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Uw nieuwe 
notaris

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

LI NT NOTARISSEN
Kanaalweg 3-7,
2903 LR Capelle a/d IJssel
010 - 442 2233
capelle@lintnotarissen.nl  

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

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

De Volkswagen T-Roc.
Nu in onze showroom.

De 
Volkswagen 

T-Roc
vol vertrouwen

Durf jij een andere weg in te slaan? Ga dan voor de splinternieuwe T-Roc. Deze Volkswagen zit standaard vol met veiligheidssystemen 
en kent ontelbare personalisatie-opties. De nieuwe Volkswagen T-Roc staat nu in onze showroom en is al te bestellen vanaf € 25.995.

De nieuwe T-Roc zelf ervaren? Kom dan langs voor een proefrit en test ‘m zelf!

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

“Met alles wat je doet, kan je iets in bewe-
ging zetten. Ook met dingen die klein lijken, 
zoals het kiezen van je energiebedrijf. Samen 
met andere bedrijven is het nu mogelijk om 
schone energie met zon en wind op te wekken. Je eigen bijdrage aan iets groots. Dat is een prach-
tige kans”, aldus ondernemer, astronaut en wetenschapper Andre Kuipers  en hoofdspreker tijdens 
het onlangs gehouden MVO-festival over duurzaamheid in onze regio.

En ruim twintig lokale ondernemers uit onze regio buigen zich in deze uitgave tijdens een gezamen-
lijke discussie over wat dit allemaal betekent voor hun ondernemerschap. Ze barsten van de energie 
om daar samen serieus over na te denken en oplossingen te kiezen.

Duurzaam of niet. Ik wens u allen in ieder geval een energiek en schoon 2018.

Doe meer met IJBM 
Dit magazine bekijken wanneer u maar wilt? 
Een voorproefje krijgen op het volgende 
nummer? Reageren op de inhoud? Informatie 
delen met andere ondernemers en organisa-
ties in de regio? Meedoen met een discus-
sie over ondernemers-issues? Of er zelf een 
starten? Een tip geven aan redactie en lezers? 
Het kan allemaal met IJBM op Facebook en 
LinkedIn. We heten daar iedereen welkom, 
24 uur per dag en vanaf iedere plek.

www.facebook.com/IJsselbusinessmagazine
www.linkedin.com/groups/IJssel-Business-
Magazine-Netwerkgroep

Het IJssel Business Magazine is een uitgave van het ENC, 
het OKK en de gemeenten Capelle aan den IJssel en
Krimpen aan den IJssel en verschijnt ieder kwartaal.

Redactie:   Peter Meulendijk, Gert Abma, 
Henk van Ree, Liesbeth Pleizier,
en Henk-Jan Collignon

Hoofdredactie en  
thema-artikelen:  Gert van der Beek

Financieel accent:   Daamen & van Sluis 
Accountants Belastingaviseurs

Juridisch Accent:  Pellicaan Advocaten

Beleggings Accent:  Darion Wealht Management

Notarieel Accent:  Lint Notarissen

Assurantie Accent:  Van Steensel Assurantiën

Idee en ontwerp:  C&P Communicatie

Fotografi e:   Ferry ten Brink, Ferrymen Fotografi e

Ambassadeur: Nic Visser

Opmaak: Het Nieuwe Werk ‘graphic design’

Drukwerk:  Effi ciënta Offsetdrukkerij b.v.

Losse verkoopprijs: € 5.95
Verschijnt: ieder kwartaal
Tarieven advertenties op aanvraag

Voor meer informatie:
C&P Communicatie
Brucknerstraat 7 2901 GB, Capelle aan den IJssel t
Tel.: 06 547 514 62
E-mail: peter@cenp.eu
www.ijsselbusinessmagazine.nl

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de 
redactie worden overgenomen. Aan de teksten kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
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Jeroen de Haas, CEO Eneco Groep

De nieuwe energie is belangrijk  
voor de economie

Voor het eerst willen veel bestuurders, acti-
visten, CEO’s, start-ups, burgers en politici 
allemaal serieus aan de slag met duurzame 
energie. “Duurzaamheid schept een band én 
duizenden banen. Het brengt ons naar een 
Nederland waarin miljoenen mensen samen 
een bijdrage leveren aan de oplossing van 
het klimaatprobleem. Dit geeft een onge-
kende bundeling van krachten, mensen, 
talenten en mogelijkheden. Dat is de nieu-
we energie van Nederland“, aldus Jeroen de 
Haas.

Hij is sinds 2007 CEO van de Eneco Groep die haar 
hoofdkantoor heeft in Rotterdam-Alexander. De 
Haas gelooft dat duurzaamheid draait om het 
herstellen van verbindingen, met maatschap-
pelijke en economische groei als resultaat. Zijn 
missie: Duurzame energie van en voor iedereen 
en samen met klanten en partners zoeken naar 
energieoplossingen die slimmer wonen, werken 
en leven mogelijk maken. De Haas geeft aan dat 
zijn energiebedrijf allerlei diensten aanbiedt om 
samen met de klant de klimaatdoelen te bereiken, 
bedrijfsvoering te verduurzamen en energie te 
besparen. 

“We bevinden ons in een nieuwe tijd. Mensen 
en bedrijven nemen het heft in eigen handen. Zij 
bepalen zelf hoe ze schone energie opwekken, 
gebruiken, opslaan en delen. De vernieuwing en 
de versnelling die daarvoor nodig zijn, krijgen we 
niet alleen voor elkaar. Wel als we ideeën, tech-
nologieën, mensen en bedrijven verbinden. We 
helpen oplossingen te vinden voor het bufferen 
van energie, opslag en het afnemen van een ener-
gieoverschot gedurende bepaalde momenten op 
een dag en in het seizoen. Kortom: samen inno-
veren en duurzame oplossingen toepassen op 
lokaal niveau.” 

Gaat volgens u de transitie naar 
duurzame energie snel genoeg?
“Poeh, nee. Als je naar de feiten kijkt, de doelstel-
lingen van de klimaattop in Parijs, dan gaat het 
niet hard genoeg. Er is afgesproken dat de opwar-
ming van ons klimaat beperkt moet blijven tot 
twee graden ten opzichte van het pre-industriële 
tijdperk. Die grens komt nu wel heel dichtbij. Toch 
zit daar ook een nuance. De technologische voor-
uitgang op dit gebied gaat steeds harder en elek-
trisch rijden begint nu echt door te breken. Over 
deze versnelling ben ik optimistisch.”

Hoe belangrijk is deze ontwikkeling voor 
de toekomst van Nederland?
“Duurzaamheid heeft twee dimensies: het maat-
schappelijke- en milieubelang en het economi-
sche belang. Voor onze eigen maatschappe-
lijke- en milieu veiligheid is het belangrijk dat de 
wereldwijde beweging sneller op gang komt. In 
de natuur staat alles met elkaar in verbinding. Als 
alleen Nederland haar productie verduurzaamt, is 
de impact niet voldoende. Dan is er het econo-
misch belang. Daarin hebben we als Nederland 
enorme potentie. Duurzame energietechnologie 
is bijvoorbeeld een enorme groeisector in de 
wereldeconomie. Onze universiteiten hebben 
hierover erg veel kennis. De kans om hier als 
land groot in te worden, mogen we absoluut niet 
missen. Dan wordt verduurzaming ook een econo-
misch feestje.” 

Verduurzaming wakkert dus economische 
groei aan? 
De wereldmarkt in schone technologie groeit 
razendsnel. Als we dit tempo als land gaan 
bijhouden, wordt verduurzaming een belangrijk 
onderdeel van het Bruto Nationaal Product. Doen 
we dat niet, dan worden we een achterblijvende 
economie.

Is het ook een banenmotor?
“Dat zien we aan alle kanten. Energiebesparing 
in de bebouwde omgeving alleen al is een grote 
banenmotor. Te veel huizen zijn nu nog wat ik 
noem ‘lek’. Je stopt er warmte in en die warmte 
gaat er voor een groot deel ook weer uit. Daar 
is een enorme verduurzamingsslag nodig. Die 
maken we door alweer een Nederlandse exper-
tise: slimme bouwtechnieken. Dat levert met 
name veel banen op in het midden- en klein-
bedrijf. Energieneutraal in 2020 is geen ‘man on 
the moon’ ambitie, maar heel realistisch. Laat de 
ambitie dus zijn om vanaf 2020 nieuwe woningen 
alleen nog maar energieneutraal te bouwen.”

Wat wil Eneco met het initiatief voor 
de beweging ‘de nieuwe energie van 
Nederland? “
Ik hoop dat het een massieve, onstuitbare bewe-
ging wordt die ons land meekrijgt. Dat het van 
Eneco Groep is interesseert me eigenlijk niet. Ik 
hoop dat al die andere bedrijven die iets waarde-
vols bieden meedoen, ook als het concurrenten 
van ons zijn.”

Wat voor barrières zitten deze beweging 
in de weg?
“Allereerst is het nog een gebrek aan kennis. 
Hoe doe je dingen op een bedrijfseconomische 
manier? Met ’s nachts op zee opgewekte wind-
energie kun je de industrie verduurzamen. Dit 
soort techniek is best nieuw voor veel fabrieken, 
die hun processen moeten aanpassen. Prima te 
doen, maar je moet wel weten hoe het moet. 
Ook is er wettelijk veel meer experimenteer-
ruimte nodig. In het nieuwe energiesysteem 
krijg je veel meer lokale bronnen van opwekking. 
Zonne-energie is de grootste, maar je hebt er nog 
vele meer. Die passen niet allemaal in de huidige 
fiscale wetgeving. Geef wijken de ruimte om het 



zelf te regelen. In Den Haag gebeurt dat al in de 
wijk de Groene Mient.” 

Wie moeten dan volgens u het voortouw 
nemen in deze beweging?
“Ik houd er niet van als de politiek zegt dat de 
burger of de bedrijven het voortouw moeten 
nemen. Maar ik houd er net zo min van als burgers 
en bedrijven het tegendeel opperen, namelijk dat 
alles bij onze politici ligt. Iedereen moet meedoen, 
vanuit economische overtuiging en in het maat-
schappelijk belang. Politici moeten werken aan 
regels en financiële steun. Bedrijven moeten radi-
caal hun bedrijfsmodel ombouwen. Doen ze dat 
niet, dan raken ze op termijn van de markt. Dat 
vind ik zo mooi aan KPN. Dat ze het duurzaamste 
telecombedrijf zijn zonder dat dit hun business 
schaadt, dankzij een sterke missie.”

Hoe zorg je er als CEO van Eneco Groep 
voor dat zo’n missie werkelijkheid wordt?
“In het begin moest ik vaak zeggen: ‘zo gaan we 
het doen’. Als reactie kwam er niet alleen begrip, 

maar ook protest. Dus zei ik: ‘nee we gaan het 
toch zo doen’. Er is geen ruimte meer. ‘De klem’ 
heb ik het weleens genoemd. Zet je organisatie 
klem anders ontsnappen ze. Je brengt je over-
tuiging over en dan helpen techneuten - die er 
wel verstand van hebben - gewoon mee. Nu zie 
ik mijn rol bij Eneco Groep als aanjager, ruimte 
geven en luisteren. Neem bijvoorbeeld Jedlix, een 
bedrijf dat slimme laadsoftware maakt voor elek-
trische auto’s. Als het hard waait, laden de batte-
rijen op. Daar investeren we nu in. Maar dat soort 
initiatieven, en ik kan er nog veel meer noemen, 
komen echt niet van mij of van mijn collega’s in de 
top. Ze komen van slimme en bevlogen mensen 
binnen Eneco Groep, en ook van onze partners.”

Is uw werk inmiddels makkelijker nu 
meer mensen duurzaam willen zijn? 
“Ja, maar het blijft een forse opgave omdat de 
transitie economisch verantwoord moet gebeuren. 
We moeten ook gewoon financiële resultaten 
boeken. Anders droogt onze investeringscapaci-
teit op en die hebben we hard nodig.

Zeventien 
windenergieparken 
overgenomen 
Eneco neemt zeventien windmolenparken 
van De Wolff over. Het gaat in totaal om 53 
molens en bovendien een aantal parken die 
nog in ontwikkeling zijn. Daarvan staan er 
zes windmolenparken met 26 windturbines 
in de regio Rotterdam. ‘’Met deze overeen-
komst versterken we onze portefeuille van 
bestaande en toekomstige windprojecten 
en daarbij onze lokale aanwezigheid ‘’, 
aldus Eneco. Vijftien medewerkers van De 
Wolff verhuizen mee naar Eneco. Dat nam 
vorig jaar al de windactiviteiten van bran-
chegenoten Delta en Prodeon over. Het 
bedrijf beschikt nu in totaal over 353 wind-
molens op land en 103 op zee.
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Durven, Denken, Doen
Durft u na te denken over de toekomst van uw bedrijf, de groei, de opvolging of over-
name. 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 uiteinde-
lijke 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 
fi scaal, bedrijfseconomisch- en fi nancieel gebied. Ook voor de dagelijkse ondersteuning 
bij accountancy, fi scaliteit 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

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

De astronaut, ondernemer, wetenschapper, ambas-
sadeur en spreker weet voor welke uitdagingen we 
staan en inspireerde 10 oktober 2017 de aanwe-
zigen op het MVO Festival in Rotterdam-Alexander 
(initiatief van gebiedscommissie Prins Alexander, 
maatschappelijke organisaties, Businessclub Prins 
Alexander, Recreatiecentrum Zevenkampse Ring en 
Dock) over duurzame energie. 

