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De laatste GTE modellen met 15% bijtelling.
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Wie wil daar nou niet in zitten?

Lease nu een Passat GTE of Golf GTE uit voorraad en profiteer ook in 2017 nog van 15% bijtelling. Het zijn de laatste modellen, dus wees er snel bij! Om u optimaal
te laten profiteren van deze laatste kans hebben wij de Golf GTE en Passat GTE nu extra scherp geprijsd en extra rijk uitgerust. De Volkswagen GTE is dus niet
alleen zuinig voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee.
Wij nodigen u graag uit in de showroom!
Brandstofverbruik gemiddeld tussen 1,5 en 1,7L/100 km, Co2-uitstoot gemiddeld tussen 35 en 39 g/km.

Kijk op www.mdekoningautolease.nl voor meer informatie.

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

Wormerhoek 5-7
Capelle a/d IJssel
Tel. 010 - 459 94 75
www.mdekoningautolease.nl

* Deze actie is geldig tot en met 30 juni 2017 en zolang de voorraad strekt.**Bijtellingsvoordeel berekent o.b.v. 60 maanden 52% inkomstenbelasting en kentekenregistratie in 2016. Het maximale voordeel is opgebouwd uit een Connected Series pakketvoordeel.
Voor meeruitvoeringen gelden de prijzen uit de daarbij behorende prijslijsten.
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De wereld, Nederland en onze regio staan
aan de vooravond van een nieuw tijdperk.
Een omwenteling in economie, energie, technologie en business-modellen. Een transitie
in denken en doen. Volgens sommige is die
derde Industriële Revolutie al in volle gang.
Degenen die daarin hun plek niet kunnen
vinden, zullen definitief afhaken, zo luidt een
veelgehoorde opvatting. Succesvol ondernemen vroeger en nu, is daarbij geen enkele
garantie voor de toekomst.
Overleven in de nieuwe samenleving en
economie betekent ‘innoveren aanpassen,
samenwerken en een zoektocht aangaan
naar nieuwe waarden’, zo stelt Jan Rotmans
hoogleraar transitiebeleid van de Erasmus
Universiteit in deze uitgave van IJssel Business Magazine. ‘Alleen adaptieve organisaties overleven’, aldus de gedreven Rotterdamse wetenschapper. Grote veranderingen
zitten onder andere in energievoorzieningen, arbeidsmarkt en vergaande, slimme
Gert van der Beek, hoofdredacteur
toepassingen van ICT’, aldus de Rotterdamse
wethouder economie en werkgelegenheid
Maarten Struivenberg over zijn economische verkenningen voor Rotterdam en de regio.
In twee exclusieve interviews laten wethouders Marco Oosterwijk en Eric Faassen in deze editie hun
licht schijnen op wat dat zal kunnen betekenen voor de economie en het ondernemen in Krimpen
en Capelle aan den IJssel. En last but not least, buigen lokale ondernemers uit onze regio zich in deze
uitgave tijdens een gezamenlijke discussie over de veranderingen in hun bedrijf, markt, de wereld
om hun heen en hoe zij daarmee omgaan.
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Van de redactie en inhoud

Ondernemen in transitie

Oproep hoogleraren aan nieuw kabinet en ondernemers

Maak Nederland groener!
Negentig hoogleraren onder aanvoering van
EUR-wetenschapper Jan Rotmans schreven
24 april 2017 een open brief aan de deelnemers van de coalitie-onderhandelingen. Het
nieuwe kabinet moet volgens hen meer gaan
investeren in duurzaamheid en groene energie.
Daarvoor is de komende decennia zo’n tweehonderd miljard euro nodig.
Nederland bungelt nog steeds onderaan de lijstjes
wanneer het gaat om duurzame energie, waarschuwen de wetenschappers. “Van een lineaire,
fossiele, op koolstof gebaseerde economie naar een
circulaire, schone, op groene grondstoffen gebaseerde
economie. Voor Nederland, nog diep geworteld in de
fossiele economie, betekent dit volgens ons dé grote
uitdaging voor de komende decennia. Van alle Europese landen staan wij momenteel het verst van de
duurzame energie doelstelling af. Dit moet snel veranderen. Alleen een langdurige inspanning, gebaseerd
op een consistente combinatie van visie, strategie en
actie, kan helpen om Nederland koploper te maken
in de nieuwe economie.”
Ze doen een dringend beroep op het nieuwe kabinet
om fors te investeren in de nieuwe economie. Zo’n
200 miljard is de komende decennia nodig om een
nieuwe, slimme infrastructuur op te bouwen zowel
digitaal als fysiek met energie, water, mobiliteit. Het
gaat hierbij niet alleen om ‘hardware’, maar ook en
vooral om ‘software’: investeringen in mensen, met
name in kennis, arbeid, scholing en nieuwe manieren
van organiseren. Dat levert volgens hen veel maatschappelijke winst op: honderdduizenden banen en
innovatie, het realiseren van de klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen en sociale innovatie, met
meer wendbare en beter voorbereide mensen.
“Investeert Nederland niet op grote schaal, dan mist
het de boot ten opzichte van andere landen en dreigt
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er bovendien een tweedeling in de samenleving, in
die zin dat een grote groep mensen afhaakt, voor wie
onvoldoende zinvol werk is.“
Ze doen twaalf aanbevelingen om een omslag te
bewerkstelligen. Allereerst moet een minister van
Energie en Klimaat worden aangesteld, die zich bezig
moet houden met de zogenoemde ‘energietransitie’.
Zijn eerste taak zou zijn om een klimaatwet in te
voeren, waarin klimaatdoelstellingen expliciet zijn
vastgelegd.
Kilometerheffing
‘De vervuiler betaalt’, moet het uitgangspunt
zijn, vinden de onderzoekers. “Voer bijvoorbeeld
CO2-belasting in, zoals in Zweden. Het geld dat dit
oplevert kan dan weer gebruikt worden om mensen
met lage inkomens te compenseren. Een kilometerheffing moet de CO2-uitstoot nog verder terugdringen
en de vijf resterende kolencentrales moeten binnen
drie jaar hun deuren sluiten.”
Bij deze ‘vergroening’ is het onderwijs erg belangrijk. “Geef duurzaamheid een belangrijke plek in het
curriculum”, adviseren de wetenschappers. Zo kunnen
kinderen en jongeren goed worden voorbereid op een
duurzame wereld. Het beroepsonderwijs zou de innovatie kunnen aanjagen, door ‘regionale campussen’
te starten waarin jongeren samen met bedrijven en
kennisinstellingen klimaatadaptatie of de circulaire
economie onderzoeken. “Creatieve broedplaatsen
werken gezamenlijk aan innovatieve toepassingen
voor de nieuwe economie. Juist het beroepsonderwijs vormt het scharnier voor de nieuwe, regionale
maakindustrie die de komende jaren ontstaat.”
Experimenteerruimte voor bedrijven
Ook constateren ze dat er nog steeds tientallen
belemmerende wetten en regels zijn die haaks staan
op de nieuwe economie. “De afvalstoffenwet- en

regelgeving is een berucht voorbeeld, die hergebruik van afval verhindert, terwijl dat een essentieel
onderdeel is van de circulaire economie. Versoepel
belemmerende wetten en regels, of stel ze tijdelijk
buiten werking, om zodoende experimenteerruimte
te creëren voor de nieuwe economie. Onderwijl
kunnen we werken aan betere en slimmere wet- en
regelgeving.”
De transitie naar een duurzame economie vraagt
volgens de invloedrijke wetenschappers om grootschalige (co-)financiering, waarbij overheid en private
investeerders gezamenlijk kapitaal beschikbaar stellen
voor duurzame innovaties. “Het idee is een investeringsfonds op te zetten naar het model van Dutch
Good Growth Fund. Daarnaast zijn leningen tegen
gunstige voorwaarden en kapitaalgaranties vereist.”
Moed en leiderschap
De hoogleraren geven toe dat de veranderingen
veel vergen van burgers, bedrijven en overheid. “Dat
vraagt om moed en leiderschap. Want de transitie
naar een nieuwe, schone en inclusieve economie kent
niet alleen winnaars, maar ook verliezers. Iedereen
gaat het voelen in zijn portemonnee, de overheid,
bedrijven en burgers. Maar het levert ook veel op:
werkgelegenheid, innovatie en een nieuw economisch perspectief. Het makkelijkste deel van de
grote transitie hebben we inmiddels achter de rug,
het moeilijkste deel komt nog. De transformatie naar
een aardgasloze woningvoorraad, naar een industrie
gebaseerd op groene grondstoffen, naar een duurzaam en klimaatslim landbouwsysteem, naar een
elektrisch gedreven mobiliteitssysteem en naar een
nieuwe, decentrale, digitale energie-infrastructuur.
Kortom, de transitie naar een fossielvrije economie,
is een ongekende uitdaging, vergelijkbaar met de
industriële revolutie en sociale modernisering in de
tweede helft van de 19de eeuw.”

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde EUR

Rijnmond kantelt: Een heroïsche opgave
De wereld om ons heen, Nederland en de
samenleving veranderen in rap tempo. Zoals
in het onderwijs, technologie, productie,
werken, logistiek, mobiliteit, duurzaamheid,
economie en ondernemen. In de toekomst
visie van Jan Rotmans, maatschappelijk
ondernemer en transitiehoogleraar aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat onze
havenregio de komende decennia niet een
beetje veranderen, maar ‘totaal’. “Een heroïsche opgave”, volgens hem.

Het denken en doen moet volgens hem drastisch
kantelen. Hij ervaart nog steeds dat velen zich nog
niet kunnen voorstellen dat de fossiele industrie
zal verdwijnen: “Als ik mijn visie etaleer, kijken
veel mensen mij aan van: dat zal toch niet waar
zijn?” Maar zo is het in de negentiende eeuw ook
begonnen. Toen had je G.J. De Jongh en Pincoffs die
een toekomst zagen in de scheepvaart. Rotterdammers verklaarden ze voor gek. Je gaat toch geen
havens bouwen in het centrum van de stad? Dat
wordt de financiële ondergang van Rotterdam.”

Het einde van een haven die op fossiele grondstoffen draait is volgens Rotmans nabij. Hij weet
zeker dat ‘het grootste koolstofknooppunt van
Europa, misschien van de hele wereld’ verdwijnt.
“Van de vijf raffinaderijen zullen er binnen tien
jaar minstens vier verdwijnen. De kolencentrales
hebben sowieso hun langste tijd gehad. De petrochemie zal vervangen worden door biochemie.”
Rotmans gebruikt daarbij soms woorden als
‘mausoleum’, ‘stervensbegeleiding’ en ‘begrafenis
voorbereiden’.

Moed, leiderschap en lef
Maar de schepen kwamen, en bleven komen totdat
Rotterdam de grootste havenstad ter wereld werd.
Rotmans stelt dat er ‘moed, leiderschap en lef’
nodig is om de energietransitie de definitieve zet
te geven. “Je moet de pijn accepteren en een visie
schetsen waar je naar toe wilt.“Er gebeurt nu wel
steeds meer op het gebied van vergroening. Restwarmte wordt gebruikt, er worden biobrandstoffen
en -plastics geproduceerd, vloeibaar gas (LNG)
wordt toegepast als scheepsbrandstof zoals bij de
werven in de IJsselregio en er komt een fabriek
die afval omzet in chemische producten. Rotterdam
heeft zichzelf zelfs tot doel gesteld om koploper te
worden in de energietransitie. “Maar het gaat te
langzaam, de echte doorbraak moet nog komen”,
vindt Rotmans. En die gaat iedereen pijn doen. De
oude bedrijven, de werknemers in de haven, maar
ook de belastingbetaler die voor een deel van de
kosten zal moeten opdraaien. Een loodzware politieke boodschap. “Daarom moet je het uitsmeren
over een aantal decennia. Maar de kosten gaan
altijd voor de baat uit. Eerst investeren en dan pas
verdienen. Het levert ook heel veel op.”

200 miljard euro nodig
Regelmatig dringt hij met een groeiende groep
hoogleraren bij overheid en bedrijfsleven aan op
drastische stappen. Afgelopen 24 april 2017 eiste
hij met 90 hooggeleerde collega’s in een open
brief aan het toekomstige kabinet 200 miljard euro,
uitgesmeerd over dertig jaar, voor een ‘nieuwe
groene economie’. “Ik ben een Rotterdammer, ik
ben trots op de haven. In 150 jaar hebben we hem
groot gemaakt, maar de pijlers waren altijd massa
en volume. Alles moest meer en groter. Maar alles
wat Rotterdam en de regio doet, kan tegenwoordig
elders in de wereld goedkoper.”
In de nieuwe economie gaat het om toegevoegde
waarde.” Die hebben de containers op de Maasvlakte en de olietanks in de Europoort volgens hem
steeds minder. Algen ‘het nieuwe goud, de olie van
de toekomst’ en andere grondstoffen waar biochemische producten van worden gemaakt, hebben
dat wel. Ook 3D-printers die onderdelen maken die
eerder per stookolie slurpend vrachtschip uit China
moest worden aangevoerd, hebben toegevoegde
waarde.
Felle reacties
Rotmans is niet onomstreden. Zijn opinies en publicaties roepen vaak felle reacties op in de traditionele energiewereld. Toch heeft Allard Castelein,
baas van het Havenbedrijf Rotterdam, hem binnengehaald als adviseur. Ook schreef hij met Jeremy
Rifkin mee aan de Roadmap To The Next Economy
voor onze metropoolregio (MRDH).

