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Van de redactie

‘Blindelings op elkaar vertrouwen, open en eerlijk’
Met meerdere ondernemers aanbesteden, verdergaande automatisering van
bedrijfsprocessen, gezamenlijke opgaven
in duurzaamheid en innovatie en nieuwe
wet- en regelgeving. Ketensamenwerking
is hot. Maar ook heel complex.

Grote en kleine ondernemers, beroepsorganisaties, adviseurs en deskundigen
kauwen in deze uitgave op deze complexe
kost en kijken vooral naar hoe de factor
mens wel of niet bepalend is voor failure
& succes.

Samen denken en doen is meer dan het
alleen samen systemen, werkprocessen
en technologie op elkaar afstemmen. Het
draait vooral om wie, wat, wanneer, hoe
en met welke partner een ondernemer het
‘doet’. En of het mogelijk is het individuele
belang ondergeschikt te maken aan een
gezamenlijk doel.

Daarbij komen veel vragen op een
ondernemer af. Hoe ga je om met het
delen van informatie, je vroegere concurrent als collega, de hierachie bij het samenwerken met verschillende partners, een
gezamenlijk winstperspectief en je intellectueel eigendom? Waar zitten de adders
onder het gras? En hoe deel je gezamenlijk
succes en pijn? Want samenwerken gaat
soms ook van au.

Inhoud
Voorwoord
Hans Slijp, inspirator ketensamenwerking in Rotterdam
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Hans Slijp, inspirator ketensamenwerking in Rotterdam

‘Er wordt hard gewerkt,
maar dat is niet voldoende’

Hans Slijp
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Meer dan ooit hebben we elkaar nodig om in de keten tot betere prestaties te komen
en de doelstellingen te bereiken. Overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen en
bedrijfsleven hebben met klimaatverandering en uitputting van grondstoffen grote
maatschappelijke opgaven die dwingen tot andere keuzes. Vernieuwing en duurzame kwaliteitsverbetering staan daarbij nadrukkelijk op het netvlies. Zoals bij de
energietransitie, verduurzaming, digitalisering, vergrijzing, verstedelijking en grote
vervangingsopgave in de woningbouw. Er wordt hard gewerkt aan verandering en
verbetering van proces en product, maar dat is niet voldoende, aldus adviseur Hans
W.J. Slijp.

Want volgens de Capellenaar, moderator
en inspirator van onze ondernemersbijeenkomst van 23 mei ‘Beter samen werken
in de keten’ (zie elders het verslag in dit
magazine) moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers toch vooral ook anders gaan
denken én doen. “Beter samenwerken is
een antwoord om de inefficiënties in de huidige processen weg te nemen en daarmee
het (nog) onbenutte potentieel in termen
van kostenverlagingen, hogere opbrengsten en een betere kwaliteit te benutten.
Een win–winsituatie voor zowel ketenspelers
zelf als opdrachtgevers.
Beter samenwerken in de keten raakt ook
toeleveranciers, projectbureaus, logistieke
dienstverleners, ICT-bedrijven, financiële
en –juridische dienstverleners, kortom het
raakt ons allemaal.”
Gezamenlijke toekomst
Hans Slijp werkte jarenlang bij grote bedrijven zoals ABB en Siemens. Hij is sinds 2014
partner bij Foresight Consulting Rotterdam
en intensief betrokken bij de implementatie
van en de marktvisie op ketensamenwerking. Hans wil met de blik vooruit ‘met onze
kennis en kunde een wezenlijke bijdrage
leveren aan onze gezamenlijke toekomst’.
Ondernemerschap
Hans begon als zelfstandig ondernemer na
een shake out bij Siemens. “Het ondernemerschap vond ik altijd al fascinerend.
Maar wat vooral al langer bij me sluimerde,
was wat ik niet wilde. Ik zat regelmatig bij
klanten. Dat was helemaal mijn ding. En
Den Haag is vooral een kantooromgeving.
Die grote kolossen en de mensenstromen
in en uit benauwde me al langer.” Hij heeft
vaak opdrachten voor langere termijn. “Dat
biedt ook meer ruimte om met mensen
samen te werken. Past ook mooi bij een
leven lang leren. Ik hoop dan nog lang te
doen ook na de pensioenleeftijd. Daar ga
je als ondernemer gelukkig zelf nog over.”
In eerste instantie is hij vooral geïnteresseerd in de samenwerking tussen mensen
en groepen. “Ik heb nu en in het verleden

gezien dat daar vooral de schoen kan wringen en verbeterpotentieel zit. Bovendien
leven we tegenwoordig in zo’n dynamische
tijd waarin alles zo snel gaat en dat je voor
de opgaven die we hebben met energietransitie, schaarste en globale veranderingen meerdere partijen nodig hebt. Het
zijn complexe problemen zoals de energietransitie. Je kunt simpelweg niet alles
weten en je moet gebruik maken van de
specialisaties die er zijn. Bovendien is het
zo dat we het hier bij uitstek moeten hebben van specialisaties en daarin soms nog
verder de niche te zoeken om uniek te zijn
op het wereldtoneel. Zoals in watermanagement, waarin we excelleren.”
Bouwagenda en marktvisie
Met name in de bouw, -infra en -installatiesector zijn reeds initiatieven genomen
om tot grote verbeteringen te komen.
Zo kwam er in 2017 een taskforce opgericht door de ministers Kamp, Blok en
Schultz Van Hagen om een bouwagenda
op te stellen en uit te voeren. Hans:
“Zij stellen dat we op een revolutionair
andere wijze moeten denken over de inrichting van onze leefomgeving, waarbij dit alleen kan als wij onszelf opnieuw uitvinden.”
Ook Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail, Bouwend Nederland, NL
Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en Astrin, hebben
de handen ineengeslagen door een gezamenlijke visie te schrijven. Die verscheen
eind 2016. De marktvisie moet in 2020
leiden tot een innige samenwerking in de
keten door betrouwbaar, aanspreekbaar
en inspirerend te zijn en samen te werken
voor burgers en bedrijven aan een veilig,
leefbaar en bereikbaar Nederland.
Af van de afrekencultuur
Inmiddels zijn er dus mooie initiatieven en
voorbeelden te melden, echter de waan van
de dag regeert nog bij veel partijen, zeker
nu het economisch weer beter gaat. Hans:
“Het succes van innoveren, anders denken
en doen, is in hoge mate afhankelijk van de

optimale samenwerking tussen mensen,
afdelingen, teams en groepen, zowel intern
als extern. Daar kan een ieder leermomenten uit meenemen. Relevant is dus de vraag:
Hoe pak ik dat aan en wat betekent dat voor
mij? Eerst: klein beginnen en daarin onderling de verbeteringen vinden. Dat begint bij
jezelf. Het is ook eng, je moet als ondernemer dingen gaan prijsgeven zoals intellectueel eigendom, bedrijfsdata, calculatie en
prijs. Vertrouwen moet je zien te winnen.
Dat kan het beste en snelste als je eerlijk en
transparant bent over je business en expertise.”
Maar er is zegt hij ook buiten het bedrijfsleven nog veel te winnen: “Kijk bijvoorbeeld
naar het onderwijs. Er is een lerarentekort
en behoefte aan andere onderwijsvormen.
Pak dat samen aan. Dat gebeurt te weinig.
Om dat allemaal individueel als school uit te
vinden is verspilling van energie en tijd. Veel
partijen, ook de overheden en instituten,
hebben de neiging zich terug te trekken
en de eigen veiligheid en specifieke verantwoordelijkheid te zoeken.
Dat moet worden doorbroken, wil je samen
snel problemen kunnen oplossen. We moeten ook af van de afrekencultuur en ons
meer openstellen voor het leren van fouten.
En om daar lering uit te trekken dat ook
gewoon kunnen toestaan. Daar zie ik
binnen bedrijven wel goede ontwikkelingen.
Het neemt angst weg en geeft meer vrijheid
tot ontplooiing van mensen. Degenen die
zich openstellen, transparant durven zijn
moeten een podium krijgen en niet worden
afgerekend en bestempeld als naïef.
Maar blijf vooral Rotterdams nuchter en
met beide benen bij de grond. Eerlijk zijn is
een basis. Als je dat geeft, komt de ander
ook eerder tot rust en komt er vertrouwen
in elkaar.”

h.slijp@foresightconsulting.nl
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Supply Chain Monitor 2017

Ketensamenwerking stokt
aan de top
Supply chain management raakt ingeburgerd in het Nederlandse bedrijfsleven.
Interne ketensamenwerking komt goed op gang, maar stokt bij de voordeur, zo
blijkt uit de Supply Chain Monitor 2017. Dit tweejaarlijkse onderzoek meet de toepassing van supply chain management in Nederland. Hoewel de achterblijvers
inlopen, stagneert de ontwikkeling aan de top, zo blijkt uit de monitor. Met name de
externe ketensamenwerking blijft een uitdaging.
De voordelen van supply chain management
zijn groot. Organisaties die deel uitmaken
van geïntegreerde ketens kunnen sneller en
flexibeler leveren, kampen met minder voorraad- en faalkosten, scoren hoger op klanttevredenheid, kunnen duurzamer werken
en hebben meer innovatiekracht. Kosten
nemen af, marges nemen toe. Wanneer ketenpartners goed op elkaar zijn afgestemd,
is het bovendien makkelijker om alert en
wendbaar te reageren op ontwikkelingen in
de markt of deze zelfs voor te zijn.
Veel bedrijven staan op de drempel
Samen met Nyenrode publiceert adviesbureau BLMC Supply Chain Optimization de
resultaten van de monitor van 2017. Beide
organisaties staan samen ook aan de basis
van SCELP (Supply Chain Excellence Leadership Platform). In de laatste monitor reageerden 181 respondenten (een groei van
50 procent ten opzichte van 2015) op zestig
stellingen. De uitkomst laat zien in welke fase
van supply-chain-volwassenheid het Nederlands bedrijfsleven zit. Op een schaal van 1-5
scoort het nu een 2,8. Dat is 0,1 punt lager
dan de 2,9 in 2015. Dit betekent dat bedrijven gemiddeld op de drempel staan van
interne (level 2) naar externe ketensamenwerking (level 3). Dat de score hier blijft
steken, geeft aan dat die externe samenwerking nog een grote stap is voor veel
bedrijven. Het goede nieuws is dat het aantal ‘achterblijvers’ met een score van minder
dan 1,67, fors is gedaald. Van 30 procent in
2015 naar 4 procent nu. Dat betekent dat op
het niveau van level 2, interne afstemming,
nog steeds vooruitgang wordt geboekt.
‘Volgende stap vergt visie en durf’
Dat geldt echter niet voor de ‘koplopers’ op
supply chain gebied. Volgens Michel van
Buren (BLMC) neemt het aantal koplopers
niet toe, net zomin als de score die ze weten
te realiseren. “De quick wins zijn gerealiseerd en de volgende stap is een grote.

