ambachts-
plein. Het pand zit op een hoek, qua locatie dus een guns-
tige plek. De eigenaresse van Teamkappers was ook goed 
bekend met de wijk Zevenkamp. Zij is hier als het ware 
opgegroeid alhoewel zij niet in Zevenkamp woonachtig 

Gebiedscommissie Prins Alexander
Wijkcomité Zevenkamp

Sinds wanneer zit de ondernemer op/rond het  
Ambachtsplein? Waarom voor Zevenkamp gekozen? 
Welke kansen bood de wijk?

Lido Woondecor,  
Imkerstraat 22, 010-2519525

Teamkappers Zevenkamp,  
Ambachtsplein 6, 010-3106284
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Sinds de 18 jaar dat Lido op deze locatie zit , heeft zij geen 
echte problemen ondervonden. ‘Zevenkamp is een gezellige 
buurt, de winkel loopt goed en klanten komen vooral door 
mond- op mondreclame.’ De sterkste troef van Lido is dat 
het een familiebedrijf is, en alle werkzaamheden in eigen 
beheer heeft. Persoonlijke aandacht, doen wat je belooft, 
problemen zelf oplossen, vinden zij belangrijk. Ook Team-
kappers is heel positief over deze buurt. De wijk heeft 
zowel een stads alsmede een dorps karakter. De eige- 
naresse heeft de ervaring dat de mensen hier naar elkaar 
omkijken, de mensen zijn vriendelijk en open en naar de 
kleine ondernemers toe bestaat er een grote gunfactor. 

Dezelfde ervaring wordt gedeeld door de ondernemer van 
het Tropisch Huis Zevenkamp. ‘Klanten weten dat te vinden, 
omdat ze weten dat het eten daarvan goede kwaliteit is’. 
De toko wordt goed bezocht door zowel bedrijven als be-
woners. Het Coupeuse Huis heeft echter veel tegenslagen 
te verduren gekregen, zoals het overlijden van de man van 
de eigenaresse, concurrentie in het winkelcentrum en de 
coronauitbraak die haar heel veel klanten heeft gekost. 

Tegenslagen zijn (waren) er helaas ook voor Opto-Ring; 
overlast van hangjongeren, criminaliteit, maar ook de 
negatieve communicatie door sommige media, waardoor 
Zevenkamp een slechte naam heeft gekregen. Onderling 
tussen de ondernemers van het winkelcentrum is gelukkig 
wel een goede sfeer.

Welke positieve dingen heeft u als ondernemer ervaren 
en welke uitdagingen bent u tegengekomen. Beschrijf 
uw successen en tegenslagen.

Opto-Ring,  
Ambachtsplein 14-16, 010-8182719

Welke impact heeft corona op uw onderneming? Hoe 
bent u daarmee omgegaan? Werd uw winkel minder 
druk bezocht?

Teamkappers heeft als enige ondernemer de zaak langere 
tijd moeten sluiten. De kapperszaak moest na de uitbraak 
van de coronapandemie gedwongen twee maanden dicht. 
Dit was wel een domper, maar de eigenaresse is niet bij 
de pakken neer gaan zitten. De tijd die vrijkwam, heeft ze 
samen met haar medewerksters ingevuld met trainingen, 
het wegwerken van administratieve achterstanden en het 
coronaproef aanpassen van de winkel. Gelukkig kwamen 
na het heropenen van haar winkel de meeste klanten weer 
terug en heeft dat ook veel nieuwe klanten uit de buurt 
opgeleverd. 

Ook Opto-Ring heeft een aantal aanpassingen moeten 
doen door de coronaepidemie. Er wordt nu meer op af-
spraak gewerkt, ook buiten de openingstijden. Een min-
punt is dat het vaak voorkomt dat mensen helaas (laat) 
afbellen, hetgeen dan omzet kost. Ook huis aan huis be-
zoeken behoren nu tot de mogelijkheden. 

Coupeuse Huis Ambachtsland was één maand dicht. 
Daarna konden mensen alleen op afspraak binnenkomen. 
Onder andere door corona, maar ook doordat er op het 
winkelcentrum minder activiteiten konden plaatsvinden, is 
het tot op heden minder druk. Ze zijn open omdat de huur 
betaald moet worden. 

Lido en Tropisch Huis Zevenkamp hebben hun zaak niet 
hoeven sluiten, zij hebben wat betreft de klandizie geen 
van beide echte hinder ondervonden. Lido heeft zelfs een 
beter verkoopresultaat gegenereerd. Omdat de mensen 
meer thuis zijn en het vakantiegeld dit jaar overhielden, 
zou er meer geïnvesteerd zijn in het opknappen van het 
huis.
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Gebiedscommissie Prins Alexander
Wijkcomité Zevenkamp

Alle winkels, behalve Lido, hebben aanspraak gemaakt op 
de steunmaatregelen van de overheid.

Heeft u op enigerlei wijze gebruik kunnen maken van 
de steunmaatregelen die de overheid in het leven 
heeft geroepen voor ondernemers i.v.m. corona?

Dat het winkelcentrum opgeknapt en uitgebreid moet 
worden bestaat bij alle ondervraagde winkeliers geen 
twijfel. Bij allemaal staat het aantrekken van een A-merk 
supermarkt op de eerste plaats. Ze zijn van mening dat 
voor een uitbreiding van het klantenaanbod en een grotere 
aantrekkingskracht een supermarkt als Albert Heijn de 
eerste stap zou zijn. En aansluitend nieuwe winkels. Dit 
alles trekt meer klanten. Want er is nu veel leegstand en 
lege winkels worden als opslagruimte gebruikt. Een breder 
scala aan winkels zoals een slijterij en een kaaswinkel 
ontbreken op dit moment. Het gevolg is dat veel bewoners 
van Zevenkamp het winkelcentrum niet bezoeken, maar 
naar de omliggende winkelcentra uitwijken.  Door de 
coronapandemie zijn alle evenementen vervallen, geen 
back tot the 60’s-70’s, geen zomerspelen, geen pompoen 
snijden, geen Sinterklaas intocht. 

