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Van de redactie

Ondernemers en onderwijs pakken handschoen op
Grote tekorten op de arbeidsmarkt en
een gapende kloof tussen het onderwijs en de vraag van de werkvloer. Wat
moet er gebeuren om die te dichten
en bruggen te slaan? En wordt er een
maatschappelijke opdracht gevoeld om
jongeren voor te bereiden op ‘werknemer zijn van morgen’?
Op dit moment worden minimaal 200.000
jonge mensen gezocht om hun plek in diverse sectoren te gaan veroveren, zoals
in de detailhandel, logistiek, zorg, ICT, de
bouw en in de administratieve beroepen.
In de Rotterdamse regio alleen al zijn ruim
40.000 MBO leerlingen. Hoe kunnen die
beter worden voorbereid en begeleid?

En wiens verantwoordelijkheid is dat eigenlijk? Lokale ondernemers, beroepsorganisaties, economen en onderwijsprofessionals
spreken zich in deze uitgave over deze
bijna slepende en soms netelige kwesties uit.
Zoals de nieuwe bestuurder van beroepsonderwijsgigant Zadkine in onze regio. En
werkgeversvoorzitter Hans de Boer over de
bedreiging van de krapte van de arbeidsmarkt.
Ruim veertig lokale ondernemers, opleiders
en overheidsvertegenwoordigers buigen zich
in deze uitgave tijdens een gezamenlijke
discussie over ‘wat dit allemaal betekent
voor de samenwerking tussen bedrijfsleven
en onderwijs’. Ze kiezen daar samen in dit
nummer een aantal recepten voor.
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Philippe Raets, nieuwe bestuursvoorzitter Zadkine

‘Kansrijk, ondernemend
en kleurrijk willen we zijn’
Philippe Raets is voorzitter van het
College van Bestuur van de Rotterdamse
en regionale onderwijsgigant Zadkine.
Hij volgde Luc Verburgh in september
2017 op. “Zadkine is verguld met de komst
van Philippe Raets. Hij heeft drie decennia ervaring in het publieke bestel, een
groot hart voor het beroepsonderwijs en
is als migrant geworteld in Rotterdam.
Zijn bijdrage is een verrijking voor de
school en daarmee van grote waarde
voor onze medewerkers en studenten,
het aanstormend talent van de stad en
de regio,” aldus Leendert Bikker, voorzitter van de Raad van Toezicht van
Zadkine.
En dat is geen overbodige luxe. Want Zadkine wil haar zeventienduizend leerlingen
graag voorbereiden op een succesvolle
start op de arbeidsmarkt of het hbo. Door
ze uit te dagen kansrijk, ondernemend en
kleurrijk te zijn. Dat moet voor een groot
deel in de praktijk gebeuren. Samen met
de bedrijven en de instellingen waarvoor
wordt opgeleid. Zadkine zit midden in
de omslag van leslokaal naar praktijk en
andersom. De onderwijsinstelling trekt
daarbij samen op met bedrijven en instellingen in de regio. Uiteindelijk doel is een
diploma met meerwaarde.

Philippe Raets
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Succes en falen
Philippe Raets maakte vol overtuiging de
switch naar het onderwijs. “Ik ben nu 58 en
heb een hele loopbaan gehad. Dan ga je
toch nadenken. Ik ben onderwijskundige en
pedagoog van huis uit. En dat verloochent
zich nooit. Ook heb ik twee dochters en heb
ik zelf gezien wat succes en falen in een
jong mensenleven betekenen. Zo kwam
mijn oudste dochter van de basisschool
met het laagste schooladvies voor het
vmbo. Zij ging naar een bakkersopleiding,
maar na drie maanden werd duidelijk dat
zij zich daar niet kon handhaven en zat vervolgens thuis. Dat kan natuurlijk niet. Toen
heb ik haar als noodoplossing naar een
particuliere school gedaan met klasjes van
enkele kinderen. Ze haalde haar VMBOkader en is daarna naar Schoevers gegaan.
Nu doet ze een hbo-opleiding en loopt
stage bij de politie. Dat komt toch voor een

Ook de bouw is spannend. Want dat heeft
nog wel het imago van zwaar, vies en slecht
betaald. We starten met Zadkine een project
om meer jongeren en ook meiden in die sectoren te krijgen. En met robotica bieden we
een opleiding aan tussen mbo en hbo in.
Een soort mbo 5. Dat doen we samen met
Hogeschool Rotterdam. We hebben daarin
het afgelopen jaar 2.500 studenten mogen
verwelkomen. Zo slaan we bruggen.”
Robbert Poort

deel omdat ik flink heb geïnvesteerd om
haar op de goede weg te krijgen. En dat is
ook onze opgave in het Rotterdamse mbo.
Dat vind ik machtig interessant.”
Mooiste van twee werelden
Hij werd al heel vroeg verliefd op het
beroepsonderwijs. “Toen ik in Nederland
kwam werd de pc geïntroduceerd. Ik had de
eerste computer van de faculteit. Toen was er
een project met 15.000 schoolverlaters dat ik
monitorde met werken en leren met de pc.
Een gigantisch succes. Als je het echt goed
doet in het onderwijs heb je een prachtige
motor om mensen dingen te leren, aan een
baan te helpen en bedrijven te helpen.”
Als ambtenaar op het onderwijsministerie
bleef hij contact houden met het beroepsonderwijs. “En ik ben dol op Rotterdam. Toen
deze positie vrijkwam, dacht ik ‘dit is het
mooiste van twee werelden. Je moet echt
dingen doen vanuit persoonlijke drive. In
een omgeving die je snapt. Rotterdam is een
echt jonge mbo-stad. En wij zijn een regio- en
stads ROC.”
Elke dag een beetje beter
Als je makkelijk werk wilt, moet je hier
niet komen werken, vindt Philippe. “In het
Rotterdamse mbo komen veel vraagstukken samen. Er komen jongeren die niet
alles vanzelf probleemloos meebrengen.
Die schulden hebben, die een thuissituatie
hebben waar niemand jaloers op kan zijn.
Die al op jonge leeftijd kinderen hebben. Zij
moeten overleven en hebben toch besloten
dat het helpt om een opleiding te doen. Wij
moeten er ook voor hen zijn. Dat maakt
soms dat docenten op het raakvlak van een
school en een zorginstelling moeten werken.
En dat is voor sommige opleidingen echt een
struggle. Elke dag een beetje beter. Daar
zit de uitdaging. Voor ons als school een
opgave, maar ook voor bedrijven. Ik ben er
trots op dat we hier ondernemers hebben
die dat snappen en weten. Dat als er jongeren bij hen binnenkomen het niet allemaal
koorknapen zijn. Die begeleiders in de bedrijven die weten dat, die zitten daar heel

volwassen in. Maar je hebt bij ons ook mbo
4 met model studenten. Die diversiteit hier
is fantastisch.”
Diploma geen garantie meer
Philippe Raets: “De kern van onze opgave
is om zo met jonge mensen aan de slag te
gaan zodat zij waardevol kunnen zijn voor de
samenleving. De tijd is voorbij dat we dachten
dat binnen de muren van de school te kunnen. Een opleiding alleen is geen garantie
dat jongens en meisjes goed terechtkomen.
We moeten als het ware aan de andere kant
beginnen. Bij de bedrijven en organisaties,
we zitten midden in de transitie ons dat eigen
te maken. Dat gebeurt met vallen en opstaan.
Een goed voorbeeld is de samenwerking met
grote zorgaanbieder Laurens. Daar zitten
onze studenten, niet hier op school. Ze
worden daar begeleid en leren in de praktijk.
En zo zijn er nog vele voorbeelden van samenwerking met bedrijven en instellingen.”
Tegelijkertijd blijft voldoen aan de actuele
vraag van werkgevers volgens hem de uitdaging. “Het is een race die je niet kunt winnen.
Het bedrijfsleven en wat daar speelt zoveel
mogelijk in de opleiding halen. Zo is techniek
een van onze moeilijkste vormen van onderwijs. Het is erg in beweging. En heel duur.
Ben je bij de tijd? Lever je de goede mensen
af en heb je voldoende middelen om dat
dure onderwijs te geven? Als Albeda en Zadkine hebben we gezegd ‘dat gaan we samen
doen’. Gebundelde krachten in het Techniek
College Rotterdam. Een belangrijke stap.”

Ruimte voor ondernemerschap
Ook creëert Zadkine in het onderwijs ruimte
voor eigen ondernemerschap. “Daar oefenen
we volop mee. Een deel van het curriculum
van opleidingen kan zijn om tijdens school
een bedrijf te starten. Dan maken studenten
een businessplan. En bedenken een product.”
Woordvoerder Robbert Poort van Zadkine
vult Raets aan: “Dat speelt bijvoorbeeld heel
sterk in onze opleiding Business en Fashion
met een directe link naar het bedrijfsleven
in winkelcentra als het Alexandrium of de
Koopgoot door het zelf organiseren van
modeshows. Een ander voorbeeld is dat we
in Rotterdam oost met dertig studenten een
kringloopwinkel openen en laten draaien.
Kortom ook ondernemerschap en handel
zijn belangrijke pijlers.”
Flinke inspanningen
En ook bedrijven moeten volgens Raets
in hun personeelsbeleid flinke inspanningen doen. “Wat is mijn workforce nu? Wat
moet die nu en straks kunnen en wat kan
ik daar planmatig aan doen?’ Elke goede
bedrijfsleider ziet wie zijn talenten zijn,
‘wie doen het op eigen kracht’, ‘wie moeten
wakker worden’. Het betekent niet dat ze
allemaal naar een ROC moeten. Maar ga er
erover nadenken. Laat je niet verrassen. Je
kan straks wel afscheid nemen van mensen
maar de instroom komt niet meer vanzelf
binnen. Houd ook rekening met de vergrijzing. Voor de bedrijven waar dat speelt
kunnen wij als opleider wat betekenen.”
www.zadkine.nl

Philippe Raets was van 2012 tot 2017 gemeentesecretaris en algemeen directeur van
de gemeente Rotterdam. Daarvoor werkte hij bij de rijksoverheid en onderwijsinstellingen. Zo was hij directeur Bestuurs- en Managementondersteuning bij de gemeente
Amsterdam, directeur Financiën en Economische Zaken bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en waarnemend Secretaris-generaal bij
het Ministerie BiZa en Koninkrijksrelaties. Raets begon zijn werkzame leven aan de Universiteit van Utrecht en werkte vanaf 1987 als Projectmanager bij Centrum Innovatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. In 1992 werd hij directeur Bestuursondersteuning
bij het Ministerie van OC&W. Philippe Raets werd geboren in het Vlaamse Haacht ten
noorden van Leuven en kwam in 1982 naar Nederland. Hij is getrouwd, heeft twee
dochters en woont tegenover de Doelen in hartje Rotterdam.
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Ons RISICORAPPORT, uw inzicht
Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons
RISICORAPPORT voor de ondernemer.
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Samenwerken en verbinden
Een Rotterdams accountants- en advieskantoor dat klaarstaat voor
starters, groeiende bedrijven en het midden- en kleinbedrijf
voor advies en diensten zoals:
• Administratie
• Belastingen
• Bedrijfsadvisering

• Financieringsadvies
• Jaarstukken
• Startersbegeleiding

Ook voor particulieren verzorgen wij de belastingaangiften.
Vrijblijvend kennismaken? U bent welkom!