Astronaut in nood
Tijdens zijn presentatie gaf Kuipers aan dat hij zich 
echt zorgen maakt: “Ik toon hoe mooi onze aarde is. 
Als ruimtevaarder ben je in een nieuwe wereld met 
een totaal andere blik op onze planeet, maar zodra 
je erlangs kijkt, besef je ook hoe nietig de aarde 
is. Een klein blauw bolletje in een vijandig heelal: 
koud, leeg met veel straling. En elke dag komen er 
tweehonderdduizend mensen bij, een nieuwe stad 
zo groot als Almere. Straks gaat het echt niet meer, 
want we gebruiken teveel van de aarde: teveel vis, 
teveel bomen, teveel fossiele brandstoffen, teveel 
van alles. En als er hier iets mis gaat, kunnen we 
nergens anders heen. Alle andere planeten zijn 
echt niet bewoonbaar. Dus moeten we beseffen 
dat we er echt heel zuinig op moeten zijn.” 

Leven in de ruimte
Kuipers verwacht wel dat er in het heelal volop 
leven is. “Al kunnen we dat nog niet bewijzen. Maar 
dat is nog geen oplossing voor onze problemen op 
aarde. We kunnen er namelijk gewoon echt niet 
naartoe. Het meest geavanceerde ruimteschip dat 
we nu hebben, zou er tienduizenden jaren over 
doen om in andere zonnestelsels te komen. Dat 
is dus geen optie We moeten het hier, met elkaar, 
zien op te lossen. Alleen als we weer in evenwicht 
komen met de natuur, zullen we het als mensheid 
op aarde gaan redden.”

De opgave voor Nederland
Nederland staat voor de opgave om in de komende 
30 jaar de energievoorziening bijna volledig te 
verduurzamen. Kuipers startte als ambassadeur in 
2016 met toenmalig Minister Kamp van Economi-
sche Zaken een drie maanden durende landelijke 
energiedialoog in Rotterdam, waarin in 50 bijeen-
komsten burgers, bedrijven, overheden, maat-
schappelijke organisaties werden uitgenodigd om 
mee te denken over en ideeën aan te dragen voor 
de energievoorziening van de toekomst. Zoals over 

vervoer, warmtevoorziening van woningen en indu-
strie en het belang van innovatie voor het reali-
seren van de energietransitie.

Zonne-energie uit de ruimte
Kuipers heeft met eigen ogen mogen aanschouwen 
hoe ruimtestation ISS, het grootste technologische 
bouwwerk van de westerse wereld, zijn energie 
uit zonnecellen haalde. Hij weet als geen ander dat 
zonne-energie de CO2-impact op onze aarde dras-
tisch verlaagt en maakt zich dan ook sterk voor het 
belang van meer zonne-energie, innovatie en onder-
nemerschap. Zo reed hij met Stella, de gezinsauto 
op zonne-energie van de TU Eindhoven naar het 
Binnenhof, doopte de Solar Boat van de TU Delft en 
lanceerde het lokale energiebedrijf Tegenstroom dat 
zonnepanelen op huurwoningen laat leggen. Verder 
opende hij in Rotterdam als keynote-speaker vorig 

jaar het zevende Solar Future NL event. Dit jaarlijkse 
congres is het ontmoetingsmoment voor beslissers 
in de Nederlandse zonne-energie branche.

Galactisch ondernemen
En net zoals ruimtevaren is volgens hem onder-
nemen in de zonne-energiebranche ook een beetje 
‘galactisch ondernemen’. “Het is vaak niet gemak-
kelijk, je hebt veel doorzettingsvermogen en inno-
vatiekracht nodig, maar het levert je bedrijf en de 
maatschappij ongelooflijk veel op.”
André Kuipers: “Met alles wat je doet, kan je iets 
in beweging zetten. Ook met de dingen die klein 
lijken, zoals het kiezen van je energiebedrijf. Samen 
met andere bewoners en bedrijven is het nu moge-
lijk om schone energie op te wekken. Je eigen 
bijdrage aan iets groots. Dat is een prachtige kans.” 
andrekuipers.com
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André Kuipers, ondernemen met zonne-energie

Niet makkelijk, maar levert 
wel ongelofelijk veel op



Als het aan de Rotterdamse 
gemeenteraad ligt, wordt de 
kolenoverslag in de haven afge-
bouwd. De gemeenteraad heeft 
hiervoor dinsdag 14 november 
een motie aangenomen. Het 
college van burgemeester en 
wethouders moet met een plan 
komen om de steenkolenover-
slag af te bouwen. De haven is 
een van de belangrijkste door-
voerpunten van steenkool naar 
met name Duitsland.

Het besluit van de raad komt op een 
cruciaal moment, omdat het Haven-
bedrijf het huurcontract met Europa’s 
grootste overslagbedrijf EMO met 25 jaar 
wil verlengen. GroenLinks-raadslid Arno 
Bonte noemt dit ‘’onbestaanbaar”.‘’Als 
we klimaatverandering tegen willen 
gaan en de doelstellingen van het 
klimaatakkoord van Parijs willen halen, 
dan zal Rotterdam afscheid moeten 
nemen van steenkolen’’, aldus Bonte 
die het voorstel indiende. Hij verwacht 
dat de haven in 2030 kolenvrij zal zijn.

bron: ANP 

Slechts een klein deel van de 
zelfstandigen zonder perso-
neel (zzp’ers) die onvrijwillig 
voor zichzelf zijn begonnen, is 
ontevreden met het werk dat 
ze doen. Van hen is 13 procent 
ontevreden. Onder zelfstandigen 
die kozen om als ondernemer 
aan de slag te gaan, is dat 6 pro-
cent, zo blijkt uit een analyse 
van TNO en het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Van alle 
werknemers is 8 procent onte-
vreden met hun werk.

Bijna een op de tien zzp’ers is meestal 
vanuit negatieve redenen gestart. 
Twee derde waagde om overwe-
gend positieve redenen de stap naar 
het ondernemerschap. Bijna een 
kwart van de zzp’ers had evenveel 
positieve als negatieve motieven, 
of had andere redenen. Negatieve 
redenen zijn bijvoorbeeld ontslag of 
geen contractverlening, of het feit dat 
een werkgever de werknemer vroeg 
om als zelfstandige te gaan werken.
Een van de meest genoemde posi-
tieve redenen is het zoeken van een 

nieuwe uitdaging. Ook zelf kunnen 
bepalen hoeveel en wanneer er 
gewerkt wordt, is vaak een motief.

Dienstverlenend beroep
Zelfstandigen die meer positieve dan 
negatieve redenen geven, werken 
relatief vaak in een agrarisch of 
dienstverlenend beroep, zoals kapper 
of schoonheidsspecialist. Negatieve 
startmotieven zijn relatief vaak te 
vinden onder mensen met een tech-
nisch, pedagogisch, creatief of taal-
kundig beroep, bijvoorbeeld muziek-
leraar of auteur. Zzp’ers die vooral 
vanuit negatieve overwegingen zijn 
gestart, maken zich wel relatief vaak 
zorgen over de huidige financiële 
situatie van hun bedrijf. Bijna 36 
procent vindt die namelijk matig of 
slecht. Ook hebben zij gemiddeld 10 
procent minder te besteden dan hun 
collega’s met positieve startredenen 
en maken zij zich vaker zorgen over 
de toekomst van hun onderneming. 
Daarnaast hebben zij relatief vaker 
last van psychische vermoeidheids-
klachten door het werk. 

bron: nu.nl

Eigenaren van familiebedrijven 
steunen innovatiebeleid in hun 
onderneming meer dan de eige-
naren van niet-familiebedrijven. 
Bijna 8 van de 10 familiebedrij-
ven is bereid om van dividend af 
te zien om innovatie te stimu-
leren. Bij niet-familiebedrijven 
is dat 60 procent. Ook is ruim 
65 procent van de familiebedrij-
ven bereid een jaar met nega-
tieve resultaten te accepteren 
als dat innovatie bij het bedrijf 
stimuleert.

Bij andere bedrijven is dat 40 procent. 
Dat concludeert professor Roberto 
Flören, hoogleraar familiebedrijven 
aan Nyenrode Business Universiteit, 
in een onderzoek dat hij uitvoerde 
in samenwerking met ING en NPM 
Capital. “De uitkomsten ontkrachten 
de mythe dat familiebedrijven niet 
innovatief zouden zijn”, zegt Flören. 
De hoogleraar deed onderzoek onder 
vierhonderd bedrijven, zowel familie- 
als niet-familiebedrijven. Hiervoor 
werden onder meer de directeuren 
van de bedrijven geïnterviewd. Ruim 

62 procent van alle familiebedrijven 
introduceerde in de laatste drie jaar 
een of meerdere nieuwe producten 
of diensten. Ook heeft bijna 72 
procent de interne bedrijfsprocessen 
vernieuwd, aldus de onderzoekers.
Dankzij kapitaal dat wordt verstrekt 
door de eigenaren kunnen familiebe-
drijven op de lange termijn investeren 
in innovatie, weet Flören. Tegelijker-
tijd hebben niet al deze bedrijven de 
juiste middelen daarvoor.

Een bedreiging voor de innovatie-
kracht van familiebedrijven schuilt 
volgens Flören in het feit dat het 
bedrijf in hoge mate afhankelijk is 
van de grillen van de oprichter. Ook 
het feit dat een groot deel van het 
familievermogen vastzit in het bedrijf 
speelt een rol. “Familiebedrijven 
hebben significant vaker onvol-
doende financiële middelen om te 
innoveren”, beweert Flören. “Ruim 32 
procent van deze bedrijven zou inno-
vatiever zijn als ze meer financiële 
middelen ter beschikking zouden 
hebben.”

bron: ING

Op woensdag 10 januari 2018 bent u om 20.30 uur van harte wel-
kom in het Isala Theater voor de nieuwjaarreceptie van de gemeente 
Capelle aan den IJssel.

Nieuwjaarsvoorstelling
Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie is er een gratis nieuwjaarsvoorstelling 
‘Culturele reis door Capelle’ in het Isala Theater. Reserveer uw gratis entree 
kaarten online op www.isalatheater.nl of haal ze op bij het theater. Op=op!

 ProGrAmmA

18.30 uur Inloop Isala Theater

19.15 uur  Nieuwjaarsvoorstelling
 Presentatie Miranda den Haan, stadsdichter
 Nieuwe stadsperformer
 Arie Mudde, schrijver
 Jongerentheater Quint
 Molukse Krijgsdans
 Musical Souvenir
 Wendy Hoogendijk, zangeres
 Nieuwjaarsboodschap burgemeester en wethouders

20.30 uur  Einde voorstelling, aansluitend vindt  
de nieuwjaarsreceptie in de foyer van het Isala 
Theater plaats.
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De Nederlandse economie is in 
het derde kwartaal van dit jaar 
met 0,4 procent gegroeid ten 
opzichte van het voorgaande 
kwartaal. Daarmee ligt de groei 
van het bruto binnenlands pro-
duct (bbp) fors lager dan een 
kwartaal eerder. Dat maakt 
het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) in een eerste 
raming bekend. In het tweede 
kwartaal liet de economie met 
1,5 procent op kwartaalbasis 
nog een “uitzonderlijk” sterke 
groei zien. Het is het veertiende 
kwartaal op rij dat de economie 
in de lift zit.

olgens het CBS is de groei breed 
gedragen. Zowel de investeringen, 
als de consumptie en de export 
trokken verder aan. Op jaarbasis 
ging de economie er met 3 procent 
op vooruit. Voor werkdagen gecorri-
geerd bedraagt de groei van het bbp 
3,3 procent. 
Er is vooral meer geïnvesteerd in 
woningen, vliegtuigen en perso-
nenauto’s. Ook hebben bedrijven 
meer geld gestoken in machines. 

De hogere investeringen zijn in lijn 
met het optimisme van Nederlandse 
ondernemers. 
De bestedingen van consumenten 
groeiden iets sterker dan in de voor-
gaande kwartalen. Huishoudens 
trokken vaker de portemonnee voor 
elektrische apparaten, kleding en de 
inrichting van de woning. Daarnaast 
gaven zij meer uit aan diensten, 
zoals horeca en recreatie. Dergelijke 
uitgaven zijn goed voor ruim de helft 
van de totale binnenlandse consump-
tieve bestedingen.

De CO2-uitstoot viel in het derde 
kwartaal 0,2 procent hoger uit dan 
in dezelfde periode een jaar eerder. 
De uitstoot van CO2 als gevolg van 
gasverbruik voor verwarming door 
huishoudens en de dienstverlening 
nam toe, terwijl de emissies door 
energiebedrijven juist sterk afnamen.
Het derde kwartaal van dit jaar was 
dan ook kouder dan dat van 2016. 
Vooral in september was het een stuk 
frisser. Hiervoor gecorrigeerd was de 
CO2-uitstoot in het derde kwartaal 1,2 
procent lager dan een jaar eerder.

bron: CBS

De werkgelegenheid in ons land 
is ook in het derde kwartaal ver-
der toegenomen. Er kwamen 
51.000 banen bij, waardoor er 
nu 10,2 miljoen banen zijn, het 
hoogste aantal ooit. Het aantal 
vacatures nam ook licht toe tot 
213.000. Dat meldt het Centraal 
Bureau voor de Statistiek.