Dat vergt visie en durf. Tegelijkertijd zien
we dat de markt aantrekt en organisaties
daarom weinig noodzaak tot verandering
ervaren. Het is dan verleidelijk om alle tijd en
kapitaal aan te wenden voor de dagelijkse
operatie. Supply chain management dreigt
daarmee te verworden tot een afdeling,
terwijl het in feite een strategische managementmethodiek is om de organisatie en
de keten te verbeteren en zo fundamenteel
concurrentievoordeel te behalen.”
‘Markt verandert snel’
Betere economische omstandigheden zouden geen reden moeten zijn om te vervlakken op supply chain gebied. Prof. Jack van
der Veen (Nyenrode) constateert juist, dat de
noodzaak tot een agile keten waarin keten-

partners samenwerken steeds groter is
geworden. “De markt kenmerkt zich steeds
meer door complexiteit, onzekerheid en
voortdurende variabiliteit. In een statische
markt kan een centrale top-down aansturing prima functioneren. Echter, steeds
vaker moet de keten ‘agile’ zijn.
Supply chains moeten flexibel kunnen inspringen op de snel veranderende wensen
en omstandigheden in de markt. Lerend
vermogen, responsiviteit en innovatie zijn
daarbij essentieel. Dat kan alleen met supply
chains die zijn gebaseerd op vertrouwen, gegevensuitwisseling en strategische
samenwerking.”
Bronnen en beeldmateriaal:
Logistiek.nl, BLMC

Meer expertvisies
Samenwerking in logistieke ketens is al jaren een hot issue. Maar tot een echte doorbraak is het nooit gekomen. Wat maakt samenwerking zo lastig? Via de website van
logistiek.nl zijn over het samenwerken in ketens de visies daarop van tien experts
is een serie van vier video’s te bekijken. Zoals van de Technische Unie, Jumbo en
OneLogistics. Volgens René de Koning van dit laatste bedrijf gaat de nieuwe generatie er in ieder geval echt werk van maken. “Ouderen vinden het lastig om data te
delen. Jongeren weten niet beter.” Benieuwd naar deze 10 experts? Na aanmelding
ontvangen geïnteresseerden via een mail toegang tot de video’s.
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Vroege ketensamenwerking
woningbouw Havensteder
Een vroeg voorbeeld van een vroege
geslaagde ketensamenwerking in de
bouw in onze regio is het groot onderhoud van de Rotterdamse woningcorporatie Havensteder in Rotterdam-Oost en
Capelle aan den IJssel. Die grote klus
startte in 2013 en werd vanaf dag 1 in
de keten met elkaar voorbereid en uitgevoerd. Al snel bleek in de praktijk de
voordelen van deze aanpak.
Havensteder startte tien jaar geleden een
pilot ketenintegratie in de bouw. “De insteek
was sneller, slimmer, beter en goedkoper
ontwikkelen, bouwen en onderhouden. We
hadden in projecten vaak te maken met
hoge faalkosten en irritatie op de werkvloer met aannemers en onderaannemers
en vice versa. Bovendien luisterden we onvoldoende naar de klant, met als gevolg dat
we te dure producten opleverden. Daar
bleven we vervolgens mee zitten,’ aldus
bestuursvoorzitter Hedy van den Berk.
De woningcorporatie is actief in de stadsregio Rotterdam en bezit er circa 50.000
verhuurbare objecten. Het grote woningbedrijf en Dura Vermeer Bouw Rotterdam
werken al een aantal jaren samen in de
nieuwbouw.

‘Co-makers’
Ook in het groot onderhoud heeft
Havensteder ervaring opgedaan met ketensamenwerking. In de wijk Schollevaar
in Capelle a/d IJssel werkte zij voor het
groot onderhoud van 2000 woningen
samen met Ballast Nedam en een aantal
‘co-makers’ die van groot belang zijn voor
de ingreep (installateur, elektricien, kozijnenleverancier). Het gaat om een wijk uit
de jaren ‘80 met veel eengezinswoningen
en ook een deel gestapelde bouw. In 2015
waren de meeste woningen opgeleverd.
Pilot smaakt naar meer
De succesvolle pilot blijkt naar meer
te smaken. Bij Havensteder is het perspectief een structurele samenwerking,
vergelijkbaar met de samenwerking in de
nieuwbouw. Bij structurele, niet-projectgebonden samenwerking spreekt Havensteder overigens van ketenintegratie.
Betrokkenheid van bewoners
In een goede ketensamenwerking in bestaande bouw en renovatie zijn ook de

bewoners partij. Zij werden betrokken bij
de projectdefinitie. Tijdens de realisatiefase konden zij bij de uitvoerders terecht
met klachten of opmerkingen. Tijdens en
na realisatie werd de bewonerstevredenheid gemeten.
Resultaten ketensamenwerking
•
De samenwerking is van start gegaan
op basis van van een eigen kostenberekening van Havensteder.
Ten opzichte daarvan wordt vanaf
2015 al 20 procent goedkoper gewerkt.
•
De doorlooptijd van het gehele project
werd teruggebracht van 6 naar 4 jaar.
En de doorlooptijd per woning kon zo
worden teruggebracht van 15 naar 12
werkdagen.
•
Het voorbereidingstraject per deelproject werd teruggebracht tot een half
jaar.
•
Vertrouwen van bewoners nam toe in
de bewonerstevredenheidsscore van
7,6.
•
Energieprestatie verbeterde met minimaal twee labelsprongen per woning.

Lessen en tips volgens Havensteder
•

•
•
•

•

•

•
•

Zoek partners die hetzelfde DNA hebben en ga aan de slag op basis van vertrouwen. ‘Als je een nieuwe auto koopt vertrouw je dat deze deugdelijk is en
ga je niet controleren op fabricagefouten’.
Wees niet snel tevreden en blijf elkaar uitdagen. ‘Als label B het doel is, is label
A misschien ook haalbaar’.
Begin klein en bouw dat vervolgens uit.
Houdt oog voor de menselijke dynamiek in de teams. Ketensamenwerking
vraagt om andere competenties; samenwerken, kennis delen en gezamenlijke
verantwoordelijkheid, in plaats van een vechtcultuur.
Stuur het proces via heldere kaders, doelen en evaluatiemomenten. Bedenk
daarbij ook wat nodig is om een directeur, bestuurder of een raad van toezicht
te overtuigen en voldoende zekerheden te geven.
Bouw evaluatiemomenten in na elk deelproject, met de mogelijkheid om afscheid te nemen van ketenpartners als (tussen)doelen voor kwaliteit niet gehaald worden.
Controleer niet alles maar steekproefsgewijs. Dat kan eenvoudig door zelf
eens een leverancier te bellen of een kostendeskundige in te schakelen.
En ten slotte een hartenkreet: probeer het gewoon, toon lef!

Bronnen: Havensteder en Agentschap.nl (Ministerie van EZ)

9

Onafhankelijk
hypotheekadvies dat
staat als een huis.

www.fundament-advies.nl

Licht, ruim en duurzaam
Dichtbij metrostation ‘Capelsebrug’
A16

Goede bereikbaarheid, dichtbij A16
Voldoende parkeergelegenheid

RHIJNSPOOR.NL

Elektro Groeneweg Installatie

‘Samen werken en oplossingen
bieden, loont in de bouw’
‘Samen werken in de keten’ maakt vooral in de bouw als pionier al langer school
en dient als voorbeeld van effectief samenwerken. Het Rotterdamse EGI (Elektro
Groeneweg Installatie) is sinds 1967 een specialist in elektrotechnische totaaloplossingen. En al jaren een bekende ketenpartner voor onder andere architecten,
aannemers en gemeenten. EGI is actief in de kantorenmarkt, woningbouw,
gezondheidszorg, overheid en industrie. Het Rotterdamse bedrijf en nieuw lid van de
Business Club Prins Alexander gaat met ongeveer dertig medewerkers voor duurzaamheid en resultaat in de bouwketen. Ook in Rotterdam-Oost en de IJsselregio.
EGI is een ‘one-stop shoppartner’ voor met
name elektrotechnische totaaloplossingen
in een volledige ketenaanpak van advies,
ontwerp en installatie tot en met renovatie,
vakkundig beheer en onderhoud met teams
van betrouwbare inventieve experts.
Inventieve technologie
“We geloven in de stuwende kracht van
inventieve technologie om onze en andere
bedrijven en organisaties naar een hoger
plan te tillen. Op die manier willen we
continu gezamenlijke bedrijfsvoering, energiebesparing en veiligheid verbeteren.
En delen daarbij onze ambitie om bij te
dragen aan een duurzamere samenleving”,
aldus Govert van Herk, commercieel manager bij Elektro Groeneweg.
Zijn ervaring ligt vooral in het combineren
van techniek en commercie: werktuigbouwkundig, elektrotechnisch en ict. Govert
studeerde elektronica, algemene klimaattechniek en commercie. Hij is 12 jaar actief
in de nieuwbouw, renovatie, beheer en onderhoud. Zo was hij van 2006 tot en met
2014 onder andere in Capelle aan den IJssel
commercieel manager en accountmanager
van Imtech Building Services. Hij bracht
daar aanvragen aan en realiseerde opdrachten op het gebied van beheer, onderhoud en utiliteitsbouw.
Samenwerken in de keten is een hot issue.
Govert nam dan ook deel aan de lokale
ondernemerstafel over dit onderwerp (zie
zijn bijdrage aan de discussie verderop
in dit magazine) en is actief lid van de
professionele Linkedin-groep Duurzaam
Beheer & Onderhoud. Die deelt vakmatige
informatie op dit gezamenlijke platform en
brengt net zoals bij ketensamenwerking in
zijn bedrijfstak beschikbare kennis, ervaringen en ontwikkelingen, zoals commissioning, bij elkaar.

Govert van Herk

Digitale integratie bouwkolom
Verregaande automatisering en toenemende integratie met marktpartijen is toekomst bepalend voor Elektro Groeneweg
Installatie. Vanuit die overtuiging is het
gehele bedrijfsproces geautomatiseerd.
Via digitale bestandskoppelingen wordt
graag en vaak informatie uitgewisseld met
andere partners in de bouwkolom, zoals
opdrachtgevers en leveranciers.
Een betrouwbare ketenpartner zijn, betekent
vooral elkaars expertise optimaal benutten om tot de beste oplossing voor
de klanten te komen. Govert: “Daarom
heeft EGI een aantal voorkeurspartners
geselecteerd die echte meerwaarde kunnen bieden. Het betekent ook dat we
zorgen voor een gestroomlijnde projectrealisatie. Tijdens een project nemen wij
niet alleen de verantwoordelijkheid voor de
elektrotechnische installaties, maar zijn we
ook medeverantwoordelijk voor de samenhang van de keten en een transparante
budgettering. En ondersteunende processen zijn ingericht op het gemeenschappelijk
belang, maar altijd zo simpel als mogelijk.”