Dit alles heeft een groot effect op de aantrekkingskracht 
van het winkelcentrum. Juist genoemde activiteiten hebben 
voor het Ambachtsplein een aantrekkende werking. Ook is 
er veel beloofd voor het opfrissen van het plein, waar tot 
op heden niets mee is gedaan. 

Het winkelcentrum wordt door een fietspad en water 
doormidden gesneden, waardoor er duidelijk twee 
gedeeltes zijn. Teamkappers en Opto-Ring zijn wel 
tevreden over het deel waar hun winkel zit. Het heeft een 
goed en gevarieerd winkelaanbod. Echter zijn er teveel in- 
en uitgangen in het winkelcentrum. Daardoor ontstaat er 
geen routing voor langer bezoek. Mensen winkelen niet 
echt in dit centrum, maar doen gericht hun boodschappen. 

Ook werd genoemd dat de verhuurder van sommige 
winkelpanden in deze moeilijke tijd geen tegemoetkoming 
in de huurkosten heeft willen doen. Alle hoop richt zich 
voorlopig op de plannen van de verbouwing van het 
winkelcentrum en de komst van een grote supermarkt zoals 
bijvoorbeeld Albert Heijn. Alleen dan kan het winkelcentrum 
weer uitstraling krijgen en een winkelcentrum worden dat 
voor alle bewoners van Zevenkamp aantrekkelijk is.

Welke verbeteringen dienen er plaats te vinden in 
het winkelcentrum om door de achterstand die jullie 
nu hebben opgelopen mede door corona het winkel- 
centrum er weer bovenop te krijgen?

Coupeuse Huis,  
Ambachtsplein 15, 010-4211484

Tropisch Huis Zevenkamp,  
Ambachtsplein 10, 010-2094458
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X

Gebiedscommissie Prins Alexander

Gebiedscommissie  
Prins Alexander  
wenst u een gezond  
en gelukkig 2021!
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Alexander Business Magazine sprak afge-
lopen kwartaal met enkele lokale onder-
nemers die hun branche en markt door  
corona sterk zien veranderen. 

Dat is zeker het geval voor het Rotterdamse 
interieurarchitectenbureau Sprank van William 
Bos uit Hillegersberg. Hij ontwerpt en maakt 
vooral kantooromgevingen. “Dat is straks een 
hele uitdaging. Wat gaan bedrijven doen? 
Wij verwachten veel verandering in kantoor-
indelingen en in plaats van werkplekken meer 
ontmoetings- en vergaderplekken. Daarop zijn 
we nu volop aan het focussen en maken al 
ontwerpen met inachtneming van de 1,5 meter 
afstand. Kwaliteit is het nieuwe normaal.”

Gematigd positief
Twan Mahler van het gelijknamige Rotterdamse 
familiebedrijf, bijna twee jaar gehuisvest op het 
Alexanderplein, is gematigd positief.

 

Sinds 2001 is Mahler Vastgoed Ontwikkeling in onze regio actief in vast-
goedontwikkeling, projecten en beheer. Na de krediet- en bankencrisis 
ging zijn bedrijf steeds meer op eigen risico breed projecten oppakken 
en ontwikkelen. “We zijn vooral gespecialiseerd in vastgoedontwikkeling 
en woningbouw in de Randstad. We zijn begonnen met sociale nieuw-
bouwprojecten en gebiedsontwikkeling. Procedures voor vastgoed- 
projecten kwamen door corona soms op een lager pitje. Dat hebben we 
wel gemerkt. Maar er is nog steeds vraag in de vastgoedmarkt met licht 
stijgende prijzen.” 

Nasleepeffect woningbouw
Hij is ook zeker niet somber over de woningbouw, maar houdt wel  
rekening met een negatief nasleepeffect van de coronacrisis. “Er moeten 
nog een heleboel huizen bijkomen in overheidsprogramma’s. Sommige 
projecten waren even uitgesteld, maar gaan nu weer doorlopen. Maar 
mensen moeten ook het salaris kunnen blijven verdienen om een huis 
te financieren, al is de vraag naar woningen hier in het stedelijke gebied 
nog steeds hoog. Dat geldt ook voor het transformeren van kantoren 
naar woningen. Dat kan ook. Veel kantoorpanden in Rotterdam staan 
leeg. Want de kantorenmarkt heeft door onder andere het thuiswerken 
wel een kick gekregen. Grote bedrijven denken nu serieus na over  
minder vierkante meters.”

Complexere situaties
Zijn overbuurman op het Alexanderplein Michiel Kuipers van NN  
Vastgoed, Ntoren & Dutch Business Offices ziet ook veranderingen in 
de vastgoedmarkt. “Wij beheren vooral vastgoed voor beleggers. Eind 
2003 ben ik de onderneming NN Vastgoedmanagement gestart. Wij zijn 
actief op het gebied van vastgoedbeheer in ‘complexere’ situaties van 
zowel woningen, winkels, kantoren. We zijn daarbij een kleine, relevante, 
‘niche’ player in vastgoeddienstverlening.”