Het aantal werkenden nam ten 
opzichte van het derde kwartaal van 
2016 met 177.000 toe. Het leeuwen-
deel betrof nog altijd fl exbanen, maar 
ook het aantal vaste banen steeg met 
57.000, de sterkste groei sinds 2009. 
Nog eens 77.000 mensen gingen 
aan de slag op een jaarcontract, 
met uitzicht op vast werk. CBS-hoof-
deconoom Peter Hein van Mulligen 
spreekt van een ‘’opvallend sterke 
groei’’ van het aantal vaste banen. Hij 

denkt dat de krappere arbeidsmarkt 
daarbij een belangrijke rol speelt. 
‘’Steeds meer werkgevers geven aan 
dat zij moeilijk aan de juiste mensen 
kunnen komen.’’

Ongeveer de helft van de nieuwe 
banen komt voor rekening van de 
uitzendbranche. Ook in de sectoren 
handel, vervoer en horeca groeide 
het aantal banen fl ink. In de fi nan-
ciële dienstverlening verdwenen in 
de afgelopen periode tweeduizend 
banen. De werkloosheid daalde 
voor het veertiende kwartaal op rij 
en kwam uit op 4,7 procent. In het 
tweede kwartaal was dat nog 4,9 
procent. Er zijn nu 428.000 werk-
lozen, waardoor er voor iedere vaca-
ture twee werklozen zijn. Op het 
dieptepunt van de crisis waren dat 
er zeven. 

In vrijwel alle sectoren is het 
vertrouwen in de groeimoge-
lijkheden voor dit en volgend 
jaar groot. Sectoren die gericht 
zijn op het binnenland zullen 
in volume het meest groeien, 
schrijft bankier ABN Amro in zijn 
kwartaalonderzoek Stand van de 
Sectoren. 

Volgens de bank is het vertrouwen 
vooral groot in de bouw, dienstver-
lenende sectoren en de vrijetijds-
sector. Deze sectoren profiteren 
maximaal van de hogere bestedingen 
van consumenten en de stimulerings-
maatregelen van het kabinet.

Seinen op groen
De sectoren industrie, ‘agri en food’ 
en transport leunen meer op export 

en ook daarvoor staan de seinen op 
groen, omdat de wereldeconomie 
verder aantrekt in 2018. Wel zijn 
de groeikansen afhankelijk van de 
ontwikkeling van wisselkoersen en 
grondstofprijzen. De voedingsmidde-
lenindustrie is bovendien bovenge-
middeld gevoelig voor de eventuele 
gevolgen van de Brexit. Ook in de 
retail en de horeca is het vertrouwen 
positief, wat te maken heeft met 
de toenemende koopkracht van de 
consument.

ABN Amro gaat uit van een groei van 
3,1 procent in 2017 en 2,4 procent in 
2018 voor de Nederlandse economie. 
Minpuntje dat de bank signaleert is 
dat de groei van het aantal uitzend-
uren afneemt.

bron: NU.nl 

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

Steden zijn in beweging en moeten 
zich blijven ontwikkelen. Zo hebben 
de 23 gemeenten van de Metro-
poolregio Rotterdam – Den Haag 
een routekaart vastgesteld voor 
een nieuwe economie met daarbij 
aandacht voor de snelle ontwikke-
ling van internettechnologie en de 
overgang naar schone energie. Er 
moet een fundamentele omslag 
komen in de manier waarop de 
samenleving en economie worden 
vormgegeven.  People’s  Bus i -
ness vraagt met het thema ‘Next 
Economy Metropool’ aandacht voor 

innoveren en het samen op zoek 
gaan naar nieuwe kansen.

online en offline 
ontmoetingen
Met behulp van de People’s Network 
en People’s Academy faciliteert de 
organisatie zowel online als offline 
ontmoetingen op weg naar het twee-
daagse netwerkevent in januari. Zo 
waren afgelopen jaar de events van 
People’s Academy met het thema 
‘Beyond Smart Cities’ een groot 
succes. Bij deze events draait het om 
real-time ontmoetingen en het delen 
van kennis, onder andere door de 
gastsprekers.
Bezoekers van People’s Business zijn 
ondernemers die op zoek zijn naar 
samenwerking, verbinding, verdieping 
en inspiratie. En als exposant hebben 
bedrijven de mogelijkheid om hun 
producten en diensten te tonen aan 
genodigden en de meer dan 5.000 
bezoekers, waarvan 75% beslissers 
uit regio Rotterdam-Den Haag.
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Economie groeit derde kwartaal 
met 0,4 procent 

Aantal banen bereikt record Vertrouwen groot in 
binnenlandse markt
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Ons RISICORAPPORT, uw inzicht
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Tot een jaar of tien geleden werd Royal Dutch 
Shell de hoeksteen van elke beleggingspor-
tefeuille genoemd. Geroemd vanwege het 
hoge en constante dividend, maar natuurlijk 
vooral vanwege de winstmachine die zo’n 
oliebedrijf toen was. Oliebedrijven waren 
vroeger sowieso dominant op de financiële 
markten. Nog steeds weegt hun gewicht 
zwaar door op de toonaangevende beurs-
indexen. Ter illustratie; van de 25 aandelen 
in de AEX-index is Shell met 16% het sterkst 
vertegenwoordigd. 

Ook bedrijven zoals Exxon Mobil en Chevron kom 
je nog steeds tegen in de hoogste regionen van de 
aandelenranglijsten. Onlangs heeft Saoedi Arabië 
aangekondigd dat de staatsoliemaatschappij 
Aramco in de verkoop gaat. Als de voorgenomen 
beursgang doorgaat zou dit wel eens de grootste 
beursgang ooit kunnen worden. De verwach-
tingen over de waarde van dit bedrijf lopen uiteen 
van 1000 tot 2000 miljard dollar. Waar is de tijd 
gebleven dat een miljard best veel geld was? Het 
gaat dus nog steeds om gigantische bedragen in de 
olie-industrie. Maar voor hoe lang nog?

opmars gaat sneller
De opmars van elektrische auto’s, alternatieve 
energie en energiebesparingsprogramma’s gaat 
steeds sneller. Je ziet dat terug bij beursgenoteerde 
bedrijven die inspelen op de transitie naar scho-
nere energie. De aandelenkoersen van producenten 
van elektrische motoren zijn de laatste twaalf 
maanden door het dak gegaan, iedereen wil ze 
hebben. Dit heeft te maken met de winstverwach-
ting en daarmee de aantrekkingskracht van dit soort 
bedrijven, maar ook met de zwaai naar duurzaam 
beleggen. Elk bedrijf dat met ‘nieuwe energie’ te 
maken heeft ligt in het vizier van beleggers die er 
een schoon geweten op na houden. Tja, en dan 
treedt de ouderwetse Wet van Vraag en Aanbod in 
werking. Het beperkte aanbod van aandelen van 
dit soort bedrijven zorgt ervoor dat door de toene-
mende vraag de koersen blijven stijgen.
De hoge beurskoers helpt deze bedrijven om 
gemakkelijk verder te groeien. Overnames van 
aanpalende bedrijven gaan gemakkelijker als je 
kunt afrekenen met eigen, dure aandelen. Als prijs 
geen obstakel is bij het acquireren kan je snel je 
business uitbreiden. Een overname gaat meestal 

gepaard met een behoorlijke premie voor aandeel-
houders van het gekochte bedrijf, die zullen niet 
klagen! Zij kunnen hun aandelen tegen een hoge 
prijs laten overnemen en met de opbrengst nieuwe 
aandelen kopen. Daarmee drijven zij de koersen 
verder omhoog.

Themafondsen
De media-aandacht en bovengenoemde ontwik-
kelingen in de markt van nieuwe energie hebben 
ervoor gezorgd dat er inmiddels een aantal beurs-
genoteerde themafondsen op de markt zijn waarin 
je kunt beleggen. Dit zijn beleggingsfondsen die 
herbeleggen in new energy-aandelen , maar ook in 
andere aansprekende sectoren zoals health science, 
cyber security en robotica. 

Beleggers in fossiele industrieën moeten vooral zelf 
niet fossiel blijven. Follow the money! Oliebedrijven 
kunnen nog heel lang een lucratieve belegging 
blijven, niet in de laatste plaats omdat ze zelf ook 
in transitie zijn. Shell is van plan in 2018 maar liefst 
1 miljard euro te investeren in nieuwe energie. 
Echter, de belangstelling van beleggers gaat steeds 
meer uit naar duurzaamheid en eerder genoemde 
thema’s, waarbij de term ‘disruptive’ de fantasie 
prikkelt. De zoektocht naar meer rendement is 
verlegd van traditionele bedrijven naar baanbre-
kende ondernemingen. Daarin wordt veel belegd 
en dus stijgen de koersen van dit soort bedrijven. 

Het kan nog een hele tijd duren voordat oliemaat-
schappijen hun dominante rol daadwerkelijk kwijt 
zijn, als dat al ooit zal gebeuren. Het lijkt mij daar-
naast een goed idee om ook wat alternatieve 
grondstof voor je rendement te gaan gebruiken. 
Dat doe je door je beleggingsportefeuille uit te 
breiden met een aantal moderne thema’s, zoals 
new energy. Vraag je vermogensbeheerder of 
beleggingsadviseur naar de mogelijkheden.

De informatie in deze column is bedoeld voor 
educatieve doeleinden en geen professioneel 
beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen van 
bepaalde beleggingen. 
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Eind september bracht een Chinese delegatie 
uit Jiashan een tweedaags handelsbezoek aan 
Capelle aan den IJssel. De steden zijn vorig jaar 
een economisch partnerschap met elkaar aange-
gaan, waarin wederzijds investeren centraal staat. 

Tijdens het bezoek werd onder meer het Europese 
kantoor van de gemeente Jiashan geopend. Het 
nieuwe kantoor staat op het bedrijventerrein Rivium, 
en is daarmee de ideale plek om in de regio zaken 
te doen. Binnen is onder meer een informatieve 
maquette te vinden van het ‘Sino-Dutch Park’. Dit is 
een indrukwekkend bedrijventerrein in Jiashan, met 
veel Nederlandse invloeden.

Samenwerken
“Het bezoek stond volledig in het teken van handel 
en verdere samenwerking. Met de komst van het 
nieuwe kantoor hoop ik dat diverse Chinese bedrijven 
zich op het Rivium willen vestigen, en dat zij met 
elkaar handel gaan drijven. En dat is zeer goed 
nieuws voor de economie in de regio”, aldus burge-
meester Peter Oskam. 

Locoburgemeester Lu van Jiashan gaf aan te hopen 
dat meer Nederlandse bedrijven de weg naar Jiashan 
gaan vinden. Dit in navolging van andere Nederlandse 
bedrijven zoals Heineken en Akzo, die zich daar al 
hebben gevestigd.

matchmakingsessie
Speciaal voor de handelsmissie organiseerde de 
Vanad Group een seminar en een matchmakingsessie, 
waar Capelse bedrijven kennis konden maken met de 
vertegenwoordigers en bedrijvendelegatie uit Jiashan. 
De middag werd afgesloten met een netwerkborrel, 
aangeboden door het Economisch Netwerk Capelle.

overeenkomsten
Hoewel Jiashan veel groter is dan Capelle, tonen 
beide steden veel gelijkenissen. Jiashan ligt tegen 
wereldhavenstad Shanghai aan, Capelle tegen 
Rotterdam. Zowel Jiashan als Capelle hebben daar-
door een bijzonder ondernemersklimaat. Er is een 
hoog ambitieniveau bij ondernemers en gemeenten. 
De korte lijnen van de gemeenten dragen eraan bij 
dat bedrijven zich graag in de steden vestigen.
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David Lloyd is het eerste bedrijf in Capelle dat 
een duurzaamheidsquickscan heeft laten uit-
voeren. De gemeente Capelle aan den IJssel 
biedt lokale bedrijven deze gratis duurzaam-
heidsscan aan. Met de scan van adviesbureau 
Klimaatroute krijgt u inzicht in welke maatre-
gelen u kunt nemen voor het realiseren van 
een comfortabel en energiezuinig bedrijfspand 
met lagere energielasten. Een kans voor u als 
Capelse ondernemer om energie te besparen 
en zelf duurzame energie op te wekken. Dit is 
niet alleen goed voor het milieu, maar ook een 
rendabele investering voor uw bedrijf. 

Suzanne van Houwelingen, general manager van 
David Lloyd Capelle, heeft zich als eerste bedrijf 
in Capelle aan den IJssel aangemeld voor de duur-
zaamheidsscan. Zij vindt duurzaamheid niet alleen 
uit persoonlijk oogpunt een belangrijk onderwerp, 
maar ziet vooral kansen voor de organisatie. ‘Het is 
een echte eye-opener’, volgens Suzanne. ‘Je weet 
dat er veel verbruikt wordt aan verlichting, maar 
nu krijg je letterlijk op papier wat je verbruikt, ook 
in bedragen en hoeveel je hierop kunt besparen’. 