Samenwerkend ondernemerschap
Motivatie ontstaat volgens hem door verantwoordelijkheid te beleggen in alle lagen van
de organisatie en werknemers zicht te geven
op hun eigen bijdrage. “Het functioneren in
teamverband voert bij ons de boventoon.
Daar staan we in de ketenaanpak voor en
dat vind ik zelf ook heel prettig. De passie
voor techniek en bewondering voor ieders
bijdrage aan het eindresultaat verhoogt het
plezier dat we hebben tijdens ons werk.”
Toegevoegde waarde met BBTAS
Elektro Groeneweg Installatie (EGI) is sinds
september 2015 onderdeel van BBTAS:
een moderne technische dienstverlener.
Het wil betrouwbare oplossingen bieden
in de elektrotechniek, werktuigbouw en
automatisering, vaak via een geïntegreerde
aanpak, voor gebouwen en industrie in
heel Nederland. BBTAS verzorgt advies,
ontwerp en installatie tot en met vakkundig
beheer en onderhoud.

www.elektrogroeneweg.nl
www.bbtas.nl
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Lokale ondernemers over ketensamenwerking

‘Alles op tafel en elkaar
vertrouwen’
Gezamenlijk aanbesteden, verdergaande
automatisering van bedrijfsprocessen,
gezamenlijke opgaven in duurzaamheidsoperaties en nieuwe wet- en regelgeving.
Ketensamenwerking maakt school. Als
eerste is dat goed zichtbaar in de bouw
en logistiek, maar ook in andere sectoren
zoals industrie en zorg is ketensamenwerking ‘hot’. Wat moet er gebeuren om
beter met elkaar samen te werken? En
wat kost het de ondernemer en zijn partners? Wat zijn de ideeën en de gezamenlijke ervaringen?
Tientallen ondernemers uit onze regio
discussiëren woensdag 23 maart 2018
onder leiding van de Capelse ondernemer,
bedrijfskundige en adviseur Hans W.J. Slijp
aan een gezamenlijke tafel over ketensamenwerking. Zij zijn op uitnodiging van
het Economisch Netwerk Capelle (ENC)
deze keer te gast bij IT-bedrijf Avantage op
Businesspark Rivium.
Met Foresight Consulting richt Hans zich
na een lange loopbaan bij onder andere
Siemens en ABB zich als organisatieontwikkelaar vooral op het verbinden van denken
en doen binnen organisaties en onderling.
“Natuurlijk werken we allemaal aan verandering en verbetering van proces en
product, maar dat is niet voldoende. Beter
samenwerken is een antwoord om de inefficiënties in de huidige processen weg te
nemen en daarmee het (nog) onbenutte
potentieel in termen van kostenverlagingen, hogere opbrengsten en een betere
kwaliteit te benutten.
Een win–winsituatie voor zowel ketenspelers zelf als opdrachtgevers. Meer dan ooit
hebben zij elkaar dus nodig om tot betere
prestaties te komen en de doelstellingen te
bereiken.” Als ieder apart, los van andere
partijen, werkt aan een gezamenlijke opdracht leidt dat sneller tot fouten, budgetoverschrijdingen en misverstanden. De
cijfers liegen er volgens Hans niet om: “In
de bouw gaat 11 procent van de omzet,
oftewel zo’n zes miljard euro verloren aan
faalkosten en wordt 30 procent van de projecten niet opgeleverd zoals oorspronkelijk
is bedoeld.”
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Concurrent wordt collega
Maar in de bouw is net zoals in de retail
en logistiek een enorme omslag merkbaar. “Waar men vroeger met een schuin
oog keek naar een concurrent, werk je
nu daarmee samen. Je wordt door regels,
aanbestedingen en wetten eigenlijk ook
gedwongen om samen te werken. Dat
zorgt voor veel verbeteringen. Zoals het
gezamenlijk werken met een Bouw Informatie Management systeem. Daarin kan
je zien hoe bouwfouten ontstaan. Maar
ik denk dat 7 op de 10 nog niet met dit
systeem bezig zijn. Dat is vooral lastig voor
kleinere ondernemers. De kosten om over
te schakelen zijn 2 à 3 ton. Dat is voor
veel mkb-bedrijven een enorme drempel
natuurlijk”, zegt Cees-Jan Hordijk van de
BK-groep. Hij ziet duurzaamheid en innovatie steeds belangrijker worden. “Daar is in
renovatieprojecten nu tachtig procent mee
bezig. Er wordt niet alleen maar gekeken
naar ‘wat kost een investering nu?’, maar
vooral naar ‘wat levert het in de toekomst
op?’ De exploitatiekosten op lange termijn
worden nu meer meegewogen.”
Maar de ervaringen van de deelnemende
ondernemers met samenwerken in de keten wisselen sterk per branche. Zo heeft
Avantage niet altijd goede ervaringen
met grote ICT-projecten. Vooral de overheid blijkt soms als opdrachtgever weinig
transparant en deskundig. De prijzen voor
inkoop geven uiteindelijk bijna altijd de
doorslag, niet de kwaliteit van het ontwerp
en de uitvoering. “Dat is kortzichtig”, aldus
gastheer Kees Rijkhoff.
In de retail en automotive is ketensamenwerking allang lopende business. Hans:
“Daar gaat het vooral om logistieke processen waarbij de menselijke factor mens
door geautomatiseerde werkprocessen
steeds kleiner wordt. Procesmatig automatisering wordt daar in alle schakels van de
keten ingezet. Daar komt de mens bijna
niet meer aan te pas.”
Chirurgische ingreep
Een positief voorbeeld van ketensamenwerking waarin de mens centraal staat is
volgens Hans Slijp de totstandkoming van

Erasmus MC, een project van 600 miljoen.
“Eigenlijk een chirurgische ingreep. Er is
slecht 1x een arbiter ingeschakeld om een
verschil te beslechten. Maatgevend in dat
project was het samenwerken in deelopdrachten, fases en bij aanpassingen in het
bouwproces. En de mens als patiënt en
bezoeker heeft centraal gestaan in deze
operatie. Vanaf het begin heeft men daar
goed over nagedacht.”
Er zijn ook talrijke blunders. Het bekendste
voorbeeld is de aanleg van de Noord-Zuid
metrolijn in Amsterdam. Die had in 2007
klaar moeten zijn en is nog steeds niet voltooid. Het projectbudget is inmiddels al 3x
over de kop gegaan.
Erkennen van elkaar
Volgens Govert van Herk, commercieel
manager bij het Rotterdamse Elektro
Groeneweg Installatie begint ketensamenwerking met het erkennen van elkaars
omstandigheden. “Samenwerken is het
moeilijkste wat er is. Daar moet je eerst goed
onderzoeken hoe het zit voordat je besluit
samen te werken. Is men niet gestuurd met
een dubbele agenda, spelen persoonlijke
bonussen en rendementen een rol?
In de retail zitten bijvoorbeeld keiharde contracten. Dat is eigenlijk geen samenwerking. Het is puur gedreven door economisch
belang. Dan moet je accepteren dat er een
eisende partij is, zoals bijvoorbeeld AH die
penalties uit kan delen of toeleveranciers
totaal van zich afhankelijk maakt.”
“In de basis moet er vertrouwen in elkaar
bestaan”, aldus uitgever Peter Meulendijk.
“In de logistiek gaat het bijvoorbeeld om
‘Hoe deel je de data, je intellectueel eigendom?’ Dat is soms een heikel punt. Daar
zijn nu speciale organisaties voor opgericht.
Zogenaamde controltowers of een regisseur
die boven de partijen staat.”
Maar het succes van ketensamenwerking kan ook leiden tot het onder elkaars
duiven schieten, merkt Cees-Jan: “Als we
het over vertrouwen hebben, is er ook een
keerzijde. We zijn het laatste jaar zo’n 35
mensen kwijtgeraakt aan partijen waar we
mee hebben samengewerkt.”

Ook in het klein
Ketensamenwerking is volgens adviseur
Ada Goverde van Allios Deite niet alleen
een succesformule bij grote projecten.
“Bij de verbouwing van mijn huis ben ik in
het klein ook zo te werk gegaan, met de
aannemer de voorbereiding gedaan en in
deelfases alles samen bekeken en eventueel aangepast. Het is altijd cruciaal dat
opdrachtgever en opdrachtnemer goed
nadenken over wat ze samen willen en niet
alles bij voorbaat al dichttimmeren.”
Bouwondernemer Dominique de Vries
valt haar bij. “Zo ben ik nu bezig met een
project waar we vertrouwen op 1 hebben
gezet bij de verbouwing van een monument tot twaalf woningen. Opdrachtgever
of onderaannemer, we maken allemaal
onderdeel uit van een bouwteam. We timmeren de boel niet dicht en geven elkaar
ruimte, kijken naar deelfases en ideeën
kunnen gedurende het proces veranderen.
Zo kan je nog alle kanten op. En mocht
het mis lopen, hebben we dat allebei in de
gaten. Ik ben volkomen transparant. Als je
dat geeft, krijg je het terug. Een mens zit nu
eenmaal zo in elkaar. En slechteriken haal
je er zo uit.”
Hans De Haij, partner advocatenkantoor
Haij & Van der Wende: “Waterdichte contracten bestaan niet, dus dichttimmeren
heeft weinig zin. Als de samenwerking fout
gaat, dan gebeurt dat gewoon. Dat kan je
op papier niet regelen.”
Fouten accepteren
Gedrag, cultuur en leiderschap staan dan
volgens Hans Slijp ook centraal om effectief te zijn in ketensamenwerking. “Dat
begint in je eigen organisatie. Denken en
doen moet met elkaar verbonden zijn.
Eerst intern alles op orde, wil je extern een
goede samenwerkingspartner zijn.
Investeer in een goede relatie op verschillende niveaus, bespreek vroegtijdig opgaven en pijnpunten en blijf afstemmen
gedurende het project. Wees transparant en verplaats je in de ander, al is dat
soms heel lastig. Ook kan je niet foutloos
door het ondernemen gaan. Dat moet
je gewoon accepteren. Samen leren van
successen en fouten. En de gezamenlijke
opgave staat voorop, die gaat zelfs boven
aanbestedingsregels en procedures. Er is
geen hiërarchische rol tussen de partners.
Ieder levert unieke expertise. Dus van
eigen belang naar gezamenlijk belang. Van
geslotenheid naar transparantie, dan komt
het vertrouwen vanzelf.”
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Ondernemersnieuws

Havenmannenboek voor onderzoek
Casper van Eijck
Maandagavond 14 mei werd een nieuw
boek over de ‘havenman/vrouw van
het jaar’ gepubliceerd. Schrijvers Bram
Oosterwijk en Frank de Kruif overhandigden het eerste exemplaar van ‘Een
titel die er toe doet’ aan Allard Castelein,
CEO van het Havenbedrijf Rotterdam.
Veel van de 36 eerdere havenmannen
en een havenvrouw van het jaar, die in
het boek worden geportretteerd, waren
daarbij aanwezig.
Het boek heeft een beperkte oplage en ligt
niet in de boekhandel. Het is een mooi en
meeslepend boek over de mannen van de
haven, passend op de eigen boekenplank
of geschikt als relatiegeschenk en persoonlijk collectors item.
Het goede doel
Eén exemplaar werd op 25 mei op een
benefiethavengala geveild voor het goede
doel. In dit boek staan de handtekeningen
van de Havenmannen en -vrouw. En een
flink deel van de opbrengt van het boek
komt ten goede aan het levensreddende
onderzoek naar behandelmethoden voor
alvleesklierkanker van de Rotterdamse
hoogleraar en chirurg Casper van Eijck.
‘Havenman/vrouw van het jaar’ is een jaar-

lijkse onderscheiding die sinds 1981 wordt
uitgereikt aan een man of vrouw die zich
dat jaar extra verdienstelijk heeft gemaakt
voor de ontwikkeling van de Rotterdamse
haven. Het Havenbedrijf is sinds het begin
van de verkiezingen in 1981 de voornaamste
sponsor van de onderscheiding die tegenwoordig wordt uitgereikt door de ‘Stichting
havenman/vrouw van het jaar’.

