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VKV FLEETSALES
Hét aanspreekpunt voor de zakelijke markt

VKV Groep is dé Renault, Nissan, Dacia en INFINITI dealer van
Rotterdam met meerdere vestigingen, waaronder één in Rotterdam
Alexander. Het Fleetsales team van de VKV Groep levert maatwerk
in mobiliteit en maakt het verschil als het om zakelijk autorijden gaat.
Zowel op het gebied van Fleetsales, wagenparkbeheer, aftersales,
leasing of 100% elektrisch rijden, staan wij voor u klaar.
Als sportiefste autodealer zijn wij trotse sponsor van Sparta Rotterdam.
We nodigen u dan ook graag een keer uit voor een netwerkevent in
een uniek, sportief decor zoals op Het Kasteel. Vanzelfsprekend bent u
ook van harte welkom in onze showroom of prachtige ﬂexwerkplekken,
die van alle gemakken zoals WiFi en koﬃe/thee zijn voorzien.
Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op via een van de onderstaande collega’s.
Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden en/of komen
graag bij u langs.

Jorn Kreber
Accountmanager zakelijke markt
T 06 420 38 200
E jorn.kreber@vkvgroep.nl

Safae Adibe
Accountmanager zakelijke markt
T 06 826 56 946
E safae.adibe@vkvgroep.nl

RENAULT l DACIA l NISSAN l INFINITI

Van de redactie

Ondernemers met nieuwe energie
Duurzame energie ligt overal voor het
oprapen: van aardwarmte, wind, zonlicht, water in IJssel tot aan asfalt op
bedrijfsterrein en koeienscheten in de
stal. Nooit eerder was de urgentie en
bereidheid om naar nieuwe bronnen
van energie te kijken zo groot. Daarmee
worden bedrijven minder afhankelijk
van fossiele energiedragers. En dat kan
op termijn fors schelen in de energiekosten. Maar welke vormen gaan het
halen en welke zijn voor ondernemers
interessant?
Een koploper in onze eigen regio is Eneco
Groep. Vanuit Rotterdam-Oost zet deze
grote energiespeler vol in op windenergie,
zo blijkt uit een interview met CEO Jeroen
de Haas in dit magazine. “Duurzaamheid
schept een band, duizenden banen en geeft
een ongekende bundeling van krachten,
mensen, talenten en mogelijkheden. Dat is
de nieuwe energie van Nederland.”

“Met alles wat je doet, kan je iets in beweging zetten. Ook met dingen die klein lijken,
zoals het kiezen van je energiebedrijf.
Samen met andere bedrijven is het nu mogelijk om schone energie met zon en wind
op te wekken. Je eigen bijdrage aan iets
groots. Dat is een prachtige kans’’, aldus
ondernemer, astronaut en wetenschapper
Andre Kuipers en hoofdspreker tijdens het
onlangs gehouden MVO-festival over duurzaamheid in onze regio.
En ruim twintig lokale ondernemers uit
onze regio buigen zich in deze uitgave
tijdens een gezamenlijke discussie over
wat dit allemaal betekent voor hun ondernemerschap. Ze barsten van de energie om
daar samen serieus over na te denken en
oplossingen te kiezen.
Duurzaam of niet. Ik wens u allen in ieder
geval een energiek en schoon 2018.

Colofon
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Jeroen de Haas, CEO Eneco Groep

‘De nieuwe energie is
belangrijk voor de economie’
Voor het eerst willen veel bestuurders, activisten, CEO’s, start-ups, burgers en politici
allemaal serieus aan de slag met duurzame energie. “Duurzaamheid schept een
band én duizenden banen. Het brengt ons naar een Nederland waarin miljoenen
mensen samen een bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. Dit
geeft een ongekende bundeling van krachten, mensen, talenten en mogelijkheden.
Dat is de nieuwe energie van Nederland“, aldus Jeroen de Haas.
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Hij is sinds 2007 CEO van de Eneco Groep
die haar hoofdkantoor heeft in RotterdamAlexander. De Haas gelooft dat duurzaamheid draait om het herstellen van verbindingen, met maatschappelijke en economische
groei als resultaat. Zijn missie: Duurzame
energie van en voor iedereen en samen met
klanten en partners zoeken naar energieoplossingen die slimmer wonen, werken
en leven mogelijk maken. De Haas geeft
aan dat zijn energiebedrijf allerlei diensten aanbiedt om samen met de klant de
klimaatdoelen te bereiken, bedrijfsvoering
te verduurzamen en energie te besparen.
“We bevinden ons in een nieuwe tijd.
Mensen en bedrijven nemen het heft in eigen handen. Zij bepalen zelf hoe ze schone
energie opwekken, gebruiken, opslaan en
delen. De vernieuwing en de versnelling die
daarvoor nodig zijn, krijgen we niet alleen
voor elkaar. Wel als we ideeën, technologieën, mensen en bedrijven verbinden.
We helpen oplossingen te vinden voor
het bufferen van energie, opslag en het
afnemen van een energieoverschot gedurende bepaalde momenten op een dag
en in het seizoen. Kortom: samen innoveren en duurzame oplossingen toepassen
op lokaal niveau.”
Gaat volgens u de transitie naar
duurzame energie snel genoeg?
“Poeh, nee. Als je naar de feiten kijkt, de
doelstellingen van de klimaattop in Parijs,
dan gaat het niet hard genoeg. Er is afgesproken dat de opwarming van ons klimaat beperkt moet blijven tot twee graden
ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Die grens komt nu wel heel dichtbij.
Toch zit daar ook een nuance. De technologische vooruitgang op dit gebied gaat
steeds harder en elektrisch rijden begint nu
echt door te breken. Over deze versnelling
ben ik optimistisch.”
Hoe belangrijk is deze ontwikkeling voor
de toekomst van Nederland?
“Duurzaamheid heeft twee dimensies:
het maatschappelijke- en milieubelang en
het economische belang. Voor onze eigen
maatschappelijke- en milieuveiligheid is het
belangrijk dat de wereldwijde beweging
sneller op gang komt. In de natuur staat
alles met elkaar in verbinding. Als alleen
Nederland haar productie verduurzaamt,
is de impact niet voldoende. Dan is er het
economisch belang. Daarin hebben we als
Nederland enorme potentie. Duurzame
energietechnologie is bijvoorbeeld een
enorme groeisector in de wereldeconomie.
Onze universiteiten hebben hierover erg
veel kennis. De kans om hier als land groot in
te worden, mogen we absoluut niet missen.

Dan wordt verduurzaming ook een economisch feestje.”
Verduurzaming wakkert dus
economische groei aan?
De wereldmarkt in schone technologie
groeit razendsnel. Als we dit tempo als land
gaan bijhouden, wordt verduurzaming een
belangrijk onderdeel van het Bruto Nationaal Product. Doen we dat niet, dan worden
we een achterblijvende economie.
Is het ook een banenmotor?
“Dat zien we aan alle kanten. Energiebesparing in de bebouwde omgeving alleen al
is een grote banenmotor. Te veel huizen zijn
nu nog wat ik noem ‘lek’. Je stopt er warmte
in en die warmte gaat er voor een groot
deel ook weer uit. Daar is een enorme verduurzamingsslag nodig. Die maken we door
alweer een Nederlandse expertise: slimme
bouwtechnieken. Dat levert met name veel
banen op in het midden- en kleinbedrijf. Energieneutraal in 2020 is geen ‘man on the
moon’ ambitie, maar heel realistisch. Laat
de ambitie dus zijn om vanaf 2020 nieuwe
woningen alleen nog maar energieneutraal
te bouwen.”
Wat wil Eneco met het initiatief
voor de beweging ‘de nieuwe
energie van Nederland?
“Ik hoop dat het een massieve, onstuitbare
beweging wordt die ons land meekrijgt. Dat
het van Eneco Groep is interesseert me
eigenlijk niet. Ik hoop dat al die andere bedrijven die iets waardevols bieden meedoen, ook als het concurrenten van ons
zijn.”
Wat voor barrières zitten deze
beweging in de weg?
“Allereerst is het nog een gebrek aan kennis.
Hoe doe je dingen op een bedrijfseconomische manier? Met ’s nachts op zee opgewekte windenergie kun je de industrie
verduurzamen. Dit soort techniek is best
nieuw voor veel fabrieken, die hun processen moeten aanpassen. Prima te doen, maar
je moet wel weten hoe het moet. Ook is er
wettelijk veel meer experimenteerruimte
nodig. In het nieuwe energiesysteem krijg
je veel meer lokale bronnen van opwekking.
Zonne-energie is de grootste, maar je hebt
er nog vele meer. Die passen niet allemaal in
de huidige fiscale wetgeving. Geef wijken de
ruimte om het zelf te regelen. In Den Haag
gebeurt dat al in de wijk de Groene Mient.”
Wie moeten dan volgens u het
voortouw nemen in deze beweging?
“Ik houd er niet van als de politiek zegt dat
de burger of de bedrijven het voortouw
moeten nemen. Maar ik houd er net zo min

van als burgers en bedrijven het tegendeel
opperen, namelijk dat alles bij onze politici
ligt. Iedereen moet meedoen, vanuit economische overtuiging en in het maatschappelijk belang. Politici moeten werken aan
regels en financiële steun. Bedrijven moeten radicaal hun bedrijfsmodel ombouwen.
Doen ze dat niet, dan raken ze op termijn
van de markt. Dat vind ik zo mooi aan KPN.
Dat ze het duurzaamste telecombedrijf
zijn zonder dat dit hun business schaadt,
dankzij een sterke missie.”
Hoe zorg je er als CEO van Eneco Groep
voor dat zo’n missie werkelijkheid wordt?
“In het begin moest ik vaak zeggen: ‘zo gaan
we het doen’. Als reactie kwam er niet alleen
begrip, maar ook protest. Dus zei ik: ‘nee we
gaan het toch zo doen’. Er is geen ruimte
meer. ‘De klem’ heb ik het weleens genoemd.
Zet je organisatie klem anders ontsnappen ze. Je brengt je overtuiging over en dan
helpen techneuten - die er wel verstand van
hebben - gewoon mee. Nu zie ik mijn rol
bij Eneco Groep als aanjager, ruimte geven
en luisteren. Neem bijvoorbeeld Jedlix, een
bedrijf dat slimme laadsoftware maakt voor
elektrische auto’s. Als het hard waait, laden
de batterijen op. Daar investeren we nu in.
Maar dat soort initiatieven, en ik kan er nog
veel meer noemen, komen echt niet van mij
of van mijn collega’s in de top. Ze komen van
slimme en bevlogen mensen binnen Eneco
Groep, en ook van onze partners.”
Is uw werk inmiddels makkelijker nu
meer mensen duurzaam willen zijn?
“Ja, maar het blijft een forse opgave omdat
de transitie economisch verantwoord moet
gebeuren. We moeten ook gewoon financiële resultaten boeken. Anders droogt onze
investeringscapaciteit op en die hebben we
hard nodig.
Bron: eneco.nl, foto: Eneco Groep
17 windenergieparken overgenomen
Eneco neemt zeventien windmolenparken
van De Wolff over. Het gaat in totaal om
53 molens en bovendien een aantal parken die nog in ontwikkeling zijn. Daarvan
staan er zes windmolenparken met 26
windturbines in de regio Rotterdam. ‘’Met
deze overeenkomst versterken we onze
portefeuille van bestaande en toekomstige windprojecten en daarbij onze lokale
aanwezigheid ‘’, aldus Eneco. Vijftien medewerkers van De Wolff verhuizen mee naar
Eneco. Dat nam vorig jaar al de windactiviteiten van branchegenoten Delta en
Prodeon over. Het bedrijf beschikt nu in
totaal over 353 windmolens op land en
103 op zee.
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Nieuwe Rabobank Rayondirecteur voor
Capelle a/d IJssel, Prins Alexander en Nesselande

‘Capellenaar met
een Rotterdams hart’

Willem H. Groenendijk

SAMEN DE STAD STERKER MAKEN

Per 1 september volgt Willem H. Groenendijk Norbert de Boer op als
rayondirecteur van Capelle a/d IJssel, Prins Alexander en Nesselande.
Rabobank Rotterdam heeft haar werkgebied opgedeeld in vijf rayons. Binnen
elk rayon is een rayondirecteur werkzaam.
Deze rayondirecteuren staan opgesteld
als sparringpartner voor de relevante
netwerken en voor stakeholders en pleitbezorgers in de lokale gemeenschap.