Lokaal kantoorconcept
Sinds 2017 rolt hij het kantoorconcept Ntoren uit in R’dam Alexander. 
“Met dat concept zijn we hier in Alexandrium aanwezig en bieden  
faciliteiten aan. Vele kleine ondernemingen maar ook grotere partijen 
gebruiken er kantoorruimte als dependance. Als ondernemer merk ik 
wel in takken van vastgoedbeheer dat een aantal categorieën huurders 
het heel moeilijk hebben. Zoals in de retail. In de winkelmarkt is het 
uiteindelijk een kwestie van vraag en aanbod. Wat er nu gebeurt, is dat 
de vraagzijde onvoorzien in korte tijd door Covid19 extreem verandert.”
Steunen en supporten

Er zijn ook enkele huurders binnen zijn Ntoren die echt hinder onder-
vinden van de markt. “Maar de meeste zijn in staat om hun bedrijfs-
activiteiten voort te zetten. In hoeverre dat zo blijft is natuurlijk onzeker. 
We proberen elkaar als ondernemers in ieder geval te steunen en te 
supporten in dit gebied.”

www.mahlervastgoed.nl
www.ntoren.nl
www.sprank.nu

Woningbouw, ontwerp,  
kantoor en retail verandert

Ondernemers Alexander
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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

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. Minimaal één keer per maand wordt er een netwerkactiviteit, 
ofwel een kennis activiteit, ofwel een sociale activiteit georganiseerd voor 
de leden. Daarnaast worden er regelmatig activiteiten met andere business 
clubs en partijen georganiseerd. Altijd staat kennisuitwisseling, netwerken  
en interactie met elkaar centraal.

Word ook lid!
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In dit nummer stellen we 2 leden 
aan u voor!

Gülay Kara

Van Dam & Kruidenier Advocaten

Mijn naam is Gülay Kara, advocaat bij 
Van Dam & Kruidenier Advocaten (Dam-
kru). Onze Rotterdamse roots liggen in 
de binnenvaart, maar door de jaren heen 
zijn daar veel specialismen bijgekomen, 
zoals ondernemingsrecht en vastgoed. 
Wij zijn een uiterst veelzijdige juridische 
dienstverlener voor ondernemers. Als lid 
van EUROJURIS International, een wereld-
wijd toonaangevend netwerk van onaf-
hankelijke advocatenkantoren, kunnen 
wij internationaal ook snel en adequaat 
schakelen. Wij staan veel internationale 
ondernemers bij.  

Ik richt mij vooral op het contractenrecht, 
ondernemingsrecht en vastgoed. Zeer brede 
en dynamische rechtsgebieden. Denk daar-
bij aan het opstellen en beoordelen van con-
tracten tussen verschillende partijen, over-
names, maar ook de daaraan voorafgaande 
onderhandelingen. De interactie met klant-
en, verder kijken en het samen zoeken naar 
oplossingen geeft mij veel energie. 

Het adviseren van de klant staat bij mij al-
tijd voorop, procederen pas wanneer dat 
echt moet. Ik zorg er veel liever voor dat een 
oplossing mijn klant kosten bespaart en dat 
het risico wordt voorkomen dat de rechter 
anders beslist. 

Binnen ons kantoor heerst de typische  
Rotterdamse mentaliteit: handen uit de 
mouwen. Wij laten ons niet snel van de 
wijs brengen en zetten door, daar waar an-
deren wellicht zouden stoppen. We geloven 
sterk in het opbouwen van een persoonlijke 
relatie met onze klanten en zij weten ons dan 
ook snel te vinden. Geen grote onbekende, 
onpersoonlijke club van advocaten, maar 
een hecht, betrokken team dat zijn klanten  
bijstaat. Gewoon Damkru. 

Voel je vrij om contact met mij op te nemen. 

010-288 88 03
kara@damkru.nl
www.damkru.nl 

Patrick Marc de Koning

GripFactory Antislipoplossingen

Jaarlijks belanden miljoenen mensen in 
het ziekenhuis door een val vanwege uit-
glijden. Gladde vloeren als gevolg van 
vocht, chemicaliën of vetten zijn vaak de 
boosdoener. De professionele antislipop- 
lossingen van GripFactory zijn dé oplossing 
tegen alle soorten gladde vloeren. Daar- 
naast is GripFactory importeur van de 
CleanEdge Antivirus Lamp.

GripFactory levert antislipproducten om  
vloeren en trappen veilig te maken. Van GRI-
Pliquids tot GRIPcoatings en van GRIPtapes 
tot GRIPplates/treads. Binnen ons assor-
timent is er altijd een oplossing om de  
specifieke ondergrond antislip te maken. 
Tot onze klantenkring behoren hotelketens, 
restaurants, VVE-beheerders, fabrieken, win-
kelcentra, lokale overheden, ziekenhuizen en 
onderwijsinstellingen in binnen- en buiten-
land. Multi-ondernemer Patrick de Koning 
is als Directeur Marketing- & Communicatie 
verbonden aan dit innovatieve bedrijf dat in 

2018 is ontstaan door een samenvoeging 
van een aantal ondernemingen die reeds 
hun sporen hadden verdiend op het gebied 
van antislip. Het resultaat is een veelzijdige 
onderneming die is uitgegroeid tot de markt-
leider op het gebied van antislipoplossingen 
in Nederland. Met onze jarenlange staat 
van dienst weten wij als geen ander wat 
wel en wat niet werkt op het gebied van het  
stroever maken van vloeren en trappen. 
De producten die wij bieden zijn door ons 
ontwikkeld of verbeterd en zijn allemaal 
uniek. Wij kunnen u dan ook als geen ander 
adviseren over de beste oplossing voor 
uw gladheidsprobleem. GripFactory werkt 
met verschillende productielocaties die ons 
brede assortiment exclusief voor ons maken. 
Wij kunnen hierdoor niet alleen maatwerk-
oplossingen bieden, maar ook nog eens 
tegen scherpe tarieven.