Een gedreven wetenschapper
Jan Rotmans (1961) werd in 1997 Nederlands jongste hoogleraar en is sindsdien een maatschappelijk gedreven wetenschapper met ruim 200 publicaties op het gebied van klimaatverandering,
global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties op zijn naam. In
september 2004 richtte hij het onderzoeksinstituut DRIFT op: Dutch Research Institute For Transitions.
Daarmee werd hij professor in transities en transitiemanagement aan de EUR. Rotmans is een man
met een missie. Naast zijn wetenschappelijk werk (lokaal, nationaal en internationaal) wil hij ook
een bijdrage leveren aan de maatschappij en een weg banen naar een duurzame samenleving.
Daarvoor is volgens hem een ingrijpende omslag, een transitie, noodzakelijk. Met zijn kennis wil de
hoogleraar graag de spelregels opstellen van hoe dat moet, zodat daarna creatieve doeners uit alle
hoeken van de maatschappij ermee aan de slag kunnen. Of het nou om een duurzaam project, regio,
of sector gaat. Om Nederland duurzamer te maken heeft Rotmans in 2007 de stichting Urgenda
opgericht, samen met een groep andere koplopers. Als bestuurslid probeert de Rotterdammer zoveel
mogelijk mensen mee te krijgen in die beweging en de transitie naar een duurzame samenleving
hoger op de agenda zetten. In 2014 publiceerde hij de invloedrijke bestseller ‘Nederland kantelt’.
Bronnen: nrc.nl en www.janrotmans.nl
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Eric Faassen, wethouder Capelle aan den IJssel

Capelle is geen eiland,
samenwerken is een must
Hij gelooft als wethouder en persoon heilig in de derde industriële revolutie waarin
duurzame energie en digitalisering hand
in hand gaan. “Maar we moeten wel zorgen dat we erbij blijven en investeren en
innoveren”, aldus Eric Faassen wethouder
Economie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van Capelle aan den IJssel. Want ondanks alle
aanwezige succesfactoren loopt Nederland bij
sommige andere landen achterop. “De transitie geeft veel economische mogelijkheden.
Ga die duurzaamheid doorzetten. Ook de captains of industry roepen daar nu toe op.“
“Als dadelijk de olie op is, geloof ik in de ontwikkeling van internettechnologie en groene energie
zoals Jeremy Rifkin dat noemt. Dat huishoudens en
bedrijven hun eigen energie opwekken. Via wind,
water, zon of anders. Zo ontstaat een energieinfrastructuur, waarmee je energie met elkaar gaat
delen. Ik denk dat dit een mooie boost aan de
economie kan geven. Want bedrijven moeten dat
gaan ontwikkelen, plaatsen, neerleggen, innoveren
en onderhouden. Op mijn nieuwe huis bijvoorbeeld komen zonnepanelen, die moeten worden
aangelegd. Zorg dat je jezelf kunt bedruipen met
energie. Zo hebben we hier sinds kort een grote
windturbine, die wel 2600 huishoudens verzorgt
van energie. Het is belangrijk dat we blijven investeren en innoveren. Daar maken we in Capelle en
in onze regio geld voor vrij.”
Highlight investeringsprogramma
Hij doelt onder andere op het regionaal investeringsprogramma van de metropoolregio Rotterdam
Den Haag (MRDH) dat eind 2016 is vastgesteld.
“Om daarmee economisch die boost te krijgen die
we hier verdienen. Want we lopen nu nog achter
op sommige andere regio’s, zelfs met de grootste
haven van Europa in Rotterdam. In deze investeringsagenda staat een Capels project als highlight genoemd: de Peoplemover, het zelfrijdend
vervoer van metrostation Kralingse Zoom naar het
Rivium. Dat autonome voertuig rijdt hier al jaren
rond, maar daar is tot in het buitenland aan toe
nu veel aandacht voor gekomen. Was de onbemande parkshuttle in 1999 nog het eerste zelfrijdende systeem in Nederland, vanaf 2018 kan
de shuttle ook autonoom over de openbare weg
gaan rijden tussen het andere verkeer. Ook werken
we aan het creëren van een vervoershub op het

Rivium, hierbij wordt een halte voor de waterbus
gerealiseerd, is er ruimte voor elektrische fietsen en
worden er parkeerplaatsen aangelegd. Zo kan men
straks gebruik maken van meerdere vervoersopties
van en naar het Rivium en de Erasmus Universiteit.”
Beste van twee werelden
Faassen is blij met een gedeelde visie en investering voor de metropoolregio. “De meeste ondernemers zeggen: ‘Eric, zet geen hek om Capelle heen,
want we doen ook zaken in de regio. Ik zeg dan
altijd: ‘Capelle is geen eiland. Samenwerken is een
must!’. Heel veel projecten zijn gemeentegrens
overstijgend. Als je over de Van Brienenoordbrug
rijdt, zie je links en rechts het verschil niet. Het is
een aaneengesloten stedelijk gebied. We hebben
het beste van twee werelden. We liggen tegen
de grote stad aan, maar de lijnen, zowel met het
bestuur als ambtelijk, zijn hier kort. Capelle is de
op een na MKB-vriendelijkste gemeente van ZuidHolland en staat hiermee al jaren in de top drie.
Onze accountmanagers voor de Capelse bedrijven
denken vanuit de ondernemer en kijken met die
blik naar onze gemeentelijke organisatie. Hoe kan
die nog sneller, nog scherper en nog praktischer
onze ondernemers ontzorgen? Zodat zij kunnen
doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Ook ik
probeer zoveel mogelijk contact met ondernemers
te hebben en ik bezoek veel netwerkbijeenkomsten. Ik ben heel trots dat we na Capelle XL een
tweede bedrijfsinvesteringszone hebben in Capelle
West. En dat winkelcentrum De Terp is verkozen tot
beste winkelcentrum van de regio.”
Samen kom je verder
‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’
luidt het motto van Eric Faassen. Ook voor de transitie naar de nieuwe economie. “Maar de overheid kan het niet alleen. Dat moeten we samen
met ondernemers en het onderwijs doen. Je ziet
daarvoor steeds meer urgentie komen, maar
nog niet voldoende. Uiteindelijk moet vooral het
bedrijfsleven het doen. Ondernemers moeten de
kar trekken. We moeten als overheid niet op de
stoel van ondernemers gaan zitten. Maar wel hen
ondersteunen, stimuleren, enthousiasmeren en
met minder regelgeving lastig vallen.”
Businesscase gestapeld landbouw
“Als gemeente zijn we bezig om een businesscase
te ontwikkelen voor gestapelde landbouw op het

Rivium. Dat doen we samen met TU Delft, Philips
en Platform 31. Het zou mooi zijn als je zo’n etage
van een leeg kantoorgebouw kan gebruiken voor
bijvoorbeeld de aanbouw van vanilleplanten. Dan
heb je geen boer in blauwe overal, maar een landbouwer in wit overhemd met een iPad. Die businesscase stellen we ter beschikking aan geïnteresseerde ondernemers.”
Er komen ook minder belemmeringen om het
Rivium aantrekkelijk te maken voor woonfuncties. “Bijvoorbeeld aan de randen van het gebied.
Ik sta open voor alles. Je moet zorgen voor een
ecosysteem met goed openbaar vervoer, wonen,
winkels, horeca en werken. Er is heel veel beweging op dit moment. Het moet een combinatie
worden. Wat ik niet wil, is dat er ondernemers
weggaan omdat er gewoond wordt. Het is een
samenspel”, legt Faassen uit.
Komst Ambachtshuis
De aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs is nu
nog een zorgpunt. “We doen mooie projecten met
de Erasmus Universiteit en de directeur Innovatie
HRO zit hier regelmatig aan tafel om dingen van de
grond te trekken. Wat ik nog mis op lokaal niveau is
voldoende aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt”, aldus Faassen die voor zijn wethouderschap
bij het Albeda College werkte.
“Vaak werd er opgeleid voor banen waar geen
werk in te vinden was. Daarom ben ik nu bezig
met de komst van het Ambachtshuis naar Capelle.
Daarin wordt gewerkt en geleerd met een leerling- gezel-meester-constructie. Ik ben nu naar een
locatie in de markt aan het kijken. Er is een hele
grote mismatch tussen vraag en aanbod. Er wordt
vooral veel hoger personeel gevraagd, terwijl er
hier in de regio mensen zijn zonder startkwalificatie.
Daar moet je voor zorgen en dat is volgens mij dé
uitdaging van de komende jaren.“
Hij zou het leuk vinden om over 50 jaar, ‘moet ik
wel ouder dan honderd worden’, terug te kunnen
kijken hoe de wereld en Capelle is veranderd. “Het
is wel grappig om te zien dat voor het autonoom
rijden zoveel aandacht is en wij hier al 15 jaar
zelfstandig een voertuig hebben rondrijden. Het
gebruik wordt in de nieuwe economie belangrijker
dan bezit. Zo groeien mijn dochters van drie jaar
op in een samenleving waar het niet draait om het
bezit, maar om het gebruik. Zoals auto’s, huizen
en energie.”
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Marco Oosterwijk, wethouder Krimpen aan den IJssel

Elkaar de ogen openen
“Niets blijft hetzelfde”, aldus Marco
Oosterwijk, wethouder Ondernemersklimaat.
“Als het gaat om het economisch perspectief
kan niemand het ontgaan dat we stap voor
stap en soms sneller dan we denken naar een
nieuwe economie gaan.”
“De vertaalslag daarvan is ongelofelijk breed”,
zegt Oosterwijk. “Dan heb je het over digitalisering, energietransitie en de omslag die de meer
traditionele maakindustrie, zoals we die hier
hebben, moet maken om te transformeren naar
de nieuwe economie. We zien dat het traditioneel
schepen bouwen overal kan en vaak ook goedkoper. Daar win je het niet mee. Ik vind het belangrijk om ondernemers uit de maakindustrie te inspireren. Zo brachten we onlangs een bezoek aan
de RDM-campus en maakten we kennis met een
3D-metaalprinter. Daar waar we nu nog voor een
bedrag X een grote metalen schroef aan het maken
zijn, staat daar on-demand een apparaat dat een
betere en effectievere schroef produceert.”
Wereld is de achtertuin
“We zullen ook zien dat we niet alle industrie
kunnen vasthouden die er nu is. Dat is van alle
tijden. Maar de kunst wordt om met de ruimte die
je hier hebt en krijgt mooie dingen te maken en te
bedenken. Daar dragen we graag aan bij. Hier zit
bijvoorbeeld een scheepsbouwer die voor Boeing
mallen maakt. Zo zie je in de industrie steeds meer
dwarsverbanden ontstaan. Straks gaat het hier om
technologie, ontwerp en ontwikkeling leveren
om die elders op de wereld uit de printer te laten
rollen. Dat kan 24 uur per dag. Mijn overtuiging
is dat iedere nieuwe bedreiging een nieuwe kans
oplevert. Ben je als bedrijf klaar voor de toekomst?
Anders sla je de plank mis. Laat bedrijven goed
doordenken waar ze overmorgen goed in willen en
kunnen zijn. De wereld is de achtertuin. Globalisering levert veel op als je jezelf kunt onderscheiden.”
Wind in de Stormpolder
Marco Oosterwijk vindt dat de overheid ook met het
bedrijfsleven op de goede weg is in het verduurzamen van industrieterreinen. “Duidelijk is dat we
in Krimpen ons energiehuishoudingsboekje op orde
moeten krijgen. Om dat te bereiken moeten we
onder andere veel zonne-energie organiseren op
daken van woningen en bedrijven. Dat is ambi-
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tieus. We willen ondernemers daarvan bewust en
enthousiast voor maken. De energietransitie kan op
je eigen dak beginnen.”
Ook de komst van windenergie is volgens hem
belangrijk. “In Capelle staat al een windturbine. In
de Stormpolder staan er straks wellicht ook twee.
Zonder windenergie redden we het niet maar ook
andere vormen van energie zijn nodig. Zo zijn er
mogelijkheden om warmte te halen uit de riolering
en diepe aardlagen.
De energietransitie is een grote opgave. Daar
moeten we als ondernemers, inwoners, maatschappelijk partners en overheid samen in optrekken.
Ondernemers die al stappen gezet hebben kunnen
andere ondernemers inspireren en dat proberen we
te faciliteren. Dingen gebeuren dan steeds meer
organisch.”
‘We laten nog zoveel liggen’
Oosterwijk werkte vijftien jaar in het bedrijfsleven,
waaronder jarenlang op een op- en overslagbedrijf. Hij zag goede en slechte voorbeelden. “Ik liep
toen vaak op vakbeurzen. Je ziet bij anderen altijd
elementen die je in je eigen onderneming kunt
gebruiken. We laten zoveel kennis en kunde liggen
die om de hoek te vinden is, waar je als ondernemer je voordeel mee kunt doen. Wees daarom
betrokken bij elkaar. Netwerken, bijeenkomsten en
inspiratiesessies zijn belangrijker dan ooit. Durf met
een collega-ondernemer die niets met je bedrijf te
maken heeft, bij elkaar te gaan zitten. Ik ben ervan
overtuigd dat als je elkaar de ogen kan openen en
je zo verder kan komen.”
Glasvezel
Maar ondernemen is ondernemen, vindt hij. “Ik ga
niet op de stoel van ondernemers zitten, maar moet
wel zorgen dat randvoorwaarden zoals bereikbaarheid, uitstraling en digitale infrastructuur op orde
zijn. Zo ligt er glasvezel in het Stormpoldergebied.
Essentieel voor de nieuwe economie.”
Marco Oosterwijk ziet een herschikking van taken
en rollen. Niet alleen bij het openbaar bestuur. Ook
bij het bedrijfsleven. “Bedrijven moeten meer en
meer de coproductie organiseren en als overheid
zorgen we dat dingen mogelijk zijn en maken we
vergunningsverleningstrajecten makkelijker. Daar
waar ondernemers in de knel komen, denken we
en helpen we mee. Dat is ook transformeren.”