Bestellen
‘Een titel die ertoe doet’ is voor € 39,95
euro te bestellen door een mail te sturen
naar info@havenman.nl. Na betaling wordt
het boek toegezonden.

Meer informatie en inschrijving:
www.materialhandlingdag.nl

Bijna 40 procent wil in 2018 verder uitbreiden
Mkb-ondernemers zijn ambitieus en
hebben grootse plannen voor 2018:
meer dan een derde (37,4 procent) is van
plan om zijn onderneming dit jaar nog
verder uit te breiden. Een deel van hen
(15,7 procent) doet dat met het lanceren
van een nieuw product of nieuwe dienst.
Ook het werven van extra personeel
(13,1 procent) en het betreden van een
nieuwe geografische markt (8,6 procent) zijn belangrijke ambities voor het
komende jaar. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek door softwareaanbieder
Teamleader naar de plannen van ruim
200 ondernemers.
Naast uitbreiding van de onderneming
denken ook veel ondernemers na over het
digitaliseren van hun processen (27,8 procent). Ook zijn veel ondernemers van plan
hun kapitaal te verhogen (12,1 procent),
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denken ze na over een grootschalige investering (9,1 procent) of willen ze een nieuwe
merkidentiteit introduceren (8,6 procent).
Slechts vijf procent van de ondervraagden
geeft aan zijn bedrijf juist te willen inkrimpen.
Drempels voor ondernemers
Hoe ambitieus mkb-ondernemers vaak
ook zijn, toch zijn er verschillende drempels die hen tegenhouden deze stappen te
zetten. Denk aan het gebrek aan financiële
middelen (12,8 procent), het een te groot
risico vinden (11,5 procent) of er simpelweg geen tijd voor hebben (10,6 procent).
Opvallend aan deze resultaten is, dat er
een grote versnippering blijkt te bestaan
in de belemmeringen die ondernemers
ondervinden bij hun plannen voor het
komende jaar.
Er is dus niet één obstakel dat genoemd

kan worden als grootste reden om de
gewenste stappen voor 2018 niet te zetten.
“Ondernemers hebben het al druk genoeg.
Niet verwonderlijk dus, dat zij allerlei redenen hebben om hun ambitieuze plannen
niet waar te maken, zoals ook uit dit onderzoek blijkt”, zegt Jeroen De Wit, CEO van
Teamleader, een tool die ondernemers
helpt om in deze digitale wereld slimmer
te werken. “Naast dat het ondernemers
ervan weerhoudt hun toekomstplannen
waar te maken, kunnen uitdagingen op
het gebied van sales, marketing, administratie, organisatie hen gewoonweg veel tijd
kosten. Er zijn tegenwoordig oplossingen
die ondernemers ondersteunen, zodat ze
meer tijd overhouden om hun doelen te
bereiken en te groeien.”
www.teamleader.nl

Ondernemersnieuws

Grote ondernemersclubs:
meer aandacht voor mkb
Het hoofdbestuur van MKB-Nederland
heeft 19 mei 2018 ingestemd met plannen voor een hernieuwde samenwerking met werkgeversorganisatie VNONCW. De nadruk ligt op een “sterker,
eigen mkb-geluid”.
Daarmee wordt geluisterd naar de wens
van het MKB-bestuur om meer nadruk
te leggen op het midden- en kleinbedrijf.
Om dit te bereiken, komt er onder meer
het platform MKB-Ondernemerschap,
waarin mkb-leden van beide verenigingen samenkomen.

Er komt meer aandacht voor de ondernemerspraktijk “tegenover de macrobenadering die
regering en politiek vaak hanteren”, stellen
de verenigingen. De partijen gaan gezamenlijk investeren in digitalisering en programma’s die ondernemers moeten helpen bij
ondernemerschap en transities in de sector.
De partijen benadrukken dat eenheid binnen
de ondernemerslobby nodig is. Maar
hechten ook belang aan meer diversiteit.
Het bestuur van MKB-Nederland heeft dit
voorjaar geconcludeerd dat hiervoor meer
aandacht binnen het midden- en kleinbedrijf nodig is.

Nieuwe voorzitter
Michaël van Straalen stopte eerder dit
jaar als voorzitter van MKB-Nederland. Hij
stapte op, omdat hij vond dat er te weinig
ruimte was binnen de samenwerking met
de grootste ondernemersvereniging om
aan een sterker profiel van zijn organisatie
te werken. VNO-NCW zei het vertrek van
Van Straalen te betreuren en zijn boodschap “zeer serieus” te nemen. Hij was bijna
twaalf jaar actief voor MKB-Nederland. De
werving van een nieuwe voorzitter voor
MKB-Nederland is in gang gezet.
Bron: Persinfo VNO-NCW

Steeds meer superjachten van eigen makelij
Superjachten van Nederlandse bodem
winnen aan populariteit. Werd in 2016
nog ruim een op de negen superjachten
hier gemaakt, vorig jaar was dat ruim 14
procent.
Gelet op de waarde van de schepen was
ons land in 2017 goed voor 30 procent van
de totaalmarkt, meldt branchevereniging
HISWA Holland Yachting Group. De 23
nieuwe opdrachten die vorig jaar zijn binnengesleept, wijzen volgens de organisatie
op een positieve trend.

Lokale scheepsbouwers
Wereldwijd werden 149 luxe jachten van
meer dan 30 meter lang gebouwd. Die
leverden samen 4,1 miljard euro op. De
21 superjachten van Nederlandse werven
zoals die van scheepsbouwer Zwijnenburg
met vestigingen in Capelle en Krimpen aan
den IJssel, brachten een recordbedrag van
1,2 miljard euro op.
De gemiddelde prijs voor een Nederlandse
boot lag op 57 miljoen euro. Dat komt neer
op een stijging van 10 procent op jaarbasis.

Mkb benut digitale voorsprong niet optimaal
Nederlanders hebben van alle Europeanen het beste toegang tot snel internet, zowel vast als mobiel. Maar het
bedrijfsleven, met name het midden- en
kleinbedrijf, maakt daar nog niet optimaal gebruik van.
Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek naar de stand
van de digitale economie door de Europese
Commissie. Nagenoeg alle huishoudens in
Nederland hebben vast breedbandinternet
en maken daar ook gebruik van. Dat blijkt uit
jaarlijks onderzoek naar de stand van de digitale economie door de Europese Commissie.
Kopgroep
Snel mobiel internet (4G) is overal beschik-

baar. Bijna negen op de tien mensen gebruiken dit. Daarmee voert Nederland een
kopgroep aan waartoe verder onder meer
Luxemburg, Denemarken, Zweden en België
behoren. Vooral online shoppen, muziek
en films en internetbankieren zijn populair.
De digitale economie als geheel scoort ook
hoog, maar niet zo hoog als in Denemarken,
Zweden en Finland. Dat komt vooral doordat
nog lang niet alle bedrijven de mogelijkheden
van digitale technologie ten volle benutten.
Slechts 15 procent online
Hoewel ruim acht op de tien consumenten
online winkelen, biedt slechts 15 procent
van de mkb’ers diensten en producten op
internet aan. Ook de digitale dienstverle-

ning door de overheid aan het bedrijfsleven
scoort onder het EU-gemiddelde.
Het is zaak dat ook bij de volgende generatie mobiel internet bereik en snelheid
‘’op mondiaal topniveau blijven’’, aldus
staatssecretaris Mona Keijzer (Economische
Zaken). Daarnaast wil zij het gebruik van internet door bedrijven stimuleren. ‘’Daarom
kom ik nog voor de zomer met beleidsmaatregelen om ook digitaal ondernemerschap te versterken.’’

Bron: nu.nl
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Woord van
Ron Davids
Samenwerken in ketens
Onlangs is de Green Business Club
Prins Alexander opgericht. Een goed
initiatief van ondernemers in en rond
Alexandrium. De Gebiedscommissie
doet mee. In de aanloop vielen al snel
begrippen zoals circulaire economie en
ketensamenwerking. Dat is allemaal
nog even wennen. Iedereen denkt
en handelt vanuit eigen inzichten en
belangen, het zogenaamde marktdenken. Dat moet vooral zo blijven,
maar daar waar door samenwerken
winst kan worden behaald, moeten we
dat niet nalaten.
Denk daarbij met name aan de komende
energietransitie, de afvalberg , het omgaan
met schaarse grondstoffen maar ook aan
het beroepsonderwijs. Zie de inhoud van dit
magazine van maart 2018. Het is nu de kunst
om die activiteiten te vinden die een beter
resultaat opleveren door samen te werken.
De lokale overheid kan helpen door duidelijk
haar visie te geven waar het in een gebied
naar toe gaat en welke randvoorwaarden zij
voor haar rekening wil nemen. Het gebied
rond Alexandrium heeft de potentie om uit
te groeien tot een toplocatie voor dienstverlenende activiteiten. De Alliantie is een keten
van activiteiten en samenwerkende partners. Die keten wordt steeds langer en effectiever. Niet omdat het moet, maar omdat het
meerwaarde heeft.
De gemeente is nu aan zet als het gaat om
de buitenruimte. Met de herinrichting ervan
en om samen met ondernemers de verduurzaming van het gebied in gang te zetten. De
top van de lokale overheidsketen is het nieuwe
college. Nu al is er ruim baan voor bouw
en verbouw van bijvoorbeeld de Marten
Meesweg en omgeving en voor de duurzame
herinrichting. Denk aan straatverlichting, afvalverwerking en opvang van regenwater.
We vragen de informateurs om 8 miljoen
euro te reserveren voor de eerste herinrichting van het gebied rond Alexandrium. Dan
komt deze lokale keten verder op gang.