www.nbcemge.nl

NBC eMGé Accountants & Adviseurs
Jacob van Akenstraat 80
3067 JR Rotterdam
T 010 223 67 29
E info@nbcemge.nl

Afspraken met onderwijs keihard nodig

‘Krapte arbeidsmarkt kan
groei remmen’
De Nederlandse economie toont de
grootste groei in tien jaar, maar de krapte
op de arbeidsmarkt kan op termijn roet
in het eten gooien. Die is voor het eerst
sinds 2008 gespannen te noemen volgens gegevens van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS). “Je ziet echt dat
steeds meer bedrijven geremd worden
in hun activiteiten doordat ze het personeel niet hebben. Een krapper wordende
arbeidsmarkt kan de economische groei
afremmen”, aldus CBS-hoofdeconoom
Peter Hein van Mulligen.
Een tekort aan personeel wordt steeds vaker
als obstakel genoemd. “Als wij ondernemers
vragen naar wat zij nu van de toekomst
verwachten, zegt het gros dat ze voor de
komende tijd verwachten dat het aantal
vacatures eerder zal stijgen dan dalen”,
constateert Van Mulligen.
Helft vacatures uitzendbranche
Eind december ging het aantal vacatures
verder omhoog met 14.000 naar 227.000
vacatures tegenover 398.000 werklozen. In
totaal kwamen er 58.000 banen. De helft
daarvan is toe te schrijven aan de uitzendbranche. Die sector is nu goed voor 834.000
banen. Van Mulligen benadrukt dat er nog
altijd zo’n 1,2 miljoen mensen zijn die willen
gaan werken, meer uren willen werken of
op dit moment even niet op zoek zijn. Maar
de vacatures sluiten niet altijd aan op de
mensen die werk zoeken.
Mismatch in de bouw
Met name de bouw heeft hier last van. “Die
is deels aan het vergrijzen, er gaan veel
mensen uit. Maar er is een groot tekort aan
jonge, net opgeleide mensen die van een
technische opleiding op mbo-niveau komen
en op de bouwplaats aan de slag kunnen”,
verklaart de econoom. “Dat zijn mensen die
tijdens de crisis een bouwopleiding hadden
moeten doen, want dan waren ze nu afgestudeerd en konden ze beginnen.
Maar tijdens de crisis begon je natuurlijk niet
aan een bouwopleiding, want de bouw lag
op zijn gat.” Het Economisch Instituut voor
de Bouw berekende dat er binnen nu en vier

De Boer, Limmen en Holstein

jaar 55.000 mensen nodig zijn in de bouw en
infra door explosief toegenomen werkzaamheden. De krapte kan volgens Theo Scholte,
woordvoerder van Bouwend Nederland de
groei beperken. “Met als gevolg dat de gespannen situatie op de woningmarkt even
zal aanhouden en bijvoorbeeld het onderhoud aan bruggen en wegen later kan plaatsvinden.”
Flex of vast?
Werkgevers in de bouw en infra hebben
het liefst vaste medewerkers. “Dan weet je
wat je in huis hebt. Je kunt ze gericht laten
doorleren en het zorgt voor continuïteit”,
aldus Scholte van Bouwend Nederland.
“Echter, regelgeving zoals de langdurige
loondoorbetaling bij ziekte in combinatie
met de transitievergoeding maken dat
werkgevers nog huiverig zijn om mensen
vast aan te nemen. De toename van het
aantal uitzenders is daarmee te verklaren”,
zegt Scholte.
Detailhandel
Ook in de zorg, ICT, de horeca, het onderwijs en de detailhandel is het tekort aan
mensen al enige tijd voelbaar. Bij die laatste is, op de horeca na, de toename van het
aantal mbo-vacatures het hoogst. “De jaren
van crisis lijken nu achter ons te liggen.
Daar waar de economie aantrekt, is het
logisch dat het aantal vacatures toeneemt.
In toenemende mate merken bedrijven dat
het moeilijker wordt om goede mensen
aan te trekken”, zegt Miriam Luijendijk
van Leeuwen, secretaris Sociale Zaken van
Detailhandel Nederland.

Acute tekorten
Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen
moeten werkgevers investeren in vakmensen via opleidingen en vaste contracten.
“Daarmee investeer je in scholing, kennis en
kunde van werknemers. Zonder contract is
dat vaak niet mogelijk.” En daarnaast moeten werkgevers beter gebruik maken van
het onbenutte arbeidspotentieel van onder
meer ouderen en arbeidsbeperkten. Werkgevers- en ondernemersorganisaties zeggen
met hun leden wel degelijk te kijken naar het
beter aanboren van deze werkzoekenden.
“Volledige werkgelegenheid komt in zicht.
Dat is goed nieuws, want dan kan iedereen profiteren.” aldus VNO-NCW-voorzitter
Hans de Boer. Wel wijst hij er samen met
MKB-Nederland op dat acute tekorten op
de arbeidsmarkt niet altijd aansluiten op
de groep die aan de kant staat. Bedrijven
kunnen goede redenen hebben om óók
buitenlandse werknemers aan te nemen.
Afspraken met opleidingen
De krapte op de arbeidsmarkt kan ook mede
het hoofd worden geboden door betere
matching met het onderwijs. “Investeer als
werkgever in een wervingsbeleid. Bedrijven
kunnen afspraken maken met opleidingen
over de mensen die ze zoeken. Dit kan ook
sectoraal worden aangepakt, wat je momenteel ziet gebeuren in het onderwijs. Maar
ook de overheid moet een stap bijzetten om
mensen te begeleiden naar werk,” zegt Nic
van Holstein, voorzitter van de Vakcentrale
voor Professionals (VCP).
Bronnen: CBS, VNO-NCW.nl, NU.nl, De Telegraaf
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Raaak Personeel & Raaak Payrolling
Regionaal betrokken

Raaak Personeel & Raaak Payrolling koppelen het bedrijfsleven in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en
de Drechtsteden aan flexibel en gemotiveerd personeel. De medewerkers van Raaak kennen de regio,
de bedrijven én in de inwoners en weten snel de juiste mensen op de juiste plek te krijgen.
Vanuit de drie vestigingen in de regio, in Capelle aan
den IJsel, Papendrecht en Alblasserdam, is Raaak actief
aanwezig. Raaak is een groeiende uitzend- en payrolling
organisatie die het MKB adviseert bij hun personeelsvragen
en bij de invulling van de flexibele schil. En niet te vergeten:
Raaak is zelf ook regionaal ondernemer.
‘Persoonlijke aandacht voor kandidaten die wij
uitzenden vinden wij heel normaal. We stellen
nooit zomaar “een cv” aan u voor. Als we iemand
voorstellen, dan is hij of zij langs geweest op de
vestiging en hebben we goed beeld van iemands
kwaliteiten. Wij weten op welke online kanalen
uw doelgroep zit. Onze website heeft 50.000
bezoekers per maand, uw advertentie bereikt
dus alleen via onze website al 100.000 mensen in
2 maanden. Met onze Vacature Promotie bent u
verzekerd van relevante kliks.’

‘Onze medewerkers wonen in de buurt. Ze gaan uit in de
regio, sporten hier. Ze kennen de mensen en de bedrijven.
We doen mee in de samenleving’, zegt Melanie Havelaar,
regiomanager. ‘We bouwen een band op met bedrijven in
de regio en leren onze werknemers goed kennen. We zijn
geworteld in de regio en dat blijven we’.

‘Met payrolling kunt u uw medewerkers
optimaal flexibel inzetten en loopt u geen
risico bij ziekte. Ik help bedrijven een goede
balans te vinden tussen vaste medewerkers en
een flexibele schil. En dit tegen hele scherpe
tarieven!’.

‘Detachering combineert de voordelen van
flexibele arbeid met de zekerheid van een
vaste bezetting gedurende een bepaalde
periode. Met detachering weet u, en uw
nieuwe medewerker, precies waar u aan toe
bent. Bij Werving & Selectie krijgt u de tijd om
uit te vinden of de kandidaat bevalt. Stopt de
persoon in de proeftijd? Dan zijn er voor u
geen kosten, u loopt geen enkel risico. Als uw
nieuwe medewerker bevalt, dan betaalt u een
vast tarief.’

Melanie Havelaar

Robin Barendregt

Jeanny de Randamie

Regiomanager

Adviseur Payrolling

Vestigingsmanager

personeel - payrolling
www.raaakpersoneel.nl • www.raaakpayrolling.nl

Raaak Payrolling
Edisonweg 12C • 2952 AD Alblasserdam

Raaak Personeel
De linie 1 • 2905 AX Capelle aan den IJssel

085 - 486 52 02 • 06 838 106 41
info@raaakpayrolling.nl

010 - 303 19 21
capelle@raaakpersoneel.nl

Onderwijs en bedrijven samen
voor succes op de werkvloer
De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) slaat sinds
2015 de handen ineen om scholieren een praktijkopleiding te geven met uitzicht
op werk en bedrijven vakmensen te bieden die ze nodig hebben. En dat is met de
aantrekkende arbeidsmarkt en de toekomstige veranderingen op de werkvloer
geen sinecure.

Bijna 500.000 leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs worden opgeleid
tot vakman of vakvrouw. Op school en in
de praktijk. Stageplaatsen en leerbanen
zijn belangrijk voor het vinden van een
baan. Jongeren krijgen de kans om hun
start kwalificatie te behalen en vergroten
daarmee hun kans op werk. 50% van de
bol- en 80% van de bbl-studenten in het
MBO blijft na diplomering werken bij het
eigen leerbedrijf.
SBB voert sinds augustus 2015 wettelijke
taken uit voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven: zoals het
erkennen en begeleiden van leerbedrijven,
onderhouden van de ‘kwalificatiestructuur
mbo’ en zorgen voor informatie over de
regionale arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod. Ook adviseert SBB de ministers van OCW en EZ over de aansluiting van
het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.
De nieuwe organisatie werkt samen met
partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven. Binnen het bestuur zijn dan ook
MKB Nederland, VNO-NCW, FNV, CNV, LTO
Nederland, de MBO Raad, onderwijsbond
en NRTO als overkoepelende brancheorganisatie van particuliere trainings- en
opleidingsbureaus vertegenwoordigd.
Regionaal adviseurs
De aansluiting tussen beroepsonderwijs
en bedrijfsleven is vaak een regionale
kwestie. Zes regionaal adviseurs onderwijsarbeidsmarkt van SBB werken daarom
in 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. Zij
bevorderen de verbinding van het onderwijs met de arbeidsmarkt met beleidsadviezen en producten en diensten. Een
van hen is Marijke Heine. Zij is senioradviseur voor zes arbeidsmarktregio’s,
waaronder Rijnmond met daarin Rotterdam, Capelle, Krimpen en Zuidplas.
Heine: “Dagelijks spannen de leerbedrijven
zich in voor de vakman van morgen.