Bedrijven in de klas
“We zien dat er een kloof zit tussen gevraagde
handjes en beschikbare arbeidskrachten. Vorig
jaar hebben we een programma opgezet om
bedrijven op alle basisscholen lessen te laten
geven. In de techniek en maakindustrie heb je
jongens en meiden nodig die innovatieve dingen
verzinnen, maar ook jongens en meiden die
het product kunnen maken. Kinderen en ouders
kunnen op zaterdag 1 juli naar onze open bedrijvendag in de Stormpolder komen. Daar kunnen
zij op een aantrekkelijke manier kennismaken
met de vele mogelijkheden die techniek te
bieden heeft.”
Hand in hand
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
heeft volgens de wethouder meerwaarde omdat
we gezamenlijk voor grote opgaven staan. “Denk
aan bereikbaarheid, wonen, werken en recreëren.
Bedrijven moeten weten dat het hier fantastisch
is geregeld. Daar maakt de MRDH verschil in. Op
regionaal niveau stemmen we afover werklocaties van bedrijven, de investeringskracht, ‘wat
gaat ergens gebeuren’ en weten in welke fase
het zit. Het is wel de kunst om het met elkaar
niet op een eenheidsworst te laten lijken. Het
gaat meer om samenhang. Van Drechtsteden tot
Vlaardingen. Zoals in Fieldlabs, slim onderhoud
op schepen en 3D-printing al gebeurt. Hand in
hand met elkaar daarin verdergaan. Met kennisinstellingen, bedrijven en overheid. Dat is een
nieuwe manier van denken en doen.”
Elke 6 tot 8 weken zit hij met het lokale bedrijfsleven en zzp’ers om de tafel. “Dan staan standaard de ontwikkelingen in onze metropoolregio en de nieuwe economie op de agenda. Die
aanpak bevalt mij en ondernemers heel goed.
We hebben een economische agenda in voorbereiding die we met elkaar samenstellen. Dat
levert altijd meer op.”
Trots
Hij prijst zich gelukkig met het politieke klimaat
in Krimpen. “Ik heb een gemeenteraad die erg
bewust is van wat er in de omgeving en de
wereld gebeurt. Die staat niet met haar rug naar
ontwikkelingen in de regio. Het gaat niet meer
om lokale partijpolitiek. Dat is ook een transitie.
Daar ben ik ook trots op.”
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Rotterdamse wethouder economie en
werkgelegenheid Maarten Struivenberg

Stad en regio in de lift
en transitie
stedelijke beleid. De RDM campus, de ontwikkelingen in Merwe-Vierhavensgebied, maar ook initiatieven vanuit het havenbedrijfsleven en de onderwijsinstellingen versterken het innovatieve klimaat
van de stad en de Rotterdamse regio. Er ontstaan
meer ondernemershubs in de stad waar jonge
ondernemers werken aan het verwezenlijken van
hun ideeën en economische groei.”

Rotterdam en haar omgeving zijn volop in
beweging en verandering. “De next economy
staat voor fundamentele veranderingen in economie en maatschappij. Die worden grotendeels
gedreven door technologische en maatschappelijke vernieuwingen en grensverleggend ondernemerschap. Grote veranderingen zitten onder
andere in energievoorzieningen, arbeidsmarkt
en vergaande, slimme toepassingen van ICT”,
aldus de Rotterdamse wethouder economie en
werkgelegenheid Maarten Struivenberg.
Die veranderingen bieden volgens hem volop
mogelijkheden: “De inzet op innovatie, nieuwe
bedrijvigheid en nieuwe ontwikkellocaties maakt
een belangrijk onderdeel uit van het regionale en

Struivenberg; “De effecten van alle innovatieve
nieuwe ideeën zijn steeds duidelijker zichtbaar.
Zonnepanelen, laadpalen, elektrische auto’s en
fietsen zijn inmiddels gemeengoed. In de nabije
toekomst zullen nieuwe technologieën als Artificial Intelligence, het gebruik van 3D-printing, smart
grids de stedelijke economie en het werken daarin
verder veranderen. Ook de gezondheidssector transformeert verder door gebruik van nieuwe techniek.
Zoals de Virtual Medschool waarbij gebruik gemaakt
wordt van serious gaming technologie. Zo wordt
onder andere het onderwijs in de gezondheidszorg
op een kosteneffectieve manier verbeterd.”

van de nieuwe economie. Die is geen eenduidig,
perfect omschreven concept en laat zich nog niet
in al zijn facetten scherp duiden. De strekking en
betekenis ervan tekenen zich echter steeds duidelijker af en zullen op korte en langere termijn inspanningen vergen om onze economie en samenleving
te helpen voorbereiden”, aldus de wethouder.
Exclusief interview wethouder
In onze decemberuitgave van het IJBM zal hij voor
de ondernemers en beleidsmakers in de oostelijke
Rotterdamse regio exclusief worden geïnterviewd.

Hightech in de regio
Door flexibele productieve voorzieningen zal het flexwerken een steeds andere invulling krijgen en groeit
het aantal zzp’ers in alle sectoren. Daarnaast ontwikkelt regio Zuidoost-Zuid-Holland zich na de regio
Eindhoven als belangrijkste concentratie van hightech bedrijven in het land. “Het wordt duidelijk dat
de Next Economy in ons gebied goed uit de voeten
kan. Die biedt plek aan zowel de maakindustrie als
kennisintensieve dienstverlening. We kunnen niet
stil blijven staan. De EVR geeft als eerste stap naar
die toekomst inzicht in de contouren en betekenis

We verdienen meer dan Amsterdamse zzp’ers
Het gaat goed met de Rotterdamse economie in stad en regio. De economische groei
van afgelopen jaar zet vooral dankzij ICT
dit jaar door, de werkgelegenheid neemt
toe en steeds meer toeristen komen naar
de stad. En zzp’ers verdienen er meer dan
Amsterdamse eenpitters. Dat blijkt uit de
jongste Economische Verkenning Rotterdam
(EVR) van 2017.
De groei in de economie laat ook de werkgelegenheid in Rijnmond weer toenemen. Met name de
sector ICT gaat goed met een groei van 4%, maar
ook bouw, handel en horeca floreren. Start-ups zijn
grote groeiers. Het Rotterdamse bedrijf Coolblue
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met onder andere een vestiging in Capelle aan den
IJssel is landelijk een van de grootste Nederlandse
scale-ups, ofwel snelgroeiende bedrijven. Meer
dan de helft van die snelle groeiers is in Rotterdam
gevestigd (155). Maar ook Capelle a/d IJssel (70)
heeft er veel. Krimp wordt verwacht voor de industrie, landbouw, financiën, onderwijs en zorg, het
gaat om percentages van 0,5% tot 0,8%.
Meeste ondernemers zzp’er
De grootste groep bedrijven? Dat zijn inmiddels de
zelfstandigen zonder personeel. Meer dan de helft
van de Rotterdamse ondernemers (55%) is zzp‘er,
goed voor ongeveer 7% van het totaal aantal banen
(tegenover circa 10% in Amsterdam en Den Haag).

De afgelopen vijf jaar steeg het aantal zzp‘ers in
Rotterdam met 36%. De branche met de grootste
toename aan zzp-ers is de industrie (10%). Maar
ook hun aandeel in de logistiek en de sector
gezondheid groeit snel. Andere terreinen met veel
zelfstandigen zijn verder de zakelijke dienstverlening, zoals accountant & administratie- consulenten,
advisering, arbeidsbemiddeling, particuliere beveiliging en verhuur. Ook in de bouw is het aandeel
zzp’ers hoog. En Rotterdamse zzp’ers verdienen
meer dan die in Amsterdam en Den Haag.
Meer informatie over feiten, trends en cijfers
van de economie in de Rotterdamse regio:
www.rotterdam.nl/evr

Beleggings accent

Beleggen,
toen en nu
Wie in de tachtiger jaren belegde had het
een stuk gemakkelijker dan nu. Als je toen
je beleggingen wilde spreiden, kocht je aandelen ABN, Ahold, Akzo, Amro, Gist-Brocades,
Heineken, Hoogovens, KLM, Koninklijke Olie,
Nationale Nederlanden, Nedlloyd, Philips en
Unilever. Niet toevallig, de dertien aandelen
waarmee de EOE-index, de voorloper van de
AEX-index, startte in 1983.
Het idee was destijds dat als het wat minder zou
gaan met de financiële aandelen, het dan wel wat
beter zou gaan met de chemie en olie-aandelen. En
anders wel met drank- en consumentenproducten.
Zo deed je toen aan spreiding. Dat dit allemaal
aandelen waren die genoteerd waren op de Nederlandse beurs maakte daarbij niet uit, het waren
tenslotte echte internationals. Tegenwoordig werkt
dat niet meer zo. Als de beurs stijgt of daalt, dan
zie je dat vaak over de hele linie. Misschien niet
allemaal in hetzelfde tempo, maar de richting is
dan hetzelfde.
Beleggen ingewikkelder geworden
Sinds 2008 weten we dat beleggingscategorieën
veel nauwer samenhangen dan daarvoor werd
verondersteld. In dat jaar gingen de aandelenkoersen met soms wel 50 procent of meer onderuit,
maar ook vastgoedbeleggingen, grondstoffen en de
meeste obligaties werden fors minder waard. Die
mate van samenhang was nog niet eerder voorgekomen. Alleen goud, Noord-Europese staatsobligaties en een aantal hedgefunds waren toen crisisbestendig. Beleggen bleek dus ingewikkelder te zijn
geworden dan in de vorige eeuw.
Het aantal beleggingsmogelijkheden is enorm

toegenomen. Je kunt nog steeds rechtstreeks
beleggen in beursgenoteerde aandelen, maar
ook in vele soorten beleggingsfondsen en andere
beleggingsproducten. Actieve fondsen, passieve
fondsen (indextrackers), themafondsen en hedgefunds. Deze laatste categorie heeft vaak een specifiek beleid en kan onder andere ook verdienen aan
dalende koersen, stressreacties of vijandige overnames. Samen met zogenoemde flitshandelaren,
die aan- en verkopen binnen een seconde, zijn dit
professionele beleggers die koersuitslagen kunnen
versterken. Dit soort beleggers gebruikt vaak derivaten, afgeleide producten zoals opties, waardoor
de markt kan worden beïnvloed. De klassieke
belegger heeft hier geen weet van, maar kan wel
met de gevolgen te maken krijgen.
Hoe omgaan met veranderingen?
Wat ook kan verwarren is dat beleggers tegenwoordig bestookt worden met grote hoeveelheden
berichten over de beurs. Dat is een groot verschil
met vroeger, toen je de beursontwikkelingen de
volgende dag las in de ochtendkrant. Dan was je
toch al te laat om te reageren, dus deed je dat maar
niet. Achteraf vaak een verstandig besluit. Nu kan je
de beurs real time volgen via je smartphone of je
computer, probeer daar als lange termijn belegger
maar eens rustig onder te blijven. Bedrijven die je
van al deze informatie voorzien zijn -niet toevallignu de grootste bedrijven op de beurs: Apple, Facebook, Google en Microsoft. Oude beursgiganten
zoals oliemaatschappijen en bedrijven als General
Motors, Unilever en Coca-Cola hebben het nakijken
bij deze snelgroeiende nieuwelingen. Hoe moet je
als moderne belegger omgaan met deze veranderingen?

Hans Tielkemeijer
Darion Wealth Management
www.darionwm.com

Ongelijke strijd
Het lukt de meeste beleggers maar zelden om de
beursbewegingen voor te blijven. Actief aan- en
verkopen leidt bijna nooit tot het beste resultaat,
en dat is niet goed voor je financiële gezondheid
en waarschijnlijk ook niet voor je hart. Bovendien zijn flitshandelaren en hedgefunds je toch
te snel af, zo’n ongelijke strijd kun je beter niet
aangaan. Beleggen in slechts een paar Nederlandse
aandelen, zoals in de tachtiger jaren, is echter ook
niet aan te raden. Als je belegt in bedrijven die zich
kunnen aanpassen aan een veranderende wereld,
dan verandert jouw beleggingsportefeuille mee.
Kijk nog eens goed naar de samenstelling van je
beleggingen. Ziet die er fris uit? Met bedrijven die
er nu toe doen? Zoniet, dan wordt het tijd voor een
flinke voorjaarsbeurt. Succes daarmee!

Ondernemersnieuws

Meer zorgen over cyberrisico’s
Nederlandse bedrijven zijn zich
meer zorgen gaan maken over
cyberrisico’s, zoals hackersaanvallen. Zij blijven daarom investeren in maatregelen om die
risico’s af te wenden, waardoor
vele cyberaanslagen in ons land
succesvol zijn afgeslagen.
Volgens verzekeringsmakelaar en
risico-adviseur Aon zijn Nederlandse
ondernemers kritischer geworden
over het gevaar van cyberrisico’s en
dus blijven ze kijken naar verbetering.
Driekwart goed voorbereid
Bovendien verandert het risico van
cyberaanvallen constant waardoor
bedrijven gedwongen worden hun
verdediging op peil te houden. Driekwart van de bedrijven zegt goed

voorbereid te zijn op cyberrisico’s,
waarmee Nederland overigens iets
achterblijft op internationaal niveau.
Risicomanagement
Helemaal hackerproof zal echter
nooit lukken, omdat de ontwikkeling
bij hackers te snel gaat. Alex van den
Doel van Aon wijst erop dat een hack
naast financiële gevolgen ook impact
heeft op de reputatie van een bedrijf.
‘’Risicomanagement moet daarom op
de agenda staan van alle afdelingen
binnen een bedrijf.’’ Begin mei 2017
vond nog een wereldwijde cyberaanval plaats die bedrijven en organisaties in veel landen heeft geraakt.
In Nederland werden onder andere
parkeergarages van Q-Park getroffen
door een storing.
Bron: ANP

Kleine ondernemers merken niets
van aantrekkende economie
Veel ondernemers merken
niets van de aantrekkende
economie. Vooral zzp’ers en
kleinere ondernemers zeggen
geen vooruitgang te zien. De
helft van de ondernemers en
61 procent van de zzp’ers ziet
geen groei, concludeert verzekeraar Allianz in een onderzoek onder ruim vijfhonderd
ondernemers.

Concurrentie
Bijna de helft van de ondernemers
maakt zich zorgen over de concurrentie. Ruim een kwart denkt dat die
het komende jaar toeneemt. Grotere
mkb-bedrijven hebben de meeste
vrees voor competitie, zeggen de
onderzoekers. Ook maken jongere
ondernemers (tot 34 jaar) zich vaker
zorgen over concurrentie dan oudere
ondernemers.

“Grotere mkb-bedrijven plukken
wel de vruchten van de aantrekkende economie, met een groeiend
aantal opdrachten”, aldus Allianz.
Van de onderzochte ondernemers
verwacht 52 procent volgend kwartaal net zoveel te investeren als in het
afgelopen kwartaal. Zo’n 14 procent
denkt meer te investeren. Ook ziet
35 procent de omzet in de komende
twee jaar groeien.