Quickscan
‘Nadat een bedrijf zich heeft aangemeld, komt een 
adviseur van Klimaatroute langs en doen we een 
quickscan’, licht Anneloes Spit (Klimaatroute) toe. 
‘Tijdens de quickscan is er eerst een gesprek met 
de organisatie over de huidige plannen en wat er 
al gedaan wordt aan duurzaamheid. Vervolgens 
bekijkt een adviseur het pand op mogelijke verbe-
terpunten. Zo wordt er onder andere per ruimte 
gekeken naar de isolatie, opwekking van warmte 
en koeling, luchtbehandeling, verlichting en regel-
techniek. Tot slot wordt er bekeken wat de moge-
lijkheid tot duurzame energieopwekking is. Tijdens 
een vervolgafspraak worden de resultaten, maat-
regelen en de begeleiding naar een duurzaam 
bedrijfspand met elkaar besproken’. 

Gewoon doen! 
De gemeente Capelle aan den IJssel werkt samen 
met partijen in de stad aan de projecten uit 
de Duurzaamheidsagenda. Het college wil het 
Capelse bedrijfsleven actief bij de duurzaamheids-
agenda betrekken. Wethouder Josien van Cappelle 
(Duurzaamheid) is op bezoek gegaan bij David 
Lloyd en is vooral benieuwd naar wat Suzanne 
medeondernemers mee wil geven na haar erva-

ring. ‘Gewoon doen!’, zegt Suzanne. ‘De samen-
werking met Klimaatroute is erg fijn, ook krijg je 
als ondernemer nog een jaar lang begeleiding na 
de scan. De ondersteuning is erg fijn en geeft veel 
vertrouwen.’ 

Wilt u zich aanmelden voor een gratis quickscan of 
meer informatie over energiebesparing? Neem dan 
contact op via energiewijzer@capelleaandenijssel.nl. 

Volle bak in de McDonalds aan de Hoofdweg 
in Capelle aan den IJssel. Zo’n honderd onder-
nemers uit de omgeving van Capelle aan den 
IJssel kwamen op dinsdag 24 oktober bij elkaar 
voor het Capelle XL-ontbijt. Voor de gezellig-
heid, om het netwerk te versterken, maar 
zeker ook voor een update rondom de laatste 
ontwikkelingen op het bedrijventerrein. 

Op de agenda stond onder andere duurzaam-
heid. “We gaan onderzoek doen naar de haal-
baarheid voor een gezamenlijk project voor het 
plaatsen van zonnepanelen”, maakte wethouder 
Eric Faassen tijdens het ontbijt bekend. “En we 
raden ondernemers aan een duurzaamheids-
scan te doen (zie elders op deze pagina). We 

stellen er honderd gratis beschikbaar. Zo maken 
we Capelle XL samen groener en duurzamer.”

Bedrijven Investeringszone
Capelle XL is, ook naast het verduurzamen van het 
gebied, volop in beweging: er wordt veel geïnves-
teerd. Zo zijn er tal van lopende projecten te vinden 
langs de Hoofdweg die het vak van ondernemen 
nog prettiger en interessanter maken. Zo gaat een 
glasvezelnetwerk door heel het park zorgen voor 
perfecte en snelle verbindingen en zorgt het came-
rabewakingssysteem - dat momenteel wordt uitge-
breid - ervoor dat het bedrijfsleven op een veilige 
en vertrouwde manier kan ondernemen op Capelle 
XL. Ook wordt er, bovenop de camerabewaking, in 
de nachtelijke uren gesurveilleerd. 

Spic & Span
Een veilig en volwaardig bedrijventerrein als 
Capelle XL heeft baat bij een groen en ingericht 
straatbeeld. Tijdens het ontbijt werd om die reden 
uitgebreid stil gestaan bij het project ‘Capelle XL 
Spic & Span’. Dit is een eenmalige actie vanuit de 
Bedrijven Investeringszone (BIZ) om Capelle XL 
een extra boost te geven. In oktober van dit jaar 
is met deze extra service gestart. Alle verharde 
grond, ook op particuliere terreinen, wordt 
ontdaan van onkruid. Daarna wordt de grond 
handmatig en machinaal geveegd. Spic & Span 
wordt uitgevoerd door Promen. 

Meer informatie over deze en andere lopende 
projecten is te vinden via www.bizcapellexl.nl. 
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Ook in de regio Rijnmond doet de 
Participatiewet van zich spreken. Deze wet, 
die op 1 januari 2015 in werking trad, heeft 
tot doel iedereen in ons land in staat te stel-
len mee te doen en bij te dragen aan de 
samenleving. Ook mensen met een arbeids-
beperking. Bedrijven en overheid moeten 
hiervoor tot 2026 landelijk 100.000 extra 
zogenoemde garantiebanen bij werkgevers 
en 25.000 bij de overheid creëren. 

In Rijnmond hebben twintig gemeenten de handen 
ineengeslagen en in samenwerking met het UWV 
en werkgevers- en werknemersorganisaties het 
Werkbedrijf Rijnmond opgericht. Dit werkbe-
drijf vormt de spil van de organisatie die ernaar 
streeft om de doelstellingen van de Participa-
tiewet te behalen. De deelnemende gemeenten 
worden vertegenwoordigd door de wethou-
ders Eric Faassen (Capelle aan den IJssel), Cees 

Oosterom (Vlaardingen) en Maarten Struijvenberg 
(Rotterdam). Met deze bestuurders en Ton van der 
Leck (algemeen manager WerkgeversServicepunt 
Rijnmond) praten we over de Participatiewet.

Werk bieden
“Het Werkbedrijf is er om mensen met een arbeids-
beperking werk te bieden,” zo begint Maarten Struij-
venberg. “Daar zijn we nu een aantal jaren mee 
bezig, waarbij we zoveel mogelijk uitgaan van de 
eigen kracht van mensen.” Rijnmond is een van de 35 
arbeidsmarktregio’s in Nederland. “We zijn één van 
de grootste regio’s met als kenmerken de enorme 
variëteiten in banen, bedrijven en mensen die wij tot 
de doelgroep rekenen. Samen met de sociale part-
ners faciliteren wij werkgevers bij het realiseren van 
het afgesproken aantal garantiebanen. Het doel is om 
mensen met een arbeidsbeperking en die niet zelf 
het minimuminkomen kunnen verdienen voor zo’n 
25 uur per week aan werk te helpen.”

Vangnet 
Eric Faassen heeft van nabij meegemaakt hoe 
belangrijk het kan zijn om aan het arbeids-
proces te blijven deelnemen. “Werk is een 
goede manier om bij te dragen aan de maat-
schappij. Het zorgt voor een grote mate van 
zelfstandigheid. Ik ken iemand die na een 
ernstig ongeluk weer aan de slag kon. Hij 
leverde een prima bijdrage aan het bedrijfsre-
sultaat waardoor zijn gevoel van eigenwaarde 
ook weer steeg.” Ook Cees Oosterom onder-
streept het nut van de garantiebanen. “De wet 
is veranderd, maar de doelgroep niet,” zo zegt 
hij. “Voorheen was de sociale werkvoorziening 
het vangnet. Ik begrijp best dat het bedrijfs-
leven huiverig is om deze groep in dienst te 
nemen. Het vergt veel energie en begeleiding. 
Toch blijft het belangrijk om deze mensen zo 
veel mogelijk deel te laten nemen aan onze 
maatschappij.”

G e z o c h t
Bedrijven voor garantiebanen

IJBM 14

Van de gem
eente Capelle



Voordelen 
Het MKB is de grootste ‘vijver’ om mensen met 
een arbeidsbeperking aan werk te kunnen helpen. 
Maarten Struijvenberg:“Niet alle bedrijven zijn 
enthousiast over garantiebanen, maar er is ook 
geen onwil.” Cees Oosterom sluit hierop aan door 
te vermelden dat er voor bedrijven meer voor-
delen dan nadelen zijn voor wat betreft garan-
tiebanen. “Een MKB-er met 30 medewerkers die 
één garantiebaan binnenhaalt is al kwetsbaar. 
Zo’n ondernemer moet je zekerheid bieden, goed 
begeleiden en voordelen bieden.” Die voordelen 
zijn onder meer: kosteloze werving en selectie en 
informatie en advies over subsidies en regelingen. 
Eric Faassen: “Het gaat er bij ondernemers natuur-
lijk ook over wat het hen oplevert. Naast de al 
genoemde voordelen zorgen we ook voor jobcoa-
ching en een no-risk garantie. Als het helemaal niet 
lukt met een werknemer of werkneemster nemen 
wij die terug. Maar bovenal haalt de werkgever 

een loyale werknemer met een groot arbeidsethos 
binnen. Bedrijven zijn daar jammer genoeg nog 
onvoldoende van doordrongen.”

Kosteloos 
Het WerkgeversServicepunt Rijnmond is de uitvoe-
ringsorganisatie van het Werkbedrijf Rijnmond. Ton 
van der Leck: “Wij zijn partner voor het bedrijfsleven 
wat betreft werving en selectie van personeel. Daar 
vallen uiteraard ook de mensen met een arbeids-
beperking onder. Voor die groep zijn wij eveneens 
dagelijks op pad om ze aan de slag te krijgen. Als 
een bedrijf een werkzoekende met een uitkering 
in dienst neemt is de kans groot dat hij gebruik kan 
maken van een aantal financiële tegemoetkomingen 
zoals premiekortingen. Bovendien geeft de werkgever 
hiermee aan een goed maatschappelijk verantwoord 
ondernemer te zijn. Onze dienstverlening is overigens 
kosteloos en of dit nu gaat over advies, bemiddeling 
of begeleiding, dat maakt niet uit.”

met elkaar
Het is nog niet allemaal hosanna met de Parti-
cipatiewet, zo bekent Maarten Struijvenberg. In 
Rijnmond gaat het om zo’n 18.000 garantiebanen 
en nog eens 100.000 mensen met een uitkering. 
“Het MKB heeft de handschoen opgepakt, grote 
bedrijven en overheden zouden wat enthousi-
aster mogen zijn. De maatschappij moet je met 
elkaar dragen. Als je er akkoord mee gaat dat 
deze mensen niet hoeven deel te nemen aan het 
arbeidsproces, kost dat nog meer geld. De meeste 
mensen met een beperking kunnen en willen 
echter graag werken, dus werkgevers: meld je aan 
voor een garantiebaan!” Voor Capelle, Krimpen 
en Zuidplas kunt u terecht bij het Werkgevers-
servicepunt IJsselgemeenten, Nancy van Schaik, 
06-51992786, n.van.schaik@ijsselgemeenten.nl
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Duurzame energie ligt overal voor het opra-
pen: van aardwarmte, wind, zonlicht, een 
groot bluswaterbassin, tot aan koeiensche-
ten en asfalt op een bedrijfsterrein. Ruim 
twintig ondernemers uit onze regio schui-
ven woensdag 8 november 2017 op uitno-
diging van het Economisch Netwerk Capelle 
(ENC) aan de discussietafel om de invloed 
van nieuwe en duurzame energiebronnen 
op hun ondernemerschap en samenleving 
te bespreken. Deze keer zijn ze te gast bij 
Didacticum op business park het Rivium. Met 
technisch directeur Taco Hettema als gastheer 
en moderator. Niet eerder was volgens hem 
de urgentie en bereidheid om naar nieuwe 
bronnen van energie te kijken zo groot. 

Didacticum is sinds 1999 in Capelle gevestigd en 
biedt als opleider van IT-professionals onder andere 
trainee-ships en omscholingsopleidingen aan. Ook 
in de ICT blijkt duurzame energie een hot item. 
Zeker in Nederland als digitaal knooppunt. Zo zette 
Microsoft onlangs een nieuw data-center neer van 
150 Megawatt dat zijn stroomt krijgt van een eigen 
windmolenpark. Taco: “De klimaatverandering en 
de Parijs-akkoorden die met elkaar zijn gesloten 
om de CO2 en NH3 uitstoot terug te dringen, bete-
kenen het einde van fossielenbrandstoftijdperk. 
Veel bedrijven en huishoudens zijn al bezig met 
het plaatsen van zonnepanelen en het vergroenen 
van daken en wanden. In de bouw wordt gewerkt 
met de nieuwste technieken om zo klimaatverant-
woord te bouwen. En de overheid en energiebe-
drijven maken plannen voor windmolenparken voor 
de kust. De voorraad kolen, olie en gas raakt ooit 
uitgeput en verbranding van fossiele brandstoffen 
schaadt het milieu. Door duurzame energie in te 
zetten worden we minder afhankelijk van fossiele 
energiedragers. Dat kan op termijn fors schelen in 
de energiekosten.” 

Aardwarmte 
‘Welke energiebronnen zijn interessante alterna-
tieven?’ vraagt hij de aanwezige ondernemers. Er 
breekt een levendige discussie uit die verder gaat 
dan een zonnepaneel op je dak of windmolen in de 
achtertuin. Als mogelijk interessante energiebron 
wordt aardwarmte genoemd. Ruim 30% van de 
Nederlandse industriële warmtevraag zou gebruik 
kunnen maken van geothermie. Haalbaarheids-
studies voor geothermische warmtelevering zijn 
gedaan voor een aantal papierfabrieken en voor 
industrie in de voedings- en genotmiddelen. “Aard-
warmte mis ik nog vaak in het verhaal. Dat kan een 
hele sterke bron worden. En is veel zuiniger dan 
de productie van zonnepanelen. Je kan het in onze 
regio onbeperkt aftappen en ook weer afgeven 
omdat het een gesloten circulatiesysteem is. Daar 
wordt onvoldoende aandacht aan besteed“, signa-
leert Cees-Jan Hordijk van de BK-groep.