LOKALE INITIATIEVEN

Willem: “Ik woon mijn hele leven al in
Capelle a/d IJssel en ik wil in mijn nieuwe
functie met de lokale initiatieven in de

wijken en met bedrijven aan de slag om
samen deze stad sterker te maken.
Mijn focus zal zich naast Capelle a/d IJssel
richten op Prins Alexander en Nesselande.
Dit is de slagader van Rotterdam tussen
de A20 en A16; een divers gebied met
2.800 bedrijven, 30.000 arbeidsplaatsen,
veel (beroeps)onderwijsinstellingen
en jongeren. Stedelijke vernieuwing en
vraagstukken op het gebied van woonaantrekkelijkheid in combinatie met
het vasthouden van hoger opgeleide

inwoners zijn een uitdaging waar
Rabobank graag in participeert. “

RABOBANK ROTTERDAM FONDS

Op de vraag wat hem het meest aanspreekt in zijn nieuwe functie antwoord
hij: “Hoe mooi is het dat een organisatie
als Rabobank de coöperatieve missie
‘samen de stad sterker maken’ daadwerkelijk tot uitvoer brengt? Welke
organisatie reserveert een deel
van de winst in een fonds als

Stedelijke vernieuwing en vraagstukken
op het gebied van woonaantrekkelijkheid,
in combinatie met het vasthouden van
hoger opgeleide inwoners, zijn een uitdaging
waar Rabobank graag in participeert.

ONTWIKKELINGEN OP STAPEL

nk

Raboba

m
Rotterda
Fonds
en aan
Bijdrag happelijke
maatsc ven in de stad
initiatie 905
Sinds 1

het RabobankRotterdamFonds, dat vanuit
betrokkenheid projecten financieel ondersteunt? Over de invulling van het fonds en
de bestemming van het geld beslissen de
leden mee. Wie bij ons klant is, kan lid worden. Dat ik vanuit mijn rol hier een actieve
bijdrage aan mag leveren door plannen
die aansluiten bij de vier thema’s jongeren,
woonaantrekkelijkheid, ondernemerschap
en Banking4Food (voedselproblematiek)
te vertalen in een concrete bijdrage,
maakt mij trots. Zo geven we bijvoorbeeld
gastcolleges aan scholieren en studenten
over verschillende onderwerpen. Maar
ook voor projecten die zich richten op het
versterken van de wijkeconomie, innovatie
of duurzaamheid stellen wij graag onze
kennis en netwerken beschikbaar.

Komend jaar staan er diverse ontwikkelingen en initiatieven voor de deur. Het
Rabobankkantoor in Capelle a/d IJssel
verhuist in 2018 naar een andere locatie op
het Stadsplein. Binnen nu en een jaar wil ik
met alle relevante netwerken, stakeholders
en instellingen onderzoeken wat we samen
kunnen doen voor de stad.

MARKTTEAM NESSELANDE

Sinds kort is er een Markteam Nesselande.
Dit team bestaat uit verschillende medewerkers met eigen specialismen, van MKB
tot Private Banking en van medewerkers
Dagelijkse Bankzaken tot Financieel
Adviseurs. Medewerkers die als ‘ogen en
oren’ van de bank weten wat er speelt in
hun omgeving; in de stad waar ze zelf
werken én wonen. Mijn bijdrage zal zijn
om deze teams te voorzien van input voor
initiatieven en projecten om op deze wijze
echt dichtbij de klant en zijn omgeving
te staan. “

Medewerkers die als
‘ogen en oren’ van
de bank weten wat
er speelt in hun
omgeving.

Heb je een vraag aan Willem Groenendijk?
Mail of bel hem dan gerust: willem.groenendijk@rabobank.nl
of 06 - 22 14 32 09.
www.rabobank.nl/rotterdam

Samen de stad sterker maken

Willem Groenendijk werkt bijna
20 jaar bij Rabobank Rotterdam.
Hij heeft er verschillende functies
bekleed in het particuliere segment,
de laatste 10 jaar als Private Banker.
Hij kent de organisatie als zijn
broekzak en kan dus gemakkelijk
lijntjes leggen tussen zijn contacten
in zijn rayon en specialisten binnen
Rabobank Rotterdam. Willem is
relatiegericht, een gedreven netwerker en verheugt zich om in zijn
nieuwe functie nog meer naar buiten
te kunnen treden en verbinding te
leggen zowel met het bedrijfsleven als
de maatschappelijke instanties in zijn
rayon. Hij is niet voor niets al jaren
actief voor maatschappelijke doelen
en initiatieven in zijn gemeente.

Linkedin.com/in/
willemhgroenendijk

foto Studio Heartbeat

Mr. B. (Bas) Zwaveling, vele jaren werkzaam als notaris
bij Lint Notarissen, heeft de praktijk van notaris
mr. S.W. (Simon) de Stigter in Capelle aan den IJssel
overgenomen. In zijn modern geoutilleerde kantoor
worden snel en efficiënt alle voorkomende notariële
werkzaamheden verricht.
Mr. H.G. (Harrald) Hoogeveen, die ook reeds langdurig
werkzaam is bij Lint Notarissen en haar voorgangers,
is als toegevoegd notaris ook werkzaam op het kantoor
in Capelle aan den IJssel.
Voor meer informatie: www.lintnotarissen.nl
mr. Bas Zwaveling

Uw nieuwe
notaris

L I NT N OTA R I S S E N
Kanaalweg 3-7,
2903 LR Capelle a/d IJssel
010 - 442 2233
capelle@lintnotarissen.nl
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Doe bij ons de kerstborrel
Een kerstborrel is dé ideale gelegenheid om samen met uw medewerkers,
relaties en/of vrienden de start van 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.
Ons advies: reserveer wel tijdig uw tafel!

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

Green Business in
Rotterdam Alexander
De omgeving van station Rotterdam
Alexander wordt in de komende jaren
flink vernieuwd. Plannen voor de herontwikkeling van het station en de Marten
Meesweg bieden enorme kansen om het
gebied aantrekkelijker en duurzamer te
maken. Rondom zijn grote internationale en Nederlandse bedrijven gevestigd,
zoals Eneco, Uniper en Coca-Cola, maar
ook organisaties als de Nationale Politie
en onderwijsinstellingen. Met elkaar
ontstaat de ambitie om er een aantrekkelijke en duurzame omgeving van te
maken.
Onlangs organiseerden de stichting Green
Business Club Nederland en bureau Noordzuiden een bijeenkomst met de betrokken
bedrijven en organisaties om te bepalen
welke veranderingen wenselijk zijn. Het
wensenlijstje bevatte drie pijlers: interesse
voor verduurzaming van mobiliteit, het bevorderen van een circulaire economie en
het vergroenen van de omgeving. De Green
Business Club (GBC) fungeert in dit proces
als aanjager, hetgeen goed past bij hun doelstelling: het verbinden van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen om zo Nederland te verduurzamen. Eline Kik, directeur
GBC Nederland: “Het ene bedrijf is verder met
duurzaamheid dan het andere. Door de
‘GBC-formule’ worden ondernemers aan

elkaar verbonden en inspireren ze elkaar.
Niet alleen om de eigen organisatie te
verduurzamen, maar ook om verantwoordelijkheid te dragen voor de voor- en achtertuin: het gebied waarin zij gevestigd zijn.”
Elektrische deelauto’s
Eén van de pijlers op het wensenlijstje is
de verduurzaming van mobiliteit. De Verkeersonderneming gaat dit samen met de
bedrijven in het gebied oppakken. Naast
een focus op openbaar vervoer, is er aandacht voor elektrisch rijden. Een mogelijk
eerste project kan ‘afgekeken’ worden van
GBC Beatrixkwartier in Den Haag. Daar zijn
in samenwerking met Bereikbaar Haaglanden begin oktober zes elektrische deelauto’s
in gebruik genomen. De auto’s kunnen
gebruikt worden voor zakelijke ritten.
Medewerkers van de aangesloten bedrijven
kunnen zo met het openbaar vervoer of de
fiets naar het werk komen en overdag een
elektrische deelauto pakken als ze naar een
afspraak gaan die niet goed met het ov of per
fiets bereikbaar is. Deze werkwijze kent vele
voordelen, zoals minder (dure) parkeerplaatsen, een beter bereikbare omgeving en minder CO2-uitstoot. Ook op de Amsterdamse
Zuidas en in het Utrechtse Stationsgebied

werken bedrijven in GBC-verband samen in
de verduurzaming van logistieke stromen.
De verschillende GBC’s hebben hierover
nauw contact om mogelijkheden voor cofinanciering in kaart te brengen en ervaringen
te delen. Hierop kan GBC Rotterdam
Alexander aansluiten.
Doe ook mee
Er is veel enthousiasme in het gebied om aan
de slag te gaan met de vernieuwing rondom
station Rotterdam Alexander. De gemeente
Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en De
Verkeersonderneming gaan aan de slag
met de verduurzaming van de mobiliteit. De
bestaande Business Club Prins Alexander
ziet het als winst dat de bedrijven rondom
het station zich nu verenigen in dit duurzame
initiatief. Steeds meer bedrijven sluiten zich
aan.
Doet uw organisatie ook mee?
Neem voor meer informatie contact op met
maarten@greenbusinessclub.nl of kijk op
www.greenbusinessclub.nl
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Advertorial

Warmtepompen van Compair

De meest energiezuinige
manier van verwarmen
Meer en meer horen we de kreet
warmtepomp’ opkomen, maar wat is
een warmtepomp en wat kunnen we
ermee. Een woning of gebouw verwarmen zonder een verwarmingsketel lijkt
vreemd, maar is al jaren mogelijk met
een warmtepomp. Het principe van een
warmtepomp is eenvoudig uit te leggen
en leuk om te weten.
Het klinkt misschien vreemd, maar de
eerste warmtepomp werd al in gebruik
genomen begin 20e eeuw. Het was toen
nog geen succes, maar het was wel de
eerste aanzet om een ruimte te verwarmen, met een andere warmtebron dan
een verwarmingsketel. Het principe van
een warmtepomp is heel eenvoudig. Het
is eigenlijk een koelinstallatie, waarbij het
koelproces wordt omgedraaid.
Koelen van een ruimte is eigenlijk de
warmte onttrekken en vervolgens naar
buiten verplaatsen. Dit proces kan eenvoudig worden omgedraaid, waardoor
warmte aan de buitenlucht wordt onttrokken en vervolgens naar binnen verplaatst.
U denkt waarschijnlijk, hoe kan dit nou als
het winter is? Koelen is een natuurkundig proces en vanuit de natuurkunde is
bekend, dat het absolute 0 punt niet 0°C
is, maar -273°C, of wel 0 kelvin. Alles boven
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de -273°C (0 kelvin) heeft een bepaalde
warmte en kan met een warmtepomp aan
de buitenlucht worden onttrokken.
Digitale techniek
Toen in de jaren 70, van de 20e eeuw, de
energiecrisis uitbrak, was de warmtepomp
mogelijk een grote energiebespaarder.
De techniek was echter nog niet zover als
nu, waardoor de mogelijkheden beperkt
waren en de warmtepomp al snel zijn
po-pulaire positie in de markt verloor. Met
de intreding van de digitale techniek, eind
vorige eeuw, werden de mogelijkheden
zeer divers en heeft de warmtepomp aanzienlijk besparende elementen in zich. Het
is daarmee niet meer alleen een ruimte
verwarmen of koelen, maar ook de mogelijkheid om een boiler te verwarmen, zonder
daarbij extra energie te gebruiken.
Warmtepompen in safaripark
Mede door de ontwikkelingen van de digitale techniek, en met name de toepassing op
warmtepompen, is Compair Airconditioning
& Warmtepompen ontstaan.