Drijvende kracht
Bijna drie kwart (74 procent) van de
ondernemers ziet zichzelf als de drijvende kracht achter de onderneming.
Langdurig ziek of arbeidsongeschikt
raken ,is volgens de meeste ondernemers (62 procent) dan ook het ergste
wat hen kan overkomen. Gevolgd
door een faillissement (20 procent).
Bron: NU.nl/zakelijk

Fieldlabs Zuid-Holland voor vernieuwende ondernemers
Voor bedrijven is het een hele
uitdaging om de kansen, die
de nieuwe economie biedt, te
benutten. Het vraagt om specifieke kennis van nieuwe technologieën, nieuwe klanten en
nieuwe markten. Het is, zeker
voor het MKB, niet te doen om al
deze kennis zelf in huis te halen.
Innovatienetwerken over specifieke sectoren of clusters bieden
hier een oplossing in de vorm
van Fieldlabs.
Een Fieldlab is een faciliteit of omgeving met (fysieke) ruimte voor het
ontwikkelen, testen, demonstreren
en valideren van nieuwe technologieën, producten en innovaties.
Denk aan robotisering, 3D-printing
en big dataprocessing. In een Fieldlab
werken het regionale bedrijfsleven en
kennisinstellingen intensief samen.
Doelen: versterken van de regionale
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economie, bijdragen aan het oplossen
van maatschappelijke vraagstukken
en verbeteren van de aansluiting van
onderwijs en arbeidsmarkt.
Mondiale vraagstukken en
marktkansen
De kracht van de Fieldlabs in de regio
Zuid-Holland is dat ze zich richten op
mondiale vraagstukken en internationale marktkansen en daarvoor
oplossingen vinden vanuit de sterke
sectoren die de regio kenmerken.
Denk daarbij aan de high tech sector,
glastuinbouw, het haven-industrieelcomplex of bijvoorbeeld de beschikbare kennis en expertise op het
terrein van deltatechnologie.
Springplank samenwerking
en innovatie
De 15 fieldlabs die in het kader van
de Regionale Investeringsstrategie
bijeen zijn gebracht, vormen een

regionaal netwerk als springplank
voor cross-sectorale samenwerking
en innovatie. Dit zijn: Freshteq.NL,
The Green Village, Smart, Safe &
Resilient Mainports , Additive Manufacturing, Robovalley, Dutch Windwheel, SMASH, Smart Integrator 4
Aero/Space, Dutch Optic Centre,
Duurzaamheidsfabriek: Smart Metro-

logy en TIMA, Big Data Innovatiehub,
Medical Delta Living Labs, Digital
Factory Composites, VP Delta en
Automatisch Vervoer op de Last Mile.
Meer informatie?
www.mdrh.nl of neem contact op
met Elske Janssens via e.janssens@
mrdh.nl.

Familiebedrijven goed voor
343 miljard omzet
Familiebedrijven waren in 2015
goed voor een totale omzet van
343 miljard euro. Dat komt neer
op 27 procent van de omzet van
alle niet-financiële bedrijven
met meer dan één werkzame
persoon. Dat blijkt uit nieuw
onderzoek van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS).
Begin 2016 waren er bijna 278.000
familiebedrijven in ons land. Dat is
ongeveer 71 procent van alle Nederlandse bedrijven waar meer dan één
persoon in werkzaam is.
Zeggenschap
Familiebedrijven zijn ondernemingen
waar één familie direct of indirect
een meerderheid van zeggenschap
heeft en formeel is betrokken bij
het bestuur. Vooral bij de kleinere

bedrijven spelen familiebedrijven
een belangrijke rol. Voor bedrijven
met minder dan vijftig werkzame
personen zijn familiebedrijven goed
voor 50 procent van de omzet. Bij
grotere met meer dan 250 personen
is dit maar 14 procent.
Sectoren
Familiebedrijven zijn vooral te vinden
in de horeca, bouwnijverheid en
autohandel- en reparatie. Daarin
realiseerden zij meer dan de helft van
de totale omzet. In de groothandel,
industrie en informatie en communicatie is het aandeel juist weer relatief
klein. In Noord-Holland, Groningen en
Zuid-Holland is het aandeel familiebedrijven het laagst. In Groningen
is vooral de delfstoffenwinning daar
debet aan.
Bron: NU.nl

Amsterdam economisch
kampioen
Feyenoord veroverde de landstitel. Het Centraal Bureau voor
de Statistiek deed onderzoek
naar de economisch kampioen
van Nederland. Het resultaat zal
menig Rotterdammer een doorn
in het oog zijn.
Amsterdam doet het economisch
beter. De economische groei in de
hoofdstad is groter, er wordt meer
geïnvesteerd en de werkeloosheid is
er lager. Het CBS vergeleek de economieën van de regio’s Amsterdam
en Rotterdam. Er is onder andere
gekeken naar het bruto regionaal
product per inwoner, de verschillende bedrijfstakken, de huizenprijzen
en de werkloosheid. Zo blijkt uit het
CBS-rapport dat het werkeloosheidspercentage in Rotterdam 8.1 procent
bedroeg in 2016 tegenover 6,2
procent in Amsterdam. In heel Nederland gaat het om 6 procent.
Haven
Het CBS heeft ook het aandeel van
de verschillende bedrijfstakken uit
de twee regio’s met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat de financiële
instellingen de grootste bedrijfstak

vormen in Amsterdam. In Rotterdam
zijn dit de groot- en detailhandel
en de reparatie van auto’s. In
Amsterdam komt de detailhandel
op de tweede plek.
Dat de handel, vervoer en opslag in
Rotterdam een grotere rol spelen dan
in Amsterdam, is te verklaren door de
invloed van de Rotterdamse haven.
De Rotterdammers hebben één
aspect wel mee: wonen is in
Rotterdam een stuk goedkoper.
De gemiddelde woningprijs is in
Amsterdam bijna 79 procent hoger
dan in de Maasstad.
Deelder
De onderzoekers wijzen op een
uitspraak van Jules Deelder: In
Rotterdam wordt het geld verdiend, in
Den Haag verdeeld en in Amsterdam
smijten ze het over de balk. Die
bewering ‘heeft enige nuancering
nodig’, zegt het CBS, wijzend op de
cijfers. In Amsterdam en omgeving
wordt beduidend meer geld verdiend
dan in Rotterdam. En voorlopig ziet
het er volgens economen ook niet
naar uit dat het verschil kleiner wordt.
Bron: Financieel Dagblad

Business 010 ook op RTL7
Business 010 is een nieuwe
weekend talkshow gericht op
ondernemend Nederland. Het
programma wordt uitgezonden vanuit evenementenlocatie Boompjes in Rotterdam met
prachtig uitzicht op de Nieuwe
Maas.
Business 010 is vanaf 1 april 2017
met acht afleveringen elke week op
zaterdag te zien op RTL Z, dé zender
voor ondernemend Nederland en
vanaf zondag 9 juli wekelijks op

RTL 7. De reeks afleveringen, die in
deze periode te zien waren op RTL Z,
wordt elke zondag om 11:30 uur
uitgezonden.
Business met vleugje humor
De studiogesprekken worden afgewisseld met een kijkje in de keuken
bij de (kleinere) ondernemers door
theatermaker John Buijsman en met
verslaggeving over het werkveld van
bedrijven.
www.business010.tv

Ondernemersvertrouwen hoogst
sinds crisis
De ondernemers in het nietfinanciële bedrijfsleven zijn aan
het begin van het tweede kwartaal positiever dan ooit. Het
ondernemersvertrouwen, de
stemmingsindicator van ondernemend Nederland, verbeterde
voor het derde kwartaal op rij
en kwam uit op 15,5. Dat is het
hoogste peil sinds het begin van
de metingen eind 2008. Aldus
het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS), de Kamer van
Koophandel, EIB, MKB-Nederland
en VNO-NCW.
Positiever
Ondernemers in de sector informatie
en communicatie, zoals uitgeverijen,

media en ICT-bedrijven, zijn met een
ondernemersvertrouwen van 23,4
een stuk positiever gestemd dan een
kwartaal eerder. Het vertrouwen in
deze sector maakte een sprong van
bijna 12 punten en liet daarmee de
grootste verbetering zien vergeleken
met andere sectoren, aldus de onderzoekers.
Bouwsector
Op de delfstoffenwinning na is er in
alle sectoren sprake van een positieve stemming. Net als in de afgelopen twee kwartalen is het ondernemersvertrouwen in de bouwsector
het hoogst van alle sectoren.
Bron: ANP
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Durven, Denken, Doen

Durven,
Denken,
Doen

Durft u na te denken over de toekomst van uw bedrijf, de groei, de opvolging of overname. Op de achtergrond spelen deze zaken mee wanneer u volop aan het ondernemen
bent. In gedachten bent u meestal al verder en krijgen plannen vorm. Met wie moet u
overleggen en welke stappen zijn de juiste en vooral in welke volgorde? Vaak ontbreekt
het u aan tijd om hier voldoende aandacht aan te geven. Ook al weet u dat het uiteindelijke succes van uw onderneming daar mede afhankelijk van is. Wat te doen?

Maak uw dromen waar
Een afspraak maken met de professionals van Daamen & Van Sluis is de beste stap
die u kunt zetten. Zij helpen u uw dromen waar te maken en kunnen u begeleiden op
fiscaal, bedrijfseconomisch- en financieel gebied. Ook voor de dagelijkse ondersteuning
bij accountancy, fiscaliteit en HRM/salarissen kunt u terecht. Zowel op nationaal als
internationaal niveau is de deskundigheid in huis.
Bel voor een afspraak en maak uw dromen waar.

Fascinatio Boulevard 722, 2909 VA Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 - 458 11 44, Fax: 010 - 458 14 49, E-mail: info@daasluis.nl

Kijk voor het laatste nieuws op: www.daasluis.nl
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Juridisch accent

De noodzaak van
gemotiveerd relatiebeding
Sinds 2015 is een concurrentiebeding niet
meer toegestaan in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij het beding
noodzakelijk is vanwege zwaarwegende
bedrijfsbelangen. Deze belangen dienen in
de arbeidsovereenkomst te worden gemotiveerd en specifiek te worden afgestemd op
de functie van de werknemer.
Verder stelt de wet dat het beding schriftelijk moet
zijn overeengekomen en dat de werknemer meerderjarig moet zijn. Een relatiebeding is vaak een
iets eenvoudigere versie van een concurrentiebeding, waarbij het de werknemer gedurende een
bepaalde periode na afloop van het dienstverband
wordt verboden om relaties van de werkgever te
benaderen voor commerciële doeleinden.
Gelden deze wettelijke voorwaarden
ook voor een relatiebeding?
Deze vraag doet zich al jaren voor, maar inmiddels heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 3 maart
2017 bevestigend geoordeeld. De werkgever in
kwestie had in de arbeidsovereenkomst van alle
werknemers een algemeen concurrentiebeding
opgenomen en in het personeelshandboek stond
een relatiebeding. Dit laatste bepaalde dat de werknemer twee jaar lang na het dienstverband niet
mocht werken voor cliënten van de werkgever. Uit
de feiten bleek dat het concurrentiebeding door
een ex-werknemer niet werd overtreden, maar
het relatiebeding wel.
Die stelde vervolgens in deze procedure dat het
relatiebeding niet rechtsgeldig was overeenge-

komen, aangezien niet was voldaan aan de ‘schriftelijkheidseis’, zoals die ook geldt voor een concurrentiebeding. De Hoge Raad gaf de werknemer
hierin gelijk.
Oordeel Hoge Raad
De Hoge Raad kijkt heel concreet naar de letter van
de wet en in de wet wordt helemaal niet gesproken
over de term ‘concurrentiebeding’. De wettekst van
artikel 7:653 lid 1 BW formuleert dit als volgt: ‘een
beding tussen de werkgever en de werknemer
waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op
zekere wijze werkzaam te zijn’. Om die reden heeft
de Hoge Raad bepaald dat een relatiebeding ook
moet worden gekwalificeerd als een beding in de
zin van artikel 7:653 lid 1 BW. En daarom moet een
relatiebeding voldoen aan dezelfde strenge, wettelijke voorwaarden.
Zwaarwegende bedrijfsbelangen
Het gevolg is dan ook dat een relatiebeding in
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet
is toegestaan, tenzij het beding noodzakelijk is
vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit
zal uit de motivering moeten blijken. Uit de rechtspraak blijkt dat deze motivering zeer streng wordt
getoetst en dat een te algemene motivering niet
voldoende is. Het is dus zaak om hier scherp op te
zijn bij een overeen te komen relatiebeding.

Richard Ouwerling
Pellicaan Advocaten www.pellicaan.nl

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan
contact op met Richard Ouwerling van Pellicaan
Advocaten.
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Ondernemers buigen zich over economie in transitie

Iedereen kan eten op tafel zetten,
Een vijftiental ondernemers uit de regio staken woensdag 17 mei 2017 op uitnodiging
van het Economisch Netwerk Capelle (ENC)
tijdens een lunchbijeenkomst onder leiding
van ondernemerscoach Kees Kuijlman de
koppen bij elkaar om de invloed van de vele
transities in markten, economie, mobiliteit,
bedrijfstakken, veranderend klantgedrag
en technologie op hun ondernemerschap te
bespreken. Deze keer was het Capelse DNS
Artwork op het Rivium de gastheer.
Kees Kuijlman: “De ondernemer leeft in een krachtenveld waarin enorm veel verandert in zo’n korte
tijd dat je voortdurend moet kunnen meebewegen.
Dat is lastig. Markten bewegen, het koopgedrag
verandert. We worden op basis van internet uitgedaagd. Hadden we op de komst van Airbnb gerekend? Je zal maar een hotelketen hebben of veel
vastgoed in de portefeuille. De vraag is hoe ondernemers omgaan met deze transities. Welke spelen
er? Welke zien zij als kans en als bedreiging?”, legt
Kees Kuijlman die als coach, trainer en adviseur
ondernemers bijstaat bij ondernemersvragen de
aanwezigen voor.
Van lood zetten tot 3-D
DNS Artwork heeft met de grafische bedrijfstak als
eerste de digitale revolutie meegemaakt. De transitie
van handwerk in een bedrijfsruimte naar volledige
digitale productie. Die begon al begin jaren tachtig.
Van lood zetten tot opmaak via een beeldscherm tot
aan het uitprinten in 3-D. “Nu kan je ook vanuit huis
werken. Of op locatie van de klant met een laptop
publiceren en internationaal vergaderen via Skype
en wereldwijd communiceren. Techniek is voor
iedereen bereikbaar. Onderscheidende dienstverlening gaat veel meer om concept, scherpe bewaking
van details, co-creatie, deskundigheid en strategie.”