Waterstof
Hij is ervan overtuigd dat waterstof en LNG de 
nieuwe brandstoffen worden. ”Waterstof binnen 15 
jaar. LNG is vooral een tussenoplossing. Kolencen-
trales kunnen worden omgebouwd tot waterstofcen-
trales. Shell heeft in onze regio nu al drie waterstof-
stations in voorbereiding. Met waterstof kan je ook 
elektra maken, zoals nu bij elektrisch rijden. Dan kan 
je met waterstof straks 1.000 km rijden. Dat ga je 
met accu’s voorlopig niet snel redden.”
Yvonne Zwarts, autodealer Louwman: “De auto-indu-
strie zet vol in op elektrisch. Bij Toyota zijn ze gestopt 
met de productie van dieselauto’s en hebben ze als 
eerste hier al waterstofauto’s rondrijden. Maar daar 
zit je wel met ‘de kip en het ei.’ Als er niet genoeg 
waterstoftankstations zijn, wordt het moeilijker om 
die wagens te verkopen en vice versa.”Hetzelfde 
geldt voor elektrisch rijden. Je kan er niet vanuit gaan 
dat er bij iedere klant een oplaadpaal staat. De infra-
structuur is ook nog een knelpunt.“
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Belemmerende factoren
Cees-Jan: “We zijn voor de levering van restwarmte 
en energie helemaal afhankelijk van de grote indu-
strie. Zoals grote vrachtwagenfabrikanten LNG nog 
tegenhouden omdat ze eerst hun voorraad vracht-
wagens nog willen verkopen. Dat zijn belemme-
rende factoren. Terwijl een ombouw naar LNG eigen-
lijk al 25 jaar mogelijk is.”
Marcel Kornegoor, consultant bij Didacticum: “Er zijn 
heel veel patenten voor schonere brandstoftech-
nologie door de grote jongens opgekocht. En die 
komen daarmee pas als ze direct een groot aandeel 
in de markt kunnen afzetten. Daar zijn we veel te 
afhankelijk van.”

overheid kan niet wachten
De wereld aan mogelijkheden voor duurzame 
energie wordt steeds groter, maar het blijft moei-
lijk om op het meest succesvolle paard te wedden. 
Patrick Bakker, milieuadviseur van de Gemeente 
Capelle aan den IJssel: “Om de klimaatdoelstellingen 
te halen, kunnen we als overheid niet wachten op 
welke nieuwe energiebronnen het over 15 jaar 
misschien gaan redden. Zonne-energie is nu het 
meest kosteneffi ciënt. We hebben daarom gezegd 
dat er de komende jaren 60.000 zonnepanelen op 
Capelse daken moeten komen.”
Duurzaam ondernemen betekent niet alleen over-
schakelen op alternatieve energiebronnen. Maar 
ook kritisch kijken naar je eigen energieconsumptie. 
Marcel: “Apparaten worden steeds effi ciënter en 
zuiniger. Daar valt veel in te kiezen.” Patrick: “Kijk als 
bedrijf in je energiegebruik ook eerst naar zuiniger 
varianten zoals led-verlichting.” 
Maar dat is in de praktijk soms knap lastig, zegt 
Cees-Jan: “Zo ben je als huurder van een bedrijfs- of 
kantoorpand afhankelijk van de eigenaar en project-
ontwikkelaar. Je kan en mag niet zomaar andere 
lichtbronnen nemen. En installaties van gebouwen 
zijn de grootste slokop. “

Berekeningen onduidelijk
Ook berekeningen in besparing en het terughalen 
van investeringen blijken niet eenduidig. Dat maakt 
het voor ondernemers extra ingewikkeld. Cees-Jan: 
“Ik heb 3.500 zonnepanelen besteld voor een bedrij-
venterrein in Barendrecht en heb drie offertes laten 
maken. De ene komt met zes jaar terugverdientijd, 
de ander met negen.” Patrick: “Wat mij opvalt is dat 
veel maatregelen die snel kunnen worden terugver-
diend, nog niet zijn uitgevoerd. We bieden bedrijven 
nu energiescans. Binnenkort is het energielabel dan 
wel een stok achter de deur, maar we helpen met 
een scan ook Capelse bedrijven om ervoor te zorgen 
voor dat zij nu energie en kosten besparen.” Er is 
volgens hem ook nog een wereld te winnen in de 
eigen achtertuin. “Er lopen hier veel afvalwaterlei-
dingen onder de grond. Daar kun je als gemeente 
zoveel energie uit halen als twee windmolens. Wat 
we nu doen is op het moment dat we riolering 
vernieuwen, kijken of we daaraan een warmtewis-
selaar kunnen koppelen. Want elke gasleiding die nu 
de grond in gaat en als investering na 60 jaar wordt 
afgeschreven, is eigenlijk zonde van het geld. “

meer personeel eigen omgeving
Werkgevers kunnen ook veel meer doen om de 
mobiliteit en het energieverbruik te verminderen. 
“Ik denk dat het autoverkeer beperkt moet worden 
door meer personeel uit je eigen omgeving te halen. 
Je hoeft daarvoor de Algerabrug niet altijd over. Een 
chauffeur hoeft niet uit Rotterdam te komen om in 
de Krimpenerwaard op een vrachtwagen te rijden”, 
stelt Cees-Jan. “Milieutechnisch is vooral de beste 
oplossing: de energie die je niet nodig hebt. Over-
schakelen op duurzame energie en tegelijkertijd 
besparen levert het meeste op. Het gaat om zoeken 
van combinaties. Niet alleen plaatsen van zonnepa-
nelen op je dak, maar dus ook om isolatie en minder 
kilometers met je bedrijfsvloot,” luidt volgens Taco 
de conclusie van deze ondernemerstafel.
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We staan aan de vooravond van ontwikkelingen 
op het gebied van energievoorzieningen die zijn 
gelijke niet kent. Niet eerder was de noodzaak 
om naar nieuwe bronnen van energie te kijken zo 
urgent. Ingegeven door klimaatverandering en de 
Parijs akkoorden die regeringen met elkaar heb-
ben gemaakt om de CO2 en NH3 uitstoot terug te 
dringen, gekoppeld aan het einde van het fossie-
lenbrandstoftijdperk, is de bereidheid om naar 
nieuwe energiebronnen te kijken groot.

Veel bedrijven en huishoudens zijn al bezig met het 
toepassen van nieuwe energieopwekking door het 
plaatsen van zonnepanelen op daken en met het 
vergroenen van kantoren met natuurlijke isolatie. In 
de bouw wordt gewerkt met de nieuwste technieken 
om zo klimaatverantwoord mogelijk te bouwen en de 
verspilling van grondstoffen tegen te gaan. De overheid 
buigt zich over de plannen voor het aanleggen van 
grote windmolenparken voor de kust. Daarnaast wordt 

intensief gewerkt aan 
nieuwe mobiliteitsscena-
rio’s waarbij de verkeers-
toename niet langer door 
het aanleggen van meer 
wegen wordt opgelost maar door het zoeken naar 
slimme toepassingen van reeds bekende concepten. 
Het beter op elkaar afstemmen van behoeften, denken 
aan ketensamenwerking en regie zullen in de toekomst 
moeten zorgen voor het bereikbaar houden van de 
steden. 

De energievoorziening van de toekomst gaat ons alle-
maal aan en vraagt om een mondiale aanpak. Toch 
kunnen we binnen onze eigen omgeving al heel veel 
bereiken. Ook al lijkt het op wereldschaal een druppel op 
de gloeiende plaat, de voorbeeldfunctie die we als land 
hebben, moet zeker niet worden onderschat. 

Peter Meulendijk, Uitgever

Het ENC heeft al jaren een fonds voor ondersteu-
ning van activiteiten die binnen Capelle aan den 
IJssel worden georganiseerd en een maatschappe-
lijke relevantie hebben (www.encfonds.nl). 

Tot 1 oktober 2017 was dat in de vorm van een aparte 
Stichting, maar omdat de funding en dus de ondersteu-
ning geen succes was op deze manier heeft het bestuur 
van het ENC besloten om het fonds vanaf die datum 
voort te zetten onder de vlag van de Vereniging, het ENC 
Fonds 2.0. De website van het fonds www.encfonds.nl 
blijft het platform waarlangs organisaties hun aanvraag 
kunnen indienen, waarop verantwoording wordt afge-

legd en informatie wordt verstrekt over de projecten die 
het ENC fonds nieuwe stijl heeft ondersteund.

De aanvragen die binnenkomen worden door het 
bestuur beoordeeld aan de hand van de criteria die op 
de website staan vermeld. In principe worden jaarlijks 4 
aanvragen door het bestuur aan de leden voorgelegd in 
een aparte mailing waarin de leden wordt gevraagd om 
een financiële bijdrage. De bijdrage van de individuele 
leden gaat rechtstreeks naar de vragende organisatie. 
Er is dus geen geldstroom via het ENC. De uiteindelijke 
resultaten worden op de website van het fonds vermeld. 
Inmiddels is de eerste bijdrage ENC fonds 2.0 aan de 
leden voorgelegd, een bijdrage aan de inrichting van de 
nieuwe Bibliotheek aan de IJssel.
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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-onderne-
mers 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 
Pouria Taghavi
Externe communicatie en PR
010 - 258 09 55
of mail naar info@enc-capelle.nl.

Activiteiten
Kijk voor compleet activiteitenoverzicht op 
www.enc-capelle.nl.

Economisch Netwerk Capelle
Meeuwensingel 101
2903 TE Capelle aan den IJssel

info@enc-capelle.nl
www.enc-capelle.nl

Energiek Duurzaam Samenwerken
De betekenis van energiek is veel omvattend. Het is ‘vol energie’ maar ook ‘met kracht en doorzettingsvermogen’. 
Het is dynamisch, het is vastberaden, het is een woord dat refereert aan bewegen. En dat is precies wat het ENC 
in 2018 gaat doen. Met volle kracht, energiek, wordt ingezet op Duurzaam Samenwerken. Binnen het ENC bestaat 
soms wel eens de indruk dat vooral het met elkaar een borrel drinken is wat ons bindt. Het informele samenzijn op 
een plezierige locatie. Maar het is veel meer. Het is verbinden, delen, informeren, interesse hebben. Het is oog voor 
elkaar hebben, voor het ondernemerschap van de ander. Want door met elkaar kom je tot elkaar.

Kennis en kunde delen, maar ook elkaar omzet gunnen. Binnen het Duurzaam Samenwerken is de factor gunnen een 
hele belangrijke. Dus in 2018 energiek met elkaar aan de slag. Want we zijn niet voor niks met elkaar lid van het ENC!
Ook het bestuur van het ENC gaat 2018 energiek van start. Volop plannen voor bijeenkomsten met verschillende 
doelstellingen. De maandelijkse Isala business borrel, de per kwartaal te houden Ronde Tafel sessie, maar ook 
masterclasses verzorgd door derden of kennissessies door leden. En natuurlijk de bedrijfsbezoeken aan onze leden, 
buitengewoon interessant om in de keuken te kijken bij een ander! Het bestuur heeft zin in 2018, het jaar van Duur-
zaam Samenwerken. Te beginnen op dinsdag 9 januari 2018 bij onze Nieuwjaarsborrel in het Isala Theater. 
Het bestuur van het ENC wenst u hele fijne feestdagen en een zakelijk, maar vooral ook privé zeer voorspoedig 2018. 
Met vriendelijke groeten, 

 
Gert Abma, voorzitter ENC

Op weg naar de bron  
van nieuwe energie

ENC Fonds 2.0
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Te vaak zagen twee gedreven dames, Desirée 
Kweekel en Tjarda Driessen, dat mensen, 
bedrijven en organisaties vastliepen in hun 
administratieve processen. Zoals huiseigena-
ren met frustraties over een VvE-beheerder 
die veel onderhoudskosten in rekening 
brengt zonder zichtbare resultaten, bezorgde 
ouderen over het langer thuis wonen en die 
dure aanpassingen en thuiszorg niet zomaar 
op kunnen hoesten en bedrijven die omhoog 
zitten door een plotseling uitgevallen, lang-
durig zieke managementondersteuner.

Samen besloten zij hier een oplossing voor te 
bieden: Organique, een bedrijf dat luistert wat 
bedrijven en organisaties nodig hebben en hen de 
zorg voor de VvE, het vastgoed of de projectad-
ministratie uit handen neemt. Met hun team van 
deskundige professionals zijn zij inmiddels de steun 
en toeverlaat van menige VvE, vastgoedeigenaar 
en directeur. 