Die weten als geen ander, hoe je de fijne
kneepjes van het vak op de werkvloer kan
leren.” Alleen al in Rijnmond zijn 27.000 leerbedrijven met meer dan tweeduizend leerbedrijven in de regio Capelle en Krimpen.
Heine werkte eerder bij arbeidsvoorziening
Rotterdam als bemiddelaar, teamleider,
accountmanager voor brancheorganisaties
en opleidingstrajecten. Bij de Hogeschool
INHolland deed ze met vierdejaarsstudenten projecten. Sinds januari 2015 werkt
zij voor SBB. ‘Dat betekent veel voorlichting
gegeven en producten ontwikkelen die
nodig zijn om goed aan te kunnen sluiten
bij de vraag naar de markt. Daar is veel tijd
in gestopt. Zoals in onderzoek naar jeugdwerkloosheid.
Die komt voor een deel door een verkeerde
studiekeuze. We ontwikkelen instrumenten
zodat jongeren een betere keuze maken.
Want als je lasser wilt worden, moet je
geen hoogtevrees hebben. Ik overleg met
gemeenten, bedrijven en onderwijs hoe we
die aansluiting beter kunnen maken. Dat
betekent vooral duidelijke verwachtingen
naar elkaar uitspreken. De uitdaging voor
ondernemers is om nu aan te geven wat zij
straks nodig hebben en het is de taak voor
het onderwijs om daar de mensen voor op
te leiden.”
Regioteam
In iedere arbeidsmarktregio heeft Heine
een regioteam. Voor Rijnmond telt die
alleen al 40 adviseurs praktijkleren. “Zij
bezoeken leerbedrijven, bespreken de
voortgang en kijken naar de erkenning.
Is het een veilige situatie voor de leerling? Is er een goede begeleider? Is daar
voldoende tijd voor? En we bieden ook
gratis workshops voor begeleiders die nog
onvoldoende ervaring hebben. Zeker in
sectoren met stageplekken die kansrijk zijn.
Zo liggen er in Rijnmond veel kansen voor
MBO-verpleegkundigen, logistiek teamleiders en procesoperators. Andere kansrijke sectoren zijn agro-business, logistiek,

Marijke Heine

maakindustrie, ict, maritieme sector, bouw
en crossovers in gezondheid en technologie. Je ziet dat die aansluiting tussen die
verschillende niveaus beter wordt. “
Stage- en leerbanencyclus
SBB heeft ook een stage- en leerbanencyclus ontwikkeld. Die bestaat uit arbeidsmarkt-, stageplaatsen- en leerbaneninformatie per sector en regio, beroepenoriëntatieen voorbereiding, studenten informeren
over kansen op werk en stage, een betere
match bieden tussen studenten en leerbedrijven via Stagemarkt.nl , een Meldpunt
Stagetekorten en met de SBB Barometer
geeft zij vier maal per jaar actuele stand van
zaken op stage- en leerbanenmarkt.
www.sbb.nl
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30 maart 2018
Live in Otto Hahn
‘De week van Feyenoord’
en ‘De week van Excelsior’
onder leiding van Jan Dirk Stouten,
Harry Vermeegen en Frank Vijg.
Aanvang 15.30 uur

Otto Hahn Eten & Drinken is een gezellige en moderne eet- en drinkgelegenheid
in winkelcentrum Binnenhof.
U kunt bij ons terecht voor een heerlijke lunch of diner met vrienden of familie.
We hebben een uitgebreide menukaart met spannende gerechten en tegen leuke
prijzen! Ook verzorgen wij graag voor u bedrijfsborrels- of etentjes.
Zien we u snel?
Onlangs heeft winkelcentrum Binnenhof het
Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt gekregen.
Wij zijn trots dat wij een van de ondernemers zijn.

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

WILT U OOK ADVERTEREN?
Voor ondernemers in
Prins Alexander...
Adverteren? Neem contact op met
Carola Kalishoek (06 215 13 528) of
Inge Lievaart (06 290 92 876)

Alexander Business Magazine

www.alexandermagazine.nl

Praktijkonderwijs voor wie
op VMBO niet past
Sinds 2000 verzorgt Accent praktijkonderwijs op 4 locaties in de regio praktijkonderwijs voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar uit Rotterdam, Capelle, Zuidplas en de
Krimpenerwaard. Het is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor jongeren
voor wie het vmbo te hoog gegrepen is en het advies krijgen om naar het praktijkonderwijs te gaan. Daarnaast volgen volwassenen met een lichte verstandelijke
handicap, leerachterstand of laaggeletterdheid bij Accent avondonderwijs.
Ook valt onder Accent het expertisecentrum
Onderwijsondersteuning voor advies, zorg en
begeleiding van leerlingen, docenten, ondersteuningsteams en schoolmanagement. Het
expertisecentrum levert niet alleen diensten
aan de praktijkscholen, maar ook aan andere
scholen die vallen onder het samenwerkingsverband Koers VO van 24 schoolbesturen met
110 vestigingen voor voortgezet (speciaal)
onderwijs in de regio Rotterdam.
50% of meer praktijk
Op de Accent-scholen leren jongeren vooral door praktijkervaringen. “Dit doen we
door theorie te koppelen aan praktische
opdrachten en stages. Tegelijkertijd groeit
hiermee het inzicht van de leerlingen in de
eigen talenten en mogelijkheden.
Daarnaast leren we onze leerlingen verschillende vaardigheden om hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid te vergroten. Denk
aan koken, rekeningen betalen, plannen en
samenwerken” aldus Accent.
Kleinschalig en persoonlijk
“Onze scholen zijn warme, kleinschalige scholen waar we elkaar kennen. Bij ons krijgen
leerlingen niet een standaard lesprogramma.
We bieden keuzes om zo goed mogelijk aan
te sluiten bij de talenten en capaciteiten
van onze leerlingen. Wij geloven dat iedere
leerling iets in zich heeft om trots op te zijn,
een talent, en zien het als onze taak om dat
naar boven te halen’, zegt Jacqueline Bevaart,
algemeen directeur.
“In het praktijkonderwijs en op de avondschool leren de leerlingen hoe zij in de maatschappij kunnen meedraaien. Leren in de
praktijk is op onze scholen belangrijk. We
gebruiken daarvoor onze praktijklokalen,
leerwerkplaatsen en stages. Met elkaar staat
het personeel van de school klaar om de
leerlingen steeds zelfstandiger hun weg te
leren vinden in de maatschappij.”
Leerlingen en begeleiding
De meeste leerlingen komen uit achterstandsgebieden en hebben vaak een com-

plexe sociaal-emotionele problematiek.
Accent wil deze jongeren een veilige leeromgeving bieden, waar ze in alle rust worden
voorbereid op arbeid, de maatschappij of,
zo mogelijk, op het volgen van een vervolgopleiding. “Dit doen we door inzet van veel
materialen, intensieve begeleiding door zorgcoördinatoren en gespecialiseerd personeel
zoals schoolmaatschappelijk werkers, orthopedagogen en psychologen.”
Geloof
Accent is een christelijke organisatie die openstaat voor andere religies. “Dit zie je terug in
onze manier van omgang met elkaar, onze
waarden en onze vieringen. Op onze scholen
komen jongeren van verschillende achtergronden en afkomst bij elkaar. Wij erkennen
dat godsdienst voor veel van onze leerlingen
een belangrijke inspiratiebron is.”
Steeds meer ontdekken
Het motto van Accent is ‘haal het beste uit
jezelf’. Door de praktijkopdrachten en stages
kunnen leerlingen steeds meer ontdekken
wat ze echt leuk vinden om te doen en waar ze
energie van krijgen. Zo raken ze zich bewust
van de eigen mogelijkheden en talenten.
Dit verhoogt de kans op studiesucces en de
kansen op de arbeidsmarkt.

Over praktijkonderwijs
In het praktijkonderwijs leren jongeren
op vier gebieden: werken, wonen, vrije
tijd en burgerschap. Iedere leerling krijgt
binnen deze domeinen verschillende
vakken op school. Op die manier leren de
leerlingen wat nodig is om actief deel te
kunnen nemen aan de maatschappij en de
arbeidsmarkt. Accent biedt de leerlingen
de mogelijkheid om tijdens hun schoolloopbaan landelijk erkende branchecertificaten, een ENTREE diploma (MBO niveau
1) of het PrO-diploma te behalen.
Onderverdeling in 3 fases
Het onderwijs op de Accent praktijkscholen
is verdeeld in drie fasen. Alle leerlingen van
12 tot en met 18 jaar doorlopen die. En doen
dat allemaal in hun eigen tempo en op hun
eigen niveau. Hoe lang de fases duren, verschilt per locatie.
In de laatste fase, de klassen 4 en 5, volgt de
leerling praktijk- en theorielessen in het door
hem/haar gekozen profiel. In klas 4 start de
leerling een aantal dagen per week met een
beroepsvoorbereidende stage buiten de
school. In klas 5 wordt deze stage uitgebreid
naar een plaatsingsstage.
www.cvoaccent.nl
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Onderwijs en bedrijfsleven

‘Samen nu de
verantwoordelijkheid oppakken’
Grote tekorten op de arbeidsmarkt en
een kloof tussen het onderwijs en wat
gevraagd wordt op de werkvloer. Hoog
tijd voor een debat over de aansluiting van beiden. Wat moet er gebeuren
om de synergie en de kwaliteit beter
op elkaar af te stemmen? En wordt er
een maatschappelijke opdracht gevoeld
om jongeren voor te bereiden op ‘werknemer zijn van morgen’?
Tientallen ondernemers en onderwijsprofessionals uit onze regio schuiven woensdag 7 maart 2018 op uitnodiging van het
Economisch Netwerk Capelle (ENC) aan de
discussietafel. Ze zijn deze keer te gast bij
Zadkine in het Technikon-gebouw in Rotterdam. Met onderwijskundige, ondernemer
en adviseur Pieter van Keulen als presentator en moderator en bestuursvoorzitter
Zadkine Philippe Raets als gastheer. Hij verwelkomt dankbaar de belangstelling van de
aanwezige ondernemers voor het beroepsonderwijs.
Pieter van Keulen: “We leiden niet voor
vandaag op, maar voor de werknemer van
morgen. Dat is een gezamenlijke opdracht
voor het onderwijs en het bedrijfsleven. Het
MBO is een heel complex veld. Op dit moment wordt naar minimaal 200.000 jonge
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mensen gezocht die afstuderen of afgestudeerd zijn om aan de slag te gaan in sectoren zoals detailhandel, logistiek, zorg, ICT,
bouw en administratieve beroepen. In de
Rotterdamse regio alleen al zijn ruim 40.000
MBO leerlingen nodig.”
Diploma geen garantie
Raets: “Onze school met 17.000 studenten en 1.500 medewerkers bestaat alleen
dankzij verbindingen met anderen. We zijn
daarmee volop aanwezig in de stad en de
regio. De kern van onze opgave is om met
jonge mensen aan de slag te gaan en te zorgen dat zij waardevol zijn voor de samenleving. De tijd is voorbij dat we dachten
dat binnen de muren van de school te
realiseren. Een diploma is absoluut geen
garantie dat de jongens en meisjes goed
terechtkomen. Je moet aan de andere kant
beginnen. Bij de bedrijven en organisaties.
We zitten midden in die transitie om ons
dat eigen te maken. Dat gebeurt met vallen en opstaan. Een goed voorbeeld zijn de
studenten die bij Laurens, een grote zorgaanbieder, werken en leren, en niet hier op
school. Ze worden daar begeleid en leren
in de praktijk. Een ander voorbeeld is het
optiekcollege. Een van de zes plekken in
Nederland waar dit gebeurt. We werken
samen met de drie grote spelers; Hans An-

ders, Pearl en Specsavers. Die zetten de
nieuwste spullen bij ons op school. Zo snijdt
het mes aan twee kanten. En mensen die al
werken in de optiekbranche komen bij ons
om bij te scholen ” Op de RDM Campus heeft
Zadkine een trainingsplant voor studenten
en werknemers uit de haven. “Want het is
wel leuk om een stellage te bouwen in een
grote verwarmde hal, maar daar doen we
dat buiten in weer en wind. Zo helpen we
elkaar om de goede dingen te doen. Bedrijven komen gastlessen geven en het is een
uitdaging en leerproces om het steeds meer
samen te gaan doen. We moeten het met de
spelers in bedrijfsleven bedenken. Net zoals
bij een IT-campus die we inrichten. Dat gaan
we niet zelf bedenken, dat doen we met een
raad van advies waar grote iT- bedrijven in
zitten,” schetst de onderwijs bestuurder
enkele pogingen om zijn MBO-gigant open te
zetten voor het bedrijfsleven.
Angst voor controle
Ondernemer Kees Rijkhoff van Avantage:
“Er was tot voor kort een enorm verschil
in hoe in het beroepsonderwijs tegen ICT
werd aangekeken en door de markt zelf.
Dat begint langzamerhand te verbeteren.
Ook door meer bemoeienis van bedrijven
bij het opstellen van het curriculum van de
opleidingen.”