Meer info op www.gripfactoryantislip.com 
en www.cleanedge-lighting.com.



CAMPUS 
OFFICES

Rietbaan 2-12, Capelle aan den IJssel campusoffices.com info@campusoffices.com

Elke locatie van Campus Offices beschikt over 
meerdere faciliteiten die jouw werkzaamheden 
optimaal ondersteunen, waaronder vergader-
ruimten en stiltewerkplekken. Op onze locatie 
aan de Rietbaan in Capelle aan den IJssel zijn 
ook voorzieningen aanwezig om te 
ontspannen zoals: jeu-de-boules baan, 
pannakooi, fitnessruimte, bibliotheek, 
gameroom etc.

Wij snappen dat je juist in deze tijd flexibel wil zijn en 
daarom werken wij niet met lange termijnen in onze 
contracten, maar met korte opzegtermijnen. Je kunt bij 
ons je kantoorruimte aanpassen als jouw bedrijf op of 
afschaalt. Onze panden zijn zo ingericht dat je je 
gemakkelijk aan de richtlijnen van het RIVM omtrent de 
coronacrisis kunt houden. Geïnteresseerd in het een 
kantoor/werkplek bij Campus Offices?

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

010 412 39 11
info@steensel.nl
www.steensel.nl
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mr. Erwin den Hartog

‘Juridisch’ 
gezien

Thuiswerkplekken

‘Juridisch’ 
gezien

Tja wat kun je nu nog zeggen over de corona? Als ik 
het thema volg dan zou ik het moeten hebben over  
woningbouw, bedrijfshuisvesting en kantorenmarkt. 
Over woningbouw kan ik niet veel zeggen dus bedrijfs-
huisvesting en kantoormarkt blijven over, waarbij het 
thuiswerken een prominente plaats inneemt.

Thuiswerken betekent uiteraard minder op kantoor zijn. 
Feitelijk zijn er dan twee werkplekken die moeten worden 
ingericht. Één op kantoor en één thuis. Dat betekent ook 
twee keer de nodige bureaus en kantoorstoelen. 

En tevens ook het inrichten van computersystemen 
waarmee vanuit huis toegang tot de organisatie en klant 
kan worden ingericht. Over Teams, Zoom en Skype voor  
Business zal ik het niet hebben; dat zijn ingeburgerde  
begrippen inmiddels.

Maar ook op andere punten zul je zaken moeten regelen 
en ook juridisch gezien zou je voor thuiswerkplekken nog 
het nodige moeten doen. Zo zullen thuiswerkplekken ar-
botechnisch verantwoord moeten zijn, dus zal er door de 
werkgever ergonomisch verantwoord meubilair moeten 
worden verstrekt.

Thuiswerkovereenkomst
Verder zou je met de werknemer ook de nodige afspraken 
op papier moeten zetten. In dat kader hebben wij een thuis- 
werkovereenkomst opgesteld, waarbij ook een checklist 
is gevoegd waarmee je je thuiswerkplek kunt checken en 
kunt vaststellen of deze voldoet.

Verder staat in die thuiswerkovereenkomst een aantal 
bepalingen over het gebruik van de aan hem of haar ter 
beschikking gestelde middelen (werknemer/werkneem-
ster dient zorgvuldig met de aan hem/haar ter beschik-
king gestelde spullen om te gaan). Afgesproken wordt ook 
dat een en ander in bruikleen wordt gegeven en derhalve  
eigendom van de werkgever blijft. Er kan worden afgespro-
ken dat aan de werknemer/werkneemster een  vergoeding 
ter beschikking wordt gesteld. Verver bevat een thuiswerk-
overeenkomst bepalingen omtrent veiligheid en privacy.

(De thuiswerkovereenkomst is gratis te downloaden op 
onze website www.haijwende.nl onder “producten”)

Hoop denkwerk 
Een vraag die tijdens het schrijven van het voorgaande 
bij mij opkwam is wat er gebeurt als de werknemer/werk-
neemster bijvoorbeeld zeer ongelukkig ten val komt. Stel 
dat dat in zijn thuiswerkkamer gebeurt tijdens werktijden, 
geldt dat dan als een bedrijfsongeval? Je zou zeggen van 
wel omdat het tijdens de uitvoering van de werkzaam-
heden gebeurt. Zou je dan als werkgever ook kunnen  
eisen dat er een voorafgaande inspectie van de werkkamer 
plaatsvindt zodat kan worden vastgesteld of er geen risico 
aan het thuiswerken is verbonden? Is dat geen inbreuk op 
pricacy? Misschien moet er dus voor de thuiswerkplek ook 
een arbotechnische Risico inventarisatie & evaluatie (Ri&E) 
worden gemaakt? 

Mmmmm … ook daar moeten we maar eens over nadenken. 
Zo biedt deze crisis in ieder geval een hoop denkwerk in 
deze veranderende wereld.

Namens De Haij & Van der Wende Advocaten wens ik u een 
zeer fijne kerst toe en een goede jaarwisseling en alvast een 
goed en bovenal gezond 2021!

De Haij & Van der Wende Advocaten 
3009 CE Rotterdam 
Barbizonlaan 82 
2908 ME Capelle a/d IJssel 
T 010 220 44 00



De nieuwe ID.3 1st

100% elektrisch
Ervaar hem zelf 
tijdens een proefrit

De ID.3 is ruim 
op voorraad

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

*       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 omgevings- en klimaatomstandigheden zoals de buitentemperatuur, de verkeerssituatie en het rijgedrag. 
Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

**  Consumentenadviesprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Operational lease tarieven zijn o.b.v. 60 maanden/10.000 km per jaar. 
Getoonde Private Lease tarieven zijn o.b.v. Private Lease inclusief BTW, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht.