Ron Davids
Gebiedscommissie
Prins Alexander
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Foto gebiedscommissie van links naar rechts: Colette Everse, René Hoff, Boris Ludema, Pauline Schepers,
Shereeva Fabre, Dieudonnee Penning, Vanessa Kievit, Antoinette Roedgerink, Anneke van Dijk, Esther
Janse, Esther van Schaik, Eline Wickerhoff, Pieter van Hoof, Eric Heusdens en Ron Davids.
Fotograaf: Roel Dijkstra

Foto wijkcomité Zevenkamp van links naar rechts (één lid is nog niet geïnstalleerd):
Dainis Niesing, Denise Jaliens, Inge Becker-Moerenhout en Shoesma Pandohl-Mishre.
Fotograaf: Roel Dijkstra

Nieuwe gebiedscommissie
en wijkcomités aan de slag!
Een van de eerste dingen die de gebiedscommissie en de wijkcomités gaan doen, is
het maken van de wijkagenda’s. Hierin staan per wijk de belangrijkste doelen voor
de komende vier jaar. Dat doen de leden niet alleen; ze betrekken hierbij zoveel
mogelijk bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Daarnaast stimuleren de gebiedscommissie en de wijkcomités bewonersinitiatieven
die Prins Alexander leuker en levendiger maken. Bovendien hebben zij tot taak om
de komende vier jaar het stadsbestuur, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over
onderwerpen die voor het gebied en de wijken belangrijk zijn. In maart 2018 is er gestemd
voor de gemeenteraad en voor de wijkraden en gebiedscommissies. Met een loting zijn nu
ook de leden voor de wijkcomités gekozen.
Wilt u met de gebiedscommissie of een wijkcomité in contact komen?
Kijk voor meer informatie op www.rotterdam.nl/prinsalexander.
Hoe wordt Rotterdam bestuurd?
1. Gemeenteraad
De gemeenteraad vertegenwoordigt alle Rotterdammers. De gemeenteraad bestaat
uit 45 raadsleden. Raadsleden zijn allemaal lid van een politieke partij. Zij controleren
het gemeentebestuur. Dat zijn de burgemeester en zes wethouders. Leden van de
gemeenteraad worden gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
2. College burgemeester en wethouders
In het gemeentebestuur in Rotterdam zitten de burgemeester en wethouders. Samen zijn
ze het dagelijks bestuur van onze stad. Zij voeren plannen uit en worden gecontroleerd
door de gemeenteraad.
3.Gebiedscommissie
Er zijn 12 gebiedscommissies in Rotterdam. De gebiedscommissie adviseert het gemeentebestuur over belangrijke zaken in het gebied. Bijvoorbeeld over veiligheid, voorzieningen
en de buitenruimte. Leden van een gebiedscommissie hoeven geen lid te zijn van een
politieke partij. Het mag wel.
4.Wijkraden (nieuw)
In de gebieden Noord en Feijenoord geeft de wijkraad advies aan het gemeentebestuur
over belangrijke zaken in de wijk. Er zijn geen gebiedscommissies meer in Noord en
Feijenoord. Er komen 14 wijkraden (6 in Noord en 8 in Feijenoord). Iedere wijkraad bestaat
uit 5 leden. Leden van een wijkraad hebben dezelfde taken als leden
van een gebiedscommissie.
5.Wijkcomités (nieuw)
Het wijkcomité werkt hetzelfde als een wijkraad en een
gebiedscommissie. Het enige verschil is hoe het comité is gekozen.
Dat is namelijk niet via een verkiezing, maar door een loting. Zo
heeft iedereen evenveel kans om mee te doen. Zes wijken in de
gebieden Prins Alexander, Delfshaven en Charlois krijgen zo’n
wijkcomité. U bent daarvoor geloot. De gebiedscommissies blijven
gewoon bestaan in deze gebieden. Zij besturen de overige wijken in
het gebied. En zij adviseren over zaken die over grotere delen van
de stad gaan.
Foto wijkcomité Nesselande van links naar rechts:
Paul van Hengel, Enzo Guadelope, Mitchel Murk, Gilbert Echteld en Lukas Schaap.
Fotograaf: Roel Dijkstra

Gebiedscommissie Prins Alexander
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Nieuwe bestuurlijke ketens
Rotterdam en Alexander
Met het aantreden van de nieuw gekozen gebiedscommissies, wijkraden en de
gelote wijkcomités worden er nieuwe bestuurlijke ketens gesmeed. Het gaat dan
om de wijkagenda’s. De oude gebiedscommissies stelden gebiedsplannen op die
moesten worden ingepast in de gemeentelijke P&C cyclus. Dat is niet gelukt.
Op grond van de evaluatie door de
Eramus Universiteit van het gebiedsbestel komen er nu wijkagenda’s, waarbij
het accent meer op de wijk komt te liggen. Door de verbinding te leggen met
het ambtelijk gebiedsgericht werken
hoopt de gemeente oplossingen zo laag
mogelijk in de organisatie te leggen, of
anders gezegd zo dicht mogelijk bij de
bewoners, instellingen en ondernemers.
Of nog anders gezegd, meer en beter
resultaat voor hetzelfde geld.

innovatie
DUURZAME
STAD
onderwijs

Voor een gebied als Prins Alexander met
veel bovenwijkse voorzieningen is zo’n
wijkagenda weer lastig. Denk aan het
economisch hart van Alexander,
Alexandrium en omstreken. Daar moet een oplossing voor komen bijvoorbeeld via een
position paper die aansluit op de items die door de twee informateurs zijn genoemd. We
kunnen als Prins Alexander gaan ‘’solliciteren’’ om speerpunten van het nieuwe
Rotterdamse beleid binnen te halen.
De Wijkagenda’s
Voor 1 augustus a.s. moeten de 8 wijkagenda’s klaar zijn, dan kunnen ze worden meegenomen in de begroting 2019. De gebiedscommissie moet per wijk 5 thema’s benoemen,
daar zijn we nu mee bezig. Vervolgens zal er een participatietraject starten, ook weer per
wijk. Idealiter met bewoners, instellingen en ondernemers. Helaas is de beschikbare tijd
erg krap. `Uiterlijk op 12 juli 2018 moet de gebiedscommissie Prins Alexander alle wijkagenda’s hebben vastgesteld en de beide gelote wijkcomités de wijkagenda voor
Zevenkamp en Nesselande. Er ligt al veel materiaal om de wijkagenda’s te vullen. Denk
aan het Lokaal Memorandum dat door de oude gebiedscommissie is opgesteld met de
resultaten van vier jaar werk en de recente Wijkprofielen. Die bevatten een schat aan
informatie over een wijk.
Position paper
De twee informateurs noemden, om tot een nieuw college te komen, een aantal items
waar we als Prins Alexander goed op kunnen aansluiten. Die thema’s zijn duurzame stad
(energietransitie), onderwijs en dan met name in relatie met Next Economy (het economische beleidskader van Rotterdam), veilige stad en het terugdringen van armoede en
taalachterstand. Dat laatste is ronduit zorgelijk, het verhindert Rotterdammers om met
succes toe te treden tot de arbeidsmarkt en om mee te doen in onze stad. De ambitie is
immers voor de komende vier jaar om de lokale economische groei hoger te doen zijn
dan het landelijke cijfer en de daling van de werkloosheid sneller te laten zijn dan de landelijke trend.
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Start-up

Nieuw ondernemerschap
Onder het kopje Nieuwe Economie worden er twee lijnen uitgezet. Het Rotterdams LeerWerktraject en Nieuw Ondernemerschap. Dat laatste is voor ons gebied, dus voor onze
stad, interessant. Er moet een IT campus komen aldus de informateurs denk aan het
Zadkine en Albeda College. In het pand van de voormalige discotheek bij het NS station
kan een prachtige IT campus worden neergezet. Dus niet ver weg gestopt in het havengebied. Dat is niet verstandig, onderwijs moet midden in de samenleving staan.
Het oprichten van Start-up Rotterdam, dat klinkt spannend en zal vooral nieuwe, innovatieve bedrijvigheid moeten stimuleren. Dat is echt iets voor spannende panden in het
centrum of zijn er ook bij ons mogelijkheden?
Verder wordt genoemd het versterken van de lobby voor het vestigen van bedrijven met
de focus op IT en Green Valley. Dat is te beperkt, richt je op de brede scope van dienstverlening en handel zoals op en rond Alexandrium. IT is een goed punt maar vraagt zeer
geschoold personeel dat blijft voor onze stad een heikel punt. Tenzij we een aantrekkelijk
woonklimaat creëren zodat geschoold personeel van elders hier neerstrijkt als nieuwe
Rotterdammer. Tenslotte het treffen van maatregelen voor het faciliteren van de circulaire economie. Dat sluit goed aan bij de zojuist opgerichte Green Business Club Prins
Alexander.
Duurzaam gebied en buitenruimte op orde, 8 mln
Bereikbaarheid, kwaliteit van de buitenruimte zijn belangrijke vestigingsplaatsfactoren
waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Het gaat dan om het gebied Marten
Meesweg, GH Betzweg, Alexanderplein. Om tot een duurzame buitenruimte te komen
waar het ook nog prettig werken is, zal tenminste 8 miljoen euro nodig zijn. Een nieuwe
post op de investeringsrekening van de gemeente Rotterdam maar dat is meer dan de
moeite waard. Bedrijven dragen van hun kant bij aan het realiseren van een duurzaam
bedrijventerrein Alexandrium.

Gebiedscommissie Prins Alexander

19

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
010
421 46 13010
• secretaris@businessclubpa.nl
• www.businessclubpa.nl
Secretariaat:
Postbus
81140
• 3009 GC• Telefoon:
Rotterdam
• Telefoon:
421 46 13 • secretaris@businessclubpa.nl
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In dit nummer stellen we 2 leden
aan u voor!
CorionCare: “Inspiratie voor de laatste reis”
Mijn naam is Esther Corion en afgelopen februari startte ik mijn bedrijf
CorionCare. Moeilijke onderwerpen
bespreekbaar maken en het geven van
informatie en lessen over afscheid,
overlijden en uitvaart zijn de kernactiviteiten van mijn bedrijf.

Esther Corion

Het gaat dus vooral om “uitvaart gerelateerde onderwerpen maar het is breder
dan dat. Zo geef ik lessen aan zorgprofessionals, presentaties aan verenigingen en
lezingen bij bibliotheken en serviceclubs.
Ook word ik steeds vaker gevraagd als
spreker of dagvoorzitter bij (bedrijfs)
events om zo te laten zien dat nadenken
over een afscheid niet altijd alleen verdrietig hoeft te zijn. Heel binnenkort
starten mijn vlogs (een serie videoverhalen) met bijzondere verhalen, tips en
nieuwe ontwikkelingen.
De onderwerpen van mijn activiteiten
variëren van “multiculturele rituelen in

de uitvaartbranche uitgelegd” tot “wat te
doen na een overlijden” en van informatie
over een “passend afscheid” tot “rouw en
verlies op de werkvloer. Te lang is er over
afscheid en uitvaart gezegd “dat hoort nu
eenmaal zo”… of “Zo gaat dat…” inmiddels
hoort het gelukkig bijna net zo bij het
leven als een bruiloft of een trouwerij.
Zzp-er zijn is leuk en uitdagend maar
je bent wel vaak alleen aan het werk.
Toen ik de site van de businessclub zag,
was ik nieuwsgierig naar de andere
ondernemers. Na een hele leuke eerste
netwerkborrel (dank voor het warme
welkom en de interessante ontmoetingen) merkte ik dat sparren, successen
delen en soms om raad vragen ook heel
goed in een businessclub kan passen.
Daarom besloot ik lid te worden.
www.CorionCare.nl

Fundament Advies: voor de beste deal
in financiering

Norbert de Boer

Mijn naam is Norbert de Boer. Jarenlang ben ik rayondirecteur geweest
bij Rabobank Rotterdam. Sinds 1 oktober 2017 ben ik voor mezelf begonnen
onder de naam Fundament Advies B.V.

fietsevents. Zo gaan we deze keer weer
met 30 relaties meedoen aan Alpe
D’huzes en in september met honderd
relaties de legendarische Mont Ventoux
in de Provence oprijden. Sport en business
gaan hand in hand.