Cees-Jan Hordijk van de BK-groep.
“Met het beoordelen van die eindtermen
hebben wij diverse keren te maken gehad.
Zo hebben we bij het Deltacollege aangeboden om een opleiding te verzorgen voor
milieuvakken, omdat we zagen aankomen
dat er een enorm tekort ontstond aan
voldoende opgeleide mensen. Desnoods
wilden we ook gastcolleges geven. Dat is
niet van de grond gekomen. Men is bang
om geld te verliezen. Of docenten zijn bang
voor verdringing door docenten uit het
bedrijfsleven.”
Leo Hille van TransLion: “Er is al jaren tekort
aan beroepschauffeurs. Mij werd gevraagd
om een eindopdracht te schrijven voor een
ROC in Noord-Brabant. Daarvoor moesten
jongens met een groot rijbewijs nog in een
vrachtauto rijden. Dat kost minimaal 80
euro per uur per leerling. De hoge kosten en
de angst voor controle van de inspectie van
het beroepsonderwijs werkt verlammend.”
School heeft meerdere doelen
Moet het schoolsysteem in Nederland op
de schop? “Het drama is dat het rijk nooit
duidelijk heeft gekozen voor een antwoord
op de vraag wie nu het beroepsonderwijs
vorm moet gaan geven. Is dat een opgave
voor de overheid of voor het bedrijfsleven,
zoals dat in Duitsland het geval is. Als ik naar
de ROC-vorming kijk is dat helaas niet opgelost. Je zit met het probleem dat opzet en
verantwoordelijkheid en financiering voor
het bedrijfsleven niet duidelijk is. Dat vind ik
wel een beetje vreemd. Je moet je realiseren
dat een school meerdere doelen heeft zoals
bijvoorbeeld ook burgerschapsvorming. We
zullen het ermee moeten doen, tenzij het
bedrijfsleven zegt ‘we gaan terug naar het
leerlingstelsel’. Dat is allemaal mogelijk
maar zeker niet wenselijk om weer een systeemverandering door te voeren. ” aldus
Ron Davids, voorzitter Gebiedscommissie
Alexander en oud-onderwijsbestuurder.
Pieter van Keulen: “Het beroepsonderwijs
wordt voor een deel ingevuld door leraren
die al twintig jaar voor de klas staan. Met
theorie geven is niks mis. Het klaarstomen
voor het examen is prima, maar het gaat
ook om de beroepspraktijk, die eerste dag
bij een werkgever.”
Kees Rijkhoff vult aan: “Daarbij gaat het ook
om ‘hoe beweeg je je in een organisatie’.
En er wordt meer verwacht dan tien jaar
geleden. Er speelt veel meer. Zoals het meebrengen van de zachtere competenties.“
Ook kennis delen en netwerken zijn belangrijk. “Daar moet in het onderwijs meer aandacht voor komen. Als bij ons een sollicitant
komt is een van de eerste vragen: Wat voor

netwerk breng je mee?,” signaleert Cees-Jan
Hordijk.
Jongeren overbelast
Pieter van Keulen: “Het beroepsonderwijs
heeft prima docenten, maar onvoldoende
zicht op wat er in beroepen gebeurt. De
schooluitval is helaas niet teruggedrongen.
Dat moeten we onder ogen zien.
Er spelen grote problemen bij jongeren die
een opleiding willen doen. Er zijn heel veel
studenten die grote schulden hebben en
vaak een klein kind moeten verzorgen. Zij
leggen de prioriteiten anders dan wij en
hebben enorm veel behoefte aan structuur.
Daarin moet zekerheid en veiligheid zitten.
Als we dat niet kunnen bieden, ontstaat
wrijving, onzekerheid, irritatie, weerstand
en puberaal gedrag. Het kost ontzettend
veel tijd en energie in dit opvoedproces om
hen te vertellen waar het om gaat. Daar
komt nog bij dat velen moeite hebben met
lezen. Ruim 18% procent is niet in staat om
een brief te lezen of ondertiteling te volgen.
Tien jaar geleden was dat 11.5 %.”
Leo Hille: “Niemand durft dit zo te benoemen, ook de politici niet. Beheersing van de
taal is van groot belang op de werkvloer om
elkaar te kunnen begrijpen.
Josien van Cappelle, ex-wethouder Onderwijs en onderwijsbestuurder: “Je kan als
gemeente niets aan de onderwijsrichtlijnen
doen. Dat ligt in Den Haag, maar je kan als
gemeente wel zorg en welzijn en andere
partijen een school binnenhalen en iets
doen aan armoedebeleid en studiekosten.”
Tweede kans-onderwijs
Minder regelgeving is hard nodig, vinden de
meesten. Zodat bijvoorbeeld het onderwijs
nieuw leven kan worden ingeblazen. Ron
Davids: “Het tweede kans-onderwijs zou
moeten terug komen. Het is doodzonde dat
dit niet meer is geborgd in het systeem. Dat
iemand toch later kan instappen. Wie gaat
dat organiseren? Daar gaat de overheid niet
alleen voor zorgen dat vraagt ook om verantwoordelijkheid van het werk veld. “Zelf
onderwijs organiseren en docenten inhuren
is een optie. “Maar Ik heb toch het liefst een
basis die breed gedragen word door overheid, onderwijs en bedrijfsleven met theorie
en praktijk,” aldus Rotterdamse assurantieondernemer Kees van Steensel die zelf uit
noodzaak een opleiding aan het ontwikkelen is.
Kees Schaap van Pro Management Software: “Je moet stageplekken voor leraren
In het bedrijfsleven creëren om kennis van
de ontwikkelingen op de werkvloer up to
date te houden.” Pieter van Keulen. “Daar
moeten we zoveel mogelijk naar toe. Dat de

theorie van school en de praktijk van bedrijven aan elkaar worden gekoppeld. En
mensen uit bedrijfsleven laten lesgeven.
Het hybride leerproces.“
Er komt ook meer ruimte voor experimenten ziet Raets. Hij gelooft ook in het
hybride leren. “Maar dat betekent met ruim
120 opleidingen en 17000 leerlingen een
megaopgave. Maar we geloven erin dat we
steeds meer daarnaar toe moeten.”
Wisselwerking
Pieter van Keulen: “Wisselwerking is nodig.
Mensen uit het onderwijs in bedrijfsleven
bij elkaar les laten geven en stage laten
lopen. Docenten geven in het bedrijf les
aan de leerling. Ook als het om Nederlands
of Engels gaat.” Zijn conclusie: “Er zijn dus
middelen en oplossingen: bedrijven in huis
halen, gastcolleges aanbieden, docenten
naar het bedrijf toe, adviesraden aanbieden
en afspraken maken over stageplaatsen
en huisvesting. Het gaat nu om acties en
contact houden met elkaar. Laten we die
handschoen oppakken.”
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Ondernemersnieuws

Ambachts Academie schoolt
werkloze 50-plussers om
Minister Wouter Koolmees van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid gaf dinsdag
6 februari 2018 het startsein voor de
Ambachtsacademie. Hier kunnen 50plussers zonder baan zich laten omscholen tot bijvoorbeeld lijstenmaker,
rietdekker, glazenier, schoenhersteller
en parketteur.
Er is plek voor tweehonderd werkloze
50-plussers die een ambacht willen leren.
Zij worden door ervaren ambachtslieden
opgeleid.
Dit gebeurt op de werkplek van de leermeester volgens het principe van meestergezel, gecombineerd met e-learning. Ook
krijgen de leerlingen les over ondernemerschap, zodat ze een eigen bedrijf kunnen
beginnen of overnemen.
Het ministerie heeft 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de academie. Ambacht
Nederland heeft het project samen met

UWV en Start Foundation opgezet. In
eerste instantie kan voor dertien verschillende ambachten een opleiding worden
gevolgd. Later dit jaar komen er nog elf
opleidingen bij.
Bron: NU.nl

Hoogste groei economie in tien jaar
De Nederlandse economie is vorig jaar
met 3,1 procent gegroeid: de hoogste
stijging in tien jaar tijd. De groei in
2017 is breed gedragen, blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS). Zowel de investeringen, als de uitvoer en consumptie zijn
vorig jaar gegroeid.
De investeringen met 6 procent ten opzichte van 2016. Met name in woningen is
aanzienlijk meer geld gestoken. Verder is
meer geïnvesteerd in machines, installaties, personenauto’s en bedrijfsgebouwen.
Stijgende export
De export van goederen en diensten nam
in 2017 met 5,5 procent toe. Er zijn beduidend meer machines en apparaten geëxporteerd dan in 2016. Ook de export van
chemische producten steeg.
Meer consumptie
Daarnaast gaven consumenten vorig jaar
1,8 procent meer uit dan een jaar eerder.
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Vooral aan kleding, woninginrichting en
elektrische apparaten. Ook aan diensten
zoals horeca, recreatie en cultuur werd
meer geld uitgegeven. De groei in consumentenbestedingen is in lijn met de groei
van de werkgelegenheid.
In vergelijking met een jaar eerder steeg
het bbp (bruto binnenlands product) het
laatste kwartaal met 2,9 procent. Daarmee was de groei op jaarbasis wel iets
lager dan die in de eerste drie kwartalen
van 2017. Daar kwam de toename telkens
uit op percentages van 3 tot 3,3 procent.
Energietransitie
Minister van Economische Zaken Eric
Wiebes: “Economische groei maakt het
mogelijk dat we grote maatschappelijke
uitdagingen zoals de energie- en klimaattransitie en de hoge kosten van de zorg
kunnen betalen.”