Opgericht in 1997 en al 20 jaar past
Compair dagelijks warmtepompen toe in
allerlei verschillende samenstellingen. U
moet daarbij denken aan kantoorpanden,
hotels en woningen.

Onlangs is het bedrijf zelfs gestart met
het plaatsen van een warmtepomp installatie in 200 vakantiewoningen in Safaripark
Beekse Bergen.
Warmtepompen in safaripark
Duurzaam bouwen is vandaag de dag niet
meer weg te denken uit onze samenleving.
Ook de overheid stimuleert het gebruik
van een warmtepomp en heeft hiervoor
een subsidieregeling voorgesteld. Die is
niet alleen bedrijfsmatig, maar ook voor de
parti-culier toepasbaar. Vraag bij Compair
naar de mogelijkheden.

Mient 12 -14, 2903 LC Capelle aan den IJssel
010 442 25 64
www.compair-airo.nl

Aanpak stationsgebied
Rotterdam Alexander van start
De bouwvergunning is verstrekt, de schetsontwerpen zijn gemaakt, de aanbestedingen zijn begonnen en de eerste schop kan in april 2018 de grond in. De aanpak
van het stationsgebied Alexander, Alexanderplein en Marten Meesweg gaat steeds
meer vorm krijgen. Publieke, private en maatschappelijke partijen in en om het
stationsgebied Rotterdam Alexander zetten zich samen in een brede alliantie in
voor een flinke kwaliteitsverbetering van dit gebied.

Centraal staan een betere bereikbaarheid
voor fietsers en voetgangers, de herinrichting en vergroening van de openbare
ruimte, het mengen van functies in plinten
van gebouwen, identiteits- en imagoversterking door placemaking en slimme, duurzame innovaties in de openbare ruimte.
In aanwezigheid van de Rotterdamse
wethouder Joost Eerdmans werden op 13
december tijdens een ontbijtsessie met
alle betrokken partijen de resultaten van
de inspanningen van het laatste halfjaar
gepresenteerd.
Voor de aanpak van het station ligt 9,2
miljoen euro klaar. Het opknappen van de
buitenruimte zal bijna 1 miljoen kosten. Het
nieuwe station moet volgend jaar klaar zijn.
Het ov-knooppunt Alexander bestaat dan
50 jaar. Verder zal het stenige gebied langs
rijksweg A20 levendiger gaan worden. En
gaat het Prins Alexanderplein op de schop.
Projectontwikkelaar OVG werkt onder meer
aan nieuwe slimme kantoren en Eneco aan
duurzame verlichting,

Prins Alexander verkennen wat er nodig is
om van het Prins Alexanderplein een meer
levendige plek te maken. En kijken daarbij
zowel naar de invulling van de plinten, de
uitstraling van de gevels en openbare ruimte
en het placemaking-programma waarbij
de Stichting Hart voor Alexander kiest
voor het thema ‘de polder en het water’.
Verduurzaming stationsgebied
Op 27 september organiseerde het Noordzuiden samen met de Green Business Club
een verkennende ‘inspiratiebijeenkomst’
over nut en noodzaak én organisatie van
samenwerken aan verduurzaming.

zocht of er binnenkort twee pilotprojectendeelsystemen voor mobiliteitsdiensten en
invulling van platte daken met zonnepanelen of blauwgroene daken- van start
kunnen gaan.
Upgrade voor het gebied en ondernemers
“Het mooie is dat we niet alleen station
en omgeving opknappen. Maar ook de
kantoorgebouwen. Het is echt een upgrade van het gebied met onder andere
een fietsenstalling en een parkeergarage
voor de bedrijven”, aldus de Rotterdamse
wethouder Economie en Werkgelegenheid
Maarten van Struivenberg.

Zoals warmte- en koudeopslag (Eneco),
smart mobility (VCCR), circulariteit (Royal
Haskoning DHV) en water (Hoogheemraadschap).
Met te op te richten Green Business Club
Rotterdam Alexander wordt bekeken hoe
die kan bijdragen aan het realiseren van de
geformuleerde ambities. Zo wordt onder-

Herinrichting Marten Meesweg
De buitenruimte van de Marten Meesweg
wordt samen aangepakt met ondernemers.
Na twee interactieve werkbijeenkomsten in
het najaar met vastgoedeigenaren en gebruikers is er gekozen voor één duidelijke inrichtingsvariant voor de Marten Meesweg.

Een ontwerpteam van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen en landschapsarchitecten van de gemeente Rotterdam
en het Noordzuiden werkte die uit tot een
schetsontwerp en het ingenieursbureau
maakte een eerste financiële doorrekening.
Dit heeft geleid tot een schetsontwerp, van
gevel tot gevel.
Herinrichting en placemaking
Prins Alexanderplein
De vastgoedeigenaren en gebruikers
Cromwell, Profound, Klepierre, Wilskracht,
gemeente Rotterdam en Stichting Hart voor
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Ondernemers over nieuwe energiebronnen

‘Welke vormen gaan het halen?’
Duurzame energie ligt overal voor het
oprapen: van aardwarmte, wind, zonlicht, een groot bluswaterbassin, tot aan
koeienscheten en asfalt op een bedrijfsterrein. Ruim twintig ondernemers uit
onze regio schuiven woensdag 8 november 2017 op uitnodiging van het
Economisch Netwerk Capelle (ENC) aan
de discussietafel om de invloed van nieuwe en duurzame energiebronnen op hun
ondernemerschap en samenleving te
bespreken. Deze keer zijn ze te gast bij
Didacticum op business park het Rivium.
Met technisch directeur Taco Hettema als
gastheer en moderator. Niet eerder was
volgens hem de urgentie en bereidheid
om naar nieuwe bronnen van energie te
kijken zo groot.
Didacticum is sinds 1999 in Capelle gevestigd
en biedt als opleider van IT-professionals
onder andere trainee-ships en omscholingsopleidingen aan. Ook in de ICT blijkt duurzame energie een hot item. Zeker in Nederland
als digitaal knooppunt. Zo zette Microsoft
onlangs een nieuw data-center neer van 150
Megawatt dat zijn stroom krijgt van een
eigen windmolenpark. Taco: “De klimaatverandering en de Parijs-akkoorden die met
elkaar zijn gesloten om de CO2 en NH3 uitstoot terug te dringen, betekenen het einde
van fossielenbrandstoftijdperk. Veel bedrijven en huishoudens zijn al bezig met het
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plaatsen van zonnepanelen en het vergroenen van daken en wanden. In de bouw
wordt gewerkt met de nieuwste technieken
om zo klimaatverantwoord te bouwen. En de
overheid en energiebedrijven maken plannen voor windmolenparken voor de kust. De
voorraad kolen, olie en gas raakt ooit uitgeput en verbranding van fossiele brandstoffen schaadt het milieu. Door duurzame energie in te zetten worden we minder afhankelijk van fossiele energiedragers. Dat kan op
termijn fors schelen in de energiekosten.”
Aardwarmte
‘Welke energiebronnen zijn interessante
alternatieven?’ vraagt hij de aanwezige
ondernemers. Er breekt een levendige discussie uit die verder gaat dan een zonnepaneel op je dak of windmolen in de achtertuin.
Als mogelijk interessante energiebron wordt
aardwarmte genoemd. Ruim 30% van de
Nederlandse industriële warmtevraag zou
gebruik kunnen maken van geothermie.
Haalbaarheidsstudies voor geothermische
warmtelevering zijn gedaan voor een aantal
papierfabrieken en voor industrie in de voedings- en genotmiddelen. “Aardwarmte mis
ik nog vaak in het verhaal. Dat kan een hele
sterke bron worden. En is veel zuiniger dan
de productie van zonnepanelen. Je kan het in
onze regio onbeperkt aftappen en ook weer
afgeven omdat het een gesloten circulatiesysteem is. Daar wordt onvoldoende

aandacht aan besteed“, signaleert Cees-Jan
Hordijk van de BK-groep.
Waterstof
Hij is ervan overtuigd dat waterstof en LNG
de nieuwe brandstoffen worden. ”Waterstof
binnen 15 jaar. LNG is vooral een tussenoplossing. Kolencentrales kunnen worden
omgebouwd tot waterstofcentrales. Shell
heeft in onze regio nu al drie waterstofstations in voorbereiding. Met waterstof kan je
ook elektra maken, zoals nu bij elektrisch
rijden. Dan kan je met waterstof straks 1.000
km rijden. Dat ga je met accu’s voorlopig niet
snel redden.” Yvonne Zwarts, autodealer
Louwman: “De auto-industrie zet vol in op
elektrisch. Bij Toyota zijn ze gestopt met de
productie van dieselauto’s en hebben ze als
eerste hier al waterstofauto’s rondrijden.
Maar daar zit je wel met ‘de kip en het ei.’ Als
er niet genoeg waterstoftankstations zijn,
wordt het moeilijker om die wagens te verkopen en vice versa. Hetzelfde geldt voor elektrisch rijden. Je kan er niet vanuit gaan dat er
bij iedere klant een oplaadpaal staat. De
infrastructuur is ook nog een knelpunt.“
Belemmerende factoren
Cees-Jan: “We zijn voor de levering van restwarmte en energie helemaal afhankelijk van
de grote industrie. Zoals grote vrachtwagenfabrikanten LNG nog tegenhouden omdat ze

eerst hun voorraad vrachtwagens nog willen
verkopen. Dat zijn belemmerende factoren.
Terwijl een ombouw naar LNG eigenlijk al 25
jaar mogelijk is.”

worden steeds efficiënter en zuiniger. Daar
valt veel in te kiezen.” Patrick: “Kijk als bedrijf
in je energiegebruik ook eerst naar zuiniger
varianten zoals led-verlichting.”

Marcel Kornegoor, consultant bij Didacticum:
“Er zijn heel veel patenten voor schonere
brandstoftechnologie door de grote jongens
opgekocht. En die komen daarmee pas als ze
direct een groot aandeel in de markt kunnen
afzetten. Daar zijn we veel te afhankelijk
van.”

Maar dat is in de praktijk soms knap lastig,
zegt Cees-Jan: “Zo ben je als huurder van een
bedrijfs- of kantoorpand afhankelijk van de
eigenaar en projectontwikkelaar. Je kan en
mag niet zomaar andere lichtbronnen
nemen. En installaties van gebouwen zijn de
grootste slokop. “

Overheid kan niet wachten
De wereld aan mogelijkheden voor duurzame energie wordt steeds groter, maar het
blijft moeilijk om op het meest succesvolle
paard te wedden. Patrick Bakker, milieuadviseur van de Gemeente Capelle aan den
IJssel: “Om de klimaatdoelstellingen te halen,
kunnen we als overheid niet wachten op
welke nieuwe energiebronnen het over 15
jaar misschien gaan redden. Zonne-energie
is nu het meest kostenefficiënt. We hebben
daarom gezegd dat er de komende jaren
60.000 zonnepanelen op Capelse daken
moeten komen.”

Berekeningen onduidelijk
Ook berekeningen in besparing en het terughalen van investeringen blijken niet eenduidig. Dat maakt het voor ondernemers extra
ingewikkeld. Cees-Jan: “Ik heb 3.500 zonnepanelen besteld voor een bedrijventerrein in
Barendrecht en heb drie offertes laten
maken. De ene komt met zes jaar terugverdientijd, de ander met negen.”