Wij zijn als bedrijf gevestigd in Bergschenhoek, Vlaardingen en Schiedam. Wij zijn
intermediair op het gebied van woninghypotheken, verzekeringen (zakelijk en
particulier), pensioenen en bedrijfsfinancieringen. Met die laatste tak houd ik
mezelf voornamelijk bezig, terwijl mijn
collega’s zich met name richten op de
particuliere markt.

Ik ben jarenlang namens mijn oude werkgever lid geweest van BCPA. Dit is zo goed
bevallen dat ik niet twijfelde om lid te
worden met Fundament. Het is de combinatie van gezelligheid en leuke activiteiten. Daarnaast kom ik natuurlijk ook
weer in contact met potentiële klanten.
www.fundament-advies.nl

Het is ontzettend leuk werk. En het
allerleukste is dat je de beste deal voor
je relatie kunt realiseren, omdat wij aanstellingen hebben bij alle grote banken
en verzekeringsmaatschappijen.
Daarnaast organiseer ik ook nog steeds

21

Bescherm uw privacygevoelige data

Functionaliteiten MDM:
•
•
•
•

Mobiel applicatiebeheer
Compleet en veilig e-mailbeheer
Hoogwaardige apparaat beveiliging
Rapportage

Telecom • Data • Beveiliging

Ligusterbaan 1 • 2908 LW • Capelle aan den IJssel • info@desatel.nl • Tel: 088 2024400

Vermogensbeheer, vermogensadvies

T 010 - 254 03 30
E beleggen@eﬁdenz.nl
W eﬁdenz.nl

vermogensinzicht

Bezoekadres
Rotterdam The Hague
Airport
Linatebaan 69b, Rotterdam

‘Juridisch’
gezien
mr. Erwin den Hartog

Ketenaansprakelijkheden en schijnconstructies
De Wet Ketenaansprakelijkheid (WKa)
maakt de aannemer van een werk
aansprakelijk voor de loonheffing die
zijn onderaannemer(s) in verband met
(een deel van) het werk moet(en) afdragen. Op zijn beurt kan de onderaannemer (een deel van) het werk dat aan
hem is uitbesteed, aan een ander uitbesteden. Zo kan een keten ontstaan van
(onder)aannemers die allen betrokken
zijn bij de uitvoering van een werk. De
ketenaansprakelijkheidsregeling maakt
elke schakel in de keten aansprakelijk
voor alle volgende schakels.
Het heeft als doel te voorkomen dat aannemers en onderaannemers misbruik maken
van de uitbesteding van het werk bij de
afdracht van loonheffingen. Onder loonheffingen vallen loonbelasting, premies
volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijk
bijdrage Zorgverzekeringswet.
De WKa is van toepassing indien een
aannemer, die zich jegens een opdrachtgever heeft verbonden om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard
uit te voeren tegen een te bepalen prijs,
op dezelfde wijze onderaannemers inschakelt om (een deel van) dat werk uit te
voeren. Aldus ontstaat een keten waarin
iedere hoger gelegen schakel (hoofdelijk)
aansprakelijk is voor loonbelasting- en premieschulden van de schakel(s) onder hem.

Hetzelfde geldt voor de inlener van personeel. Indien personeel wordt doorgeleend,
dan kan ook hier een keten van inleners en
doorleners ontstaan, waarbij ieder schakel
aansprakelijk is voor schulden ten laste van
de lager gelegen schakel(s). In dat geval is
sprake van inlenersaansprakelijkheid.
Wet aanpak Schijnconstructies (WAS)
De WAS creëert een civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor betaling van het
op grond van de arbeidsovereenkomst
verschuldigde loon. Een werknemer kan
zijn werkgever, maar ook diens opdrachtgever aanspreken voor voldoening van
zijn/haar loon. Indien de opdrachtgever
niet betaalt, kan de werknemer vervolgens
de opdrachtgever van de opdrachtgever
hoofdelijk aansprakelijk stellen.
Een en ander is neergelegd in de wetsartikelen 7:616a t/m 7:616f BW waarbij in
7:616f is vastgelegd dat de bepalingen
dwingend rechtelijk zijn. Elk beding in strijd
met de artikelen is nietig. Hoofdregel is
de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
opdrachtgever. In afwijking daarvan is de
opdrachtgever niet aansprakelijk indien
hij in rechte aannemelijk maakt dat hem,
gelet op de omstandigheden van het geval,
niet kan worden verweten dat het loon niet
is voldaan. Het gaat hierbij om een open
norm. Als opdrachtgever dien je maatregelen vooraf en achteraf te nemen.
Bij maatregelen vooraf moet gedacht
worden aan het werken met gecertificeerde

aannemer(s) of opdrachtnemer die met
zijn certificaat toetsbaar waarborgt dat
zijn personeel betaald wordt conform de
regels. Een andere mogelijkheid is dat een
opdrachtgever zelf waarborgen inbouwt
tegen onderbetaling.
Hiertoe behoren: het ontstaan van een
bonafide keten, het bedingen dat de keten
de wet- en regelgeving en de arbeidsvoorwaarden nakomt, het opnemen van een
procedure bij eventuele misstanden en het
slechts zaken doen met bedrijven die staan
ingeschreven in de kamer van koophandel.
Het is van belang dat een opdrachtgever
kan aantonen dat hij ervan uit mocht gaan
dat (gegeven de omstandigheden van het
geval) de opdrachtsom toereikend zou zijn
om het verschuldigde loon te betalen aan
de werknemers.
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

23

‘Samen werken’ aan de keten
Een samenwerking met diverse schakels in de keten kan veel voordelen opleveren.
Het bespaart kosten, de bedrijfsvoering wordt geoptimaliseerd en het kan winstverhogend werken. Maar een belangrijke voorwaarde is dat er de bereidheid moet
zijn om ‘samen te werken’ aan de samenwerking.
Want wat heb je eraan als er binnen een keten verschillende ondernemingen de eigen
bedrijfsvoering optimaliseren, maar hun
processen onderling niet op elkaar afstemmen?
Hans Lemmers
bestuurslid BusinessClub Prins Alexander
Erasmus Uitvaart
info@erasmusuitvaart.nl

‘To keten or not to keten’
Overigens heeft ketensamenwerking veelal
alleen zijn meerwaarde als de vraag vanuit
de markt ‘onvoorspelbaar’ is en dat er flexibel kan en moet worden gereageerd om
een veranderende vraag. Het is namelijk
lang niet in elke situatie zinvol om aan
ketensamenwerking te doen.
Vraag vooraf is dus om te bepalen hoe de
keten is samengesteld, kom in contact met
de schakels en breng de verschillende partijen bij elkaar om een mogelijke samenwerking te stimuleren.
Openheid van zaken
Een gevaar voor het niet slagen van een
samenwerking is het niet willen delen van

informatie en kennis en ook een onderlinge
machtsverhouding met uiteenlopende belangen draagt niet bij aan een ‘gelijkwaardige’ samenwerking. Het komt dus vooral
aan op geven en nemen, anders is de
samenwerking een kort leven beschoren
en zijn de voordelen ver te zoeken.
Resultaten komen alleen tot stand wanneer er goede interactie is tussen mensen.
Stop tijd en energie in het tot stand brengen van ‘samen werken’ en geef ruimte aan
alle spelers en maak ze betrokken bij het
hogere doel tot samenwerken. Spreek
verwachtingen naar elkaar uit, dat kweekt
begrip en leidt in veel gevallen tot een open
structuur en nieuwe initiatieven.
Meten is weten
Samen werken is samen beleven. Meet
het beleven en werk samen aan het continu verbeteren van de samenwerking.
Dat is een belangrijke factor in succesvolle
samenwerking in de keten.

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

Heeft u alles op een rijtje?
Dit is niet verkeerd bedoeld hoor. Ik wil
u zeker niet schofferen en insinueren
alsof u “Harrie in de Warrie” bent. Nee,
ik wil u alleen maar wijzen op een initiatief uit de verzekeringswereld waarin
juist gepoogd wordt een beetje orde te
scheppen in de wirwar van informatie
over uw verzekeringsproducten. Voorlopig is het een tool voor uw particuliere
verzekeringsproducten, maar het zal
mij niets verbazen dat, als dit een succes
wordt, dit product ook doorgetrokken
wordt naar de wereld van bedrijfsverzekeringsproducten.
Het initiatief komt van het Verbond van
Verzekeraars. Dit is meestal niet de club
waar het barst van de briljante ideeën en
waar bescheidenheid een motto is dat
meer past. Daar is overigens niets mis mee,
maar de wereld verandert snel en voor je
het weet word je van links, rechts, boven
én beneden ingehaald. Dus zou het beter
zijn de bescheidenheid iets te laten varen
en voor voortvarendheid in de keten te
kiezen. Nu, in die categorie wil ik mijnverzekeringenopeenrij.nl wel scharen.
Zoals wij allen in de krant hebben kunnen
lezen, worden steeds meer Nederlanders
geconfronteerd met een veelheid aan
bronnen waarmee men de financiële administratie kan managen. Een veelheid van
websites met dito wachtwoorden en een
daarnaast lopende papierstroom maakt
het de gemiddelde Nederlander, voor zover
die bestaat, niet eenvoudig de maandelijkse
administratie tot een goed eind te brengen:
steeds meer mensen lopen vast.
Dit fenomeen doet zich ook al jaren voor
op het gebied van verzekeringen, zeker als
zo’n verzekeringsportefeuille versnipperd

is onder diverse tussenpersonen of direct
werkende maatschappijen. Vaak is het
overzicht volledig zoek.
Nu is het beheren van een verzekeringsportefeuille niet het meest sexy werkje. Dus
loopt de eerder genoemde gemiddelde
Nederlander hier regelmatig op vast. Dat is
dan vaak ook het (m.i. juiste) argument om
de verzekeringsspulletjes onder één dak
te laten beheren. Met een eigen, door de
tussenpersoon beheerde, klantmap. Maar
dat is niet altijd de praktijk. En daar biedt
mijnverzekeringenopeenrij.nl uitkomst.
Het Verbond van Verzekeraars heeft het
voor elkaar gekregen om het grootste deel
van de verzekeringsmarkt te laten aansluiten op één tool waarin de klant door
middel van inlog met haar eigen DigiD
inzicht kan verkrijgen in haar verzekeringsportefeuille.
Hoe werkt het?
Mijnverzekeringenopeenrij.nl is een geautomatiseerde tool waarmee u van de
meeste verzekeringsmaatschappijen de
verzekeringsproducten kunt inladen. Het
grote voordeel van de tool moet gaan zijn
dat u, onafhankelijk van verzekeraar of
tussenpersoon, een totaaloverzicht over
uw verzekeringspakket kunt krijgen. Dan
moet u nu nog wel per maatschappij zelf
de producten inladen. Maar wij gaan ervan
uit dat dit verbetert.