Erik-Jan Theunissen van BD Lease ziet in zijn
mobiliteits-business een enorme bedreiging in
de omwenteling van zakelijke lease naar private
lease. “Dat is een minder gunstig verdienmodel.
En ook heel arbeidsintensief. Het maakt verschil of
je een deal sluit met een bedrijf over 50 auto’s of
apart met 50 individuele particulieren.” De aanwezige ondernemers vallen hem bij. Het zal in de
toekomst meer gaan om een persoonlijk abonnement op vervoer, niet meer het bezit. Daarin zullen
de business-modellen van mobiliteitsaanbieders
moeten veranderen.
Niet maken, maar kennis verkopen
Jan-Cees Hordijk geeft met zijn bedrijf BK-groep met
bijna 300 personeelsleden adviezen op het gebied
van bouwen: “Wij hebben geen ouderwetse maakindustrie meer. Ik kom regelmatig op campussen.
Dat zijn broedkooien van innovatie en toekomstige
vernieuwing. Je moet in de nieuwe economie
zorgen dat een idee leidt tot productie. We hebben
in Nederland vooral kennis te bieden, die we over
de hele wereld kunnen verkopen.”
Ada Goverde van organisatie- en adviesbureau
Alois/Deite: “Als je het over bedreigingen hebt, is
dat de algehele kwaliteitsnorm gemiddeld op alle
fronten van veel producten naar beneden gaat.
Maar een kans is wel dat er nog mensen bereid zijn
om te betalen voor echte kwaliteit. Zoals ambachtelijke schoenen. Je ziet daardoor wel specialisme
en vakmanschap ontstaan. Daar is nog ruimte voor.”
Kansen ontstaan volgens haar ook voor degenen
die echt weten waar ze het over hebben. “Als je
naar de boekhoudfunctie van ondernemers kijkt,
is die geheel geautomatiseerd. Het gaat nu om de
analyse achter de cijfers en daarover goed advies
kunnen geven. Iedereen kan eten op tafel zetten,
maar niet iedereen kan koken.”

rondetafelgesprek

maar niet iedereen kan koken
Robot als advocaat
Robotisering en automatisering gaan volgens
sommige deelnemers nog veel dieper ingrijpen.
Tot in de juridische bedrijfstak toe. “Onze business staat aan de vooravond om geautomatiseerd
te worden. Je ziet in Amerika kantoren al werken
met intelligente software, die contracten bouwen
in plaats van dat de advocaat dat zelf doet. Ik denk
wel dat er voor een goede advocaat en specialist
altijd ruimte is, maar je moet wel kunnen overleven in die transitie waarbij iedereen advocaat of
zogenaamd deskundige kan worden. We zijn druk
aan het nadenken wat onze kansen zijn. Je kunt als
ondernemer een heleboel juridische overeenkomsten standaard downloaden. Het punt is alleen om
ze goed toepassen zonder dat je gezeur krijgt over
wat je bent overeengekomen. Daar heb je toch
iemand voor nodig. Alleen zullen dat niet meer
zoveel juristen als nu zijn.” Hij merkt dat branches
vervagen en ook meer onder elkaars duiven gaan
schieten. “Daar hebben we natuurlijk last van. Je
ziet bijvoorbeeld steeds vaker dat accountantskantoren opeens HR-advies gaan geven. En waarom
doen ze dat? Ze zitten binnen bij de klant die
hem of haar vertrouwt. Dat zijn allemaal kansen
en bedreigingen die je tegenkomt. Ik ben ervan
overtuigd dat als je deze revolutie overleeft er nog
brood is te verdienen. Uiteindelijk moet jij iemand
vertellen ‘heb je daar en daar ook aan gedacht?’.
Dat kun je nog niet aan een computer overlaten”,
constateert Dennis Oud, advocaat arbeidsrecht van
kantoor Haij en Van der Wende

Klanten leiden, niet sturen
Hans Lemmers van Erasmus Uitvaart: “Ik kom uit
een redelijk traditionele business. Daarin zie ik ook
een enorme verschuiving. Het evenement wordt
nu bepaald door de consument. Vroeger was het
‘wat gaan we doen’. Nu vraag ik; ‘hoe wilt u het?’
Die verschuiving vindt in alle branches plaats.
Het gaat om het perspectief van de consument
en klant. Iedereen is in transitie. Kleinschalig en
grootschalig. Iedereen kan morgen starten. Dat is
veranderd. Ook in de uitvaart. Dat is een leermoment. Transitie is feitelijk het nakomertje van
verandering. We blijven continue in beweging. Je
moet kijken naar de mogelijkheden die er wel zijn.
In welk vak dan ook. Klanten leiden, maar niet
sturen. Want vergelijken en een aanbod vinden
kunnen klanten door de transparantie van internet
zelf wel. Je moet daarom kunnen verantwoorden
waar je voor staat. De toekomst is veel meer luisteren naar je klant. Die gaat bepalen. Nu is het
veel meer samen vormen geven aan. Dat is ons
nieuwe business-model.”
Macht en vertrouwen
“Vertrouwen is een van de belangrijkste waarden.
Als er iets is wat dat ondermijnt breidt dat zich
in het digitale tijdperk als een olievlek uit. De
macht van de consument en het individu als klant
is de belangrijkste verandering waar we met z’n
allen mee te maken hebben.” concludeert Kees
Kuijlman.
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Van de gemeente Capelle

Bedrijven Investeringszone
definitief ingesteld

Actuele besluiten, Europese aanbestedingen
en nieuwsberichten, speciaal geselecteerd
voor ondernemend Capelle, treft u aan op
www.capelleaandenijssel.nl.

Team Economisch Zaken

Erik Hommel
accountmanager bedrijven
en detailhandel
010 - 284 81 59
e.hommel@capelleaandenijssel.nl

Henk van Ree
senior accountmanager |
Riviummarinier
010 - 284 87 87
h.van.ree@capelleaandenijssel.nl

Dennis Potter
senior adviseur Economische Zaken
programma manager Rivium Campus
010 - 284 89 42
d.potter@capelleaandenijssel.nl

Yvette Ditmer
beleidsadviseur Economische Zaken
010 - 284 80 69
y.ditmer@capelleaandenijssel.nl

Kirsten van Ardichem
junior beleidsadviseur
Economische Zaken
010-2848133

IJBM 18

Het instellen van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) in Capelle West gaat door. De ondernemers
op het bedrijventerrein Capelle West konden tot 22 maart hun stem uitbrengen en stemden vóór
de BIZ. De vereiste tweederde meerderheid die was vereist is ruimschoots gehaald. Met de komst
van de BIZ gaan de ondernemers vanaf nu gezamenlijk investeren in de buitenruimte.
Positieve toekomst
BIZ Capelle West-voorzitter Peter van Wijk is verheugd met de uitslag: “Met deze samenwerking kunnen we
een brug slaan naar de toekomst. De komende vijf jaar gaan we met elkaar bouwen aan ons bedrijventerrein Capelle West.”
Ook wethouder Eric Faassen (economie) is positief: “BIZ CapelleXL heeft het bewijs geleverd dat deze vorm
van samenwerking goed werkt. De gemeente gaat de ondernemers in Capelle West waar mogelijk steunen.”
Speerpunten BIZ
In het plan voor de BIZ Capelle West wordt onder meer ingezet op veiligheid, bereikbaarheid, groen, een
verbeterde infrastructuur en de samenwerking tussen ondernemers en buurtbewoners. De eerste resultaten
zijn naar verwachting in de loop van 2017 zichtbaar.

Nu de parkeergarage is opgeknapt en de
Albert Heijn vernieuwd en vergroot is, zijn
de eerste stappen gezet naar een hernieuwd
winkelcentrum De Scholver. Vervolgstappen
zijn het moderniseren van de passage in het
winkelcentrum, de facelift van de entree aan
het Pier Panderplein en de entree aan de
stationszijde.

Eerste stappen verbouwing
winkelcentrum De Scholver gezet

Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met de
herinrichting van het Pier Panderplein. Dit gebeurt
in nauw overleg met eigenaar Orange Capital Partners. Naar verwachting worden in het derde kwartaal van dit jaar de overkapping en de hellingbaan
gesloopt. Begin volgend jaar starten de werkzaamheden aan het plein. Als alles volgens plan verloopt,
zijn medio 2018 zowel het plein als het winkelcentrum gereed. “Straks kan het winkelend publiek
terecht in een mooi, vernieuwd winkelcentrum. Ik
ben blij met alle investeringen”, zegt Wethouder
Eric Faassen. Uiteraard blijft ook tijdens de verbouwing het winkelcentrum toegankelijk en bereikbaar.

Groot feest in de Picassopassage in
winkelcentrum De Scholver.
Terwijl buiten honderden mensen wachten,
werd de grote groep personeelsleden en
oud-personeelsleden van de Albert Heijn
toegesproken door filiaalchef Maarten Wortel.

van links naar rechts:
Maurice Houwing, Business Operarion Manager,
Eric Faassen, Wethouder Economische Zaken,
Haywood Bower, CEO Data2Logistics.

Meer werkgelegenheid
Ook wethouder Faassen is trots en ziet beide
bedrijven als goede voorbeelden van het investeringsklimaat in Capelle: “Het gunstige financiële klimaat is een van onze economische speerpunten. We zijn dan ook erg blij dat beide bedrijven
besloten hebben om in Capelle te blijven.”
Faassen wijst ook op de voordelen voor de
gemeente: “Deze bedrijven zorgen samen met
andere lokale ondernemers voor meer werkgelegenheid en voor een gezonde Capelse economie.”

Feest bij Capelse Multinationals
Het was op 31 maart 2017 feest bij twee
grote internationale bedrijven die in Capelle
aan den IJssel zijn gevestigd. Wethouder
Eric Faassen (economie) opende die dag
de nieuwe vergrote kantoorruimte van
Data2Logistics (D2L). En burgemeester Peter
Oskam was bij het 20-jarig jubileum van Ab
Ovo Nederland B.V. en opende tegelijkertijd
het nieuwe pand van het bedrijf.
Het feit dat er in Capelle verschillende internationaal
gerenommeerde bedrijven zijn gevestigd, en dat

die ook graag willen blijven, toont volgens burgemeester Oskam aan dat Capelle erin is geslaagd
een gunstig investeringsklimaat te creëren.
Koesteren
“We moeten grote internationale bedrijven als Ab
Ovo en D2L koesteren in Capelle”, aldus de burgemeester. Verder benadrukte Oskam dat de gemeente
zijn uiterste best doet om het bedrijven zo makkelijk
mogelijk te maken om zich in Capelle te vestigen.
“Bijvoorbeeld door te zorgen voor korte communicatielijnen tussen de gemeente en de lokale bedrijven.”

Internationale allure
D2L is een van oorsprong Amerikaans bedrijf met
een historie die al ruim 50 jaar terug gaat. Het Europese hoofdkantoor van het bedrijf staat sinds 8 jaar
in Capelle aan den IJssel. Core business is het analyseren van vrachtfacturen met als doel besparingen
op bedrijfskosten en het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Het bedrijf heeft internationale klanten
als: Cisco, Dell, Motorola en Adobe.
Ook Ab Ovo is internationaal georiënteerd. Het
softwarebedrijf maakt onder meer planningen en
ERP oplossingen voor bedrijven met een logistiek vraagstuk. De onderneming ontwikkelt onder
meer computerprogramma’s die binnen organisaties gebruikt worden ter ondersteuning van diverse
bedrijfsprocessen.
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De tijd vliegt
De eerste helft van 2017 zit er al weer op. Het gaat snel. Het lijkt wel of het allemaal veel sneller gaat. Zal ook met
de leeftijd te maken hebben! Desondanks duurde 18 jaar wachten op het kampioenschap van Feyenoord een eeuwigheid. Ook politiek was het wisselende gevoel van hollen of stilstaan aan de orde. Een verrassende of verwachte
(hangt van je politieke voorkeur af) uitslag, snel aan de formatietafel en snel tot de conclusie komen dat er niks te
halen valt. Dus terug naar af, weinig progressie in de kabinetsformatie vooralsnog. Sociaal maatschappelijk volgen
de ontwikkelingen zich in rap tempo op.
We worden geleefd en doen er zelf in alle hevigheid aan mee. Over het algemeen zijn ondernemers ongeduldige
mensen. Is dat omdat ze ambities hebben? Of omdat ze bang zijn dat ze anders links en rechts worden ingehaald
door de ontwikkelingen in de markt of door de collega-concurrenten? Misschien zijn ondernemers wel onrustig omdat
stilstand wordt ervaren als achteruitgang. De huidige ondernemer kan zich blijkbaar niet permitteren om pas op
de plaats te maken, om te evalueren of de zaken nu wel zijn gegaan zoals ze bedoeld waren. Stress, minder oog
voor kwaliteit, minder aandacht voor personeel en vooral minder focus op het succes van vandaag is het gevolg.
Oorzaak van ellende, reorganisaties, ontslagen, faillissement. Het succes van het heden bepaalt met name de kans
van slagen in de toekomst. Dus bezint eer ge begint en gebruik de komende vakantieperiode hiervoor.
Het bestuur van de ENC wenst u allen een hele fijne, zonnige, maar vooral rustige vakantie en hoopt u na het zomerreces weer op een van de vele bijeenkomsten te treffen.
Gert Abma, voorzitter ENC

Nederland in transitie
Economisch Netwerk Capelle
Postbus 934
2900 AX Capelle aan den IJssel
info@enc-capelle.nl
www.enc-capelle.nl