Duurzaam ondernemen betekent niet alleen
overschakelen op alternatieve energiebronnen. Maar ook kritisch kijken naar je eigen
energieconsumptie. Marcel: “Apparaten

Binnenkort is het energielabel dan wel een
stok achter de deur, maar we helpen met
een scan ook Capelse bedrijven om ervoor te
zorgen voor dat zij nu energie en kosten

Patrick: “Wat mij opvalt is dat veel maatregelen die snel kunnen worden terugverdiend,
nog niet zijn uitgevoerd. We bieden bedrijven nu energiescans.

besparen.” Er is volgens hem ook nog een
wereld te winnen in de eigen achtertuin. “Er
lopen hier veel afvalwaterleidingen onder de
grond. Daar kun je als gemeente zoveel
energie uit halen als twee windmolens.
Wat we nu doen is op het moment dat we
riolering vernieuwen, kijken of we daaraan
een warmtewisselaar kunnen koppelen.
Want elke gasleiding die nu de grond in gaat
en als investering na 60 jaar wordt afgeschreven, is eigenlijk zonde van het geld. “
Meer personeel eigen omgeving
Werkgevers kunnen ook veel meer doen om
de mobiliteit en energieverbruik te verminderen. “Ik denk dat het autoverkeer beperkt
moet worden door meer personeel uit je
eigen omgeving te halen. Je hoeft daarvoor
de Algerabrug niet altijd over. Een chauffeur
hoeft niet uit Rotterdam te komen om in de
Krimpenerwaard op een vrachtwagen te
rijden”, stelt Cees-Jan.
“Milieutechnisch is vooral de beste oplossing: de energie die je niet nodig hebt.
Overschakelen op duurzame energie en
tegelijkertijd besparen levert het meeste op.
Het gaat om zoeken van combinaties. Niet
alleen plaatsen van zonnepanelen op je dak,
maar dus ook om isolatie en minder kilometers met je bedrijfsvloot,” luidt volgens Taco
de conclusie van deze ondernemerstafel.

13

Advertorial

Hotel NH Capelle

Multifunctioneel en duurzaam
hotel voor zakenreizigers
Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de
Green Key certificaten zijn alle 35 hotels
van NH Hotel Group in Nederland bekroond met het hoogst haalbare groene
keurmerk voor duurzame bedrijven in de
recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. NH hotels doen er dan ook
alles aan om het milieu te sparen en gaan
daarbij een stap verder dan de normale
wet- en regelgeving vereist, zonder dat de
gasten inleveren op comfort en kwaliteit.
Zoals het multifunctionele hotel NH
Capelle, dat zeer centraal ligt in Capelle
aan den IJssel, op een steenworp afstand
van het bruisend en trendy Rotterdam.
Het is de perfecte locatie voor zakenreizigers,
dicht bij twee grote snelwegen A20 en A16
en op korte afstand van Rotterdam The
Haque Airport. NH Capelle ligt op loopafstand van indoor shoppingcenter en
woonmall Alexandrium: het grootste winkelcentrum van Europa, dat zeven dagen per
week geopend is. Als u de bezienswaardigheden van de stad wilt verkennen, bent
u met een rit in de metro zo in het centrum.
Gratis parkeren, shuttle en laadpalen
Het hotel heeft 150 parkeerplaatsen waar u
als gast van het hotel en restaurant gratis gebruik van kan maken. Komt u met de trein?
Ons hotel ligt op 2 km van Station Alexander.
Begin 2018 starten we met een pilot met het
inzetten van een shuttle op gezette tijden
in eerste instantie op weekend dagen voor
het vervoer van Station Alexander naar het
hotel en visa versa. Voor het vervoer in de
omgeving hebben we fietsen te huur. Elektrische fietsen kunnen in de afsluitbare stalling opgeladen worden. Op het terrein staan
ook 2 laadpalen voor uw hybride en/of elektrische auto.
Voor het bedrijfsleven
We hebben 4 zalen en 3 boardrooms. De
grootste zaal biedt in theateropstelling plaats
aan 200 personen. De boardrooms zijn geschikt tot maximaal 10 personen en kunnen
op aanvraag ter plaatse tegen een scherp
tarief per uur verhuurd worden. Het stijlvol
ingerichte Restaurant Fresco met een heerlijk terras en uitzicht op een vijver is uitermate
geschikt voor uw zakelijke besprekingen.
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Voor de ontspanning is er Bar Luigi’s, ons
sfeervolle Grand Café, waar u welkom bent
voor een drankje, maar ook à la carte kunt
dineren. Hotelgasten die enige sportieve
ontspanning wensen, kunnen zich uitleven
in onze kleine fitnessruimte
Moderne uitstraling
De smaakvol ingerichte kamers van NH
Capelle zijn voorzien van telefoon, flatscreen
televisie, bureau, koffie- en theefaciliteiten,
minibar, kluis, föhn en badkamer met bad/
douche. Bij verblijf voor meerdere nachten is
er de keuze om het badlinnen niet te laten
vervangen. In het gehele hotel is gratis wifi
voor individueel gebruik beschikbaar.
De superior twinbed- kamers zijn voorzien
van topkoeling. Voor gasten die extra luxe
verdienen, zijn er een aantal upgrade kamers
te boeken met een Nespresso machine,
badjas en slippers, luxe toiletartikelen en
inclusief minibar verbruik.
NH Capelle
Barbizonlaan 2
2908 MA Capelle aan den IJssel
010 456 44 55
www.nh-hotels.nl

Ondernemersnieuws

Inqar Cityrent scant optimaal
gebruik bedrijfsautovloot
Flexibele mobiliteit is een steeds groter
wordende vraag binnen bedrijven. Optimaal gebruik van auto’s vormt hierbij
een belangrijk aspect. Zowel voor de kosten als het milieu is autodelen een steeds
meer voorkomende vorm van mobiliteit.
Veel bedrijven beschikken over een flexibele
pool-vloot. Auto’s die gebruikt worden door
meerdere werknemers, maar waar vaak
geen duidelijk zicht op is. Veel gehoorde
problemen zijn dan ook: Wie gebruikt de
auto nu en wanneer?
Wie is er verantwoordelijk voor de auto
(schoonmaken, aftanken en onderhoud)?
En wie heeft de sleutel? Tevens worden de
auto’s vaak door werknemers uit voorzorg
“extra” lang geboekt, want je weet ten slotte
maar nooit wat er kan gebeuren.

Proef met inzicht in gebruik
“Waar we kunnen, doen we mee en
proberen nieuwe dienstverlening uit. We
denken verder dan alleen autoverhuur. Ook
in alle service erom heen. Zoals tankpassen,
schoonmaken, managementinfosystemen
voor de klant en wagenparkcontroles. Om
cijfers en informatie te krijgen over het werkelijke gebruik van een bedrijfsvloot bieden
wij de mogelijkheid om een proef te doen.
Daarbij gaan we alles meten en bijhouden.
Zoals wie er wanneer in de auto rijdt, met
welke afstanden en snelheden en wat zijn
of haar rijgedrag is. Wij dagen de ondernemers daarvoor graag uit”, aldus Arno
Bosman van het Rotterdamse Inqar Cityrent.
Er is dan geen sleutelmanagement meer
nodig. De bestuurder reserveert tijdens de
proef zelf en opent en sluit de auto met zijn
telefoon.

LEZER
ACTIE S
!

a.bosman@inqar-cityrent.nl
www.cityrent.nl

MVO Festival inspireert ondernemers
op Dag van de Duurzaamheid
Op dinsdag 10 oktober 2017, de nationale Dag van de Duurzaamheid, vond
voor de derde keer het MVO Festival
plaats. Recreatiecentrum Zevenkampse
Ring was omgetoverd tot sfeervolle en
inspirerende beursvloer waar bedrijfsleven, overheid en particulieren elkaar
ontmoetten en kennis deelden over
maatschappelijk verantwoord én duurzaam ondernemen. Het festival werd
door ruim 600 mensen uit de regio
Rijnmond bezocht. En met een buitengewoon gemêleerd aanbod van ruim 100
exposanten waren de standpresentaties
zeer divers.
Bekende astronaut André Kuipers verraste
het publiek met een inspirerende presentatie waarin hij gepassioneerd vertelde over
zijn twee ruimtemissies, duurzaamheid en
innovatie. Vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid waarschuwde André Kuipers
voor de klimaatsverandering en probeerde
hij alle aanwezigen bewust te maken van
de kwetsbaarheid van de planeet. In dit
nummer staat een uitgebreid artikel over
zijn bemoeienis voor schone energie.

Naast de stands van onder andere F. Breeman BMW, Rabobank, Rotterdam The Hague
Airport, WoonWijzerWinkel, GreenChoice,
VVE010, Businessclub Prins Alexander en AD
De Persgroep waren er stands van diverse
zakelijke dienstverleners en maatschappelijke organisaties. Onder het genot van een
hapje en drankje ontstonden mooie zakelijke
verbindingen en wisselden de bezoekers
kennis met elkaar uit.
De organisatie kijkt zeer tevreden terug op
een mooie 3e editie en hoopt hiermee een
actieve bijdrage te hebben geleverd aan
de bevordering van de verdere verduurzaming van de samenleving en de economie.
Alexander. En spreekt haar lof uit over de
Duurzaam Partners Rabobank Rotterdam
en F. Breeman BMW die het festival hebben omarmd en de samenwerkingspartners
MVO Nederland, Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen, WoonWijzerWinkel en DuurzaamBedrijfsleven. Het festival werd mogelijk
gemaakt door financiële ondersteuning van
de Gebiedscommissie Prins Alexander.
www.mvo-festival.nl
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Overheid bepalend voor
economisch succes regio
In Binnenlands Bestuur, een uitgave van de VNG verscheen onlangs een artikel met
deze veelzeggende kop. Steden zijn de motoren van de economie, aldus het tijdschrift. Welke bestuurlijke aanpak stuwt een regio op, welke is gedoemd te falen?
Het Planbureau voor de Leefomgeving hield bijna achthonderd Europese steden
tegen het licht en ontwikkelde een groeimodel. Onderzoeker Otto Raspe: ‘Overheidsbeleid heeft veel meer invloed dan we dachten.’ Actueler kan dit artikel haast
niet zijn. Vanuit de Gebiedscommissie Prins Alexander roepen we dit met grote
regelmaat voor ons gebied waarbij we eigenlijk de hele oostelijke regio bedoelen.
Rol markt overschat
Wie nog dacht dat ‘de markt’ het economische succes van een stad kan maken of
breken, die komt in de nieuwste publicatie
van het Planbureau voor de Leefomgeving
bedrogen uit. ‘Stedelijke regio’s als motoren
van economische groei’ luidt de titel, met als
intrigerende onderkop (en centrale vraag):
‘Wat kan beleid doen?’
Overheid doorslaggevende actor
Veel, luidt het antwoord. ‘De regionale
overheid is méér dan alleen facilitator van
de markt’, stelt onderzoeker Otto Raspe.
‘Ze is zelf als actor doorslaggevend. In het
creëren van culturele voorzieningen, bijvoorbeeld, waardoor hoogopgeleide werknemers zich in een regio willen vestigen. Of
in het stimuleren van de komst van kennisinstellingen die het ‘human capital’ en het
innovatiesysteem van een stad verhogen.’
Zo onderscheidt Raspe acht ‘raderen’ die de
stedelijke motor op gang kunnen krijgen en,
als het goed is, steeds harder laten draaien.
Met de juiste onderlinge afstemming van die
raderen ligt voor elke stad van substantiële
omvang een potentieel groeiscenario in het
verschiet.
Overheden kunnen het verschil maken
in regionaal-economische groei, luidt
een van jullie bevindingen. Hoe?
‘Veel regionale overheden werken nog sterk
verkokerd. Ze denken dat je er met het
stimuleren van innovatie en ondernemerschap wel bent. Als ons onderzoek één ding
heeft geleerd, is dat het gaat om een veel
breder samenspel van factoren. Een attractief woon-werkklimaat, de beschik-baarheid
van geschoold personeel en een goede
bereikbaarheid zijn minstens zo belangrijk.’
Kunnen stedelijke regio’s bij elkaar
de kunst afkijken?
‘Wel in de brede scope die je nodig hebt,
maar er bestaat helaas geen uniform pad
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naar succes. Je kunt dus niet klakkeloos de
succesformule van een andere regio combineren. Regionaal-economische ontwikkelingen verschillen sterk en komen vaak
voort uit historisch gegroeide structuren.
Het gaat erom de juiste beleidsmix te
vinden. Wel zie je dat nieuwe activiteiten
het makkelijkst tot bloei komen als ze voortborduren op de bestaande economische
structuur en technologie én als ze aanhaken bij de specifieke thema’s of uitdagingen in de regio. Je moet je als stad dus juist
durven onderscheiden.’
Hoe kan de landelijke overheid de
regionale beter faciliteren?
‘Nu voert het rijk veelal een generiek beleid
op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs
en innovatie. Ongeacht de regio. Landelijke
en decentrale overheid zouden wat ons betreft veel vaker samen moeten optrekken. In
het Verenigd Koninkrijk werken rijk en regio
samen in Local Growth Deals, waar investeringen in woningmarkt, infrastructuur, kennis en opleidingen worden gecombineerd in
één overkoepelend regio-naal fonds.
In Nederland is de gezamenlijke investeringsagenda die rijk en regio hebben
gevoerd voor Brainport Eindhoven een goed
voorbeeld. Een regionaal geïnspireerde
aanpak – maatwerk – werkt dus echt beter.
Steden zouden het voortouw moeten
nemen om het aantal regio-deals tussen rijk
en regio verder uit te breiden. Economieën
concurreren niet meer per se tussen landen,
maar veel meer tussen regio’s. Dit maakt dat
regionaal-economisch beleid steeds meer
het verschil gaat uitmaken. En aangezien we
in Nederland niet zulke grote steden hebben dat we van natuurlijke groeivoordelen
kunnen profiteren, zullen we dat slimmer
moeten organiseren. Ook hierbij is de rol
van overheden cruciaal.’
Bron: Binnenlandsbestuur.nl/nieuws