Bron: CBS

Ondernemersnieuws

Investeringsbank Invest-NL pas in 2019
De nog op te richten investeringsbank
Invest-NL is volgens het ministerie van
Economische Zaken pas voorjaar 2019
operationeel. Dan kunnen risicovolle
projecten zoals in verduurzaming, waarbij snel rendement niet vanzelfsprekend
is, bij Invest-NL terecht voor financiering.
De bank krijgt dan een kapitaalinjectie
van 2,5 miljard euro. Als zich voor die tijd
projecten aandienen die goed bij InvestNL passen en dringend financiering nodig

hebben, schiet de overheid die mogelijk
voor, zo laat het ministerie weten.
Controversiële onderwerpen
Het vorige kabinet wilde in 2017 al het wetsvoorstel voor Invest-NL indienen, maar het
dossier belandde tijdens de formatie op de
lijst van controversiële onderwerpen. Minister Eric Wiebes hoopt het wetsvoorstel nu
in het najaar aan de Tweede Kamer voor
te leggen.
Bron: ANP

Tekort technisch personeel blijft groeien
Vacatures voor vakmensen in de techniek zijn steeds vaker moeilijk vervulbaar. Het aantal openstaande banen is
in bijna twee jaar tijd met 16 procent
gegroeid. De komende jaren blijft de
behoefte aan vakmensen in de techniek
onverminderd groot, meldt uitkeringsinstantie UWV.
Uit cijfers van de uitkeringsinstantie blijkt
dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor
technici de afgelopen jaren sterk is gedaald.
In 2013 verstrekte het UWV 125.000 nieuwe
uitkeringen aan de beroepsgroep, in 2017
waren het er nog maar 58.000.
61.000 vacatures
Drie kwart van de werkloze mensen met
een technisch beroep gaat binnen een jaar
weer aan de slag, tegenover 65 procent
voor alle beroepen samen. In het derde
kwartaal van 2017 stonden 61.000 vacatures in de technische sector open. Dat is
16 procent meer dan aan het begin van
2016.

Vakspecialisten
In de bouw is er vooral vraag naar vakspecialisten als metselaars, schilders, installateurs en bouwmonteurs. In de industrie en
metaal gaat het onder meer om machinemonteurs en lassers.

Bron: UWV

Ondernemersvertrouwen op recordhoogte
Het vertrouwen onder ondernemers
was niet eerder zo groot als begin
van dit jaar. De indicator kwam begin
eerste kwartaal uit op 18,1. Het gaat
daarmee om de hoogste waarde sinds
de start van de metingen in 2008, blijkt
uit gegevens van onder meer het CBS,
Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Het vertrouwen is het grootst onder bouwbedrijven. Groothandelaren en ondernemers in de zakelijke dienstverlening volgen
daarna. In alle branches is de stemming
verbeterd. Ondernemers zijn positief over
de werkgelegenheid bij hun bedrijf, maar
zeggen wel belemmeringen te ervaren door
een tekort aan arbeidskrachten.
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Woord
van de
voorzitter
Bijeenkomst onderwijs
en bedrijfsleven
Afgelopen 7 maart organiseerde de
Businessclub Prins Alexander en het
Economisch Netwerk Capelle een bijeenkomst over onderwijs en bedrijfsleven. Als gastheer trad op het Zadkine
College, gespreksleider was Pieter van
Keulen, projectmanager Hybride Leren.
Onderwijs en bedrijfsleven staan nog
altijd onwennig tegenover elkaar.
Dat is het gevolg van het overheidsbeleid
met betrekking tot het beroepsonderwijs.
Met de invoering van de Mammoetwet in
1968 werd het beroepsonderwijs in ons
onderwijsbestel opgenomen en dus bekostigd door het rijk. Gevolg: regels. Bijvoorbeeld wat leerlingen moeten leren, het zogenaamde curriculum. Hoe geleerd wordt
is de vrijheid van de school.
Teveel gast
Het bedrijfsleven doet wel mee, maar blijft
toch teveel gast in de school in plaats van
stakeholder. Dat dilemma liep door de
hele bijeenkomst heen, gezien de reacties
van de deelnemers. Het bedrijfsleven is de
vrager naar geschoold personeel terwijl de
school een bredere doelstelling heeft. Te
weten: beroepsvorming, vervolgopleiding
en burgerschapsvorming. Allengs, met het
veranderen van onze samenleving en onze
economie (minder maken en meer diensten) verschoof het accent van beroep naar
vorming.
Tot mijn verrassing
Is er dan geen hoop op nader begrip voor
elkaar en vooral een oplossing? Tot mijn
verrassing kwam daar het Hybride Leren
om de hoek kijken. Het verweven van de
twee leeromgevingen: de school en de beroepspraktijk. Neem eens contact op met
één van de ROCs.

Ron Davids,
voorzitter
Gebiedscommissie
Prins Alexander
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Winkelcentrum Binnenhof
werkt hard aan uitstraling
De eigenaar van het winkelcentrum, de Van Deursengroep, werkt samen met
de winkeliers hard aan de uitstraling van het winkelcentrum. Er zijn een aantal
winkeliers flink aan het verbouwen geweest, o.a. Otto Hahn Eten & Drinken,
bakker Breggen, supermarkt Plus Verhoeven en Viswinkel Binnenhof. De eigenaar van het winkelcentrum zal de entree ook nog eens verplaatsen, waardoor
de toegankelijkheid van het winkelcentrum geoptimaliseerd wordt.

Keurmerk voor winkelcentrum Binnenhof
Winkelcentrum Binnenhof in Ommoord heeft het Keurmerk
Veilig Ondernemen. Dinsdag 20 maart overhandigde wethouder
Eerdmans het certificaat aan de trotse winkeliers. Ondernemer
Elroy Verhoeven van supermarkt Plus Verhoeven: ‘Dit keurmerk
krijg je niet zomaar. En wij zijn met vlag en wimpel geslaagd!’
De ondernemers pakten deze uitdaging samen met de Van
Deursengroep (eigenaar van het winkelcentrum), gemeente,
politie en brandweer op. Ongeveer anderhalf jaar terug werd
eerst een schouw gedaan. Uit die schouw volgde een lijst met
actiepunten voor de winkeliers en de eigenaar van het winkelcentrum. Verhoeven:
‘Zo moesten de verlichting en entrees beter. Ook was sprake van jongerenoverlast.’ De afgelopen periode is veel tijd besteed aan het aanpakken van de
actiepunten. Vervolgens is opnieuw een schouw gedaan. Verhoeven: ‘Het vertrouwen bij de winkeliers is terug. Diverse collega’s hebben hun onderneming
verbouwd of opgeknapt, en er zijn nieuwe ondernemers bijgekomen. Geweldig toch?
Wat ook fantastisch is dat klanten zeggen dat ze hier weer graag komen winkelen. Ze
voelen zich prettig en veilig.’
Keurmerk Veilig Ondernemen
Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen te verbeteren. Het doel in Winkelcentrum Binnenhof is om de veiligheidsgevoelens van de
ondernemers te versterken. Dit doen ze door daling van de overlast, verbetering van
de openbare ruimte en verbetering van communicatie. Het streven is dan ook gericht
op een schoon, heel en veilig winkelcentrum. Samenwerking en korte lijntjes (elkaar
weten te vinden) zijn daarbij belangrijke doelstellingen.

Werk aan de weg:
Prins Alexanderlaan

De Prins Alexanderlaan is een belangrijke route voor en door Prins Alexander en
het omliggende gebied. De weg bevindt zicht tussen de President Rooseveltweg in
Ommoord en de gemeentegrens met Capelle aan den IJssel. Om alle delen van Prins
Alexander op een prettige manier bereikbaar te houden, krijgt de weg nieuw asfalt.
De werkzaamheden vinden plaats in 2018, 2019 en 2020.
Van zuid naar noord
Deze zomer starten de werkzaamheden aan de Prins Alexanderlaan. De werkzaamheden
worden van zuid naar noord uitgevoerd. In de tweede helft van 2018 voert de gemeente
de werkzaamheden uit aan het meeste zuidelijke deel van de Prins Alexanderlaan, tussen
de gemeentegrens met Capelle aan den IJssel en de Prinsenlaan. Vervolgens wordt in 2019
het middendeel, tussen de Prinsenlaan en de Hoofdweg, opnieuw geasfalteerd. Als laatste
is in 2020 het deel tussen de Hoofdweg en de President Rooseveltweg aan de beurt.
Wegafsluitingen
De gemeente voert het werk in verschillende fases uit voor een optimale bereikbaarheid
en zo min mogelijk overlast. Alleen het gedeelte waar gewerkt wordt, is afgesloten voor het
verkeer. De werkzaamheden en de omleidingsroutes worden met borden aangekondigd.
Bedrijven en organisaties direct langs de Prins Alexanderlaan (zoals het IJsselland Ziekenhuis) ontvangen informatie.

Gebiedscommissie Prins Alexander
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Kom op voor
jouw stad
en wijk!
Rotterdam kiest!

Gebiedscommissies,
wijkraden en wijkcomités
Sinds 2014 zijn er gebiedscommissies in Rotterdam. De gemeente Rotterdam vindt
het belangrijk dat bewoners meer invloed krijgen op wat er gebeurt in hun wijk.
Daarom introduceert de gemeente nu ook wijkraden en wijkcomités. Het zijn experimenten waarmee bewoners op buurtniveau meer zeggenschap krijgen.
Alle Rotterdammers van 16 jaar en ouder konden zich voor de gemeentelijke verkiezingen
van 21 maart verkiesbaar stellen voor de gebiedscommissie of wijkraad. Voor een wijkraad
stellen bewoners zich verkiesbaar op persoonlijke titel. Voor de verkiezing van de gebiedscommissies doen zij mee namens een politieke partij of een andere groep, bijvoorbeeld een
bewonersorganisatie.
3x stemmen in Rotterdam
Op 21 maart 2018 brachten de Rotterdammers drie keer hun stem. Voor de gemeenteraadsverkiezing, de verkiezing voor de gebiedscommissie en het landelijk referendum over
de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
Gebiedscommissie
Rotterdam kent straks nog twaalf gebiedscommissies. Die vertegenwoordigen de inwoners
van de gebieden. De leden van een gebiedscommissie adviseren het stadsbestuur op basis
van de wijkagenda’s die zij opstellen. Ook subsidiëren zij bewonersinitiatieven. Op alle
onderwerpen die voor een gebied van belang zijn, kan de gebiedscommissie het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De adviezen die over de wijkagenda gaan
worden in principe direct overgenomen.
Wijkraden
In de 14 wijken van de gebieden Noord en Feijenoord stelt de gemeente gekozen wijkraden
in. De gekozen wijkraden vervangen de huidige gebiedscommissies in Noord en Feijenoord.
Start en loting
De nieuwe gemeenteraad wordt op 29 maart 2018 geïnstalleerd. Op 17 april 2018 beginnen
de nieuwe gebiedscommissies en wijkraden. Dan start ook de loting voor wijkcomités waarmee de gemeente in zes Rotterdamse wijken experimenteert. Op 29 mei 2018, beginnen de
wijkcomités.
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Gelote wijkcomités in
Prins Alexander
In zes wijken experimenteert de gemeente met gelote wijkcomités. het wijkcomité
bestaat uit vijf leden, net als de wijkraden. Zij worden uitgeloot uit alle kiesgerechtigden in het gebied van 16 jaar en ouder. Ook in Prins Alexander komen wijkcomités,
namelijk in Nesselande en in Zevenkamp (gebied Prins Alexander). De gebiedscommissie blijft ook gewoon bestaan. Die bestuurt de overige wijken in het gebied.
Wat doet een wijkcomité?
Een wijkcomité adviseert de gemeente over wat nodig is in de wijk. Het wijkcomité behandelt ideeën van wijkbewoners, geeft subsidie aan initiatieven en betrekt bewoners en bedrijven bij het maken van de wijkagenda: een vijfpuntenplan voor de wijk voor de komende vier
jaar.
De gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hebben dezelfde taken:
•
Opstellen van een wijkagenda: een plan voor de wijk met 5 doelen 		
voor een periode van 4 jaar.
•
Betrekken van bewoners en bedrijven bij het maken van het wijkplan.
•
Het stadsbestuur adviseren wat er in het gebied of wijk specifiek nodig is.
•
Honoreren van bewonersinitiatieven.
Hoe werkt de loting?
Na de verkiezingen vindt een loting plaats onder alle kiesgerechtigden van 16 jaar en ouder
in de wijk. De gemeente vraagt vijf personen of zij willen deelnemen aan het wijkcomité. De
bedoeling van de loting is dat het comité een goede afspiegeling is van de wijk. De gebiedscommissies blijven gewoon bestaan in deze gebieden. Zij besturen de overige wijken in het
gebied. Op 29 maart 2018 vindt de loting plaats voor de wijkcomités. In april wordt de uitreikdatum van het lot aan de gelote leden bekend gemaakt. Het wijkcomité bestaat uit vijf
leden. De uitgelote leden krijgen drie dagen bedenktijd voor het wel of niet aanvaarden van
hun zetel.