Lid worden? Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers binnen
en buiten Capelle eigenlijk een must. Bij het
ontmoet u namelijk andere ondernemers met
dezelfde succesverhalen en af en toe misschien
zelfs dezelfde dips. Het is goed om te weten
niet de enige te zijn die met bepaalde zaken
bezig is, maar dat veel meer collega-ondernemers dergelijke ondervindingen hebben. Veel
belangrijker is nog, dat ENC-leden kennis en
ervaringen kunnen uitwisselen en soms zelfs
zaken kunnen doen. Niets moet, maar alles is
mogelijk!
Bel voor meer informatie over het
ENC-lidmaatschap naar
06 - 261 622 11, Gert Stubbe,
bestuurslid ledenwerving
of mail naar info@enc-capelle.nl.
Activiteiten
Kijk voor compleet activiteitenoverzicht op
www.enc-capelle.nl.
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De wereld om ons heen verandert in hoog tempo,
niet eerder waren er zoveel signalen die daarop
wijzen. Naast het nieuwe leiderschap, dat zich in
veel landen manifesteert en waarvan we dachten dat dat niet kon bestaan, is er ook een aardverschuiving aan de gang op economisch gebied.
Wat zijn de gevolgen van de Brexit en in hoeverre
raakt dat ook onze economie? Alles waarvan we
dachten dat het onaantastbaar was blijkt minder
stabiel. In deze overgangssituatie bevinden we
ons nu en dit heeft grote gevolgen. Van consumenten worden we producenten, kleinschalige
productie op lokaal niveau neemt het steeds
vaker over van de grote industrieën. Ieder huis
wordt zelf energieleverancier. De levering van
producten en diensten is met een muisklik binnen handbereik.
Belonen van DHZ-gedrag
Als er ergens een transitie heeft plaatsgevonden dan is
het wel in de supermarkt, waar we van een bedieningssupermarkt met mensen achter de toonbank die verse
producten bereiden naar een zelfservice supermarkt
zijn gegaan. Door het pakken, inladen, het vervolgens
scannen en digitaal afrekenen, doen we eigenlijk alles
zelf en hoeft de winkelier geen inspanning te doen om
ons service te bieden. Hij bespaart op arbeidskrachten
en laat ons letterlijk alles zelf doen; groente afwegen,
retourneren van leeg fust en de winkelwagen terugbrengen. Dat geldt ook voor de counter restaurants waar
we in de rij gaan om ons bord te pakken en langs de
buffetten schuiven om een maal te serveren aan onszelf.
Langs de kassa en aftikken is de enige handeling die
wordt verricht. Ook het zelf weer afruimen hoort er nog
bij zodat het volgende slachtoffer aan de bak kan. Nog
zo’n voorbeeld zijn de banken die ons letterlijk zonder

enige service buiten
h e b b e n g eze t e n
waarbij we het online
maar uitzoeken allemaal; van betalingen
tot het onlineadvies
via Q&A-robots. Waar
wel op wordt gelet is
of er wel voldoende
saldo is. En is dat er
even niet dan wordt er
krediet verstrekt tegen
een pittige rente.
Trots op het vakmanschap
En wat te denken van de Ikea winkels waarbij we eerst
met veel pijn en moeite onze auto volladen om vervolgens vol trots zelf onze meubels in elkaar zetten alsof
we volleerde monteurs zijn. Daartegenover staat een
geheel nieuwe economie van de onlineservice waarbij
we de dagelijkse boodschappen, complete maaltijdboxen, maar ook de wasmachine en meubels thuisbezorgd krijgen op het tijdstip dat ons het beste uitkomt,
inclusief monteur die de aansluiting verzorgt en de oude
meeneemt. En dat ook nog tegen zeer aantrekkelijke
prijzen. Service is daarbij vanzelfsprekend. Een gevolg
van het thuisbezorgen is wel dat we steeds vaker voor
postbezorger spelen. We halen pakketjes zelf op en
nemen ze in ontvangst voor de buren. De transitie van
Nederland is in volle gang en we voelen ons er prima
bij. Tegelijk moeten we nadenken over de gevolgen die
ons gedrag heeft voor het klimaat. Duurzaamheid is het
sleutelwoord, maar trekken we ons daar echt zoveel van
aan of gaan we toch voor ons eigen belang?
Peter Meulendijk

Kees Kuijlman gepreksleider, coach en trainer
Kees Kuijlman zit als gespreksleider regelmatig de ronde-tafel-sessies met ondernemers voor, zoals die over de nieuwe economie en transitie in bedrijfsvoering waarvan
in dit magazine verslag wordt gedaan. Hij
is oprichter, ondernemer, life-, business
en executive coach en trainer van to Move
Managementpartner.
Kees faciliteert daarbij graag gezamenlijke creatieve
en innovatieve processen. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in sales management en als algemeen directeur.
De ondernemer is opgegroeid in een familiebedrijf.
En vervolgens doorgegroeid naar een grote groep
bedrijven. Hij weet dan ook goed de weg binnen het
management van een concern te vinden.
Tientallen ondernemers
Na bijna 15 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer is hij nu vooral actief als senior coach,
trainer en facilitator. Kees ontwikkelde in die rol
programma’s over leiderschap, opvolging, strategie, innovatie en business-modellen. “Ik werkte
daarin met tientallen ondernemers. Juist om ervoor
te zorgen dat zij op onweerstaanbare eigenwijze
manier ondernemen. Als ondernemer weet je zelf
het beste wat er nodig is, alleen kom je er vaak niet
aan toe door de waan van de dag en heb je wat
nieuwe kennis nodig.” Inmiddels legt hij vaak zijn
focus op familiebedrijven, zodat ‘het opvolgen vol
vertrouwen’ tegemoet kan worden gezien.

Sparren
En voor het bedrijf The Buzinezz Boozt spart hij
sinds 2013 graag met ondernemers over het verbeteren van de bedrijfsresultaten, strategie, organisatie en het ondernemerschap. “Elke maand samen
aan de slag met een belangrijk onderwerp dat je de
volgende dag direct kunt toepassen.”

Startabonnement Milieubarometer
ondernemers
Ruim zestig gemeenten waaronder de
gemeente Krimpen aan den IJssel en
Drechtsteden geven bedrijven
een gratis startabonnement
op de Milieubarometer.
Zij hebben dit aanbod
verlengd tot eind
2019.
Ondernemers
kunnen zo samen
op een praktische manier aan
de slag met verduurzaming van
hun bedrijf. De
Milieubarometer is de
stok achter de deur om
besparingen te realiseren.
De Milieubarometer is een praktisch hulpmiddel voor ondernemers om

hiermee aan de slag te gaan. Ruim 60 gemeenten
bieden aan hun bedrijven een gratis startabonnement op de Milieubarometer aan. Hiermee
geven ze invulling aan hun klimaaten schone lucht-beleid, en de
preventiethema’s energie,
afval en vervoer in de Wet
Milieubeheer.
Workshop
Wilt u met uw bedrijf
ook verder aan de
slag met klimaatneutraal zijn? Kom
dan naar de workshop klimaatneutraal
op dinsdag 26 september
2017 of bespreek een
aanpak op maat.
www.milieubarometer.nl

Ondernemer als mentor
Verder is Kees oprichter, bestuurslid en mentor van
Your Navigator. Daarin stimuleert hij sinds maart
2014 ondernemers om hun kennis en ervaring
als mentor te delen.“Your Navigator is een snel
groeiend netwerk van, voor en door ondernemers.“
www.thebuzinezzboozt.nl - www.yournavigator.nl

Het ENC zet de
bloemetjes buiten
Meestal vinden de activiteiten van het ENC
binnen plaats. Logisch omdat het vaak gaat
om bedrijfsbezoeken, business borrels, ronde
tafel-sessies of masterclasses.
Voor de komende activiteiten nodigen we u uit om
met ons naar buiten te gaan. Allereerst staat er op
22 juni 2017 een bijeenkomst gepland tijdens het
CHIO, een dressuurevenement op wereldniveau in
het Kralingse bos. Samen met de leden van de BCPA,
OKK en WTC Businessclub zijn we te gast in de businesslounge aan de piste. Waar u kunt genieten van
culinaire hapjes van Maison van den Boer.
Vaartocht in de haven
Op 4 juli 2017 steken we wat bescheidener van
wal tijdens een vaartocht met een salonboot over
de Nieuwe Maas , waarbij u kunt genieten van de
haven in al haar facetten. Op het buitendek kunt u
op een zonnige wijze netwerken. Deze bijeenkomst
is alleen toegankelijk voor de leden van het ENC.
Meldt u nu aan via onze website, want er zijn nog
plaatsen beschikbaar.

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

Uw nieuwe
notaris
17.03 LINT advert hires.indd 1

LI NT NOTAR ISSEN
Kanaalweg 3-7,
2903 LR Capelle a/d IJssel
010 - 442 2233
capelle@lintnotarissen.nl
27-02-17 13:32

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

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

De ‘automatiek’
versus
de specialist

Jan Martens
Fintor Capelle a/d IJssel
jan@fintor.nl
www.fintor.nl

Wellicht is het u niet zo opgevallen omdat
de ontwikkelingen gestaag zijn gegaan en
zijn verspreid over een aantal jaren. Ik doel
hier op het grote aantal medewerkers in de
financiële dienstverlening dat hun baan is
kwijtgeraakt bij banken, verzekeraars en de
grotere volmachtmaatschappijen. Hierdoor
zijn niet alleen de mensen weggegaan die
overtollig waren op enig moment, maar ook
degenen die door hun deskundigheid makkelijk elders aan de slag konden.
Je merkt dat het kennisniveau drastisch minder is
geworden en niet kan worden opgevangen door
flexibele inhuurkrachten. Van 2012 tot en met
2016 gingen er al 27.000 banen verloren en naar
verwachting van het UWV gaan er de komende
anderhalf jaar nog eens 12.600 banen verdwijnen.
Opvallend is dat de financiële instellingen niet meer
inzetten op persoonlijk advies, maar op gestandaardiseerde geautomatiseerde dienstverlening.
Het afstoten van met name hoogwaardige dienstverlening zoals bijvoorbeeld pensioenadvisering is
volop aan de gang.
U kunt uit de ‘automatiek’ de standaard producten
tegen een standaard prijs trekken.
Sparringpartner
Is dit waar u als ondernemer op zit te wachten?
Of wilt u een gekwalificeerde sparringpartner die

meeleeft met uw bedrijf en zich verantwoordelijk
voelt u optimaal te adviseren? Er zijn tussenpersonen die alle kwalificaties hebben op het gebied
van financieringen, verzekeringen en pensioenen.
Ook de bereikbaarheid van deze partijen is veelal
beter en is de betreffende adviseur direct beschikbaar om te overleggen. Ook zijn zij niet gebonden
aan huismerken, maar kunnen veelal zaken doen
met alle leveranciers van financiële producten.
Informeer eens bij bevriende ondernemers of collega’s naar hun ervaringen. Ons kantoor is ook graag
bereid u over onze dienstverlening te informeren.
Kopen nieuwbouwwoning
Graag attendeer ik nog even op de mogelijkheid
om 9.000 euro meer te kunnen financieren bij
het kopen van een nieuwbouwwoning dan bij het
kopen van een bestaande woning. Dit komt omdat
nieuwbouwwoningen voldoende energiezuinig zijn,
waardoor banken dit bedrag buiten de leencapaciteitsberekening mogen laten.
In de praktijk merken wij dat er niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van deze regeling.
Niet alleen bij de huizenkopers, maar ook bij de
adviseurs constateren wij dat deze regeling of
niet bekend is, of niet wordt toegepast. Jammer,
want met zo’n bedrag zou je meer kunnen lenen
om bijvoorbeeld een keuken of badkamer mee te
kunnen financieren.
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Van de gemeente Krimpen

Krimpense bedrijven zetten
hun deur open

Gemeente Krimpen aan den IJssel
Raadhuisplein 2
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Telefoon 14 0180

Heeft u vragen op het gebied van bedrijven
en ondernemen in Krimpen aan den IJssel?

Eric Blanche Koelensmid
DCMR Milieudienst Rijnmond
Coördinator Bedrijfsgerichte taken
010 - 246 83 50
eric.blanchekoelensmid@dcmr.nl

Liesbeth Pleizier
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Beleidsadviseur Economische zaken
en Duurzaamheid
14 0180 / 06 24 83 71 43
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl
@empleizier
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Wat hebben Hollandia, Royal IHC, M. De Koning,
Alewijnse, Gebr. Buijs Scheepsbouw, Ternet,
Van Dulst, Casteleijn, loodgietersbedrijf Nobel,
Machinefabriek Kalkman, Thyssen, Efficiënta,
Storms Engines & Parts, Van Meijeren, Piro Sport
gemeen? Het zijn bedrijven uit Krimpen aan den
IJssel die bijzondere producten maken die de
hele wereld over gaan. Op zaterdag 1 juli is er
weer een open bedrijvendag van bedrijven in het
Stormpoldergebied en omgeving. De open bedrijvendag vormt de afsluiting van het project ‘Op
avontuur in de techniek’. De afgelopen maanden hebben 22 basisscholen het project gevolgd.
Er zijn lessen gegeven door verschillende lokale
bedrijven in samenwerking met de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpenerwaard en
Krimpen aan den IJssel.
Wat is er tijdens de open bedrijvendag te
doen?
Om aan u te laten zien wat voor een mooie en interessante bedrijven in deze regio zijn gevestigd, geven zo’n
20 bedrijven een kijkje achter de schermen. Ook buiten
Krimpen aan den IJssel zetten een aantal bedrijven hun
deuren open zoals Machinefabriek de Waal. Bijna alle
deelnemende bedrijven verzorgen rondleidingen waar
uitleg wordt gegeven over het product van het bedrijf en
hoe dat tot stand komt. Dat varieert van een schip, hoe je
een kwaliteitsproduct van hout maakt of een auto repareert tot de manier waarop ons dagelijks brood wordt
gemaakt. Jongeren kunnen bij een aantal bedrijven zelf
de handen uit de mouwen steken. Zo kunnen ze bij
Hollandia iets maken van metaal en bij Alewijnse kunnen
ze een elektrische twister - een looplicht dat bestaat uit
acht led lampjes in een cirkelvorm - maken.