Ron Davids
Voorzitter gebiedscommissie
Prins Alexander

Verkiezingen in Prins Alexander:
Doe ook mee!
Op woensdag 21 maart 2018 gaan Rotterdammers naar de stembus en brengen
hun stem uit voor de gemeenteraad en
de gebiedscommissies. Heeft u goede
ideeën voor Prins Alexander? En wilt u
helpen het gebied mooier te maken?
Meldt u dan aan als kandidaat voor de
gebiedscommissie.
Om u verkiesbaar te stellen voor de gebiedscommissie hoeft u geen lid te zijn van een
politieke partij. Wel heeft u de handtekening nodig van vijftien mensen uit Prins
Alexander. Met die handtekening verklaren
zij dat ze u steunen. Met uw taken voor de
gebiedscommissie bent u ongeveer twaalf
uur per week bezig.
Wijkcomités
In Nesselande en Zevenkamp doet de gemeente in 2018 een proef met wijkcomités.
De gemeente vraagt per wijk aan vijf personen of zij willen deelnemen aan het wijkcomité. Dat gebeurt op basis van een loting
onder alle kiesgerechtigden in deze wijken.
De wijkcomités hebben dezelfde taken als
de gebiedscommissie, maar dan op kleinere
schaal.

Taken
Een van de eerste taken van de gebiedscommissie en wijkcomités is het opstellen
van een wijkagenda: een plan per wijk met
vijf doelen voor een periode van vier jaar.
Hierbij betrekken zij bewoners, bedrijven,
organisaties en instellingen. Verder adviseren de gebiedscommissie en wijkcomités
het gemeentebestuur over wat nodig is in
Prins Alexander, behandelen zij ideeën van
bewoners en geven zij geld aan initiatieven.
De gebiedscommissie Prins Alexander heeft
vijftien leden.
Nieuwsgierig?
Op www.rotterdam.nl/verkiezingen en
www.rotterdam.nl/wonen-leven/gebiedsverkiezingen vindt u meer informatie.
Heeft u vragen?
Mail naar verkiezingen2018@rotterdam.nl
of bel naar 14 010.

Gebiedscommissie Prins Alexander
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Donkere dagen: extra aandacht
voor preventie
Het is oud nieuws en het geldt helaas
ook in Prins Alexander: tijdens de donkere dagen slaan inbrekers en overvallers
vaker toe. De gemeente neemt extra
maatregelen in deze tijd van het jaar. U
kunt als ondernemer ook een bijdrage
leveren aan minder inbraken.
De gemeente zet bijvoorbeeld extra ogen
en oren in met hulp van beveiligingsbedrijf
Trigion. Zij maken rondes door de wijken en
zijn zo een verlengde van de politie. Maaltijdbezorgers krijgen alarmkastjes waarmee ze
bij een incident overvallers kunnen verjagen.
Verklein de kans
Maak duidelijk dat er niets te halen valt in uw
onderneming:
• Beperk de buit, stimuleer pinbetalingen.
• Let op verdacht gedrag.
• Let goed op zwakke momenten, sluit de
zaak altijd met z’n tweeën en zorg voor
afwisseling in tijdstip van geldtransport.
• Meld uw camera aan bij de politie via
www.politie.nl/cib of uw wijkagent. 		
De politie kijkt niet live mee met uw
camera’s, maar inventariseert alleen waar

Nieuwe portal:
ondernemen010
Er is een nieuwe portal voor ondernemers in Rotterdam. Op www.ondernemen010.nl vinden zij een centrale digitale plek voor informatie, inspiratie en
verbinding.
Naast informatie over zaken als het starten
van een onderneming, vestigingslocaties,
vergunningen, afval en parkeren, vindt
u er dus ook verschillende Rotterdamse
netwerken en ingangen voor het werven
van personeel zoals het werkgeversservicepunt Rotterdam.
www.ondernemen010.nl

18

ze hangen. Wanneer er wordt ingebroken
kijkt de politie wie bij in de buurt een
camera heeft, en kan vervolgens snel de
beelden ophalen om te kijken of de 		
dader er misschien op staat. Zo 		
beschermt uw camera niet alleen uw
eigen bezit, maar helpt tegelijkertijd uw
buurt veiliger te maken.
Meer tips op www.rotterdam.nl/preventie
Toch een overval?
Gaat het ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch mis, onthoud dan de vier
gouden regels van het RAAK-principe. Bel
vervolgens zo snel mogelijk met 112 en geef
informatie over de dader, vluchtrichting en
zo mogelijk een kenteken van het vluchtvoertuig.
Rustig blijven.
Aanvaard de bevelen en volg die snel en
kalm op.
Afgeven van het geld of de goederen waar
om gevraagd wordt.
Kijk goed en probeer een signalement op
te nemen voor de politie.

Aan de slag in winkelcentra

Wijkwinkelcentra zijn belangrijk. Ze bedienen bewoners en bedrijven voor de
dagelijkse boodschappen en service en
bieden mogelijkheid tot ontmoeting.
In Prins Alexander zijn er naast het
Alexandrium verschillende wijkwinkelcentra, zoals Binnenhof, Hesseplaats,
Zevenkamp, Het Lage Land, Jacob van
Campenplein, Nesselande, Mia van
IJperenplein.
Komend jaar biedt het aanvalsplan winkelcentra extra gelegenheid voor onderlinge
samenwerking en samenwerking met de
gemeente. Philip den Haan is vanuit de gemeente betrokken bij het aanvalsplan: ‘Stil-

stand is achteruitgang, en dat willen we niet.
We willen juist met elkaar aan de slag om te
kijken wat nodig is.’ Alle betrokkenen mogen
meedoen, want juist samenwerking leidt tot
verbeteringen. Den Haan: ‘Ondernemers
zijn natuurlijk verantwoordelijk voor hun
eigen onderneming. Maar daarnaast moeten ze ook betrokken kunnen blijven bij
ontwikkelingen in hun winkelcentrum. Dit
plan geeft de mogelijkheid om samenwerking te vinden of te verbeteren met meerdere
partijen. Dat geldt ook voor de gemeente.’
Het aanvalsplan biedt een integrale aanpak
waarbij alle betrokkenen kunnen aansluiten
en waarin de verschillende thema’s worden

opgepakt (veiligheid, kwaliteit bebouwing,
schoon en heel, activiteiten ondernemers).
Per winkelcentrum biedt het aanvalsplan
inzicht in de sterke en zwakke punten, de
kansen en bedreigingen en de maatregelen. Voor de veilige bereikbaarheid van
de winkelcentra is er nu al een extra ploeg
wijkbeheerders die snel klachten verhelpt
in de buitenruimte rondom winkelcentra.
Zij zijn actief geweest in en rond de winkelcentra Jacob van Campenplein, Het Lage
Land, Prinsenland en Ambachtsplein. Het
aanvalsplan winkelcentra is onderdeel Programma Oost,
www.rotterdam.nl/programma-oost.

Gebiedscommissie Prins Alexander
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Netwerken en kennisoverdracht
is ons doel
De BusinessClub Prins Alexander is een netwerkorganisatie.
Door ondernemers en organisaties in het stadsgebied
Prins Alexander bijeen te brengen streven we ernaar het
ondernemersklimaat te versterken.

Word
ook l
id!

www.emiellops.nl

Het lidmaadschap staat open voor bedrijven en
organisaties met een vestiging in het stadsgebied Prins
Alexander of nabije omgeving. Bel naar het secretariaat
010 421 46 13 voor inschrijving of een vrijblijvende

www.emiellops.nl

kennismaking. Een mail sturen kan ook naar:
secretaris@businessclubpa.nl

www.emiellops.nl

Secretariaat:
Postbus 81140
• 3009
GC Rotterdam
Telefoon: 010
421 46 13010
• secretaris@businessclubpa.nl
• www.businessclubpa.nl
Secretariaat:
Postbus
81140
• 3009 GC• Rotterdam
• Telefoon:
421 46 13 • secretaris@businessclubpa.nl
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In dit nummer stellen we 2 leden
aan u voor!
Otto Hahn Eten & Drinken

Jacco van Giessen (Tweede van links)

Otto Hahn Eten & Drinken is gevestigd op
winkelcentrum Binnenhof in Ommoord
bij eindpunt metrostation Binnenhof.
Wij zijn al jaren het gezelligste eetcafé
van Ommoord! Bij ons kunt u terecht
voor de lunch, diner, borrel of gezellig
een avondje op stap met vrienden. In
de weekenden na 22.00 uur staat de
muziek een tandje harder en is het bij
ons altijd gezellig.

diverse bieren van tap of fles. In de zomer
kunt u heerlijk vertoeven op ons terras wat
ligt op een plein van het winkelcentrum. Of
je nu met familie, vrienden of zakenrelaties
komt, bij ons zit je altijd op je gemak.
www.ottohahn.nl

In de keuken van Otto Hahn wordt alleen
gewerkt met verse producten. Wij bakken
ons boerenbrood zelf; maken verse soepen
en sauzen. Naast het reguliere menu
hebben we ook een dagmenu dat op de
krijtborden te zien is voor een schappelijke
vaste prijs vanaf 11,50 euro. Voor de kinderen zijn er diverse kindermenu’s en ook
de vege-tariër is bij ons welkom. Wij hebben een uitgebreide wijn- en bierkaart met

Krachtige, zakelijke portretfoto’s van Emiel Lops

Emiel Lops

Ik ben Emiel Lops. En zoals de naam al
doet vermoeden, oprichter en eigenaar
van Emiel Lops Fotografie. Ik ben een
echte laatbloeier. Na mijn studie en een
aantal jaar werkzaam te zijn geweest
als HR-adviseur, ontdekte ik waar mijn
echte passie lag, namelijk fotograferen.
In 2010 heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb ik mijn baan opgezegd
om fotograaf te worden. Het eerste jaar
nog vanuit huis, maar in 2011 vanuit mijn
fotostudio in Rotterdam.
Met mijn bedrijf richt ik mij op de zakelijke
markt. Ik heb me gespecialiseerd in zakelijke portretfotografie en bedrijfsreportages.
Daarnaast fotografeer ik ook regelmatig
op congressen en symposia.