Tjarda: “VvE- en vastgoedbeheer is een vak apart. 
Goed beheer is niet alleen dat je het pand goed 
kent en actuele kennis hebt van de wetgeving. 
Het allerbelangrijkst in ons werk is dat je luistert 
naar alle betrokken partijen, hun soms tegenge-
stelde belangen kunt begrijpen, goede oplossingen 
in kaart brengt en transparant bent over hetgeen 
je als beheerder doet. Wij zien de klant achter het 
dossier en de klant heeft via ons online beheersy-
steem altijd inzicht in wat wij voor de VvE of het 
vastgoed doen.

Soms betekent goed VvE-en vastgoedbeheer ook 
dat je net even verder kijkt dan je neus lang is. Wij 
halen graag het maximale uit een VvE. Toen wij 
signaleerden dat ouderen binnen VvE’s worstelen 
met het inkopen van betaalbare zorg aan huis, zijn 

wij gaan nadenken over de voor- en nadelen van 
gezamenlijke inkoop van zorg via de VvE. Door 
slimme inkoop van bijvoorbeeld domotica, kunnen 
ouderen langer veilig en betaalbaar thuis wonen.”
Desirée: “De facilitaire dienstverlening die wij VvE’s 
en vastgoedbeheerders bieden, bieden wij ook aan 
bedrijven en organisaties in de vorm van werving, 
selectie en detachering van management onder-
steunend personeel. Denkt u eens in: Een projec-
tassistent valt plotseling uit door een burn-out. 
Er is nú iemand nodig, maar eigenlijk moet ook 
gekeken worden naar een oplossing om op de 
langere termijn de werkdruk te verlichten. Dan 

detacheren wij direct een ervaren kandidaat uit 
onze Organique-poule voor tijdelijke vervanging 
en gaan samen met de ondernemer op zoek naar 
een duurzame oplossing. Daar kan een nieuwe 
functie uitrollen, waar wij een kandidaat voor 
selecteren, maar de oplossing kan ook liggen in 
het slimmer organiseren van een aantal administra-
tieve processen. Wij zoeken het uit en regelen het.”

Haalt u al het maximale uit uw VvE, vastgoed, 
bedrijf of organisatie? Uw proces, onze zorg. 
Tel. 085-0190 120 
info@organiquebv.nl - www.organiquebv.nl
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Uit een beperkte enquête onder de ENC leden kun-

nen we de conclusie trekken dat het IJssel Business 

Magazine nog altijd voldoet aan de verwachting 

van de lezers. 

Maar dit betreft slechts een beperkte groep. 

Daarom roepen we u op uw mening te geven 

over het IJssel Business Magazine. We maken het 

blad voor de lezers en willen graag weten hoe 

u de verschillende rubrieken waardeert. U kunt 

de uitkomsten van de ENC enquête bekijken op 

de nieuwe webpagina van het IJssel Business 

Magazine. Daar kunt u ook doorlinken naar 

de enquête en deze zelf invullen. Wij zijn zeer 

benieuwd. www.ijsselbusinessmagazine.nl.

Organique: 
Uw proces, onze zorg
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Daarom roepen we u op uw mening te geven 

over het IJssel Business Magazine. We maken het 

blad voor de lezers en willen graag weten hoe 

u de verschillende rubrieken waardeert. U kunt 
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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. 

Dat kan op papier met het verzoek deze dan in te sturen naar:

IJssel Business Magazine, Postbus 934 2900 AX Capelle aan den IJssel.

1.  Wat vindt u van de inhoud van het magazine 

en de gekozen thema’s 

 Zeer goed 

 Goed 

 Voldoende 

 Matig 

 Slecht 

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 

 Altijd 

 Soms 

 Nooit 

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

ENC Capelle 

 Altijd 

 Soms

 Nooit

OKK Krimpen 

 Altijd 

 Soms

 Nooit

5. Welke Gemeentepagina’s leest u? 

Gemeente Capelle aan den IJssel 

 Altijd

 Soms

 Nooit 

Gemeente Krimpen aan den IJssel

 Altijd

 Soms

 Nooit 

6. Welke Accentpagina’s leest u?

 Juridisch 

 Financieel

 Beleggingen

 Notarieel

 Assurantie

7.  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.  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: 

9. Spreekt de vormgeving van het blad u aan?

 Passend bij het type magazine 

 Modern van opmaak

 Ouderwets van opmaak 

 
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

12. Wat mist u in het magazine aan onderwerpen

Invullen: 
                       

                       
                       

                   

Aanbevelingen: 

                       
                       

                       
                   

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

U KUNT DE VRAGENLIJST OOK DIGITAAL INVULLEN VIA:

WWW.ENC-CAPELLE.NL/IJBM

Enquête IJssel Business Magazine

Neem deel aan de lezers 
enquête IJBM



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

Rabobank Rotterdam heeft haar werk-
gebied opgedeeld in vijf rayons. Binnen 
elk rayon is een rayondirecteur werkzaam. 
Deze rayondirecteuren staan opgesteld 
als sparringpartner voor de relevante 
net werken en voor stakeholders en pleit-
bezorgers in de lokale gemeenschap. 

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

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

inwoners zijn een uitdaging waar 
Rabobank graag in participeert. “

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

Per 1 september volgt Willem H. Groenendijk Norbert de Boer op als 
rayondirecteur van Capelle a/d IJssel, Prins Alexander en Nesselande.

Nieuwe Rabobank Rayondirecteur voor 
Capelle a/d IJssel, Prins Alexander en Nesselande

‘ Capellenaar met 
 een Rotterdams hart’

SAMEN DE STAD STERKER MAKEN
Willem H. Groenendijk

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

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

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

www.rabobank.nl/rotterdam

Samen de stad sterker maken

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

Stedelijke vernieuwing en vraagstukken 
op het gebied van woonaantrekkelijkheid, 

in combinatie met het vasthouden van 
hoger opgeleide inwoners, zijn een uitdaging 

waar Rabobank graag in participeert.

Bijdragen
 aan

maatschappelijke

initiatieven in de  stad 

Sinds 1905

Fonds

Raboban
k

Fonds

Raboban
k

Rotterdam

Fonds
terdamterdam

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

Linkedin.com/in/
willemhgroenendijk
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richten op Prins Alexander en  Nesselande. 
Dit is de slagader van  Rotterdam tussen 
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het vasthouden van hoger opgeleide 
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Rabobank graag in participeert. “
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Op de vraag wat hem het meest aan-
spreekt in zijn nieuwe functie antwoord 
hij: “Hoe mooi is het dat een organisatie 
als Rabobank de coöperatieve missie 
 ‘samen de stad sterker maken’ daad-
werkelijk tot uitvoer brengt? Welke 
organisatie reserveert een deel 
van de winst in een fonds als  

Per 1 september volgt Willem H. Groenendijk Norbert de Boer op als 
rayondirecteur van Capelle a/d IJssel, Prins Alexander en Nesselande.

Nieuwe Rabobank Rayondirecteur voor 
Capelle a/d IJssel, Prins Alexander en Nesselande
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SAMEN DE STAD STERKER MAKEN
Willem H. Groenendijk

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

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

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

www.rabobank.nl/rotterdam

Samen de stad sterker maken

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

Stedelijke vernieuwing en vraagstukken 
op het gebied van woonaantrekkelijkheid, 

in combinatie met het vasthouden van 
hoger opgeleide inwoners, zijn een uitdaging 
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Maandag 25 september organiseerde de gemeen-
te Krimpen aan den IJssel een avond voor inwo-
ners en ondernemers om met elkaar te praten 
over het beleidskader windenergie. In dit beleids-
kader komen de spelregels te staan waarop een 
eventuele aanvraag voor een windturbine wordt 
getoetst. 

Tijdens de avond werden er goede suggesties gedaan 
door de aanwezigen. Onder andere over het beperken 
van overlast voor omwonenden (geluid, slagschaduw, 
horizonvervuiling etc.) maar ook over bijvoorbeeld het 
uiterlijk van een eventuele windmolen en participatie 
van omwonenden en ondernemers bij eventuele wind-
projecten. Al deze suggesties worden meegenomen bij 
het opstellen van het beleidskader. 

Alternatieve energiebronnen zijn nodig
Het is waarschijnlijk niemand ontgaan: onze oude ener-
giebronnen raken op. Daarom moeten we op zoek naar 
alternatieve vormen om energie op te wekken. Daarbij 
hebben we allerlei soorten van alternatieve, duurzame 
energie nodig: zon, wind, maar misschien ook wel energie 
uit getijden of biomassa. De gemeenteraad van Krimpen 
aan den IJssel heeft daarom al langere tijd aangegeven 
open te staan voor het plaatsen van windmolens aan de 
rand van de Stormpolder mits omwonenden zo min moge-
lijk overlast hebben en participatie mogelijk is. 

Procedure 
Het ontwerp beleidskader windenergie wordt op 
14 december besproken met de gemeenteraad. Daarna 
is er de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. 

De Haagse Hogeschool heeft in november en 
december in Krimpen aan den IJssel via een 
enquête onderzoek gedaan naar de weerbaar-
heid van MKB-ondernemers tegen cybercrime. Dit 
onderzoek is onderdeel van een project met het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 
de VeiligheidsAlliantie Rotterdam en de gemeen-
te Krimpen aan den IJssel. MKB-ondernemers die 
gevestigd zijn in Krimpen aan den IJssel kunnen 
meedoen aan een project over cybercrime.

Trainingsavond: doe mee!
De resultaten van dit onderzoek worden op dinsdag 
16 januari gepresenteerd tijdens een trainingsavond. 
Aansluitend wordt op deze avond een training gegeven 
aan MKB-ondernemers. Het vergroten van bewust-

wording en weerbaarheid staat dan centraal. De trai-
ningsavond start om 18:00 uur in het raadhuis, Raad-
huisplein 2 in Krimpen aan den IJssel met een hapje 
en een drankje. De avond wordt uiterlijk om 21:00 
uur afgerond. Bent u MKB-ondernemer, gevestigd in 
Krimpen aan den IJssel en wilt u bij de trainingsavond 
aanwezig zijn? Meld u dan vóór 10 januari 2018 aan via 
www.ccvdigitaalveilig.nl. 

Cybercrime toenemend probleem
Cybercrime is voor MKB-ondernemers een veelzijdig en 
toenemend probleem. Ransomware, phishing, spam en 
oplichting zijn vormen van cybercrime die veel schade 
kunnen veroorzaken bij ondernemers. Het is dan ook 
van groot belang dat ondernemers bewust worden van 
mogelijkheden om zich hiertegen te weren.
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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

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst
Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de 
Nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 8 januari 2018 van 
19.30 tot 22.00 uur in het raadhuis, Raadhuisplein 2 2922 AD 
Krimpen aan den IJssel. 

Tijdens de Nieuwjaarstoespraak reikt burgemeester Martijn Vroom 
de Guldemont-oorkonde 2017 uit. Voor de organisatie willen we 
graag weten of u komt. U kunt zich tot 5 januari 2018 aanmelden via 
www.krimpenaandenijssel.nl/nieuwjaar of telefonisch op 
nummer 14 0180.

Vergroten weerbaarheid en 
bewustwording tegen cybercrime

Goede suggesties 
voor beleidskaders 

windenergie 
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Een goede taalbeheersing van werknemers 
is essentieel om elkaar te begrijpen. Elkaar 
niet goed verstaan of begrijpen, kan een 
bedrijf veel geld kosten. Bijvoorbeeld door-
dat iemand de werk- en/of veiligheidsin-
structies niet goed kan lezen. Ook werken 
met de computer is vaak moeilijk.

Ongeveer 1,3 miljoen mensen in Nederland 
kunnen onvoldoende lezen en schrijven om goed 
te functioneren. 57% van hen werkt en tweederde 
is van Nederlandse origine. Dat betekent dat er 
in Nederland meer dan 700.000 laaggeletterde 
werknemers zijn. Laaggeletterdheid op het werk 
gaat niet alleen over ongeschoolde medewerkers. 
Bijna 40% van alle laaggeletterden heeft een 
vmbo- of mbo-1-diploma. Ongeveer 10% heeft 
een afgeronde opleiding mbo-2, -3 of -4. 

Efficiëntie en minder fouten door 
taalvaardiger werknemers
Het verbeteren van taalvaardigheden onder werk-
nemers leidt tot minder fouten en dus minder 
herstelwerkzaamheden met bijbehorende kosten. 
Als ze taalvaardiger zijn, kunnen werknemers effi-

ciënter, effectiever en zelfstandiger werken. Ook 
ervaren ze minder stress omdat zij begrijpen wat 
er van hen wordt verwacht. Uit onderzoek blijkt 
dat laaggeletterden minder gezond zijn en zich 
minder gezond voelen, dat zij vaker schulden 
hebben en zich ongelukkiger voelen. Zij kennen 
een hoger ziekteverzuim.
 
Taal in het bedrijf
Werkgevers vormen een belangrijke schakel in 
de taalaanpak. Ze hebben beter zicht op moge-
lijke problemen in de geletterdheid van hun 
werknemers. Een taalaanpak binnen een bedrijf 
kan op allerlei manieren. Leesbevordering, het 
trainen van leidinggevenden in het herkennen 
en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid, 
aandacht voor taal bij functioneringsgesprekken, 
taboedoorbreking door aandacht voor taal in 
nieuwsbrieven, taalspellen, taaltrainingen of 
cursussen. De gemeente Krimpen aan den IJssel 
denkt graag met u mee. 
Op de website van Stichting Lezen en Schrijven 
(www.lezenenschrijven.nl) zijn verschillende 
voorbeelden van andere bedrijven te vinden. 
De Rijksoverheid biedt bovendien een subsidie 
aan voor werkgevers voor de taaltrajecten die 
zij inkopen voor hun werknemers. De subsidie 
aanvragen kan tussen 1 januari en 1 juli 2018. 