Op www.krimpenaandenijssel.nl/bedrijvendag vindt u
het volledige programma. Het is ook mogelijk om alvast
kaarten te reserveren voor diverse activiteiten. Bij een
aantal bedrijven (Bakker Casteleijn, M.de Koning Autobedrijven en van Dulst) is het niet nodig om van te voren
in te schrijven. Daar kunt u de hele dag terecht. Naast de
activiteiten bij de bedrijven is de ‘Alles is techniek experience’ aanwezig. Daar kunnen jongeren op een aantrekkelijke manier kennismaken met de vele mogelijkheden die
techniek te bieden heeft.
Begin bij de tent bij de ingang van de Stormpolder
Bij de ingang van de Stormpolder is er een centraal plein
waar scholen en partijen als de Kamer van Koophandel,
Rabobank, LBP|SIGHT en de DCMR zich presenteren. In
deze tent, op één van de terreinen van Automobielbedrijf
M. De Koning, kunt u als bezoeker ook meer informatie
krijgen over de deelnemende bedrijven. Hier kunt ook
eventuele tickets voor de rondleiding of doe-activiteit
ophalen. Tussen de bedrijven door kunt u op deze plek
wat eten en drinken kopen.
Van harte welkom!
In de Krimpenerwaard, Capelle en Krimpen aan den IJssel
behoren een groot aantal bedrijven tot de maakindustrie.
Bedrijven met bijzondere producten waar we als regio
trots op mogen zijn! Met uitzondering van de scheepsbouw zijn veel inwoners van Krimpen aan den IJssel en
de Krimpenerwaard en omgeving onbekend met wat deze
bedrijven maken. En onbekend, maakt onbemind. Maar
juist deze bedrijven zitten te springen om personeel. Om
te laten zien dat werken voor deze bedrijven heel interessant kan zijn, organiseren de Ondernemerskring Krimpen
en gemeente Krimpen aan den IJssel deze open bedrijvendag. U bent van harte welkom op zaterdag 1 juli 2017!

Wist u dat gerookte zalm, rivierkreeften,
boerenkaas, bessen, eieren, vlees, witlof,
feta, groenten en fruit allemaal te vinden
zijn in de Krimpenerwaard? En dan bedoelen we niet in de supermarkt, maar bij
lokale leveranciers en boeren. U kunt deze
ambachtelijke streekproducten online bestellen en afhalen bij verschillende afhaallocaties van Rechtstreex in de Krimpenerwaard.
In Krimpen aan den IJssel is er een afhaalpunt in de hooiberg van het Streekmuseum
Krimpenerwaard. Op vrijdag 2 juni heeft
wethouder Marco Oosterwijk dit afhaalpunt
officieel geopend. Het afhaalpunt levert een
bijdrage aan de lokale economie.
Lokaal voedsel
Initiatiefneemster Arike Mijnlieff: “Door een samenwerking met Proef de Krimpenerwaard, gemeente
Krimpen aan den IJssel en gemeente Krimpenerwaard en de organisatie Rechtstreex willen we
lokaal voedsel bekender maken in de eigen streek,
maar ook daarbuiten. De producten uit de Krimpenerwaard worden daarom niet alleen hier aangeboden, maar ook bij de andere afhaalpunten in de
regio Rotterdam. Tot nu toe leveren zeven leveranciers uit de Krimpenerwaard producten via Rechtstreex, maar dat worden er zeker nog meer.”

Stimuleer de lokale economie door
streekproducten te gebruiken
Rechtstreeks van de boer
Bent u benieuwd hoe de lokale producten smaken?
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief en blijf op de
hoogte. “U krijgt wekelijks een bericht. Op maandag
en dinsdag kunt u via de webshop uw gewenste
producten bestellen. Voor in uw kantine, als relatiegeschenk of om mee naar huis te nemen. Dit
kan variëren van een doos eieren tot een bood-

Sluit ook aan bij WaardZaam

Wethouder Marco Oosterwijk ondertekende op woensdag 31 mei namens de
gemeente Krimpen aan den IJssel het
tweede Energieconvenant van de stichting
WaardZaam. Dit tweede convenant werd
ondertekend door 23 Krimpenerwaardse
ondernemingen waaronder vier deelnemers
uit Krimpen aan den IJssel. Zij spreken met het
ondertekenen van het convenant de intentie
uit om de komende drie jaar hun verbruikte
energie te reduceren met tien procent.
Alleen ga je sneller, samen kom je
verder
WaardZaam is een netwerkorganisatie voor én
door organisaties in de Krimpenerwaard die willen
inzetten op verduurzamen. Ondernemers zetten
met elkaar stappen door kennis en ervaring uit

te wisselen over energiebesparende maatregelen.
Samen bereiken we meer. Dan gaat het om het
uitwisselen van het zogenoemde “laag-hangend
fruit”. Ook het met elkaar onderzoeken welke
schaalvoordelen er zijn bij de grotere verduurzamingsmaatregelen komt aan de orde. Te denken
valt aan (collectieve) maatregelen als LED verlichting, zonnepanelen, isolatie en het verduurzamen
van het wagenpark.
Sluit u ook aan bij WaardZaam
Bent u ook geïnteresseerd om deelnemer te
worden van WaardZaam? Meldt u aan of stel uw
vragen via info@Waardzaam.nl. Wethouder Marco
Oosterwijk hoopt dat veel Krimpense ondernemers
volgen en zich aanmelden voor het derde convenant. Zo kunnen we met elkaar stappen zetten in
het vergroenen van onze economie.

schappentas vol. Maar u bent niets verplicht, het is
geen abonnement. Op vrijdag kunt u de producten
die rechtstreeks van de boer komen afhalen bij de
locatie waar u de producten besteld heeft.” In de
Krimpenerwaard heeft Rechtstreex afhaalpunten
in Gouderak, Lekkerkerk, Gouda, Haastrecht en
Krimpen aan den IJssel. Kijk voor meer informatie
op www.rechtstreex.nl/krimpenerwaard.

Resultaten inzichtelijk met de
Milieubarometer
Als meetinstrument wordt de Milieubarometer van
Stimular gebruikt. Gemeente Krimpen aan den
IJssel biedt al sinds 2011 een gratis startabonnement aan ter waarde van 198 euro. De Milieubarometer is een online meetinstrument dat de milieuscore, CO²-footprint en de bijbehorende kosten van
uw bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar maakt. U
vult uw gegevens over energie, water, afval, emissies, transport en papierverbruik in. In een oogopslag ziet u vervolgens de totale milieuscore voor
uw bedrijf, een kostengrafiek, een CO2-meter, efficiency-indicatoren en besparingstips. Iedere deelnemer van het energieconvenant vult zelf haar
verbruiksgegevens in. WaardZaam zorgt voor een
uitleg en zo nodig voor hulp bij invullen.
Voorbeeldfunctie
Als gemeente hebben we de ambitie om in 2050
een energiearme samenleving te zijn. Dat betekent dat ook het bedrijfsleven nagenoeg geen
gebruik meer zal maken van fossiele brandstoffen.
“Als gemeente moeten we het goede voorbeeld
geven”, volgens wethouder Marco Oosterwijk. “We
hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet
binnen onze gemeentelijke organisatie. Een van
de hoogtepunten is ons energieneutrale raadhuis.”
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maatwerk in drukwerk

Krimpen aan den IJssel
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Bas Zwaveling
Lint Notarissen
www.lintnotarissen.nl

Per 1 januari 2018 wijzigt het huwelijksvermogensrecht. Deze wijzigingen gelden niet
alleen voor een huwelijk, maar ook voor een
geregistreerd partnerschap.
Wat behelzen deze wijzigingen? In de kern wordt
de huidige algemene gemeenschap van goederen,
waarin alles gemeenschappelijk wordt, beperkt.
Alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk
wordt verkregen, wordt nu gemeenschappelijk en
het voorhuwelijkse vermogen blijft dus buiten de
gemeenschap, met uitzondering van het vermogen
dat er al samen was, zoals bijvoorbeeld een huis
dat al op beider naam stond.

Wie heeft welk vermogen?
In het nieuwe huwelijksvermogensrecht is
wederom opgenomen dat als er tussen echtgenoten een geschil bestaat over aan wie van hen
beiden een ‘goed’ toebehoort en geen van beiden
zijn recht op dit goed kan bewijzen, dit als gemeenschapsgoed wordt aangemerkt. Het is daarom nog
steeds van groot belang dat men vóór het huwelijk
via de notaris vastlegt wie welk vermogen heeft en
vervolgens dat de echtgenoten daarna een goede
administratie bijhouden. Het is echter zeer waarschijnlijk, dat velen dit in de praktijk niet zullen
doen. Het gevolg is dat dan alsnog het vermogen,
waarvan niet bewezen kan worden dat het aan
één van beide echtgenoten toebehoort, geacht
wordt van beide echtgenoten gemeenschappelijk
te zijn. En dit kan bij een echtscheiding tot grote
problemen leiden, juist omdat dan dit vermogen
alsnog moet worden verdeeld.
Conflicten
Als één van de echtgenoten vóór het huwelijk een
onderneming had, dan valt die (zoals eenmanszaak, VOF, B.V.) niet in de gemeenschap. Het risico
bestaat nu dat een echtgenoot die zijn inkomen
uit een onderneming haalt, die niet uitkeert aan
zijn priverekening, maar in de onderneming laat
zitten. Met als gevolg dat die inkomsten niet in de
gemeenschap vallen en dat de andere echtgenoot
daar dus niet van profiteert. Dit is in strijd met het

uitgangspunt van het nieuwe huwelijksvermogensrecht, namelijk dat alles wat gedurende het huwelijk verdiend wordt, in de gemeenschap valt en dus
van beide echtgenoten gemeenschappelijk is. Dat
is juist de reden dat in de nieuwe wet is bepaald
dat vergoedingen ten bedrage van de winsten en
verliezen van de onderneming, die ten tijde van
het huwelijk zijn gerealiseerd, in de gemeenschap vallen, voorzover deze in het maatschappelijk verkeer als redelijk worden beschouwd. Dit kan
in een echtscheidingssituatie tot conflicten leiden.
Van geval tot geval beantwoorden
Op de vraag wat in het maatschappelijk verkeer als
redelijk kan worden beschouwd, geeft de wetgever
helaas geen antwoord. Dit zal dus in de praktijk van
geval tot geval door middel van gerechtelijke procedures beantwoord moeten worden.
Voor echtgenoten die vóór 1 januari 2018 in
gemeenschap van goederen getrouwd zijn, verandert er niets. Al het vermogen, ongeacht of dat nu
vóór of tijdens het huwelijk is verkregen, is en blijft
gemeenschappelijk.
Uit het bovenstaande blijkt, dat het van groot
belang is om vóór het huwelijk via de notaris huwelijksvoorwaarden te maken.
Mr B. Zwaveling, notaris te Capelle aan den IJssel,
Lint Notarissen

notarieel accent

het nieuwe
huwelijksvermogensrecht

Ondernemerskring Krimpen

Transitie
De economie is voortdurend in een metamorfose verwikkeld, denk aan de industriële revolutie en de digitale revolutie. Momenteel zitten we midden in de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Al vele jaren
zijn we aan het zoeken naar oplossingen om zo duurzaam mogelijk te produceren en te recyclen. Niet alleen goed
voor het milieu, maar ook goed voor de portemonnee, al durft bijna niemand dat te zeggen.
Ik denk dat die oplossingen binnen handbereik zijn, maar het lijkt alsof er nog te grote economische belangen van
multinationals zijn die het proces vertragen. Waterstof lijkt een prima vervanger voor fossiele brandstoffen. Met
daarnaast energie van zon, wind, eb en vloed, waterkrachtcentrales en aardwarmte moet er toch voldoende energie
kunnen worden opgewekt om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Het opslaan daarvan is soms nog een
probleem. Ik ga ervan uit dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan duurzame accu’s met een enorme opslagcapaciteit.De vraag is of de overheid kan ingrijpen om dit proces te versnellen. Het verstrekken van subsidies lijkt
de oplossing, echter vanaf het moment dat die op ‘schone’ auto’s werd ingetrokken, ziet men de vraag naar minder
milieuvriendelijke wagens toenemen.
Op welke manier kunnen we een gedragsverandering te weeg brengen? Ik denk dat dit de uitdaging voor de
toekomst wordt en dat afhankelijk daarvan de transitie naar een duurzame wereld sneller of juist langzamer gaat.
Als men daadwerkelijk wordt geconfronteerd met de gevolgen, kan die wel in een stroomversnelling komen. Tot
die tijd zullen we als bedrijven samen met de overheid het goede voorbeeld moeten geven. Om wat open deuren
te noemen: ‘alle beetjes helpen’ en ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’.
ondernemerskring
krimpen aan den ijssel
VERGROOT UW NETWERK

Ondernemerskring
Krimpen aan den IJssel
Postbus 80
2920 AB Krimpen aan den IJssel
e-mail: info@okkrimpen.nl
Bezoek ook onze website:
www.okkrimpen.nl of
volg ons via Twitter @OKKrimpen en
Facebook https://nl-nl.facebook.com/
okkrimpen/

Initiatieven als een milieubarometer, waarmee zeer inzichtelijk wordt hoe je bedrijf scoort op de milieuladder en
eenvoudig je vooruitgang in de loop der jaren kunt zien, zijn mijns inziens prima hulpmiddelen om de bewustwording te vergroten. Ook de duurzaamheidsbijeenkomsten waar je van elkaar tips krijgt over hoe te verduurzamen
zijn leerzaam en -niet onbelangrijk- voor ondernemers ook vaak kostenbesparend. Laten we hopen dat de omslag
naar duurzame energie en een CO2 neutrale wereld niet te lang op zich laat wachten. Ik ben benieuwd wat de
volgende transitie gaat worden.
Henk-Jan Collignon, voorzitter OKK

Algemene Ledenvergadering OKK

Ondernemerskring
Krimpen aan den IJssel
De Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel
is een platform waar in Krimpen aan den IJssel
gevestigde ondernemers elkaar ontmoeten.
Zowel door activiteiten voor de leden als door
vertegenwoordiging in verschillende gremia
levert de Ondernemers Kring een bijdrage aan
verbetering van het ondernemersklimaat.
Lid worden
In de Ondernemerskring ontmoet u mede
ondernemers uit Krimpen aan den IJssel.
Dat kan mooie connecties opleveren. U kunt
nieuwe klanten werven of samenwerkingsverbanden sluiten. Wilt u lid worden of meer informatie, kijk dan op www.okkrimpen.nl of neem
contact op met Michel Bourguignon, secretaris.
Samenstelling bestuur OK Krimpen
Henk-Jan Collignon
voorzitter
Michel Bourguignon
secretaris
Ilse Nobel-van Dongen
penningmeester
Esther Buijs-van Bemmel algemeen bestuurslid
Alexander Becks
algemeen bestuurslid
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Afgelopen 22 maart 2017 werd de jaarlijkse
algemene ledenvergadering gehouden. In de
vergadering werd onder andere teruggekeken
naar de voor het eerst georganiseerde beurs
‘Krimpen Onderneemt’. Vanuit de leden is daarop zeer positief gereageerd en werd besloten
om volgend jaar ook de beurs te organiseren.
Daarnaast stond deze vergadering ook in het teken van
verandering. In de vergadering werd officieel afscheid
genomen van Ilse Nobel, penningmeester en Michel
Bourguignon, secretaris en Peter Verhage, algemeen

bestuurslid. Wij danken hen voor hun inzet, enthousiasme en gedrevenheid die er mede voor hebben
gezorgd dat er een gezonde en goed georganiseerde
organisatie staat.
Goede vervangers
Het is fijn om te kunnen melden dat we goede vervangers hebben kunnen vinden om hun taken over te
nemen. Esma Yavas van ING wordt de nieuwe penningmeester en Dirkjan Kalkman van Y-match volgt Michel
op als secretaris, zodat we op volle sterkte verder
kunnen.