•

•

de tool ondersteund:
- Nog geen zorgverzekeringen: wordt
eind dit jaar verwacht;
- Nog geen zakelijke verzekeringen;
Zelf producten van maatschappijen
ophalen. Je wilt juist dat je gelijk de
eigen producten kan zien. Die extra
stap van ophalen zal voor veel mensen
een stap teveel zijn.
Vaak bestaat er al een klantmap bij een
tussenpersoon. Dit kan verwarrend
werken.

Bij ons is er ook twijfel of dit product uiteindelijk een mooie tool zal worden om de
klant wegwijs te maken in de wirwar van
zijn verzekeringsproducten. Toch geven wij
dit initiatief het voordeel van de twijfel.
Dan moet er nog wel wat aan geschaafd
worden om het tot een succes te maken.
Ruwe diamant
Er zal nog wel wat water door de Rijn moeten stromen om deze ruwe diamant te
laten “shinen”. Maar dan kan deze tool wel
het centrum van de ketenintegratie in onze
verzekeringsbranche worden.
Van Steensel Assurantiën b.v.
Pr. Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB Rotterdam
info@steensel.nl
T 010 412 39 11
www.steensel.nl

De nadelen zijn:
•
Een groot deel van de markt is aangesloten, maar grote verzekeraars als Allianz, Interpolis, Ohra en Unigarant zijn
nog niet aangesloten;
•
Niet alle producten worden nog door
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Ondernemersnieuws

ZomerOndernemer zoekt ondernemers in de dop
Voor het project ZomerOndernemer zijn
we op zoek naar potentiele ondernemers. Het project ZomerOndernemer
biedt jongeren van 15 tot en met 27 jaar
de kans om in de zomervakantie een
eigen bedrijf op te zetten en ervaring op
te doen met ondernemerschap.
De jonge ondernemers ontvangen een
driedaagse training, een startkapitaal, workshops bij lokale ondernemers en begeleiding
van coaches, zakenvrienden en de Rabobank.
Een goed idee en veel enthousiasme kunnen
het begin zijn van een succesvolle onderneming. De jonge deelnemers maken in een
periode van zes weken kennis met het
ondernemerschap. Onder begeleiding van
professionals volgen de jongeren workshops
om hun kennis en inzichten in het opzetten
van een onderneming uit te breiden. Vragen
over marketing, administratie, Kamer van
Koophandel en de mogelijkheden bij een
bank staan centraal. Na zes weken presenteren de jongeren hun bedrijf op een feestelijke ondernemersmarkt.
Een bedrijfsidee en de motivatie om in de
zomervakantie écht aan de slag te gaan zijn
de enige voorwaarden om aan dit project
deel te nemen. Ook voor jongeren die uiteindelijk niet verder gaan met hun eigen bedrijf
is dit project heel waardevol. Van de geleerde
vaardigheden hebben zij in de rest van hun
carrière profijt en plezier.
ZomerOndernemer wordt mogelijk gemaakt
door de Van Capellen Stichting, Rabobank
Rotterdam, gemeente Capelle aan den IJssel,
gemeente Vlaardingen, gemeente Rotterdam
en landelijke fondsen.

Wat kun je als lokale ondernemer doen?
We zijn voor de sponsoring van het project op zoek naar de bijdrage van lokale
ondernemers. Daarnaast maken we graag gebruik van de kennis en expertise
van ondernemers.
Wil je een financiële bijdrage leveren of de jongeren in de zomervakantie op het
vlak van ondernemerschap begeleiden, kijk dan voor meer informatie op:
www.zomerondernemer.nl
of stuur een mail naar Alida Vreden-Cyrus
(Regiocoördinator ZomerOndernemer Rotterdam en omgeving)
rotterdam@zomerondernemer.nl.

Daka Sport stapt uit Intersport
De winkels van DAKA Sport werken niet
langer volgens de formule van Intersport. Het van oorsprong Rotterdamse
bedrijf stapt uit de franchiseketen
om zelf uit te kunnen groeien tot een
landelijke speler.
Vier winkels, waaronder die in Alexandrium,
en een webwinkel van DAKA Sport werkten
al volgens een eigen concept.
Door de overige tien vestigingen los te
weken van Intersport hoopt directeur Jan-
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Peter Dankaart meer ‘’bewegingsvrijheid’’
te krijgen. Die ruimte heeft de onderneming
naar eigen zeggen nodig voor verdere groei.
De eigenaar van veertien sportwinkels
beëindigt ook de samenwerking met het
inkoopcollectief Euretco. Bij die retailorganisatie zijn naast Intersport ook ketens als
Runnersworld, Libris en Hubo aangesloten.

Bron: nu.nl

Ondernemersnieuws

Rotterdams onderzoek naar offshore
windparken en energienet
Het hoofdbestuur van MKB-Nederland
heeft 19 mei 2018 ingestemd met plannen voor een hernieuwde samenwerking met werkgeversorganisatie VNONCW. De nadruk ligt op een “sterker,
eigen mkb-geluid”. Daarmee wordt
geluisterd naar de wens van het MKBbestuur om meer nadruk te leggen op
het midden- en kleinbedrijf. Om dit te
bereiken, komt er onder meer het platform MKB-Ondernemerschap, waarin
mkb-leden van beide verenigingen
samenkomen.

Er komt meer aandacht voor de ondernemerspraktijk “tegenover de macrobenadering die regering en politiek vaak hanteren”,
stellen de verenigingen. De partijen gaan
gezamenlijk investeren in digitalisering en
programma’s die ondernemers moeten
helpen bij ondernemerschap en transities
in de sector.
De partijen benadrukken dat eenheid binnen de ondernemerslobby nodig is. Maar
hechten ook belang aan meer diversiteit.
Het bestuur van MKB-Nederland heeft dit
voorjaar geconcludeerd dat hiervoor meer
aandacht binnen het midden- en kleinbedrijf nodig is.

Nieuwe voorzitter
Michaël van Straalen stopte eerder dit
jaar als voorzitter van MKB-Nederland. Hij
stapte op, omdat hij vond dat er te weinig
ruimte was binnen de samenwerking met
de grootste ondernemersvereniging om
aan een sterker profiel van zijn organisatie
te werken. VNO-NCW zei het vertrek van
Van Straalen te betreuren en zijn boodschap “zeer serieus” te nemen.
Hij was bijna twaalf jaar actief voor MKBNederland. De werving van een nieuwe
voorzitter voor MKB-Nederland is in gang
gezet.
Bron: Persinfo VNO-NCW

Aandeel jonge startende zzp’ers stijgt
Het aandeel jongeren onder startende zzp’ers neemt toe. In 2008 was
32 procent van de zelfstandigen jonger
dan 35 jaar. In 2015 is dat percentage
gestegen naar 42 procent. Vooral het
aandeel 15- tot 25-jarigen steeg flink
van 10,8 procent naar 16,7 procent,
blijkt uit cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS).

een jaar voor de start nog het belangrijkste
inkomen.
Verder heeft 3 procent van de startende
zelfstandigen een emigratieachtergrond.
Bron: anp.nl

De leeftijdsgroep 35- tot 55-jarigen had
ook een aandeel van 42 procent. Iets meer
dan 17 procent van de startende zelfstandigen in 2015 was ouder dan 55 jaar. In
2015 startten 208.000 zelfstandigen, flink
minder dan in 2008 toen 240.000 eenpitters voor zichzelf begonnen.
Tijdens de economische crisis nam het
aantal starters af, met een dieptepunt
in 2012. Voor een derde van de starters
betekenen de nieuwe activiteiten het
hoofdinkomen. De meeste zzp’ers starten
vanuit een werknemerssituatie, hoewel dit
percentage is afgenomen van 62 procent
naar 56 procent. De groep zelfstandigen
die nog onderwijs volgt, is juist toegenomen van 7 procent naar 11 procent. Bijna
9 procent had voor de start als zzp’er geen
inkomen. Voor 8 procent was pensioen
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MKB-servicedesk over ketensamenwerking

Wat heb ik daar als
ondernemer aan?
Samenwerking in de keten als één. Elke
ondernemer wil zoveel mogelijk kosten
besparen, bedrijfsvoering optimaliseren
en de winst verhogen. Een samenwerking met een schakel hoger in de keten,
zoals een toeleverancier kan dan al veel
voordelen opleveren.
Binnen een keten is er vaak te merken dat
verschillende ondernemingen de eigen
bedrijfsvoering optimaliseren, maar hun
processen onderling niet op elkaar afstemmen. Hierdoor ligt er bijvoorbeeld al
een levering klaar voor een bedrijf in de
keten, maar omdat er te weinig informatie wordt weggegeven, ligt die twee dagen
te wachten op de logistiek dienstverlener
die de levering zou moeten ophalen. Dat
betekent hogere voorraadkosten voor de
producent. Het optimaliseren van de eigen
bedrijfsvoering zonder rekening te houden
met andere schakels in de keten zorgt er
vaak voor dat bedrijven elkaar onnodig op
kosten jagen. Een goede vorm van samenwerking tussen de verschillende ketenpartners zorgt voor lagere kosten over de gehele keten. Dit heeft voordelen voor elke
schakel in de keten en heeft vaak ook een
goede invloed op de prijs/kwaliteitsverhouding van de producten die bij de klant
terecht komen.
Wanneer ketensamenwerking?
Het is lang niet in elke situatie zinvol om
aan ketensamenwerking te doen. In situaties waarin de vraag vanuit de markt goed
te voorspellen is, kan je de eigen processen
optimaliseren en heeft ketensamenwerk-
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ing veel minder nut. Is de vraag vanuit de
markt onvoorspelbaar en is het belangrijk
dat je flexibel kan reageren op de veranderende vraag, dan heeft ketensamenwerking zijn meerwaarde.
Hoe begin ik ermee?
Om een goede vorm van ketensamenwerking op gang te brengen is het verstandig je
keten eerst goed te leren kennen. Probeer
er achter te komen welke partijen er in
jouw keten een rol spelen.
Bij de Kamer van Koophandel is vaak veel
informatie beschikbaar over verschillende
sectoren en ketens binnen het bedrijfsleven. Probeer contact te leggen met de
bedrijven die een rol spelen in je keten en
breng het onderwerp ketensamenwerking ter sprake. Probeer de verschillende
partijen bij elkaar te brengen om samenwerking te stimuleren.
Stel een ketenregisseur aan
Om daadwerkelijk te starten met ketensamenwerking is het verstandig een partij
binnen de keten aan te stellen als zijnde
de manager van de samenwerking. Vaak
wordt de organisatie met de meeste macht
binnen de keten deze taak toebedeeld. Het
managen van ketensamenwerking is een
moeilijke taak.
Zorg voor openheid van zaken
Om goed samen te kunnen werken is het
belangrijk dat er informatie wordt gedeeld.
Stem dit goed op elkaar af en zorg ervoor
dat de juiste informatie beschikbaar komt
bij de juiste schakels in de keten.