16- en 17-jarigen doen in
Rotterdam mee
Rotterdam is een jonge stad. Daarom vindt het stadsbestuur het belangrijk dat ook
16- en 17-jarigen hun stem kunnen laten horen. Niet alleen konden ze zelf stemmen
voor de gebiedscommissie of wijkraad, ook konden ze zich hiervoor verkiesbaar stellen en doen ze mee in de loting.
De verkiezingen voor de gebiedscommissies vallen niet onder de landelijke kieswet.
Rotterdam mag daarom afwijken van de landelijke minimum leeftijd van 18 jaar. Rotterdam
vindt het heel belangrijk dat ook de jonge generatie van zich kan laten horen. De jongeren
zijn oud en wijs genoeg om hun mening te geven en hun frisse blik is zeer welkom.
Rotterdammers van 16 en 17 jaar kunnen zich verkiesbaar stellen en kiezen voor de
gebiedscommissie en de wijkraad. Ook loten zij mee voor de samenstelling van het wijkcomité. De jongeren kregen een stempas en konden gewoon stemmen in hun wijk.
Meer informatie?
www.rotterdam.nl/verkiezingen
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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!
Goody Grill
Goody Grill is een BBQ onderneming
die zich gespecialiseerd heeft in de luxe
en grote vleesdelen van het dier. Wij
zetten in op beleving, kwaliteit, diervriendelijk, en biologisch.

Koen Slappendel

We verzorgen BBQ arrangementen bij
bedrijfsfeesten, particulieren, en horecagelegenheden. We worden door bedrijven
ingehuurd omdat de opdracht voor hun te
groot is of ze de keuken willen ontzien en
toch extra klanten willen bedienen.
Het afgelopen jaar hebben we de BBQ verzorgt voor grote restaurants en particuliere
tuinfeesten. Voor dit jaar hebben we al vele
reserveringen staan.
Een hele mooie opdracht dit jaar is de
Ocean Volvo race waar we 10 dagen lang
een Business event verzorgen, samen met
een restaurant waar we het afgelopen jaar
ook voor meerdere evenementen zijn ingehuurd. We zijn een team bestaande uit twee
ervaren koks, enthousiaste serveersters.

Zelf ben ik slager van beroep en heb tevens
een cateringbedrijf.
Onze BBQ onderscheidt zich doordat we
uitsluitend de meest geschikte onderdelen
gebruiken. Het vlees is afkomstig van de
beste vleesrassen en we snijden het gegrilde
en gerookte vlees af waar u bij staat. Ook
nemen we het hakblok mee.
Verder kunnen we ook de aankleding, de
drank en frisdrank verzorgen. Daarnaast
kunnen we een smoothie bar met vers
fruit leveren en als u wilt kunt u het feest
afmaken met een cocktailbar.
Ben u geïnteresseerd: We hanteren richtlijn prijzen maar voor elk feest is een ander
assortiment mogelijk. Vraag gerust wat
de mogelijkheden zijn en geef aan wat uw
wensen zijn.
www.goodygrill.nl

De missie van Stichting Meemaken in Miniatuur
De missie van de stichting Meemaken
in Miniatuur is om zoveel mogelijk
mensen de wereld in miniatuur te laten
beleven in meest brede zin, met name
kinderen, senioren en minder validen.
Wij willen hen laten genieten en hen
iets leren door de bijzondere ervaring
van model-, maquette- en miniatuurbouw.

Richard Volwerk

Genoegen
Laat zieke kinderen en minder validen
genieten van miniatuur. Het aanbieden
van miniatuurbelevingen aan kinderen en
senioren die door ziekte en/of handicap
niet (genoeg) in staat zijn om deze ervaring (makkelijk) te ondergaan. Miniworld
Rotterdam is één van de partijen waarmee
intensief wordt samengewerkt.
Tentoonstellen en herbestemmen
Regelmatig worden verzamelingen van modellen, maquettes en soms zelfs complete
modelbanen aangeboden. De stichting
geeft deze een nieuw leven. Bijvoorbeeld in
de vorm van tentoonstellingen in een
museale opzet, als speelobjecten in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen en als middel
voor educatie.

Studie en educatie
De stichting richt zich enerzijds op het of
verbreden en stimuleren van de belangstelling voor de educatieve waarde van
model-, maquette- en miniatuurbouw. Er
wordt een beroep gedaan op creativiteit,
ruimtelijk inzicht, beeldende vorming,
handvaardigheid en technische kennis.
Anderzijds zet de stichting modellen,
miniaturen en maquettes in voor het verhogen van het cultuurhistorisch besef in
Nederland en het visualiseren van educatieve thema’s.
Donateurs
Steunt u de doelstellingen van onze
stichting, dan zijn uw donaties van harte
welkom. Gezien onze ANBI status zijn er
voor u als donateur fiscale voordelen voor
uw giften en donaties. Zowel voor particulieren als bedrijven.
Meer informatie kunt u vinden op onderstaande websites. Ook wat betreft eventuele bedrijfsuitjes.
www. meemakeninminiatuur.nl
www.miniworldrotterdam.com
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IS UW RECLAME
CREATIEF GENOEG?
Laat je inspireren

•
•
•
•
•
•

Logo/huisstijl ontwerp
Grafisch ontwerp
Websites
Fotografie
Advertenties
Drukwerk

Mient 26
2903 LC
Capelle a/d IJssel
010 420 98 22
www.lievaart-vc.nl

‘Juridisch’
gezien
mr. Erwin den Hartog

Toekomstige advocaten
Advocaten (en ook andere juridische
professionals) zijn voor alles deskundige adviseurs die hun cliënten helpen
om hun conflicten op te lossen of te
voorkomen. Dat gebeurt door hen te
helpen goede contracten uit te onderhandelen en af te sluiten en door cliënten het juiste juridische advies te geven,
zodat ondernemingsbeslissingen goed
kunnen worden genomen. Het oplossen van de problemen geschiedt door
onderhandeling of (als het moet) via de
rechtbank.

ook met de eigen cliënten zeker tot voordeel strekken. Verder mag van een advocaat ook enig inzicht in ondernemerschap
worden verwacht, niet alleen ten aanzien
van zijn eigen kantoor, maar ook van de
onderneming van de cliënt. Uiteraard zal
dat voor een strafrechtadvocaat minder
spelen dan voor een bedrijfsjurist.

Om advocaat te worden is er een bachelor
in de rechten, aangevuld met een eenjarige
master, vereist voor toegang tot de advocatenopleiding. In de studie wordt overwegend aandacht besteed aan de juridische
vaardigheden.

T-shaped lawyer
De veranderende arbeidsmarkt vraagt
meer en meer om een zogenaamde TShaped Lawyer. Daarbij staat de verticale
streep voor de klassieke jurist, die veel van
het recht weet en juridisch de mooiste adviezen kan schrijven. De horizontale balk op
de I (samen maakt het de T) staat evenwel
voor alle eisen die ik hiervoor heb aangegeven, die staan voor de vaardigheden die
niet strikt juridisch zijn.

Andere eisen
De praktijk stelt echter steeds meer andere eisen aan de advocaat. Niet alleen
moet een advocaat beschikken over uitmuntende juridische kennis (dat spreekt
bijna voor zich), maar ook andere kennis
en vaardigheden worden van hem of haar
gevraagd. Een advocaat dient ook kennis te
hebben van de markt waar de cliënt zich in
beweegt, zijn bedrijfscultuur en zaken als
globalisering en brede maatschappelijke
kennis zijn ook nodig om de functie goed
uit te oefenen. Als de advocaat daarnaast
ook nog kennis van psychologie heeft, kan
dit in de omgang met een tegenpartij en

Veranderingen studiepakket
De arbeidsmarkt vraagt meer en meer
om dergelijke T-Shaped Lawyers en dat
betekent dat de universiteiten en HBO’s,
die juridische opleidingen verzorgen, hun
aanbod ook moeten aanpassen. De advocaat van de toekomst kan niet meer alleen
worden opgeleid met juridische kennis.
Andere competenties dienen tot het studiepakket te behoren. Daaronder niet in het
minst de vaardigheden die behoren bij de
huidige tijd met de enorme vooruitgang
in informatievoorziening via het internet,
databescherming en alle andere zogenaamde Legal-Tech onderwerpen, waar ik

in een eerder artikel al iets over schreef.
Ook de bestaande kantoren, zoals de onze,
dienen zich daarin steeds te blijven ontwikkelen.
Het onderwijs
Het thema van deze uitgave van dit blad
was “de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven”. Zeker in onze branche zal
het onderwijs het bedrijfsleven dus goed
moeten blijven bedienen, zodat ook de
nieuwe lichting juristen over de juiste vaardigheden beschikken.
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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Investeer in toekomstige student
De oprichting van investeringsfondsen
om het (hoger) onderwijs beter aan te
laten sluiten op de nieuwste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is ‘hot’. En dat
is ook niet zo vreemd nu de personeelskrapte binnen een aantal specifieke
branches toeneemt. Ondernemers zien
kansen door te investeren in toekomstig
personeel en dat begint al in de collegezaal. ‘Kosten gaan voor de baten uit’
gaat ook hier op.
Hans Lemmers
bestuurslid BusinessClub Prins Alexander
Erasmus Uitvaart
info@erasmusuitvaart.nl