Donderdag 18 mei 2017 zijn de leden van
de Ondernemerskring Krimpen aan den
IJssel te gast bij een Rondje Rotterdam, de
ludieke stadstour in een luxe touringcar door
Rotterdam. Het vertrek is vanaf de Tuyter
in Krimpen aan den IJssel waarna bekende
Rotterdammer Joris Lutz de mensen meeneemt naar de mooiste stad van Nederland.

Rondje Rotterdam met
de Ondernemerskring

Met geweldige -nog nooit eerder vertelde anekdotes- heeft hij meteen de lachers op zijn hand.
Via de Maasboulevard en Boompjes pakken we een
glimp op van de imposante skyline. Vervolgens via
de Witte de Withstraat naar Delfshaven waar Bierbrouwerij De Pelgrim de eerste tussenstop is. Hier
wordt alles verteld over het eigen gebrouwen bier.
En misschien nog belangrijker, het kan ook worden
geproefd hetgeen de ondernemers zich geen twee
keer laten zeggen.
Hilarische quiz
Joris neemt de mensen weer mee de bus in waarna
de reis verder voert door Rotterdam, richting Grand
Café het Witte Huis. Daar is het volop netwerken,
lachen, eten, drinken en onder leiding van Joris Lutz
ook uit volle borst meezingen. De terugtocht naar
Krimpen wordt in de bus met een hilarische quiz
begeleid. Het was een fantastische ervaring.

Vraag naar technisch geschoold personeel stijgt sterk
Uit de meest recente Arbeidsmarktprognose
van het UWV blijkt dat het aantal vacatures
in de bouwsector zo hard is gegroeid, dat een
tekort aan vakmensen dreigt. Cabaretier Pieter
Derks reageert in een radiocolumn en stelt dat
we zijn doorgeslagen in onze ‘diplomafetish’.
Tijdens de crisisjaren is de bouw hard getroffen.
Als gevolg hiervan nam het aantal banen in de
sector met ongeveer 100.000 af, van 500.000 naar
400.000. Sinds 2015 trekt de sector weer aan,
vooral door de opleving van de huizenmarkt. In
het begin werden voor die extra werkzaamheden
vooral tijdelijk personeel of zzp’ers ingehuurd. Op
dit moment verwachten 3 op de 10 bouwbedrijven
extra personeel in dienst te nemen.
Teruglopende belangstelling technisch
onderwijs
Ondertussen kampen de technische opleidingen in
ons land met teruglopende belangstelling. Volgens
Derks en de Voortgezet Onderwijsraad ligt dit onder
andere aan de prestatiedrang onder ouders. Die
zien hun kinderen liever naar vmbo-t, havo of vwo
gaan dan naar praktijkgerichte opleidingen. “Het
is natuurlijk prachtig dat we zoveel mensen hoog
opleiden, maar er is een grens aan het aantal
managers dat een land kan hebben”, aldus Derks.
“Ik heb de cijfers niet bij de hand, maar inmiddels
zitten we op ongeveer 17 managers per verpleeg-

kundige en 26 accountmanagers per servicemonteur”. Ton Heerts, voorzitter van de MBO-raad valt
Derks bij: “We moeten af van het idee dat hoger
opgeleid beter is. We hebben goed opgeleide
vakmensen nodig voor de beroepen van morgen.”
OKK ondersteunt oproep
Hoog tijd om juist ook MBO-geschoolde vakmensen

zoals timmermannen, installatiemonteurs en
verpleegkundigen de waardering te geven die zij
verdienen. Die oproep ondersteunen wij als Ondernemerskring Krimpen van harte! Zo zal de open
bedrijvendag van onze maakindustrie in de Stormpolder op 1 juli ouders en jeugd duidelijk maken dat
er volop kansen zijn voor technisch talent.
Bronnen: Volkskrant/AD/NPO Radio 1
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assurantie accent
Kees van Steensel
Van Steensel Assurantiën B.V.
www.steensel.nl

Ondernemen in
de nieuwe wereld,
schaatsen op dun ijs?

Wil je als ondernemer nog een boterhammetje verdienen, dan kan je vol aan de bak met
vernieuwingen. Dat geeft de meeste ondernemers nieuw elan, maar het vergt ook een
nieuw soort ondernemen. En dat brengt nieuwe, vaak onbekende, risico’s met zich mee.

gevallen worden door ‘nieuwerwetse’ dieven die er
met uw informatie en geld vandoor gaan. Of erger
nog met het geld of de informatie van uw klanten.
Dus worden wij ook als ‘risico-specialisten’ bijgeschoold door dure juristen die ons om de oren slaan
met een ICT die zo lek is als een mandje.

Ondernemen is constant meegaan met veranderingen, markten zoeken en het de klant naar zijn
zin maken. Die veranderingen gaan tegenwoordig
met de snelheid van het licht. De ondernemer
wordt steeds meer een man die naast het aloude
mensenwerk gedwongen wordt om geautomatiseerd zijn diensten te optimaliseren. Digitale facturering, betaling via telefoonapps, gedigitaliseerde
bestellingen en afhandeling. Ook worden met
webapplicaties klantgegevens gedeeld en gewijzigd. Voor al deze door de ondernemer geleverde
diensten worden vaak gespecialiseerde bedrijven
ingeschakeld die een deel van de klantvraag
invullen. Toch blijven ondernemers hoofdverantwoordelijk voor hun eigen product, inclusief de zorg
voor de automatisering en de bescherming van de
data van de klant.

Cyberrisks
Ik weet dat ik niet de eerste ben die u als ondernemer waarschuwt voor dit soort risico’s. Wij
hebben namelijk het idee dat de kans dat u schade
leidt door cyberrisks hard gaat in de richting van de
kans dat uw pand in de fik vliegt. Niemand denkt
er over na om dat risico niet te verzekeren. Maar
misschien is het maatregelen nemen tegen cyberrisks wel veel belangrijker dan verzekeren? Het is
in ieder geval een eerste stap.

‘Nieuwerwetse dieven’
ICT gaat een steeds belangrijkere rol spelen om de
klant te behagen. De risico’s die de ondernemer
loopt met die ICT en de veiligheid daarvan komen
steeds meer onder de aandacht. Het zijn allang
niet meer de ING’s of de Rabobanken die lastig
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Medewerkers
Laat u goed informeren over wat u als ondernemer
voor risico’s loopt met ITC. En zorg er voor dat uw
medewerkers zich ook van die risico’s bewust zijn.
Schaf een leesbare checklist aan om de risico’s voor
uw onderneming in kaart te brengen. Niet zo een
die door dure cyberjuristen is opgesteld. Daar raken
de hersencellen alleen maar van in de war.
Bekijk het als ondernemer en vul uw maatregelen
op het gebied ICT praktisch in. Maar cyberrisks
negeren, is schaatsen op dun ijs: je gaat er een
keer doorheen… Dat kan ik als fanatiek schaatser
beamen.

Uw mening doet ertoe, laat ons weten wat u vindt van het IJssel Business
Magazine. En wat u graag anders zou zien. Wij zijn benieuwd naar uw
mening over het IJssel Business Magazine. Als ontvanger en lezer van dit
business magazine willen we graag actueel zijn en informatie bieden die
voor u waardevol is. Daarom vragen wij u om vijf minuten van uw tijd te
investeren en de onderstaande vragen te beantwoorden.

prijs losse verkoop 5.95

jaargang 6, december 2010

Enquête IJssel Business Magazine

business magazine

prijs losse verkoop € 5.95

jaargang 13, maart 2017

Prof. Dr. A.C. Zijderveld

Bedrijfsleven heeft
behoefte aan rust

Verder in dit nummer:
Burgemeester Frank Koen

Werkgelegenheid
vasthouden
Stadscentrum
De Koperwiek

‘t Schiet al aardig
op…
De nieuwe
werkkostenregeling

jaargang 12, december 2016

Verder in dit nummer

barry kors

Personeelsvraag
ondernemer leidend

prijs losse verkoop € 5.95

Aandacht voor
buitenlands recht
Jaap de koning

doorgeslagen
flexibilisering
arbeidsmarkt

lokale ondernemers

ondernemersnieuws
prijs losse verkoop € 5.95

Dat kan op papier met het verzoek deze dan in te sturen naar:
IJssel Business Magazine, Postbus 934 2900 AX Capelle aan den IJssel.

jaargang 12, september 2016

we kunnen zelf meer
doen
tips om je vakmensen
te houden

themanummer
arbeidsmark t
ont wikkeling

bedrijfsbezoeken

burgemeester en
wethouder lopen stage

eeric Carree

m
meegaan
of afhaken,
verdienmodellen
veranderen
Verder in dit nummer

Marijke Heine SBB

Samen sterk voor
succes op werkvloer

prijs losse verkoop 5.95

U KUNT DE VRAGENLIJST OOK DIGITAAL INVULLEN VIA:
WWW.ENC-CAPELLE.NL/IJBM

jaargang 7, september 2011

Johan rolloos

Kantorenmarkt kruipt
uit dal

Verder in dit nummer

hans Biesheuvel

Ondernemers aan de
formatietafel
eric-Jan theunissen

mobiliteit organiseren

op je eigen manier magazine
business

themanummer

Verkiezingsprogramma’s

Scholingsondernemer
Pieter van Keulen

verk iezingsjaar

Ondernemen en negen
politieke partijen

Kansen bieden
en geven

De Duurzaamheidsfabriek

Innoveren, werken en
leren in de 21ste eeuw
Educatief Centrum
Mainport

Van wieg naar kade
Betere aansluiting mbo

Investeringen en
maatregelen
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THEMANUMMER
O n d e r w i j s
Gerrit Zalm
08-09-16 17:51

Voor een goed
businessplan is
nog altijd geld
Verder in dit nummer:

1.

Wat vindt u van de inhoud van het magazine
en de gekozen thema’s

6.

Juridisch
Financieel
Beleggingen
Notarieel
Assurantie

Zeer goed
Goed
Voldoende
Matig
Slecht
7.
2.

De frequentie waarin het magazine verschijnt 4 x per jaar

Zo houden
Vaker verschijnen
Minder vaak
3. Welke artikelen leest u bij voorkeur?
Hoofdartikelen

Breedveld Staal

Zonder plan overleeft
een familiebedrijf niet
De Bank

Van geldkluis naar
wijnkluis
Werkplein
IJsselgemeenten

themanummer

Jongeren speeddaten

Bedrijfsopvolging

Hoe waardeert u de inhoud van de door u gekozen
Accentpagina’s

Zeer waardevol
Informatief als achtergrondinformatie
Bruikbaar in de praktijk
Leuk om te lezen
8.

Altijd
Soms
Nooit

Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan het lezen
van de artikelen

Meer dan 10 minuten
Meer dan 20 minuten
Meer dan 30 minuten
Anders te weten:

4. Welke Pagina’s van de business clubs leest u?
ENC Capelle

Altijd
Soms
Nooit

Welke Accentpagina’s leest u?

9.

Spreekt de vormgeving van het blad u aan?

Passend bij het type magazine
Modern van opmaak
Ouderwets van opmaak

OKK Krimpen

Altijd
Soms
Nooit
5. Welke Gemeentepagina’s leest u?
Gemeente Capelle aan den IJssel

Altijd
Soms
Nooit

10. Is de verhouding foto’s en tekst in evenwicht?

Deze is in balans
Te veel tekst ten opzichte van foto’s
11. Is de pagina opmaak prettig om te lezen?

Leest heel prettig
Leest redelijk vlot
Leest moeizaam

Invullen:

prijs losse verkoop 5.95

Altijd
Soms
Nooit

jaargang 7, juni 2011

12. Wat mist u in het magazine aan onderwerpen
Gemeente Krimpen aan den IJssel

Aanbevelingen:
Roy Thurik en
Garrelt van Waning

Eensgezind positief
over economische
groei
Verder in dit nummer:
Wie mag zich
Capelse ondernemer 2011
noemen?
De Vries Piping
Financieel accent

Bonus ja of nee

Bedankt voor de moeite, de uitkomst vindt u binnenkort terug in het IJssel Business Magazine.

IHC Merwede

Technische passie
voor waardevol
gereedschap
Werkplein
IJsselgemeenten

business magazine