8% bijtelling vanaf € 37.990
Operational lease vanaf € 488
of Private Lease vanaf € 579**

Na de Kever en de Golf start de ID.3 nu een nieuw 
tijdperk in de geschiedenis van Volkswagen: 
het tijdperk van de uitstootvrije mobiliteit.

Eindelijk een elektrische auto zonder de nadelen van 
een elektrische auto. Met het gebruiksgemak en 
comfort dat je van een Volkswagen gewend bent. 

En met een actieradius tot 424 km* die je het 
vertrouwen geeft om ook voor elektrisch rijden 
te kiezen. Stap over. Stap in.

WIJ STAAN

Barbizonlaan 82  |  2908 ME Capelle a/d IJssel 

010 220 44 00  |  mail@haijwende.nl  |  haijwende.nl

VOOR UW ZAAK
Bij De Haij & Van der Wende advocaten geloven wij in de kracht van deskundig en persoonlijk 
juridisch advies. Elke cliënt en elke kwestie is uniek en vraagt om maatwerk. Samen met u gaan 
wij voor het meest praktische en optimale advies. U kunt bij ons terecht voor arbeidsrecht, 
vastgoedrecht en ondernemingsrecht. 

De Haij & Van der Wende Advocaten. Wij staan voor uw zaak.

Geïnteresseerd? Bel 010 220 44 00
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mr. Kees van Steensel RAiA

‘Financieel’ 
gezien

Los zand?
Ook in onze duurzaamheidsaspiraties werden wij tel-
kenmale erop gewezen dat het ideaal is om zo veel  
mogelijk thuis te werken: lekker duurzaam en prak-
tisch! Daar heb ik altijd mijn bedenkingen over gehad. 
Dicht bij elkaar kan je als bedrijf vlot schakelen in pro-
bleemdossiers, heb je de ploeg beter onder controle 
en kan het team sociaal veel beter opereren. Want als 
iedereen lekker thuis zit te “klooien”, lijkt het bedrijf 
wel los zand. De structuur is hetzelfde, maar de samen-
hang is ver te zoeken. Maar is dat wel zo......?

Veel wijze koppen hebben zich over de voor- en nadelen 
van het “nieuwe werken” gebogen. Rabiate voor- en tegen-
standers van de zogenaamde optimale duurzame werkop-
lossing vochten om hun gelijk zoals Republikeinen en 
Democraten dat in de VS doen: blind voor de mening van 
de ander. Het coronavirus zorgde ervoor dat thuiswerk-
en geen keuze was maar een verplichting. En zeker in de  
financiële dienstverlening vond binnen een maand een 
aardverschuiving plaats. Met het nodige knip- en plakwerk 
werd van maximaal 5% thuiswerk naar 95% thuiswerk 
overgeschakeld. Uit alle hoeken en gaten werden laptops, 
beeldschermen, bureaus en bureaustoelen gevist en com-
municatiesystemen als Skype, Zoom en Teams verhonderd- 
voudigden in gebruiksaantallen. 

En het werkte! Naar de omstandigheden van het moment 
bleven veel bedrijven doordraaien, waar thuiswerken 
een optie was. En nog steeds! Wij kunnen prima met de  
systemen die wij tot onze beschikking hebben de klanten 
bij problemen van dienst zijn en bestaande wijzigingen 
wegwerken. Maar…. Het was wel schakelen hoe iedereen 
zich thuis staande hield. Zelfs de wekelijkse Skype gesprek-
ken om elkaar een beetje op te beuren, konden niet voor-
komen dat er steeds vaker gevraagd werd of het niet  
mogelijk was om toch, al was het maar een paar dagen, 
fysiek naar de zaak te komen. 
De sociale component om samen iets voor elkaar te boksen 
ontbrak in het ogenschijnlijk geolied draaiende systeempje 
van lekker duurzaam thuiswerken. En die sociale com-
ponent is één van de pijlers waarop ons bedrijf gestut is. 
Dus toen ik in onze MT-vergadering vrolijk opperde om ons 
pand, in verband met het pico bello functionerende thuis-
werksysteem, maar in de verkoop te gooien, werd ik bijna 
gekielhaald. 

De meeste van ons MT en de medewerkers bleken te  
hunkeren naar een paar daagjes per week op de zaak. Met 
die nuance dat het helemaal prima is om enkele dagen per 
week thuis te werken. De regel kan ook toegepast worden 
op het gebruik en inzet van communicatiemiddelen. Nu 
vindt het meeste klantcontact gedwongen via computer- 
gestuurde systemen plaats. Ook hier zie je dat zowel  
collega als klant weer snakt naar een fysieke afspraak, waar- 
in ook de sociale component weer een rol speelt. 

Al met al lijkt thuiswerken zich van gedwongen vorm van 
werken een plek te hebben verworven als serieus alter-
natief voor een fysieke werkomgeving. Wij gaan er nu als 
bedrijf vanuit dat er, zowel voor de werkplek als voor de 
keuze voor interne als externe communicatie, een afge-
wogen keuze moet worden gemaakt tussen thuis en op 
kantoor werken en tussen computergestuurde commu-
nicatie en fysieke communicatie.  Dat betekent dat men 
als bedrijf er in de komende tijd goed over na moet gaan  
denken wat zich meer leent voor fysiek contact, intern 
of met klant, en wat prima vanuit huis afgehandeld kan 
worden. Dat zal naar mijn mening altijd een hybride vorm 
zijn met thuiswerk én kantoorwerk.