Vraag en aanbod
Vernieuwende onderwijsprogramma’s worden gesteund door het bedrijfsleven en
overheid, aantrekkelijk gemaakt voor studenten met in veel gevallen een baangarantie en de mogelijkheid om veel meer
praktijkkennis op te doen tijdens de studie.
Uitdagend en vernieuwend onderwijs. En
daarnaast gewoonweg voldoen aan ‘vraag
en aanbod’, hoe moeilijk kan het zijn...
De drie ‘O’s
Onderwijs, ondernemers en overheid hebben elkaar in de afgelopen jaren gelukkig al
wel gevonden en uit onderzoek blijkt dat de
kracht van de aanpak vooral ligt in de informatiedeling, het wederzijds begrip en het
benutten van elkaars toegevoegde waarde.
Gaat het toch eindelijk goedkomen tussen
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die drie, ook al praten en denken ze veelal
op een totaal ander niveau.
Leven Lang Leren
Ik zag de term ‘Een Leven Lang Leren’
voorbijkomen. En ik moet zeggen, qua persoonlijke ontwikkeling zijn we inderdaad,
zichtbaarder dan ooit, continue in beweging. Een non-stop proces waarbij we de
kennis die we nu opdoen, gebruiken voor
onze eigen-, maar ook zeker voor de toekomst van een ander.
‘Beleggen’ in jezelf en anderen
Overigens investeer ik ook zelf in mijn
ontwikkeling door me tegoed te doen aan
de dagelijkse informatiestroom en mijn
brede interesse te tonen voor alles wat binnen mijn eigen vakgebied in sneltreinvaart
de revue passeert. En ook ik investeer, ‘op
geheel eigen wijze’ weer in vakgenoten en
toetreders binnen de branche door mijn
jarenlange kennis te delen. Weliswaar niet
uitgedrukt in geld, maar des te meer in sociaal maatschappelijk opzicht.
Eigenlijk is ‘Een Leven Lang Leren’ van alle
tijden. Investeer in jezelf en je omgeving
en je zult zien wat voor moois daaruit kan
ontstaan! Daar heb ik geen fonds voor
nodig…

‘Financieel’
gezien
mr. Kees van Steensel RAiA

‘Wenn nicht gelungen, geht mann in Versicherungen!’
Het is een oude wijsheid die wat mij
betreft kant nog wal slaat, maar wel
even mooi is om aan te halen als je wil
filosoferen over onderwijs en bedrijfsleven. Voor de mensen die vanuit
het verleden weigeren de Duitse taal
te doorgronden: heb je duizend ambachten uitgeoefend en kom je nog niet
aan de bak, dan kan je altijd nog terecht
in de verzekeringsbranche.
Toch is het in onze branche knetterlastig
om jonge mensen te vinden, waarbij de
opleiding die zij gevolgd hebben aansluit
op de praktijk. En voor zover ik heb kunnen beoordelen, is dit niet alleen in onze
branche zo.
Immens gapend gat
Op een blauwe maandag heb ik hier in de
regio leiding mogen geven aan een werkgroepje dat zich inzette om de kloof tussen
onderwijs en bedrijfsleven te dichten. Daarin zaten vanuit alle disciplines sterk gemotiveerde mensen te sleuren om “bazen” met
trotse afgestudeerden te koppelen.
Wij merkten dat er een immens gat gaapt
tussen de baas die een kant en klare
mouwenopstroper dacht in te huren en de
student die met een koffer vol theoretische
kennis het bedrijf dacht te veroveren. Onze
conclusie was dat wij terug moesten naar
de opleiding om het lesprogramma te laten
aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven: meer praktijk, minder theorie.
Om zeep geholpen
Dat hadden wij bij de verzekeringswereld
ook aardig voor elkaar: een gedegen sys-

teem van opleidingen waarbij op ieder
niveau kon worden opgeleid……… Totdat
de overheid aangaf dat zij de normen voor
de opleiding gingen aangeven. Dus worden
onze mensen nu slechts op één basisniveau opgeleid en werd het prachtige,
goed werkende en op praktijk gerichte stelsel in één jaar om zeep geholpen.
Vandaag de dag slaagt weer de één na
de ander voor het door de overheid verplichte PE-examen. Twee zelfs met een
tien! Zonder dat de kennis aansluit op
de praktijk. Dat is om moedeloos van te
worden! Dus zetten wij, met een heel stel
hotemetoten uit de verzekeringswereld,
maar weer een eigen opleiding neer boven
de basisopleiding om het niveau van advisering naar een hoger peil te trekken.
Niet sexy
Zo lijken er in alle branches steeds weer initiatieven te ontstaan om de gapende gaten
tussen de praktijk en de opleidingen te
dichten. Het is meer regel dan uitzondering
dat werkgevers studenten in minimaal zes
maanden durende praktijkgerichte trajecten zetten om de groep werkklaar te krijgen.
En als je al in een branche zit die niet erg
sexy is voor de afgestudeerden, dan wordt
het nog lastiger om die groep ook nog eens
te motiveren om een bijscholingstraject in
te gaan.

wordt gedoceerd door middel van concrete werkopdrachten en stages. Daar lijkt
er meer band met de praktijk. Nu moet het
nog in onze branche en andere branches
gebeuren, waar de opleiding mijlenver verwijderd is van de praktijk. Dus zullen wij,
voor onze nieuwe aanwas, voorlopig weer
moeten zoeken bij de brekebenen die na
twaalf ambachten en dertien ongelukken
hun heil zoeken in de verzekeringsbranche.
Wat was het ook alweer? “Wenn nicht gelungen, geht mann in Versicherungen.”
Nee, dat weiger ik te accepteren! Wij weten
met ons bedrijf toch altijd die prachtige
student te vinden die met verve de mouwen opstroopt en met die niet perfecte
opleiding zich ontpopt tot een briljante
teamspeler. Wij zullen wel als bedrijfsleven
moeten blijven sleuren om de student dichter bij de praktijk te brengen.
Van Steensel Assurantiën b.v.
Pr. Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB Rotterdam
info@steensel.nl
T 010 412 39 11
www.steensel.nl

Moeten blijven sleuren
Toch is het niet allemaal kommer en kwel
dat ik zie in opleidingsland. Als ik naar de
nieuwe opleidingen kijk die onze kinderen
volgen, zowel op middelbaar niveau als op
HBO niveau, krijg ik een beetje hoop. Veel
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Gebrekkige overgang opleidingen naar detailhandel
De voorspelde economische groei in de
detailhandel biedt kansen voor de arbeidsmarkt, maar hbo- en mbo-opleidingen sluiten nog onvoldoende aan op de
praktijk. Dit blijkt uit een rapport van
Detailhandel Nederland dat november
2017 werd gepubliceerd. De organisatie
hield een e-mailenquête onder brancheverenigingen, bedrijven en onderwijsinstellingen.
Bedrijven moeten volgens Detailhandel
Nederland samen met het onderwijs een
langetermijnvisie ontwikkelen voor de arbeids- en opleidingsmarkt. Daarbij moet
worden gedacht aan leerroutes, beroepsen opleidingsprofielen, kennisdeling en het
oprichten van een onderzoekagenda.

Manager Retail of Ondernemer Retail. Wat
een mbo-student moet kennen en kunnen
aan het eind van zijn opleiding ligt vast in
kwalificatiedossiers.
Verbeterruimte
Hogescholen schatten de eigen prestaties te rooskleurig in, volgens Detailhandel
Nederland. De instellingen focussen bijvoorbeeld meer op het leerplan en de profielkeuze, terwijl het bedrijfsleven zich richt
op onder meer de vaardigheden, kennis en
ondernemerschap.
Ook worden trends en ontwikkelingen door

het hbo te weinig onderkend, omdat het
onderwijs onvoldoende samenwerkt met
organisaties en instituten waar die kennis
vandaan komt. Verder bestaat de indruk
dat lectoraten binnen hbo zich te weinig
richten op vraagstukken uit het bedrijfsleven.
Bedrijven sluiten daarentegen te veel hun
ogen voor ontwikkelingen op langere termijn, zoals e-commerce, internationalisering, robotisering en duurzaamheid.
Bron: NU.nl

“Een kennis- en ontwikkelplatform van hboinstellingen bedrijfsleven kan hier invulling
aan geven. Tijd en middelen moeten beschikbaar komen om dit tot een succes te
maken”, concludeert de branchevereniging
die de belangen behartigt van honderdduizend winkeliers. Door meer samen te werken, kunnen we in een krapper wordende
arbeidsmarkt de talenten beter aan ons
binden”, zegt Guido van Woerkom, voorzitter van Detailhandel Nederland.
Groei
Ondanks ruimte voor verbetering is het
aantal studenten voor de hbo-bachelor
retail-management sinds 2012 wel met 12
procent gegroeid. Het aantal studenten
mbo-retail is stabiel.
In het schooljaar 2016-2017 volgden ruim
tienduizend mbo-studenten de opleiding

Rotterdams onderzoek naar familiebedrijven
Familiebedrijven zijn even vaak internationaal actief als ‘gewone’ bedrijven:
bijna 60 procent van de 270.000 Nederlandse familiebedrijven heeft één of
meer buitenlandse dochters, zo blijkt
uit de meest recente cijfers van 20
februari 2018.
Maar familie-ondernemers hebben wel
vaker ‘een zetje nodig’ om de eerste stap te
zetten, aldus Pursey Heugens, hoogleraar
organisatietheorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, die onderzoek doet naar
familiebedrijven.
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Buitenland loont
En dat terwijl buitenlandse expansie wél
loont. Internationale familiebedrijven maken
meer winst dan die alleen in Nederland
zakendoen zo valt te lezen in de studie van
het Erasmus Centre for Family Business
(ECFB), BDO en Rabobank over internationalisering door familiebedrijven. De afgelopen
twee jaar hebben de drie organisaties uitgezocht hoe deze ondernemingen omgaan
met internationalisering. Ook maken ze in
het onderzoek bekend welke landen en regio’s aantrekkelijk worden gevonden.
www.bdo.nl
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Veel schoolverlaters praktijkonderwijs
halen mbo-diploma
Van de leerlingen die in 2013 het praktijkonderwijs verlieten, is ruim de helft
(52 procent) in 2016 er toch in geslaagd
een diploma te halen, 23 procent van
deze mensen zelfs mbo2 of hoger. Dat
blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS).
En jongeren met een mbo2-diploma hebben veel vaker een baan, dan degenen die
een lagere opleiding hebben voltooid of
helemaal geen diploma hebben. Dit blijkt
uit cijfers van het Centraal Planbureau
(CPB) dat gedurende negen jaar 230.000
jongeren volgde in het onderwijs en op de
arbeidsmarkt. Hoe hoger de genoten opleiding is, hoe hoger de score op de arbeidsmarktkenmerken wordt. Dit is al zichtbaar
bij jongeren die wel een startkwalificatie
hebben. Een startkwalificatie is minimaal
een mbo2-, havo- of vwo-diploma.

Zo’n 70 procent van de jongeren met een
startkwalificatie uit het onderzoek, heeft
een baan. Van degenen zonder startkwalificatie heeft 49 procent een inkomen uit
werk.
30.000 leerlingen
In het afgelopen schooljaar stonden bijna
30.000 leerlingen ingeschreven in het praktijkonderwijs, meer jongens dan meisjes.
Dat komt neer op 3 procent van het totaal
aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Praktijkonderwijs is bedoeld voor kinderen
die moeite hebben met theoretische vakken en vaak beter zijn in het opdoen van
praktische kennis. Het richt zich doorgaans
op leerlingen waarvan wordt vermoed dat
ze helemaal geen diploma behalen.
Bronnen: NU.nl/ANP

Minder buitenlandse bedrijven
kiezen voor Rotterdam
Rotterdam heeft net zoals Amsterdam
in 2017 minder nieuwe buitenlandse
bedrijven binnengehaald. In 2016 kozen
nog 48 bedrijven voor de Maasstad,
vorig jaar daalde dat tot 38. Het aantal directe banen dat bedrijven in 2017
opleverde, bleef met ongeveer duizend
gelijk. Het aantal indirecte arbeidsplaatsen liet een forse daling zien van
2.400 naar ruim 1.800.

club die belast is met stadsmarketing. ‘’Als
ze Rotterdam met eigen ogen zien, kiezen
bedrijven wel voor ons.”
Mondjesmaat
De afgelopen jaren trok de havenstad
mondjesmaat bij het publiek bekende bedrijven binnen. Kuyper verwacht dat door
de Brexit de komende jaren juist wel
bekendere bedrijven zullen neerstrijken.