Wil je professioneel voor de dag komen,
dan is kwalitatief goed beeld een must.
Met ma-tige content red je het niet meer.
Ik help je graag nog professioneler voor de
dag te komen.
Natuurlijk wil ik graag in contact komen
met andere ondernemers en een business
club is hiervoor een perfecte plek. Ik heb
bewust gekozen voor een actieve club,
die niet zo massaal is en waar een ongedwongen sfeer heerst. Bij de introductiebijeenkomst kwam ik er al snel achter dat
al deze ingrediënten terug te vinden zijn bij
Businessclub Prins Alexander en ben meteen
lid geworden.
www.emiellopsfotografie.nl

Professioneler voor de dag komen
Het is een cliché, maar een beeld zegt nu
eenmaal meer dan 1000 woorden.
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André Kuipers over ‘galactisch ondernemen’ met zonne-energie

‘Het is niet makkelijk, maar
levert ongelofelijk veel op’

Hij is de enige Nederlander die twee keer in de ruimte is geweest, vloog zestien keer
rond de aarde en volbracht de langste Europese ruimtevlucht ooit: André Kuipers.
Tijdens zijn ruimtemissies hing hij vaak bij het raam om van het uitzicht te genieten.
En zag een wereld zonder grenzen met prachtige woestijnen, bossen, de mooiste
eilanden en uitgestrekte oceanen. Een blauw paradijsje omgeven door het zwarte
heelal. Maar hij zag ook hoe kwetsbaar onze planeet is. Hoe flinterdun de dampkring is die al het leven op aarde mogelijk maakt. Dat bossen verdwijnen en hoe
luchtvervuiling boven de grote steden toeneemt.

De astronaut, ondernemer, wetenschapper,
ambassadeur en spreker weet voor welke
uitdagingen we staan en inspireerde 10 oktober 2017 de aanwezigen op het MVO
Festival in Rotterdam-Alexander (initiatief van
gebiedscommissie Prins Alexander, maatschappelijke organisaties, Businessclub Prins
Alexander, Recreatiecentrum Zevenkampse
Ring en Dock) over duurzame energie.
Astronaut in nood
Tijdens zijn presentatie gaf Kuipers aan dat
hij zich echt zorgen maakt: “Ik toon hoe mooi
onze aarde is. Als ruimtevaarder ben je in
een nieuwe wereld met een totaal andere
blik op onze planeet, maar zodra je erlangs
kijkt, besef je ook hoe nietig de aarde is. Een
klein blauw bolletje in een vijandig heelal:
koud, leeg met veel straling. En elke dag
komen er tweehonderdduizend mensen bij,
een nieuwe stad zo groot als Almere. Straks
gaat het echt niet meer, want we gebruiken teveel van de aarde: teveel vis, teveel
bomen, teveel fossiele brandstoffen, teveel

van alles. En als er hier iets mis gaat, kunnen
we nergens anders heen. Alle andere planeten zijn echt niet bewoonbaar. Dus moeten we beseffen dat we er echt heel zuinig
op moeten zijn.”
Leven in de ruimte
Kuipers verwacht wel dat er in het heelal
volop leven is. “Al kunnen we dat nog niet
bewijzen. Maar dat is nog geen oplossing
voor onze problemen op aarde. We kunnen
er namelijk gewoon echt niet naartoe. Het
meest geavanceerde ruimteschip dat we
nu hebben, zou er tienduizenden jaren over
doen om in andere zonnestelsels te komen.
Dat is dus geen optie We moeten het hier,
met elkaar, zien op te lossen. Alleen als we
weer in evenwicht komen met de natuur,
zullen we het als mensheid op aarde gaan
redden.”
De opgave voor Nederland
Nederland staat voor de opgave om in de
komende 30 jaar de energievoorziening

bijna volledig te verduurzamen. Kuipers
startte als ambassadeur in 2016 met toenmalig Minister Kamp van Economische
Zaken een drie maanden durende landelijke
energiedialoog in Rotterdam, waarin in 50 bijeenkomsten burgers, bedrijven, overheden,
maatschappelijke organisaties werden uitgenodigd om mee te denken over en ideeën
aan te dragen voor de energievoorziening van de toekomst. Zoals over vervoer,
warmtevoorziening van woningen en industrie en het belang van innovatie voor het
realiseren van de energietransitie.
Zonne-energie uit de ruimte
Kuipers heeft met eigen ogen mogen
aanschouwen hoe ruimtestation ISS, het
grootste technologische bouwwerk van de
westerse wereld, zijn energie uit zonnecellen haalde. Hij weet als geen ander dat
zonne-energie de CO2-impact op onze
aarde drastisch verlaagt en maakt zich
dan ook sterk voor het belang van meer
zonne-energie, innovatie en ondernemerschap. Zo reed hij met Stella, de gezinsauto
op zonne-energie van de TU Eindhoven
naar het Binnenhof, doopte de Solar Boat
van de TU Delft en lanceerde het lokale
energiebedrijf Tegenstroom dat zonnepanelen op huurwoningen laat leggen.
Verder opende hij in Rotterdam als keynote speaker vorig jaar het zevende Solar
Future NL event. Dit jaarlijkse congres is
het ontmoetingsmoment voor beslissers
in de Nederlandse zonne-energie branche.
‘Galactisch ondernemen’
En net zoals ruimtevaren is volgens hem
ondernemen in de zonne-energiebranche
ook een beetje ‘galactisch ondernemen’.
“Het is vaak niet gemakkelijk, je hebt veel
doorzettingsvermogen en innovatiekracht
nodig, maar het levert je bedrijf en de
maatschappij ongelooflijk veel op.” André
Kuipers: “Met alles wat je doet, kan je iets
in beweging zetten. Ook met de dingen die
klein lijken, zoals het kiezen van je energiebedrijf. Samen met andere bewoners en
bedrijven is het nu mogelijk om schone
energie op te wekken. Je eigen bijdrage aan
iets groots. Dat is een prachtige kans.”
andrekuipers.com

‘Juridisch’
gezien
mr. Erwin den Hartog

Nieuwe energie een zegen?
Ook voor de juristen onder ons brengt
de transitie naar nieuwe energie allerlei aandachtspunten met zich mee.
Want hoe leuk een windmolenpark of
een losstaande windturbine ook mag
zijn, (het levert schone energie op en,
het is dus goed voor het milieu en dergelijke), de meesten van ons hanteren
toch de bekende Nimby-regel, hetgeen
een afkorting is voor ‘Not in my back
yard’. We vinden het allemaal prima dat
er naar schone energie wordt gekeken,
maar we hebben er uiteraard liever
geen last van en in ieder geval moet die
windturbine niet te dichtbij onze woning of bedrijf staan.
Niet alleen de hoogte van de windmolens,
maar ook de slagschaduw en de geluidsproductie van een windmolen kunnen behoorlijk storend zijn. Als er dus ergens in je
omgeving een windmolen wordt geplaatst,
althans het voornemen daartoe is, dan wil
je wel dat er iets tegen gedaan kan worden.
Aan de andere kant staan er mensen die
juist toejuichen dat windmolens worden
neergezet, ook op hun eigen grondgebied,
omdat ze daar ook geld aan kunnen verdienen. Niet alleen omdat ze daarmee kunnen voorzien in hun eigen energiebehoefte,
maar bovendien omdat ze die energie ook
kunnen verkopen.
Bestemmingsplan
De grondslag voor de bouw van windmolens wordt in het algemeen gevonden

in de Ruimtelijke Ordening. Behoudens
de grotere nationale windparken vindt
men de meeste regelgeving omtrent windmolens in provinciale plannen en daarop
gebaseerde gemeentelijke regelgeving,
waaronder bestemmingsplannen. In een
bestemmingsplan kan de gemeente bepalen of windmolens worden toegestaan en
zo ja, met welke masthoogte, wiekdiameter
alsmede waar ze mogen staan. Van een
duidelijk beleid is in Nederland nog geen
sprake. De ene gemeente wil helemaal
geen windmolens, de ander staat vervanging toe mits niet hoger en weer andere
gemeentes staan toe dat windmolens nog
groter worden, maar bijvoorbeeld met een
maximum van 10%.
Uiteraard is tegen een windmolen ook wel
civielrechtelijk op te treden. Het zal wel
nooit zover komen dat een windmolen
direct naast je huis komt te staan, zeker
niet in de regio Rotterdam, Capelle en
Krimpen waar niet veel plek meer is,
maar ook zaken als (slag)schaduw en geluidsoverlast zouden tot juridische acties
aanleiding kunnen geven Ook zonnepanelen kunnen voor juridische complicaties zorgdragen. Te denken valt dat voor
het plaatsen van zonnepanelen ook een
bouw-vergunning nodig kan zijn, voorts
dat ook qua welstand een en ander moet
kunnen (want het is niet altijd even mooi
als een dak wordt volgeplaatst met zonnepanelen). Ook hier kunnen bestemmingsplannen nog wel eens iets anders bepalen.

Waterdichte contracten
Niet alleen voor eigen gebruik worden
zonnepanelen geplaatst, maar er zijn ook
veel pandeigenaren die hun dak verhuren
om door een andere partij zonnepanelen te
laten plaatsen. Juridisch gezien zullen daar
dan ook waterdichte contracten aan ten
grondslag moeten liggen, er zal vaak een
recht van opstal moeten worden gevestigd om te voorkomen dat de eigenaar van
het pand ook de eigenaar van de zonnepanelen wordt (doordat ze duurzaam zijn
verenigd met het gebouw). Ook daarnaast
geldt weer de Nimby-regel. Stel dat de
buurman op het bedrijventerrein zijn dak
volpropt met zonnepanelen, tast dat de uitstraling van het bedrijventerrein dan niet
aan? En wat te denken van een compleet
weiland aan zonnepanelen? Zijn we daar
allemaal zo gecharmeerd van? Dus kortom;
nieuwe vormen van energie leveren ook
weer nieuwe vormen van discussies op,
maar zo zal het altijd wel gaan.
De Haij & Van der Wende Advocaten
Postbus 84233
3009 CE Rotterdam
Barbizonlaan 82
2908 ME Capelle a/d IJssel
tel: 010-2204400
fax: 010-2204499
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Voor niets gaat de zon op...
Windturbines, zonneparken en watermanagement zijn de afgelopen jaren
onderwerp van gesprek. Schone, duurzame energie opwekken, verwerken en
vermarkten. We zijn op de goede weg.
Zoals duurzame oplossingen in- en om
het huis, in de bouw en op het gebied van
transport.