Met meer dan 125 ondernemers was het 
dringen bij CSG Willem de Zwijger voor 
het Krimpenerwaard Energiek Symposium 
van duurzame ondernemersvereniging 
WaardZaam. Zowel op het schoolplein als in de 
aula presenteerden ondernemers uit de regio 
zich met duurzame oplossingen, elektrische 
auto’s en motoren, LED-verlichting, duurzame 
catering, zonnepanelen, IT cloud solutions… 
kortom, te veel om op de noemen.

maak ook gebruik van de QuickScan
Tijdens het event werd het aanbod gelanceerd 
om -tegen een zeer gereduceerd tarief- gebruik te 
maken van één van de 60 QuickScans, uitgevoerd 
door Klimaatroute. Een investering die zich vrijwel 
altijd bij de eerste maatregel terugbetaalt. Met deze 

sponsoring geven de gemeenten Krimpen aan den 
IJssel en Krimpenerwaard, de provincie Zuid-Holland, 
WaardZaam en Klimaatroute een extra impuls aan 
het faciliteren van duurzaam ondernemen. Als u zich 
als ondernemer aansluit bij WaardZaam en het derde 
EnergieConvenant tekent dan kunt u ook gebruik 
maken van het QuickScan aanbod. 

Wat heeft u gemist?
Het symposium werd afgetrapt met een filmpje 
waarin ondernemers vertelden wat het nut van 
WaardZaam is. Wilt u dit filmpje ook zien? Kijk dan 
op www.waardzaam.nl. Daarna kwam de discussie 
goed op gang met een forum waar de passie voor 
verduurzaming van af spatte. In de ThemaCafé’s 
konden deelnemers aanschuiven bij uiteenlopende 
onderwerpen als energie besparen en opwekken, 

duurzame mobiliteit en financiering verduurzaming. 
Hoogtepunt was spreker Ruud Koornstra, een succes-
volle ondernemer met een groen hart die laat zien 
dat duurzaam ondernemen en succesvol-zijn prima 
hand in hand kunnen gaan. Ruud Koornstra is ervan 
overtuigd dat de verandering moet komen van het 
MKB. Hij stak de aanwezigen een hart onder de riem 
met zijn stelling dat bij 75% van alle duurzame inno-
vaties in de wereld Nederlanders zijn betrokken. We 
hebben in Nederland alles in huis: vernuft, geld en 
ondernemerschap. Tot slot was er tijd om met elkaar 
verder te praten over onder het genot van heerlijke 
duurzame streekproducten. 

Wethouder Marco Oosterwijk kijkt zeer tevreden terug 
op dit evenement. “Ik ben trots dat er zoveel initia-
tieven lopen en dat de koplopers binnen WaardZaam 
hun kennis zo ruimhartig delen. Met zo’n positieve 
mentaliteit kunnen we samen bouwen aan een leef-
baarder Krimpen aan den IJssel.”

Het college van burgemeester en wethouders 
brengen eens in de 5 á 6 weken een bezoek aan 
Krimpense ondernemers. Op die manier hoort 
B&W hoe de ondernemers de toekomst zien en 
hoe ze naar Krimpen kijken. Daarnaast loopt bur-
gemeester Martijn Vroom één keer per maand 
een dag of dagdeel stage bij een ondernemer in 
Krimpen aan den IJssel. 

Burgemeester Martijn Vroom: “Het is heel leuk en 
leerzaam om een dag mee te lopen. Op deze manier 
wil ik Krimpense ondernemers beter leren kennen. 
Door die stages ontdek ik ook dat er in Krimpen 
hele bijzondere projecten mede mogelijk worden 
gemaakt door onze ondernemers. Denk aan schepen, 
gebouwen, bruggen en meer producten en diensten 
die over de hele wereld zijn terug te vinden. Ik ben 
trots op de Krimpense ondernemers. Wat ik gaaf vind 
om te zien is dat de bedrijven ook elkaar handel 
gunnen. Zo vervoert de ene ondernemer bijvoorbeeld 
de goederen van een andere.”

Ervaringen delen
Door een dag(deel) op de werkvloer door te brengen 
leert de burgemeester niet alleen het bedrijf maar ook 
de medewerkers kennen. “Dit zijn ook vaak mensen 
die in Krimpen wonen, kinderen op school hebben 
zitten, naar de winkels gaan. Zo hoor ik ook van hen 
hoe zij Krimpen ervaren. Helaas komt het soms voor 
dat een stage op het laatste moment wordt gean-
nuleerd omdat de actualiteit hierom vraagt. Maar 
dan probeer ik op een ander moment toch langs te 
komen.” Bent u aangesloten bij de ondernemers-
kring Krimpen? En wilt u ook dat de burgemeester 
een dag(deel) bij u stage komt lopen? Meld u dan aan 
bij de voorzitter van de ondernemerskring Krimpen, 
Marco van Egeraat via info@okkrimpen.nl. 
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Flexibele mobiliteit is een 
steeds groter wordende vraag 
binnen bedrijven. Optimaal 
gebruik van auto’s vormt hier-
bij een belangrijk aspect. Zowel 
voor de kosten als het milieu 
is autodelen een steeds meer 
voorkomende vorm van mobi-
liteit.

Veel bedrijven beschikken over 
een flexibele pool-vloot. Auto’s die 
gebruikt worden door meerdere 
werknemers, maar waar vaak geen 
duidelijk zicht op is. Veel gehoorde 
problemen zi jn dan ook : Wie 
gebruikt de auto nu en wanneer? 
Wie is er verantwoordelijk voor 
de auto (schoonmaken, aftanken 
en onderhoud)? En wie heeft de 
sleutel? Tevens worden de auto’s 
vaak door werknemers uit voorzorg 
“extra” lang geboekt, want je weet 
ten slotte maar nooit wat er kan 
gebeuren. 

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

De ‘Scheldt River’ is eind sep-
tember in de Antwerpse haven 
officieel in de vaart genomen, 
nadat het in januari 2017 in 
Krimpen aan den IJssel te water 
werd gelaten. Het is het tweede 
baggerschip van baggeraar DEME 
dat zowel op LNG als diesel kan 
varen. De duurzamere brandstof 
LNG is steeds meer in opkomst in 
de scheepvaart. Het schip is uit-
gerust met verschillende inno-
vaties om de uitstoot verder te 
beperken en het brandstofver-
bruik te verminderen.

Royal IHC bouwde de Scheldt River 
(115,8 x 25 meter). Het bagger-
schip kreeg onder meer een nieuw 
ontwikkelde vleugelvormige boeg-
schroeftunnel. De nieuwe vorm 

komt voort uit uitgebreide hydro-
dynamische analyses en verbetert 
de prestaties van de twee boeg-
schroeven van elk 450 kW. En net als 
de eerder te water gelaten Minerva, 
is de nieuwste aanwinst van DEME 
voorzien van schroefdrukbestu-
ring en de door IHC gepatenteerde 
tweetraps tandwielkast. Het schip 
verbruikt daardoor minder brandstof 

omdat de motoren minder toeren 
hoeven te maken. Het bunkeren 
van de LNG duurt ongeveer drie uur, 
waarna de brandstof via dubbel-
wandige leidingen naar de motoren 
wordt gebracht.

Veilig en milieuvriendelijk
LNG is een voordelige brandstof voor 
transportdoeleinden en voor indu-

striële (landbouw)bedrijven met 
een jaarlijks verbruik vanaf 3.500 
MWh en een constante energiebe-
hoefte. Vloeibaar aardgas is veilig, 
niet-giftig en milieuvriendelijk . 
LNG heeft een tot 600 keer kleiner 
volume dan aardgas en is lichter 
dan lucht. Daarmee kan makkelijker 
grote hoeveelheden energie worden 
getransporteerd en opgeslagen.

CITYRENT
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Het is te verwachten dat het nieuwe kabi-
net een klimaat schept voor innovatie en 
duurzaam ondernemen. Het is een verstan-
dige zet om Klimaatzaken onder te brengen 
bij Economische Zaken - en die beiden met 
elkaar te verbinden. Want de energietransitie 
is actueler en belangrijker dan ooit. 

Ook in de formatie van het nieuwe kabinet is aan dit 
onderwerp veel aandacht besteed. Van diverse kanten 
zijn ideeën aangedragen om de transitie nieuwe 
impulsen te geven en te versnellen. CO2-belasting, 
verschillende subsidies en andere faciliteiten, allemaal 
mogelijkheden om de energietransitie in beweging 
te zetten. De grotere inzet van belastingen past in 
een verstandige aanpak van het milieu en wordt vaak 
aangeduid met fi scale vergroening. 

Groene belastingen in NL bestrijken een breed 
terrein, van accijns op minerale oliën, via belasting 
op personenauto’s en motorrijwielen (bpm), afval-
stoffenbelasting tot de energiebelasting. Studies 
hebben aangegeven dat er volop mogelijkheden 
zijn voor een betere vormgeving van de groene 
belastingen in NL vanuit de zorg voor een goede 
en gezonde leefomgeving. 

Fiscale vergroening kent wel bijzondere 
complicaties. 
1. Steeds is de uitdaging om meer groene 
opbrengsten samen te laten gaan met meer groen 
resultaat. Dat is niet automatisch het geval. De 
milieubelasting prikkelt burgers en bedrijven om 
de milieudruk die ze veroorzaken, te verminderen. 
Dit groene resultaat beperkt de grondslag van de 
milieubelasting, en levert de schatkist op termijn 
minder opbrengsten op. En er wordt bijvoorbeeld 
door de prikkel van de heffi ng van het milieubelas-
tende product minder verkocht. 

2. Verder staat de belastinggrondslag in NL onder 
druk door internationale belastingconcurrentie. We 
hebben dat in het verleden gezien wanneer bijvoor-
beeld de energiebelastingen zoals de benzine- of 
dieselaccijns, werden verhoogd. Belastingplanning 
is nu al normaal in het vrachtverkeer. Door routes 
via Luxemburg te laten lopen, profi teren internatio-
nale transportbedrijven van de veel lagere dieselac-
cijns in dat land.

3. Ook kunnen belastingen weliswaar goed zijn 
voor het milieu, maar tegelijk moeilijk uitvoerbaar. 
Mogelijkheden tot ontduiking, dumping of het 
vervalsen van facturen dragen bij aan een kostbare 
implementatie. En dat effect wordt sterker naar-
mate het tarief hoger is. Het beleid van het kabinet 
zal de komende maanden uitgewerkt moeten 
worden. Om de plannen werkelijk te kunnen beoor-
delen, zijn concrete wetsvoorstellen nodig. 

In het regeerakkoord is wel al besloten dat de 
energiebelasting die zowel drukt op aardgas als op 
elektriciteit per saldo zal gaan stijgen. De energie-
belasting op aardgas zal omhoog gaan, terwijl de 
energiebelasting op elektriciteit iets omlaag gaat.
En er is een verschuiving in gang gezet van elek-
triciteit (die schoon kan worden opgewerkt) naar 
aardgas. Lagere tarieven voor elektriciteit en 
hogere tarieven voor aardgas geven een betere 
balans en hopelijk een prikkel om over te stappen 
op warmtepompen. 

Ondernemers en consumenten weten de weg 
steeds beter te vinden in subsidieregelingen. Het 
is ook verstandig om een open oog te houden voor 
fi scale faciliteiten.

Er bestaan verschillende fi scale faciliteiten voor 
investeringen, zoals: 
- Willekeurige afschrijving, 
-  I nnovatiebox (5% belastingdruk in plaats van 

20-25%),
-  Verlaging loonbelasting (WBSO), 
- I nvesteringsaftrek (regulier maar ook investering 

in duurzaamheid), 
– Niet-fi scale subsidies of ‘zachte’ leningen.

Fiscale vergroening

René van Zelst
Daamen & van Sluis
www.daasluis.nl

Financieel Accent
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Als je naar alle indicatoren kijkt die de toe-
stand van de economie weergeven, lijkt 
2018 een prachtig jaartje voor de onderne-
mer te worden. Alle seinen staat op groen 
om de mouwen op te stropen en het jaar 
2018 met een glimlach te lijf te gaan. Maar 
de overheid heeft een verassing voor u in 
petto, keurig verpakt in een pakket van 
maatregelen die u voor vijfentwintig mei 
aanstaande in uw bedrijf moet hebben 
ingevoerd om aan de nieuwe privacywet-
geving te voldoen: de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Dus maak uw onder-
nemersborst maar nat. Om nieuwe wetge-
ving pico bello ingebed te hebben in uw 
bedrijfsvoering; daar gaat wel een forse 
inspanning aan vooraf!