De stad is in gesprek met verzekeraars die
vanuit Londen naar Rotterdam willen verhuizen. De meeste bedrijven kwamen net
als voorgaande jaren uit Azië en zijn vooral
actief in de maritieme en offshore sector.
De haven is voor veel van hen de belangrijkste reden om naar Rotterdam te komen.

Bron: NU.nl

De investeringen van buitenlandse bedrijven stegen wel: van 414 naar 538 miljoen
euro, terwijl het in 2015 nog ging om
slechts 65 miljoen euro. Dat brengt het totaal aan nieuwe buitenlandse bedrijven in
de afgelopen collegeperiode op 181 en het
aantal directe banen dat die in die periode
bedrijven creëerden op drieduizend.
Vooroordelen
Hoewel Rotterdam de afgelopen jaren
door tal van media werd omschreven als
topbestemming, is er bij bedrijven nog aarzeling om voor haar te kiezen.
Vooroordelen spelen de stad parten, zegt
Jeroen Kuyper van Rotterdam Partners, de
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maatwerk in drukwerk

Krimpen aan den IJssel

Licht, ruim en duurzaam
Dichtbij metrostation ‘Capelsebrug’
A16

Goede bereikbaarheid, dichtbij A16
Voldoende parkeergelegenheid

RHIJNSPOOR.NL

‘Bedrijfseconomisch’
gezien
Gert-Jan van Witteloostuijn

Onderwijs innoveren of student innoveren?
Op het moment dat ik deze column
schrijf zijn de Winterspelen net voorbij.
Vooral de olympische sporters zijn een
voorbeeld van innoveren en ontwikkeling. Veel sporters hebben tegenwoordig
persoonlijke studieplannen zodat zij, als
zij op topniveau klaar zijn, toch nog wat
in die bedrijfseconomische wereld kunnen betekenen.
Om hun sport op hun niveau uit te kunnen
oefenen, hebben zij sponsors nodig. En
zoals te doen gebruikelijk komen die veelal
uit diezelfde economische zakenwereld. Hier
komt ambitie bij innovatie in onderwijs en
economisch denken. Denken deze sporters
aan allerlei fiscale voordelen of risico’s? Volgens mij niet en dat hoeft ook niet. Zij zijn
met hun werk bezig, hun sport.
Is datgene wat de sporters doen in alle
branches mogelijk? Persoonlijk ken ik geen
accountants die in het verleden op hoog
niveau gesport hebben, of sporters die momenteel voor een accountantstitel studeren.
Wel ken ik accountants die meer en meer
verzanden in hun regelgeving en daarmee
belemmeringen zien voor hun praktijk. Ook
zie ik het tegenovergestelde. De nieuwe
regels leiden tot nieuwe accountants, welke
op innoverende wijze proberen te kijken
naar hun vak.
Innoverend kijken
Dat innoverend kijken naar een vak begint
al bij de opleiding. De hogescholen en universiteiten hebben feedback uit beroeps-

groepen (ook de onze). Dit hebben ze nodig
om de studenten voor te bereiden op een
snel veranderende arbeidswereld.
Ook MBO-scholen proberen dit soort samenwerkingen op te zetten. Hun inzet daarin is de
stages van hun studenten. Hierbij is het SBB
(samenwerking beroepsonderwijs & bedrijfsleven) de centrale spin in het web. Een initiatief om het bedrijfsleven en het onderwijs
met zijn studenten bij elkaar te brengen. Ter
ondersteuning van scholing en ontwikkeling
in een bedrijf zijn er diverse voordelen en
tegemoetkomingen beschikbaar, dus ook de
overheid draagt een steentje bij. Is dat dan
voldoende om het onderwijs voldoende te
laten innoveren?

Daag studenten uit
Oproep: Daag studenten via uw website uit
om te laten zien wat ze zoeken. Voor studenten is dat een reden om na te denken wat
ze willen en zo bewuster met hun opleiding
bezig te zijn. Accepteer geen standaardbrief
meer, maar zorg dat ze zichzelf laten zien.
NBC eMGé Accountants & Adviseurs
Jacob van Akenstraat 80
3067 JR Rotterdam
E info@nbcemge.nl
T 010 223 67 29
www.nbcemge.nl

Ik ben van mening dat de huidige student
iets kan leren van onze topsporters. Sporters zorgen dat zij zelf actief achter hun doel
aan gaan en dus de sponsor zoeken die hen
helpt dit doel te bereiken. Hoe vaak het mij
niet gebeurt dat ik een sollicitatie voor een
stage krijg die de week erna moet ingaan,
zijn voor mij in een jaar niet meer op één
hand te tellen. Scholen klagen dan dat ze
niet voldoende stageadressen hebben. Dat
is voor mij echter nu net de omgekeerde
wereld. Ik ben er van overtuigd dat een student, die actief achter zijn doel aanzit en tijdig
met zijn stage aan de gang gaat, bij elk willekeurig bedrijf zijn plaats krijgt.
De student moet alleen laten zien dat hij/zij
staat voor wat hij/zij wil. Hier moet niet het
onderwijs, maar de student innoveren.
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In de stoel bij Maat Kappers
Software-ondernemer Kees Schaap
In deze rubriek zit een lokale ondernemer in de stoel bij Maat Kappers
(vestigingen R’dam-Ommoord en Alexander, Gouda, Hazerswoude-Dorp,
Lekkerkerk en Krimpen aan den IJssel). Hij of zij wordt binnen een half uur
tijdens een gesprek over zijn ondernemerschap ‘geknipt en geschoren’.
Deze aflevering vertelt Kees Schaap, ondernemer van het Capelse bedrijf
Pro Management Software - terwijl hij door Henk Maat in zijn zaak aan het
Samuel Esmeijerplein 25 met de schaar onderhanden wordt genomen over
zijn bedrijf, ondernemerschap, achtergrond en persoon onder de haardos.

Kees is een geboren Rotterdammer, inmiddels jarenlang woonachtig in Capelle,
neemt plaats in de kappersstoel. Hij bezoekt een keer in de zes weken de kapper.
“Persoonlijke verzorging vindt hij belangrijk. Al snel gaat het terwijl Henk Maat zijn
weelderige haardos met de schaar bewerkt
over de overeenkomsten in hun ondernemerschap. “Jij doet de jaarrekening en ik
de haarrekening,” grapt Henk.
Stroomversnelling
Want Kees Schaap komt uit de accountancy.
Hij heeft jarenlang zijn eigen accountantskantoor geleid, de dagelijkse praktijk is daarin
voor hem tot nu toe steeds maatgevend
in het ontwikkelen van geautomatiseerde
oplossingen. Met Pro Management begon
hij vijftien jaar geleden vanuit de praktijk
oplossingen te vinden voor het verbeteren
van bedrijfsprocessen. De ontwikkeling van
Pro Management (inmiddels zo’n 50 medewerkers) is in een stroomversnelling terechtgekomen door PM-Report. Deze rapportgenerator is zowel in de bovenbouw als in
de onderbouw van de accountancybranche
dé oplossing. Inmiddels omvatten de softwareoplossingen van Pro Management vrijwel alle processen die op een administratie-,
accountantskantoor of controllersafdeling
worden uitgevoerd naast de uitvoering van
de boekhouding. Het streven is dat gebruikers volledig digitaal kunnen werken.
Met PM-Report XBRL beschikt Pro Management sinds 2009 als eerste softwareleverancier over een oplossing die vanuit
de jaarrekening automatisch het deponeren bij de KvK mogelijk maakt (in slechts
12 seconden!).
Totaalpakket
In 1987 begon het ondernemersverhaal
van Kees Schaap. “Ik werkte eerst voor
een kantoor met hele grote klanten, maar
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vond dat absoluut niet leuk. Je
had totaal geen invloed of toegevoegde waarde. Je kon vooral
vinkjes zetten. Het MKB daarentegen ontbeert veel kennis,
daar kan je veel in betekenen.
Ik startte als registeraccountant
met een uniek concept. Ik werkte voor een fixed price voor het
MKB. Dat was niet gebruikelijk.
Dat deden eigenlijk alleen de
grote jongens. Ik deed alles voor
kleinere ondernemers: aangifte,
jaarrekening, administratie en
advieswerk. Toen de pc zijn intrede deed, leverde ik dienstverlening, plus een computer
en software. Dat groeide hard.
Na een jaar of vijf zes waren
er vijftien man in dienst. Er is
een totaal accountacypakket
ontwikkeld en ontstaan.
Dat verkopen we aan 700 kantoren.”
Henk Maat: “Ik dacht op mijn 19e nadat ik
de havo en mbo had afgerond, van ‘goh’
dat kappersvak biedt management en
creativiteit ineen. Daarbij gaat er net
zoals het bedrijf van Kees om dat je je als
ondernemer onderscheidt. Zoals in mijn
branche. Afknippen kan iedereen, maar de
kunst is ‘waar laat je wat zitten’. En je moet
met je tijd meegaan. Al zes jaar kunnen
klanten via internet bij ons afspreken. Ook
in kappersland is digitalisering belangrijk.”
Daarmee waren we de eerste kapperszaak
in Rotterdam.
Kansarme jongeren
Kees Schaap is ook actief in het onderwijs. “Wij merkten dat de scholen heel
erg achterliepen. Het gat tussen de opleidingen en de manier waarop wij werken,
was zo groot dat we hebben gezegd ‘we

gaan zelf een opleiding verzorgen’. Dat
doen we al zeven jaar samen met Zadkine
en hebben al een paar honderd mensen
opgeleid. De digitalisering gaat zo hard. Met
wat vroeger accountants moesten doen,
kunnen we veel werk genereren voor kansarme jongeren in Rotterdam.”
maatkappers.nl
www.promanagement.nl
Maatkappers afspraken-app

Restaurant & theehuis

De Dames

Vergaderingen
Leefgoed en recepties
Catering

Out of the box
brainstormen in het groen?
Praten over onderwerpen waarvoor concentratie nodig is?
U zoekt een heerlijke plek met eigen terras waar u niet gestoord wordt.
Of iets ludieks als een tuinderskas in het groen,
of een museumschip op de Hollandsche IJssel?
Wij bieden een vaste stek om periodiek samen te komen
met collega’s, relaties, familieleden of gelijkgestemden
in apart gelegen landelijke vergaderlocaties
met moderne vergaderfaciliteiten.

De keukenbrigade van De Dames cateert
op de zaak of een locatie naar keuze.
Ook op de ijsselaak Den Onthaestingh
die vanaf Leefgoed de Olifant vertrekt.

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

RESTAURANT & THEEHUIS

VAREN OP DE HOLLANDSCHE IJSSEL
VERGADERINGEN EN RECEPTIES
IN LANDELIJK GROEN

WWW.LEEFGOED.NL

Facebook.com/RestaurantTheehuisDeDames.