Het delen van informatie via een gedeeld
informatiesysteem kan hier een erg handig
hulpmiddel in zijn.
De valkuilen
Gebrek aan openheid tegenover elkaar
kan dan ook als een flinke adder onder
het gras liggen. Onderling zijn bedrijven
vaak huiverig in het vrijgeven van informatie over de bedrijfsvoering. Dit ligt goede
samenwerking in de weg. Ook de machtsverhoudingen zijn vaak een twistpunt. Een
veel gemaakte fout binnen de keten is dat
men daarbinnen onenigheid krijgt over wie
de samenwerking zal gaan leiden. In een
succesvolle samenwerking en ketenoptimalisatie is het van belang dat er een partij
is die het traject leidt. Vaak ontstaat hierover onenigheid. Houdt in gedachten dat
ketensamenwerking voordeel oplevert voor
iedere schakel in de keten, onenigheid over
wie het proces leidt is vaak onnodig. Als
een dergelijke situatie zich toch voordoet,
kan het verstandig zijn een onafhankelijk
persoon aan te stellen om het proces van
ketensamenwerking te managen.
Wat levert het op?
Afhankelijk van je plek binnen de keten kun
je op verschillende manieren voordelen
hebben aan de samenwerking.
Zoals minder voorraadkosten door afstemming met toeleveranciers, meer kans op innovatie door kennisuitwisseling, een groter
netwerk wordt groter en meer kans op een
hoger marktaandeel.
mkbservicedesk.nl

‘Vermogens’
inzicht
Ron van Zwienen

Proeftuin voor autonoom vervoer
Nederland kent met Schiphol en de
Rotterdamse haven twee zogenaamde
mainports. Belangrijke gebieden die
plaats bieden aan een groot aantal
ondernemingen en forse werkgelegenheid verschaffen. Naast zes greenportclusters kent Nederland ook een
‘brainport’. Met Eindhoven als hart is
deze een van de toptechnologieregio’s
van wereldformaat. En heeft met de anderen gemeen dat bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw met elkaar
samenwerken vanwege het grote economische en maatschappelijke belang.

In de regio Eindhoven zijn tal van bedrijven
en kennisinstellingen actief op het gebied
van mobiliteit. Zo doet de TU Eindhoven
onderzoek op het gebied van autonoom
rijden en is zij al enkele jaren deelnemer
aan de Solar Challenge. Binnen de muren
van de TU Eindhoven zag de Amber One het
levenslicht, een elektrische deelauto van
startup Amber Mobility. Samen met partijen als TomTom, KPN, TNO en Microsoft
worden de auto’s uitgerust met systemen
die ze zelfrijdend maken. Zodra wetgeving
en techniek het verantwoord maken, gaan
de auto’s zonder chauffeur de weg op.

In maart 2018 maakte het kabinet bekend
€ 130 miljoen te reserveren voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven. In combinatie met bijdragen vanuit de regio komt
de totale impuls uit op zo’n € 370 miljoen.
Deze impuls is onder andere bedoeld voor
het aantrekken, opleiden en behouden van
jong technisch talent en het realiseren van
innovaties met maatschappelijke impact.

Beleggen in autonoom vervoer
Met het belang van de brainport voor ogen
hebben het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu, Rijkswaterstaat, de provincie
Noord-Brabant en de gemeentes Eindhoven, Helmond en Tilburg een gebied uitgekozen tussen Tilburg en Helmond dat
dienst doet als proeftuin voor autonoom
vervoer. Het traject kent een lengte van
circa 70 kilomater, bevat een deel van snelweg A58 en wordt later mogelijk uitgebreid
richting Breda en Den Bosch.

Zelfrijdende deelauto’s
Eén van die innovaties bekijken wij als
beleggers met grote belangstelling: zelfrijdende deelauto’s. Naar verwachting verandert er de komende jaren veel op het
gebied van mobiliteit. Naast elektrificatie
van het wagenpark zullen we als automobilisten ook wennen aan (semi-)autonoom
rijden en mogelijk in de toekomst de auto
zelfs niet in bezit hebben, maar betalen
voor ‘mobility as a service’. Geen bezit,
maar beschikbaarheid.

Voor een deel van onze aandelenbeleggingen kijken wij, ook buiten Nederland,
naar beleggingsmogelijkheden op het gebied van autonoom vervoer. Onze posities
in Apple, Daimler, Schaeffler en TomTom
hebben daar alle in meer of mindere mate
raakvlakken mee. Zo werkt Apple met haar
project Titan aan zelfrijdende technologie
en komt zij via Apple Carplay onze traditionele auto al binnen.

Autofabrikant Daimler is sterk in innovatie, heeft enkele batterijfabrieken en al
enige tijd de autodeeldienst Car2Go. De
zeer gedetailleerde kaartproducten High
Definition Maps en RoadDNA van TomTom
helpen autonoom rijdende voertuigen bij
hun exacte locatiebepaling en het uitvoeren
van acties, zelfs op hoge snelheden.
Goede samenwerking essentieel
Het succes van deze bedrijven hangt naast
hun producten ook af van goede samenwerkingen met kennisinstellingen en overheden. Recent werden deze belangen nog
eens onderstreept in Nederlands-Amerikaanse samenwerkingsovereenkomst op
het gebied van innovatie in de auto-industrie, met partijen als General Motors, Ford,
VDL, NXP en TomTom.
Zo blijven we met een relatief kleine proeftuin toch een wereldspeler van formaat.
Efidenz Capital Management
Linatebaan 69B
3045 AH Rotterdam
beleggen@efidenz.nl
T 010 254 03 30
www.efidenz.nl
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In de stoel bij Maat Kappers
Internetondernemer Martijn Duin
In deze rubriek neemt een lokale ondernemer plaats in de stoel
van Maat Kappers (vestigingen R’dam-Ommoord en Alexander,
Gouda, Hazerswoude-Dorp, Lekkerkerk en Krimpen aan de
IJssel). Hij of zij wordt binnen een half uur tijdens een gesprek over
het ondernemerschap ‘geknipt en geschoren’. Deze aflevering
vertelt de jonge ondernemer Martijn Duin, van het Capelse bedrijf
Marketing Genius - 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.

Martijn kwam ter wereld in het Havenziekenhuis. De geboren Rotterdammer, die als kind
opgroeide in Krimpen aan den IJssel, neemt
plaats in de kappersstoel en zet (alleen
voor de fotograaf) even zijn hondje Koekiemonster op schoot. De kleine viervoeter
maakt ‘onderdeel’ uit van zijn onderneming
en loopt als een levende bedrijfsmascotte
dagelijks in het kantoor van Martijn aan de
Rivium-boulevard rond en is een vertrouwd
gezicht die zich over zijn klandizie ontfermt.
Henk Maat: “Als de lezers nu maar niet
denken dat ik hier ook een trimsalon heb
en hondjes was en knip.” En dat is niet omdat de Rotterdamse kappersondernemer
zo’n hekel aan honden heeft, want hij is
zelf de trotse eigenaar van twee trouwe
viervoeters. “Hondjes mogen dus zeker
mee komen. Het baasje moet rustig in de
kappersstoel kunnen zitten en zich niet
druk hoeven te maken over of ze bij hem
of haar thuis de tent afbreken.”
In het bloed
Het ondernemerschap zit Martijn in het
bloed. Zijn vader heeft in Zoetermeer
een bedrijf in kassasystemen. Het is niet
helemaal een ‘vader-op-zoon’ verhaal geworden, want Martijn opereert in een
hele andere tak van sport. Hij is internetondernemer. Met Marketing Genius
timmert hij sinds 1 januari 2016 aan de
weg. “Ik vond als scholier op het Emmauscollege websites maken al leuk en interessant. Ik deed dat al bijvoorbeeld voor
schoolfeesten. Daarna liep ik voor de hbostudie Commerciële Economie stage bij
een bedrijf waar ik online marketingtools
en websites integreerde. Zo ontstond het
idee om daar later zelf als ondernemer
verder mee aan de slag te gaan.”
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Helpen met scoren
Zijn bedrijf heeft inmiddels
al meer dan 100 websites
van ondernemers in beheer. Het hoofdproduct is
het website-lidmaatschap,
waarmee Marketing Genius
marketeers van ondernemers in het MKB wil laten
excelleren. “We helpen we
de ondernemer te scoren
op de juiste onderwerpen.”
Maandelijks komt Martijn
daarvoor met zijn klanten
samen voor de evaluatie
van de website. “We bespreken dan de algehele
voortgang, de resultaten in
Google, het gedrag van de
bezoekers, de marketing en
eventuele acties.
En kijken wat er allemaal goed en minder
goed gaat op de website. We pakken samen
alle benodigde aanpassingen op om zijn of
haar internettools steeds beter te maken.”
En dagelijks ontvangen zijn klanten een
lijst met bedrijven die de website hebben
bezocht. “Door hun gedrag zien wij en de
klant wie er geïnteresseerd is.”
Persoonlijke verzorging is belangrijk
Martijn bezoekt een keer in de zes weken
de kapper. “Persoonlijke verzorging is belangrijk. Voor mijzelf, maar zeker voor mijn
business, waarin het contact met de klant
en persoonlijke dienstverlening centraal
staat.” Henk Maat: “Jij verzorgt websites en
ik hoofden.” Maar ook in kappersland is
internet en automatisering belangrijk. “Al
zes jaar kunnen klanten via internet bij ons
afspreken.”

maatkappers.nl
www.marketingenius.nl
De Maatkappers afspraken-app is te
downloaden via Google en de Appstore.

Restaurant & theehuis

De Dames

Vergaderingen
& recepties

Overleg,
presentatie
of party in
het groen?

U zoekt een plek waar u niet wordt
gestoord? Onze landelijke vergaderlocaties op het Leefgoed met
moderne vergaderfaciliteiten en eigen
terrassen zijn daar perfect voor. Het
alternatief is varend op de IJssel.
Het Leefgoed is ideaal voor periodiek
overleg met collega’s, relaties, familie
of gelijkgestemden.

De revenuen gebruikt stichting Leefgoed de Olifant voor de instandhouding van deze voormalige steenplaats met Rijksmonument Steenoven de Olifant en voor alle culturele activiteiten.
LEEFGOED.NL/AGENDA
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