Daarbij is van essentieel belang dat de structuur en de  
visie van het bedrijf goed gewaarborgd zijn en men niet in 
een situatie komt dat de werknemer, door thuiswerk, geen 
flauw idee meer heeft welke kant het bedrijf op wil. Juist 
de borging van visie en het dalen van die visie bij de werk- 
nemers is in deze tijd cruciaal. Anders drijft het bedrijf op 
los zand......    

Van Steensel Assurantiën b.v. 
Pr. Pieter Christiaanstraat 61 
3066 TB Rotterdam 
info@steensel.nl 
T 010 412 39 11
www.steensel.nl
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Ondernemersnieuws

Na recorddaling sterke groei economie
De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van dit jaar 
met 7,7 procent gegroeid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) spreekt van de sterkste groei ooit gemeten. Die volgt op 
de ongekende krimp van 8,5 procent in het tweede kwartaal 
toen de coronacrisis duidelijk zijn sporen naliet.

Vooral door de consumptie van huishoudens veerde de economie 
sterk op. Hun bestedingen zijn goed voor de helft van de groei, aldus 
het CBS. Ook was sprake van een toename van overheidsuitgaven, 
investeringen en het handelssaldo. 

Huishoudens trokken in het derde kwartaal vaker hun portemonnee 
voor het doen van uitgaven. Volgens het CBS werd in doorsnee 9,4 
procent meer besteed dan in het tweede kwartaal. De overheids-
consumptie en ook de investeringen stegen met 6,3 procent. De  
uit- en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 
8,6 en 6,8 procent toe.

Economie nog niet op niveau
Ondanks het sterke groeicijfer is de economie nog niet op het niveau 
van voor de uitbraak van Covid-19. Daarvoor was de neergang in de 
eerste twee kwartalen te groot. Vergeleken met het laatste kwartaal 
van 2019, de laatste meetperiode van voor de coronacrisis, is de 
economie in dit jaar per saldo tot nu toe met 3 procent gekrompen. 
Het bruto binnenlands product (bbp) lag in het derde kwartaal 2,5 
procent onder dat van 2019.

Reiskostenvergoeding onder druk
over zetten, maakt AWVN zich geen zorgen: 
“Wij hebben geen indicatie dat werkgevers zo 
onredelijk zullen zijn.” 

Een vaste maandelijkse reiskostenvergoeding zal mede door de  
coronacrisis voor veel werkenden verleden tijd zijn in 2021, ver-
wacht werkgeversvereniging AWVN.

Nu is het bij veel werkgevers nog gebruikelijk om aan werknemers een 
vaste reiskostenvergoeding per maand uit te keren. Per 2021 kan dat 
niet meer. Een vergoeding op basis van werkelijke gemaakte reiskosten 
(dus meer maatwerk) nog wel. AWVN stelt dat dit voor veel werkgevers 
betekent dat er een streep gaat door de vaste reiskostenvergoeding. 
Daarbij speelt ook de coronacrisis een rol, want door het vele thuiswerk-
en wordt er veel ‘onnodig’ uitgekeerd.

Kosten thuiswerken
Maar met thuiswerken maken ook velen kosten. Denk aan extra water-, 
stroom- en gasgebruik. Daar kon de vaste reiskostenvergoeding nu in 
zekere zin voor worden gebruikt. 

AWVN stelt dat hiervoor bij het vervallen van de vaste reiskosten- 
vergoeding ongetwijfeld een oplossing wordt gevonden: “Wij vinden 
het absoluut niet onredelijk dat kosten worden vergoed als mensen die 
maken bij het thuiswerken. Bij veel bedrijven wordt dat al vergoed. Wij 
voorzien dat daar in alle redelijkheid over gesproken gaat worden.” 

Onredelijk
Over een scenario dat werkgevers blij zijn met het schrappen van de 
reiskostenvergoeding en daar ook geen ‘thuiswerkvergoeding’ tegen- 

Consumentenbestedingen lager
In vergelijking met een jaar eerder vielen 
de consumentenbestedingen in het derde 
kwartaal wel 4,8 procent lager uit. Met name 
aan horeca, cultuur, recreatie, vervoer en 
communicatie werd minder uitgegeven. 
Daartegenover werd meer geld besteed aan 
eten, huisinrichting en elektrische apparaten. 
Dit alles resulteerde in een recordgroei voor 
de detailhandel. 

Bronnen: BNR, Autoweek

Bron: CBS
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Ondernemersnieuws

Industrie verwacht in 2021 minder  
te investeren
In 2021 zullen Nederlandse producenten naar verwachting  
gemiddeld nog minder investeren dan in dit jaar. Dat blijkt uit een 
enquête van het  Centraal Bureau voor de Statistiek  (CBS) onder 
bedrijven in de industrie met tien of meer werknemers. 

Daarin werd gekeken naar investeringen in tastbare goederen zoals 
grond, woningen, bedrijfsgebouwen, machines, installaties, apparatuur 
en vervoermiddelen. 

Graadmeter voor economie
Hoeveel en waarin ondernemers investeren, is een van de graadmeters 
van de economie. Volgens het CBS denken ze komend jaar wel iets meer 
dan in de afgelopen jaren te investeren in het vervangen van oud mate-
riaal en minder in uitbreiding.

De ondervraagden verwachten in 2021 gemiddeld 3 procent minder 
te investeren. Eerder dit jaar werden producenten al gepeild over hun 
verwachtingen voor 2020. Toen gaven die aan dit jaar 11 procent minder 
te investeren. 

Verschillen per industrie
De prognoses verschillen wel flink per industrie. Vooral in grote indus-
triële sectoren als raffinaderijen, chemie en metaal verwachten onder-
nemers volgend jaar minder geld te zullen stoppen in investeringen..