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

Toch is er nog veel verdeeldheid over de
juiste vorm of beter gezegd, de juiste balans
tussen de ‘nieuwe’ energiebronnen ten opzichte van de fossiele brandstoffen in de
vorm van oliewinning, kolen- en gascentrales waar we momenteel - nog wel - afhankelijk van zijn. ‘Nog wel’, want de toekomst zal
uitwijzen of we ook zonder kunnen.
Zelfvoorzienend
Duurzame energie heeft de toekomst en
niet op de laatste plaats omdat we anders
wellicht genoodzaakt zijn ‘een andere levensvorm’ te gaan zoeken. We moeten ons nu
echt gaan realiseren dat de huidige CO2-uitstoot maakt dat ons ECO-systeem afhankelijk is van de keuzes die we - nu nog - kunnen
maken. Het nieuwe kabinet heeft daar zeker
op Europees en wereldniveau een belangrijke rol in. Maar op termijn zullen het bedrijfsleven en consumenten zelf de koers

gaan bepalen. Zelfvoorzienend, ook op het
gebied van energie.
Zon, zee en wind
Ik hoorde deze week dat Zeeland, voor
menigeen toch een achtergebleven gebied,
de hotspot gaat worden. Wind genoeg daar
en de place-to-be als het gaat om de meest
zonnige provincie van ons landje. En mogelijk dat de werkgelegenheid ‘op de eilanden’,
ook buiten het zomerseizoen wanneer het
toerisme er hoogtij viert, een extra impuls
zal krijgen gezien deze nieuwe status.
Back-to-basic
Toch blijft het een bijzonder fenomeen dat
we, als de noodzaak ons op de hielen zit, nu
pas serieus teruggrijpen naar de ‘basis’. Zon,
wind en water zijn, door de eeuwen heen,
altijd een bron geweest voor het opwekken
van energie. Het is weliswaar de natuur
zelf geweest die ons van de fossiele grondstoffen heeft laten proeven, maar het is de
hoogste tijd om onze koers op het gebied
van energiewinning bij te stellen.
Op naar een zonnige toekomst. En vraag
het een Zeeuw, want zoals ze in Zeeland op
basis van statistiek het vaakst kunnen
zeggen; voor niets gaat de zon op!

We lossen het liever buiten de ring op,
maar als het nodig is gaan we de strijd aan

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.
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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

‘Financieel’
gezien
mr. Kees van Steensel RAiA

‘Lekker 2018 in’, maar dan komt dat gedoe met die AVG
Als je naar alle indicatoren kijkt die
de toestand van de economie weergeven, lijkt 2018 een prachtig jaar voor
de ondernemer te worden. Alle seinen
staan op groen om de mouwen op te
stropen en 2018 met een glimlach te lijf
te gaan. Maar de overheid heeft een verrassing voor u in petto, keurig verpakt in
een pakket van maatregelen dat u voor
25 mei 2018 in uw bedrijf moet hebben
ingevoerd om aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).
Dus maak uw ondernemersborst maar
nat. Om nieuwe wetgeving picobello ingebed te hebben in uw bedrijfsvoering
gaat wel een forse inspanning vooraf!
Klantgegevens zijn de laatste jaren “big
business” geworden. Het lijkt of, met alle
social media, niemand meer veilig is voor
de verzamelwoede van grote marktpartijen
als Google en Facebook. Daarom is het
ook niet zo gek dat er Europese wetgeving
komt die het gebruik en de bewerking van
persoonsgegevens aan banden legt.
Met smart terugdenken
Mei 2018 is het zo ver. Dan geldt er in de
hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. En die is ingrijpend voor de meeste
bedrijven in Nederland. Zo ingrijpend dat
menig ondernemer de komende maanden
met smart zal terugdenken aan de huidige
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Daarom is het ook verstandig vanaf nu
de onderneming klaar te stomen voor de
nieuwe privacywetgeving.

Belangrijk is dat, ten opzichte van de WBP,
in de AVG de positie van de personen
waarvan de gegevens worden opgeslagen/
bewerkt nog verder versterkt wordt.
Hieronder valt:
• recht op inzage van gegevens;
• recht op correctie of verwijdering 		
gegevens;
• recht op verplaatsen van gegevens
naar een andere organisatie.
Dit betekent automatisch dat bedrijven die
persoonsgegevens gebruiken en verwerken ook meer verplichtingen krijgen. Wilt u
als bedrijf mei volgend jaar ook klaar zijn
om uw klanten conform de nieuwe wet
(AVG) te bedienen, dan is haast geboden!
Handleiding en ondersteuning
Gelukkig zijn er diverse organisaties die
u in dit proces kunnen ondersteunen. De
uitvoerende instantie van de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens, helpt u ook een
handje op weg met het stuk “In 10 stappen
voorbereid op de AVG”. Met die beknopte
handleiding kunt u een heel eind komen.
Deze is te vinden op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Onder de AVG hangt ook de eerder ingevoerde verplichting om datalekken te
melden. Dat betekent dat u uw organisatie goed moet wapenen om datalekken
te voorkomen met bijvoorbeeld datalekfilters, inscriptie op telefoons, computer

en externe dataschijven. Daarnaast is een
e-mailbeveiliger op telefoons en tablets
geen onnodige luxe. Let ook even op:
voldoet u volgend jaar niet of niet op tijd
aan de nieuwe wetgeving, dan kunt u een
boete krijgen die kan oplopen tot 4% van
de jaaromzet.
Ook op de werkvloer
Belangrijk is dat u niet alleen als ondernemer de AVG tot in de puntjes beheerst,
maar dat vooral ook op de werkvloer de
mensen op de hoogte zijn hoe er volgens
de AVG met de privacy van persoonsgegevens moet worden omgegaan. Oftewel
werk aan de winkel!
Laat u niet afschrikken door de maatregelen
die u in uw organisatie moet nemen om
op 25 mei klaar te zijn voor de AVG. Maak
een gedegen plan en betrek uw werknemers bij dit plan. Dan blijft er in 2018
nog genoeg tijd over met uw onderneming
van 2018 een prachtig jaar te maken!
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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Aantal banen
bereikt record
De werkgelegenheid in ons land is ook
in het derde kwartaal verder toegenomen. Er kwamen 51.000 banen bij,
waardoor er nu 10,2 miljoen banen zijn,
het hoogste aantal ooit. Het aantal
vacatures nam ook licht toe tot 213.000.
Dat meldt het Centraal Bureau voor de
Statistiek.
Het aantal werkenden nam ten opzichte
van het derde kwartaal van 2016 met
177.000 toe. Het leeuwendeel betrof nog
altijd flexbanen, maar ook het aantal vaste
banen steeg met 57.000, de sterkste groei
sinds 2009. Nog eens 77.000 mensen
gingen aan de slag op een jaarcontract,
met uitzicht op vast werk. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen spreekt van

een ‘’opvallend sterke groei’’ van het aantal
vaste banen. Hij denkt dat de krappere
arbeidsmarkt daarbij een belangrijke rol
speelt. ‘’Steeds meer werkgevers geven
aan dat zij moeilijk aan de juiste mensen
kunnen komen.’’
Ongeveer de helft van de nieuwe banen
komt voor rekening van de uitzendbranche. Ook in de sectoren handel, vervoer en horeca groeide het aantal banen
flink. In de financiële dienstverlening
verdwenen in de afgelopen periode tweeduizend banen.
Werkloosheid
De werkloosheid daalde voor het veertiende kwartaal op rij en kwam uit op 4,7
procent. In het tweede kwartaal was dat
nog 4,9 procent. Er zijn nu 428.000 werklozen, waardoor er voor iedere vacature
twee werklozen zijn. Op het dieptepunt
van de crisis waren dat er zeven.

People’s Business 2018: overgang
naar schone energie
De 19e editie van People’s Business wordt
op 17 en 18 januari 2018 gehouden in het
Postillion WTC Rotterdam, het kloppend
zakelijke hart van onze regio. Het kennisen netwerkplatform heeft in 2018 als
thema ‘Next Economy Metropool’ en wil
daarmee het nieuwe businessjaar een
inspirerende start geven.

technologie en de overgang naar schone
energie. Er moet een fundamentele omslag
komen in de manier waarop de samenleving en economie worden vormgegeven.
People’s Business vraagt met het thema
‘Next Economy Metropool’ aandacht voor
innoveren en het samen op zoek gaan naar
nieuwe kansen.

Steden zijn in beweging en moeten zich
blijven ontwikkelen. Zo hebben de 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam
– Den Haag een routekaart vastgesteld voor
een nieuwe economie met daarbij aandacht
voor de snelle ontwikkeling van internet-

Online en offline ontmoetingen
Met behulp van de People’s Network en
People’s Academy faciliteert de organisatie
zowel online als offline ontmoetingen op
weg naar het tweedaagse netwerkevent in
januari. Zo waren afgelopen jaar de events

van People’s Academy met het thema
‘Beyond Smart Cities’ een groot succes. Bij
deze events draait het om realtime ontmoetingen en het delen van kennis, onder
andere door de gastsprekers.
Bezoekers van People’s Business zijn
ondernemers die op zoek zijn naar samenwerking, verbinding, verdieping en inspiratie. En als exposant hebben bedrijven de
mogelijkheid om hun producten en diensten te tonen aan genodigden en de meer
dan 5.000 bezoekers, waarvan 75% beslissers uit regio Rotterdam-Den Haag.
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‘Familiebedrijven meer bereid tot innoveren’
Eigenaren van familiebedrijven steunen
innovatiebeleid in hun onderneming
meer dan de eigenaren van niet-familiebedrijven. Bijna 8 van de 10 familiebedrijven is bereid om van dividend af
te zien om innovatie te stimuleren. Bij
niet-familiebedrijven is dat 60 procent.
Ook is ruim 65 procent van de familiebedrijven bereid een jaar met negatieve
resultaten te accepteren als dat innovatie bij het bedrijf stimuleert.
Bij andere bedrijven is dat 40 procent. Dat
concludeert professor Roberto Flören,
hoogleraar familiebedrijven aan Nyenrode
Business Universiteit, in een onderzoek dat
hij uitvoerde in samenwerking met ING en
NPM Capital. “De uitkomsten ontkrachten

de mythe dat familiebedrijven niet innovatief zouden zijn”, zegt Flören. De hoogleraar
deed onderzoek onder vierhonderd bedrijven, zowel familie- als niet-familiebedrijven. Hiervoor werden onder meer de
directeuren van de bedrijven geïnterviewd.
Ruim 62 procent van alle familiebedrijven
introduceerde in de laatste drie jaar een
of meerdere nieuwe producten of diensten. Ook heeft bijna 72 procent de interne
bedrijfsprocessen vernieuwd, aldus de
onderzoekers.
Lange termijn
Dankzij kapitaal dat wordt verstrekt door
de eigenaren kunnen familiebedrijven op
de lange termijn investeren in innovatie,

weet Flören. Tegelijkertijd hebben niet al
deze bedrijven de juiste middelen daarvoor.
Een bedreiging voor de innovatiekracht van
familiebedrijven schuilt volgens Flören in
het feit dat het bedrijf in hoge mate afhankelijk is van de grillen van de oprichter. Ook
het feit dat een groot deel van het familie
vermogen vastzit in het bedrijf speelt een
rol. “Familiebedrijven hebben significant
vaker onvoldoende financiële middelen
om te innoveren”, beweert Flören. “Ruim
32 procent van deze bedrijven zou innovatiever zijn als ze meer financiële middelen
ter beschikking zouden hebben.”
Bron: ING

Rotterdamse raad wil af van kolenoverslag
Als het aan de Rotterdamse gemeenteraad ligt, wordt de kolenoverslag in de
haven afgebouwd. De gemeenteraad
heeft hiervoor dinsdag 14 november
een motie aangenomen. Het college van
burgemeester en wethouders moet met
een plan komen om de steenkolenoverslag af te bouwen. De haven is een van
de belangrijkste doorvoerpunten van
steenkool naar met name Duitsland.
Het besluit van de raad komt op een cruciaal moment, omdat het Havenbedrijf het
huurcontract met Europa’s grootste overslagbedrijf EMO met 25 jaar wil verlengen.
GroenLinks-raadslid Arno Bonte noemt dit
‘’onbestaanbaar”. ‘’Als we klimaatverandering tegen willen gaan en de doelstellingen
van het klimaatakkoord van Parijs willen
halen, dan zal Rotterdam afscheid moeten
nemen van steenkolen’’, aldus Bonte die

het voorstel indiende. Hij verwacht dat de
haven in 2030 kolenvrij zal zijn.
Bron: ANP

‘Vertrouwen groot in binnenlandse markt’
In vrijwel alle sectoren is het vertrouwen in de groeimogelijkheden voor dit en
volgend jaar groot. Sectoren die gericht
zijn op het binnenland zullen in volume
het meest groeien, schrijft bankier ABN
Amro in zijn kwartaalonderzoek Stand
van de Sectoren.
Volgens de bank is het vertrouwen vooral
groot in de bouw, dienstverlenende sectoren en de vrijetijdssector. Deze sectoren
profiteren maximaal van de hogere beste-

dingen van consumenten en de stimuleringsmaatregelen van het kabinet.
Seinen op groen
De sectoren industrie, ‘agri en food’ en transport leunen meer op export en ook daarvoor
staan de seinen op groen, omdat de wereldeconomie verder aantrekt in 2018. Wel zijn
de groeikansen afhankelijk van de ontwikkeling van wisselkoersen en grondstofprijzen.
De voedingsmiddelenindustrie is bovendien
bovengemiddeld gevoelig voor de eventuele

gevolgen van de Brexit. Ook in de retail en
de horeca is het vertrouwen positief, wat
te maken heeft met de toenemende koopkracht van de consument. ABN Amro gaat
uit van een groei van 3,1 procent in 2017
en 2,4 procent in 2018 voor de Nederlandse
economie.
Minpuntje dat de bank signaleert is dat de
groei van het aantal uitzenduren afneemt.
Bron: NU.nl
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maatwerk in drukwerk

Krimpen aan den IJssel

KANTOORRUIMTES
TE HUUR
Capelsebrug

Op loopafstand bij Metrostation
Capelsebrug
Dicht bij Rotterdam en de A16
Vlak bij diverse lunchlocaties en
een supermarkt
Voldoende parkeergelegenheid
Hoogwaardig, duurzaam en
energiezuinig
Meer informatie of een virtuele tour?
Kijk op rhijnspoor.nl.

‘Notarieel’
gezien
mr. Bas Zwaveling

Belastinggevolgen wijziging huwelijkse voorwaarden
In mijn vorige columns heb ik stil
gestaan bij de wijziging van het huwelijksvermogensrecht per 1 januari. In
deze column behandel ik een verandering in de fiscale gevolgen van het
wijzigen van huwelijkse voorwaarden.
De wet geeft als hoofdregel indien men
trouwt in gemeenschap van goederen
ieder van de echtgenoten gerechtigd is
tot een gelijk aandeel (dus 50:50). Bij het
aangaan of het wijzigen van huwelijkse
voorwaarden kan men ook een ander
aandeel afspreken, bijvoorbeeld 90:10.
Tot Prinsjesdag 2017 ging men ervan uit
dat het invoeren van een gemeenschap
van goederen met een ongelijk aandeel
niet leidt tot een schenking van de ene
echtgenoot aan de andere echtgenoot.
Er zou dus ook geen sprake zijn van het
betalen van schenkbelasting.
Schenkbelasting bij gemeenschap van
goederen met ongelijke aandelen
De dag na Prinsjesdag 2017 doken in diverse media opeens berichten op, dat het
trouwen in gemeenschap van goederen of
het tijdens het huwelijk invoeren daarvan
opeens belast is met schenkingsrecht. Dit
is echter niet het geval zolang de partners
een gemeenschap van goederen invoeren
met gelijke verdeling (50:50). Dit betekent

dat in de standaard situatie, die geldt voor
de meeste mensen, er niets wijzigt en er dus
ook geen sprake is van schenkbelasting.

gerechtigd tot het gezamenlijke vermogen,
dan is er niets aan de hand en betaalt u
geen schenkingsbelasting!

Dit wordt anders indien A en B een gemeenschap van goederen invoeren waarbij zij ieder voor een ongelijk aandeel (dus
niet 50:50) gerechtigd zijn. Voorbeeld: stel
A en B zijn getrouwd in koude uitsluiting.
B heeft een vermogen van € 2 miljoen en
A heeft geen vermogen. A en B besluiten
in 2017 een gemeenschap van goederen in
te voeren waarbij A belastingvrij gerechtigd
wordt tot € 1,9 miljoen en B tot € 100.000.
B overlijdt. A erft € 100.000 en dat valt
onder de vrijstelling van de erfbelasting
(€ 638.089). A betaalt dus geen erfbelasting. De regering gaat dit aanpakken. In de
nieuwe regeling mag A € 1 miljoen belastingvrij van B ontvangen, namelijk de helft
van het gemeenschappelijk vermogen.

Lint Notarissen
Kanaalweg 3-7
2903 LR Capelle aan den IJssel
E info@lintnotarissen.nl
T 010 44 222 33
www.lintnotarissen.nl

A krijgt echter € 1,9 miljoen. Dit betekent
dat hij over € 900.000 schenkingsrecht
moet betalen (ruim € 167.000).
Geen schenkbelasting bij gemeenschap
van goederen met gelijke aandelen
Voor alle duidelijkheid: trouwt u in gemeenschap van goederen en wordt u beiden voor de onverdeelde helft (dus 50:50)
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In de stoel bij Maat Kappers
Evenementenondernemer Joris de Vos
In deze rubriek zit een lokale ondernemer
in de stoel bij Maat Kappers (vestigingen
R’dam-Ommoord, Gouda, Lekkerkerk,
Hazerswoude-Dorp en Krimpen aan de
IJssel). Hij of zij wordt binnen een half
uur tijdens een gesprek over zijn ondernemerschap ‘geknipt en geschoren’.
Deze aflevering vertelt Joris de Vos,
ondernemer van het Rotterdamse bedrijf
Pegasus Events - terwijl hij door Henk
Maat in zijn zaak aan de Hesseplaats
29 met de schaar onderhanden wordt
genomen- over zijn bedrijf, ondernemerschap, achtergrond en persoon onder de
haardos.

Joris die nu zeven jaar in Alexander woont,
neemt plaats in de kappersstoel. Hij bezoekt maandelijks de kapper. “Persoonlijke verzorging vind ik belangrijk. Zeker
omdat ik vaak op locatie of bij de klant op
bezoek ben.” Al snel gaat het gesprek met
Henk Maat over de overeenkomsten in hun
ondernemerschap. Want ze hebben veel
gemeen. Zoals ‘mensen een goed gevoel
geven’.
Niet van een vreemde
In 2003 startte Joris met Pegasus Events.
Het idee voor een eigen bedrijf in de evenementenbranche werd echt serieus tijdens
de stage van zijn studie Commerciële
Economie en Ondernemen aan de HES.
Niet verassend, want ondernemen zit bij
hem in het familiebloed. “Ik heb het niet
van een vreemde. Mijn vader is altijd ondernemer geweest. Ik ben er zo natuurlijk in
gegroeid. Bij mijn stage ontmoette ik mijn
huidige compagnon Vincent en daarmee
organiseerde ik een ondernemersevenement in De Oude Haven voor het project
Rotterdam Waterstad.”
Magere jaren
Een jaar later besloten beiden, toen ze
elkaar weer tegen het lijf liepen, samen in
het diepe te springen als ondernemers in
de evenementenbranche. “Onze focus lag
eerst op Rotterdam en vooral nautische
evenementen. Wij hebben allebei veel met
water, dan zit je hier goed. We bestaan nu
14 jaar. En hebben daarin veel doorstaan,
zoals de crisis. We zagen die magere jaren
wel een beetje aankomen, want als er ergens als eerste in wordt gesneden is het in
de feesten en partijen.”
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“We zijn een evenementenbureau. Het zijn
vluchtige producten die we maken en
verkopen. Je moet blijven innoveren. Zeker
in onze branche. Daar is productontwikkeling in je evenementenaanbod essentieel.
Daarmee maak je het verschil. Bedrijven
zijn altijd op zoek naar iets nieuws en
bijzonders. Daar moet je op inspelen. Net
zoals op de actualiteit.”
Eerste kapperszaak met app
“Wij hebben al zes jaar een app voor de
klanten”, vertelt Henk Maat. “We waren
daarmee de eerste kapperszaak van ZuidHolland. Bijna de helft van mijn klanten
boekt hier zijn kappersbeurt via internet.
Dat is voor hen heel makkelijk en het geeft
mij overzicht en inzicht in afspraken en
wensen van klanten. Je moet net als jouw
bedrijf met de tijd en met de behoefte van
de markt meegaan.“
Joris: “Alles gaat tegenwoordig wel via internet en mensen willen snel een offerte
hebben, maar je krijgt via een mailtje in
ons vak toch te weinig informatie. Eigenlijk is bij ons het persoonlijke contact het
visitekaartje. Zeker als je praat over een
meerdaags evenement krijg je de belangrijke informatie via persoonlijk contact.
Mensen vinden dat ook wel prettig. We
bezoeken ook klanten om ze te bedanken.
Al ben je er maar even een kwartiertje. Je
krijgt zoveel waardering en feedback terug,
waarmee je uiteindelijk nog betere producties neer kunt zetten.”
Lekker gevoel
Uiteindelijk doen zowel Henk met zijn
kappersschaar als Joris met Pegasus Events

zaken met een persoon. “Je bouwt een
relatie op. Persoonlijke aandacht en exclusiviteit is daarbij belangrijk. De klant het
gevoel geven dat het goed is geregeld”,
aldus Joris. Henk Maat: “Ik doe een beetje
hetzelfde Ik zorg ervoor dat de mensen
mooier en met een lekker gevoel naar
buiten gaan.”
Echt maatwerk
Sinds twee jaar heeft Pegasus Events het
bedrijf gesplitst in twee divisies. ‘Evenementen in Rotterdam’ en ‘de specials’ in
binnen en buitenland. In de stad zijn het
vooral veel bedrijfs- en teambuildingsuitjes. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld
zelf allerlei games ontwikkeld om het
spannend en exclusief te houden. En onze
specials, zoals personeelsweekenden, sales
meetings, kick off-events zijn echt maatwerk. ‘Leuke woordspeling”, zegt Henk
Maat. “Dat doe ik ook”.
pegasusevents.nl
info@pegasusevents.nl
maatkappers.nl
Maatkappers afspraken-app downloaden
via Google en Appstore.

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

De Volkswagen T-Roc.
Nu in onze showroom.

De
Volkswagen
T-Roc
vol vertrouwen

Laat de wereld zien wie je bent.
Durf jij een andere weg in te slaan? Ga dan voor de splinternieuwe T-Roc. Deze Volkswagen zit standaard vol met veiligheidssystemen
en kent ontelbare personalisatie-opties. De nieuwe Volkswagen T-Roc staat nu in onze showroom en is al te bestellen vanaf € 25.995.
De nieuwe T-Roc zelf ervaren? Kom dan langs voor een proefrit en test ‘m zelf!

Stormpolderdijk 38
Wormerhoek 16
Vlambloem 40 - 48

Krimpen a/d IJssel
Capelle a/d IJssel
Rotterdam Ommoord

Tel. 0180 – 55 95 00
Tel. 010 – 459 94 00
Tel. 010 – 420 71 11

www.mdekoning.nl

De vanafprijs is inclusief btw, bpm, rijklaarmaakkosten, recyclingbijdrage en leges. Voor meeruitvoeringen gelden de prijzen uit de daarbij behorende prijslijsten. Brandstofverbruik nieuwe T-Roc per l/100 km: gecombineerd tussen 6,8 en 5,1, CO2-uitstoot in g/km: gecombineerd tussen 155 en 116, efficiëntieklasse: D-B