Daar staat tegenover dat ondernemers in de transportmiddelen-
industrie, textielindustrie en de papier- en grafische industrie juist  
verwachten flink meer te investeren.
 
Bron: CBS

Bron: CBS

ING: ook na corona thuiswerken
Topman Steven van Rijswijk van ING verwacht dat een groot deel 
van het personeel ook na de coronacrisis thuis blijft werken. “Het 
is duidelijk dat er een andere balans zal zijn dan voor corona.” Hij 
zegt te verwachten dat het bij de bank gaat om zo’n 50 procent  
thuiswerken en 50 procent op kantoor.

Van Rijswijk schetst een toekomstscenario waarin het kantoor mogelijk 
een soort voetbalkantine wordt: “Je komt eerst in een groep bij elkaar 
voor informeel overleg op kantoor en je gaat vervolgens naar huis om 
daarna verder te werken.” 

Minder kantoorruimte nodig
Op dit moment werkt zo’n 80 procent van het personeel van ING thuis 
vanwege de coronamaatregelen. Eerder gaf ook KPN aan te verwachten 
in de toekomst minder kantoorruimte nodig te hebben door een toe-
name in thuiswerken.

Bron: nos.nl
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Krimpen aan den IJssel

nèt even anders

Binnenkort opening nieuwe locatie Office & More
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:

• Flexibele contracten;

• Glasvezel internet;

• Ruime parkeermogelijkheden;

• Altijd binnen vijf autominuten van de snelweg;

• Openbaar vervoer binnen vijf loopminuten.

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

NL

Kantoorhuur010 dec 2020 maart 2019.indd   1 26-11-20   13:58
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Geen knuffel, geen arm om je schouder, 
het minimaliseren van contactmoment-
en. Het went niet, het gaat niet wennen, 
het went nooit! Als er een moment is 
waar aandacht en contact belangrijker 
is dan ooit, dan is het bij het nemen van 
afscheid. En dat in de ruimste zin van 
het woord.

Vanaf het moment dat, medio maart 2020, 
duidelijk werd dat ons leven drastisch zou 
veranderen. heb ik letterlijk en figuurlijk 
dichter bij de dood gestaan dan in de afge-
lopen 25 jaar van mijn loopbaan in de uit-
vaartzorg. En ik dacht alles wel te hebben 
meegemaakt...

Machteloosheid en twijfel
De afgelopen maanden heb ik zoveel 
schrijnende situaties ervaren, zoveel pijn  
gezien. Daarnaast ook de machteloosheid  
en twijfel. Machteloosheid bij nabestaan-
den, twijfel bij mijzelf over de wijze waarop 
ik mijn bijdrage kon leveren aan de naasten 
die mij nodig hadden bij het ‘samen vorm-
geven van afscheid’. Afscheid nemen op 
een manier die we niet gewend zijn, die ik 
niet gewend ben. Soms ver weg, maar toch 
ook dichtbij.

Nieuwe inzichten
Waar menigeen in andere branches, vele 
zzp’ers, maar ook werknemers bij grote 

multinationals in totale vertwijfeling  
achterbleven met de vraag of er voor hun 
nog een toekomst is weggelegd om werk-
zaam te zijn en te blijven, sloeg bij mij de 
twijfel toe of ik nog wel in staat was om  
invulling te geven aan mijn passie.

Waar voor velen het werk noodzakelijker-
wijs moest worden neergelegd was er voor 
mij een enorme toename aan opdrachten. 
Die tegenstrijdigheid doet, hoe gek dat 
misschien klinkt, ook echt wat met mij. Het 
heeft me aan het denken gezet, het heeft 
me nieuwe inzichten gegeven en het heeft 
me wederom gevormd tot wie ik ben en 
wat ik kan betekenen voor anderen.

2021
Het is nog niet te zeggen welke gevolgen 
de pandemie heeft voor eenieder, maar 
één ding staat voor mij vast, het gaat 
niet wennen, voor niemand. Ik ontmoet  
momenteel nog steeds mensen op één 
van de kwetsbaarste momenten in hun 
leven en hoor hun verhalen aan, ben 
een luisterend oor en daar waar mogelijk 
bied ik steun. Afscheid nemen behoor je 
‘samen’ te doen, met naasten uit je eigen 
omgeving en zeker niet alleen. Wellicht dat 
‘samen’ nog even ver weg is, maar voor mij 
is het woord voor het komende jaar 2021 
het woord: SAMEN. in de ruimste zin van 
het woord!

Hans Lemmers
BusinessClub Prins  
Alexander
 
Erasmus Uitvaart
info@erasmusuitvaart.nl

Het gaat niet wennen

Meer omzet tabaksindustrie door corona
De tabaksindustrie spint garen bij covid- 
pandemie. Omzet en winst komen dit 
jaar hoger uit dan verwacht. Stress, 
thuiswerken, verveling en isolement 
brengen meer mensen aan het roken 
en ze steken er vaker één op. Toch kan 
het coronaroken snel weer doven. Vol-
gend jaar daalt naar verwachting het 
tabaksgebruik verder.

Hogere omzetten
De afgelopen weken meldden tabaksbe-
drijven als Philip Morris International, Japan 
Tobacco, Imperial Brands en de Altria 
Group allemaal hogere omzetten of winst-
doelstellingen, omdat de tabaksindustrie 
vooral in de Verenigde Staten en Europa 
beter heeft gedraaid dan verwacht. 
Volgens tabaksfabrikant Imperial Brand 
komt dit omdat mensen tijdens de pande-

mie meer thuis zijn, dus meer gelegenheid 
hebben om te roken en er meer geld aan 
kunnen uitgeven. 

Bron: FD
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Door de coronamaatregelen zit de horeca al ruim twee maanden op slot, de ondernemers zijn ontevreden over 
het uitblijven van steunregelingen en versoepelingen van de lockdown. Hoewel er voor de huidige sluiting 
geen einddatum is genoemd, vreest de sector dat er zeker niet voor half januari versoepelingen komen. Ook in  
Rotterdam dreigen veel bedrijven failliet te gaan. Marco Bunk, uitbater van Wilskracht Bar & Keuken aan het  
Alexanderplein, bestuurder van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) luidt de noodklok.

Maandenlang dicht: het is een klap die ook menige Rotterdamse horeca- 
zaak niet meer te boven zal komen. ‘Dit zal voor velen de nekslag zijn“, 
aldus Marco. Hij voorziet een kille Kerst. “In het voorjaar hadden we als 
horecaondernemers nog reserves. Nu niet.” 

Verbazing
De eigenaar van Bar & Keuken Wilskracht is met zijn zaak al twintig jaar 
de hotspot van het Alexanderplein. Hij leefde voor de afkondiging van de 
nieuwe lockdown voor de horeca in de veronderstelling dat de scherpe 
kantjes van de coronamaatregelen er volgens hem wel vanaf waren: 
“De grenzen werden in het lokale beleid steeds meer opgezocht. Ik 
verwachtte geen landelijke lockdown meer, alleen op hotspotlocaties.”

Hij hoorde hoe premier Mark  Rutte de horeca complimenteerde met 
alle inspanningen en dat deze  sector niet per sé een brandhaard is. 
Maar tot zijn verbazing moesten toch alle cafés en restaurants op slot.
Plan voor heropening. Om zo snel mogelijk open te kunnen heeft zijn 
sector vorige maand zelf aanvullend beleid opgesteld voor cafés en  
restaurants, bovenop de landelijke maatregelen. 

Zoals het scheiden van ingaande en uitgaande gasten, binnen max  
5 personen per 10 vierkante meter en het verplicht dragen van mond-
kapjes door het personeel. Bezoekers van (nacht)clubs zouden voor het 
binnenkomen getest moeten worden. En praktijkproeven in 25 horeca- 
bedrijven uit te voeren om te kijken hoe bepaalde maatregelen uit-
pakken. Voorzichtig hoopten horecaondernemers nog half december 
hun deuren weer te kunnen openen. Maar het advies van het Outbreak 
Management Team om de lockdownmaatregelen zeker tot en met de 
feestdagen niet te versoepelen, sloeg die hoop de bodem in. 

En de situatie is daardoor nijpend. De omzet van de horeca is dit jaar 
meer dan gehalveerd en het aantal mensen met een baan in de horeca 
is al met 37 procent gedaald, bleek uit een recente enquête onder 
ondernemers. Bijna driekwart verwacht gebruik te moeten maken van 
de NOW-maatregel (die helpt om lonen door te betalen). 

Eenzelfde deel denkt ook de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) nodig 
te hebben. Versobering zou volgens velen desastreus uitpakken. 

Levenswerk in rook op
Dan trekken de meeste horecabedrijven het volgens Marco niet. Om 
2021 te halen vraagt zijn organisatie dan ook om meer overheidssteun. 
“Een op de zes heeft nog maar een buffer voor hoogstens een maand. 
Ongeveer de helft denkt het nog twee tot zes maanden uit te houden, 
langer niet. 

‘Dit zal voor velen de  
nekslag zijn’

Horecaondernemer, Marco Bunk luidt noodklok

Vooral de zogeheten natte horeca, restaurants 
en nachtclubs zitten in de knel. Ondernemers 
zien hun levenswerk in rook opgaan.” 

Op opengaan met Kerst rekent de Rotterdamse 
ondernemer niet meer. “Wij hopen nu op her-
opening op uiterlijk op 12 januari. Maar dat is 
slechts hoop.”

Bronnen: AD, Buik van Rotterdam, RTL Nieuws, 
Trouw

wilskrachtrotterdam.nl

Marco Bunk



Mahler Vastgoed Ontwikkeling  
is de lokale betrokken  
ontwikkelaar met bijzondere  
projecten in de omgeving.

www.mahlervastgoed.nl

Project: ROOS, Zevenhuizen
Aantal woningen: 40

Project: De President, Den Haag
Aantal woningen: 157

Horecaondernemer, Marco Bunk luidt noodklok

Marco Bunk



VERGADERINGEN 
EN RECEPTIES 
I N  L A N D E L I J K  G R O E N

GROENENDIJK 325 (VER-HITLAND) – 2911 BB  NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL – TELEFOON 0180-323414 – INFO@LEEFGOED.NL

Op Leefgoed de Olifant vindt u inspirerende  
vrijstaande locaties voor vergaderen, teambuilding, 
brainstormsessies, cursussen, bedrijfspresentaties 
enz.  
 
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 teambuildingactiviteit. 
 
Parkeren is gratis op ons eigen terrein. 
 
Duurzaam 
Leefgoed de Olifant gebruikt waar  
mogelijk zelfgekweekte  
biologische groente, fruit, kruiden  
en eetbare bloemen. De runderen voor 
vlees, melk en kaas worden bij ons  
geweid en we hebben een bijenkast voor 
Leefgoedhoning. 
 
 
Leefgoed de Olifant is een non-profit- 
organisatie die het Leefgoed, met ondermeer  
rijksmonument Steenoven de Olifant,  
publiekstoegankelijk en in stand wil houden. 

Vergaderingen 
& partijen

RESTAURANT & TERRAS DE DAMES

LEEFGOED.NL/VERGADEREN

 De Hut

 De Dames

 De Beer
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