Klantgegevens zijn de laatste jaren “big busi-
ness” geworden. Het lijkt of, met alle social media, 
niemand meer veilig is voor de verzamelwoede van 
grote marktpartijen als Google en Facebook.
Daarom is het ook niet zo gek dat er Europese 
wetgeving komt die het gebruik en de bewer-
king van persoonsgegevens aan banden legt. Mei 
volgend jaar is het zo ver. Dan geldt er in de hele 
Europese Unie dezelfde privacywetgeving. En die is 
ingrijpend voor de meeste bedrijven in Nederland.
Zo ingrijpend dat menig ondernemer de komende 
maanden met smart zal terugdenken aan de huidige 
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Daarom is het ook verstandig vanaf nu de onder-
neming klaar te stomen voor de nieuwe privacy-
wetgeving. 

Belangrijk is dat, ten opzichte van de WBP, in de 
AVG de positie van de personen waarvan de gege-
vens worden opgeslagen/bewerkt nog verder 
versterkt wordt.

Hieronder valt:
- recht op inzage van gegevens;
- recht op correctie of verwijdering gegevens;
-  Recht verplaatsen van gegevens naar een andere 

organisatie.

Dit betekent automatisch dat bedrijven die 
persoonsgegevens be-/verwerken ook meer 
verplichtingen krijgen.
Wilt u als bedrijf mei volgend jaar ook klaar zijn 
om uw klanten conform de nieuwe wet (AVG) te
bedienen, dan is haast geboden!

Gelukkig zijn er diverse organisaties die u in dit 
proces kunnen ondersteunen.
De uitvoerende instantie van de AVG, de Autori-
teit Persoonsgegevens, helpt u ook een handje op
weg met het stuk “In 10 stappen voorbereid op de 
AVG”. Met die beknopte handleiding kunt u een
heel eind komen. Deze handleiding is te vinden op 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Onder de AVG hangt ook de eerder ingevoerde 
verplichting om datalekken te melden. Dat bete-
kent dat u uw organisatie goed moet wapenen 
om datalekken te voorkomen door bijvoorbeeld 
datalekfi ters, inscriptie op telefoons, computer en 
externe dataschijven. Daarnaast is een e-mail-
beveiliger op telefoons en tablets geen onnodige 
luxe.  

Let ook even op: voldoet u volgend jaar niet of 
niet op tijd aan de nieuwe wetgeving, dan kunt 
u een boete krijgen die kan oplopen tot 4% van 
de jaaromzet!

Belangrijk is dat u niet alleen als ondernemer de 
AVG tot in de puntjes beheerst, maar dat vooral ook 
op de werkvloer de mensen op de hoogte zijn hoe 
er volgens de AVG met de privacy van persoons-
gegevens moet worden omgegaan. 
Ofwel werk aan de winkel!

Laat u niet afschrikken door de maatregelen die u 
in uw organisatie moet nemen om op vijfentwintig  
mei klaar te zijn voor de AVG. Maak een gedegen 
plan en betrek uw werknemers bij dit plan. Dan 
blijft er in 2018 nog genoeg tijd over met uw 
onderneming van 2018 een prachtig jaar te maken!
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Kees van Steensel
Van Steensel Assurantiën B.V.
www.steensel.nl

Denk je: 
“lekker 2018 in!” 
komt dat gedoe 
met die AVG
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De nieuwe Omgevingswet integreert 26 wetten 
en moet het realiseren van ruimtelijke projecten 
makkelijker maken. Vergunningen die nu nog los 
van elkaar worden verstrekt, worden in één ver-
gunning ondergebracht. Het is de grootste wetge-
vingsoperatie van de Overheid sinds de Grondwet 
van Thorbecke in 1848.

Er is al veel over de nieuwe Omgevingswet gezegd, 
geschreven en gespeculeerd. Maar wat de nieuwe wet 
precies gaat betekenen? Om deze vraag te beantwoorden 
voor haar leden, heeft de OKK op donderdag 21 september 
jongstleden een kennisbijeenkomst georganiseerd bij de 
Rabobank Krimpen aan den IJssel. Gezien de opkomst bleek 
dat dit onderwerp ook in toenemende mate aandacht 
krijgt van ondernemers en de bijeenkomst een uitgelezen 
moment was om zich nader op de hoogte te stellen. 

Gastspreker 
De gastspreker was Chris Weevers van LBP/Sight, als 
adviseur van het ministerie van I&M nauw betrokken 

bij de totstandkoming van onderdelen van de nieuwe 
Omgevingswet. Hij nam de aanwezigen aan de hand 
van een presentatie mee in de nieuwe Omgevingswet, 
wat deze concreet voor ondernemers betekent en 
wat de consequenties zijn voor de bedrijfsvoering. Op 
www.okkrimpen.nl/nieuws is de volledige presen-
tatie van Chris Weevers te vinden.

Update in 2018
De bijeenkomst werd door de aanwezigen zeer 
gewaardeerd, mede door de interactie met Chris 
Weevers en de meerwaarde van de gemeente 
Krimpen a/d IJssel met haar bijdrage aan de gevoerde 
discussies. Gezien de waardering voor deze kennis-
bijeenkomst heeft het Bestuur van de OKK besloten 
om voor volgend jaar een update te agenderen. Mede 
namens de aanwezige leden wil het bestuur van de 
OKK ook via deze weg haar dank uitspreken aan de 
Rabobank Krimpen aan den IJssel voor de gastvrije 
ontvangst en het ter beschikking stellen van de uitste-
kende locatie. 

Het eerste halfjaar als voorzitter ziet er alweer bijna op. Ik kan gerust zeggen dat het een enerverende start 
is geweest. Dat kan ook niet anders met een vereniging die constant in beweging is in een gebied waar veel 
zaken spelen. Het bestuur van de Ondernemerskring Krimpen (OKK) wil graag vernieuwend de toekomst ingaan. 
Het is dan ook belangrijk dat we een vereniging zijn die aanspreekt en waar ondernemers uit Krimpen aan den 
IJssel graag bij willen horen. Het maakt daarbij niet uit of het grote of kleine ondernemingen zijn. Ledenbehoud 
en ledenwerving zijn dan ook de belangrijkste doelstellingen voor 2018. Door middel van een enquête vragen 
wij aan onze leden wat zij graag anders zien en wat zij vooral willen behouden binnen de vereniging. Wij zijn 
erg blij met de feedback die aan ons gegeven wordt, want dat geeft ons de kans om te verbeteren en een 
dynamische en actieve vereniging te blijven. 

In dit magazine is te zien dat we over uiteenlopende zaken in gesprek zijn met diverse partijen. Naast het orga-
niseren van informatieve bijeenkomsten over bijvoorbeeld de nieuwe omgevingswet of het organiseren van 
een gezellige bowlingavond, vindt het bestuur het belangrijk om betrokken en aanwezig te zijn op het onlangs 
door WaardZaam gehouden symposium ‘Krimpenerwaard Energiek’ en bij de organisatie van de Waardborrel.  
Verder zijn we trots dat we gestart zijn met de voorbereidingen voor de tweede editie van Krimpen Onderneemt. 
Deze succesvolle ondernemersbeurs wordt op 7 juni 2018 in Krimpen aan den IJssel gehouden. Een datum die 
u alvast in uw agenda kunt zetten, omdat u deze niet mag missen. Ook hier proberen we om vernieuwend 
bezig te zijn en zijn en hopen dat het succes van de eerste editie zal worden overtroffen! 

Marco van Egeraat, voorzitter OKK 
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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 samenwerkingsver-
banden sluiten. Wilt u lid worden of meer infor-
matie, kijk dan op www.  rimpen.nl of neem 
contact op met DirkJan Kalkman, secretaris.

Samenstelling bestuur OK Krimpen
Marco van Egeraat voorzitter
DirkJan Kalkman secretaris  
Esma Yavas penningmeester
Esther Buijs–van Bemmel algemeen bestuurslid
Alexander Becks algemeen bestuurslid

Ondernemerskring  
Krimpen aan den IJssel
Parallelweg 12
2921 LE 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/

ondernemerskring
krimpen aan den ijssel

VERGROOT UW NETWERK

Energiek en enerverend

De nieuwe Omgevingswet

Zesentwintig wetten in één wet

Ondernem
erskring Krim

pen



Ruim 300 ondernemers kwamen op woens-
dag 22 november naar Materieel Dienst 
Bergambacht, waar voor de zevende keer 
De Waardborrel werd gehouden, hét netwer-
kevenement voor de Krimpenerwaard. Met 
dit jaar met het thema ‘Op weg naar 2020’.

Na een korte kennismaking met de hoofsponsor 
Rabobank, de 5 andere sponsoren en de voorzitter 
van Krimpenerwaard Onderneemt in de vorm van 
een podiuminterview, werd door dagvoorzitter Jan 
Dirk Stouten een kort interview gehouden met 
René Jansen van het voor de ondernemersprijs 
Midden Holland genomineerde bedrijf Zilvertron. 
Dit werd vervolgd door een wervelend optreden 
van Rob Mollien, die de ondernemers zeer nuttige 

tips gaf om je bedrijf klaar te stomen voor 2020. 
Hij deed dit door diverse praktische tips en hand-
reikingen te combineren met een dosis humor 
en een sprankeltje magie. Door zijn interactieve 
manier van presenteren werd het een boeiende 
en inspirerende bijeenkomst.

Stamppottenbuffet en netwerken 
Na Rob Mollien stonden de stamppotten al dampend 
te wachten op de hongerige ondernemers. In de tot 
beursvloer omgetoverde bedrijfshal konden onder-
nemers elkaar ontmoeten en werden onder het eten 
en de ‘borrel’ veel nieuwe contacten gelegd. 

Meer dan 40 deelnemers waren 9 novem-
ber naar het Bowling centrum gekomen om 
hun beste beentje voor te zetten en een 
goed gesprek te hebben met collega onder-
nemers. Alweer voor de derde keer werd 
dit actieve evenement georganiseerd door 
Ondernemerskring Krimpen. 

Tussendoor kon er genoten worden van een heer-
lijk stamppottenbuffet, een goede bodem om 
vervolgens de bal weer eens met een behoor-
lijke vaart te laten rollen. Het werd al snel duide-
lijk dat ondernemend Krimpen aan den IJssel ook 
buiten het werk behoorlijk fanatiek kan zijn. 

Bekers 
Uiteraard waren er aan het eind van deze leuke 
en erg gewaardeerde activiteit twee mooie bekers 
beschikbaar gesteld door Bowling- en Partycen-
trum Krimpenhof. Uit handen van voorzitter Marco 
van Egeraat ontving Michel Bourguignon de beker 
voor de beste man en Petra Vos die voor de beste 

vrouw. Uiteraard was er een aanmoedigingsprijs, 
die deze keer door Vivian van den IJssel mee naar 
huis mocht worden genomen. Uit de op die avond 
gehouden enquête bleek dat het bowlen zeker nog 
een keer mag worden herhaald.

Kruidnoten voor vluchtelingen
Tijdens het event waren twee vrijwilligers van de 
stichting ZOA aanwezig om aandacht te vragen voor 
hun kruidnotenactie. De opbrengst van deze actie 
komt ten behoeve van meer dan 65 miljoen vluch-
telingen wereldwijd. De vluchtelingen worden door 
de Stichting ZOA geholpen met onderdak en voedsel, 
maar ook bij het opbouwen van een nieuw bestaan. 
Samen werken ze aan herstel tot deze mensen in 
hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Uiter-
aard waren er door het bestuur van de OKK zakken 
kruidnoten gekocht en mocht iedere deelnemer er 
eentje mee naar huis nemen.
Het bestuur van de OKK wenst alle ondernemers 
een fi jne decembermaand en ziet u graag volgend 
jaar op een van haar activiteiten verschijnen! 
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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 
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De nieuwe 
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Aandacht voor 
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Jaap de koning 
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Roy Thurik en  
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Eensgezind positief over economische groei
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Marijke Heine SBB
Samen sterk voor succes op werkvloer
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Scholingsondernemer Pieter van Keulen
Kansen bieden 
en geven
De DuurzaamheidsfabriekInnoveren, werken en leren in de 21ste eeuw

Educatief Centrum 
Mainport 
Van wieg naar kade
Betere aansluiting mbo Investeringen en  maatregelen
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Gerrit Zalm

Voor een goed 
businessplan is 
nog altijd geld

t h e m a n u m m e r
Bedrijfsopvolging
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Breedveld Staal
Zonder plan overleeft 
een familiebedrijf niet
De Bank
Van geldkluis naar 
wijnkluis

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

1.  Wat vindt u van de inhoud van het magazine en de gekozen thema’s  Zeer goed 
 Goed 
 Voldoende 
 Matig 
 Slecht 

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 
 Altijd 
 Soms 
 Nooit 

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

 Altijd 
 Soms
 Nooit

OKK Krimpen 
 Altijd 
 Soms
 Nooit

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

Gemeente Krimpen aan den IJssel Altijd
 Soms
 Nooit 

6. Welke Accentpagina’s leest u? Juridisch 
 Financieel
 Beleggingen
 Notarieel
 Assurantie

7.  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.  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: 

9. Spreekt de vormgeving van het blad u aan? Passend bij het type magazine  Modern van opmaak Ouderwets van opmaak  
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

12. Wat mist u in het magazine aan onderwerpen
Invullen: 
                                                                                        Aanbevelingen:                                                                                         

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

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

Enquête IJssel Business Magazine

Neem deel aan 
de lezers enquête
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Uit een beperkte enquête onder de ENC 
leden kunnen we de conclusie trekken 
dat het IJssel Business Magazine nog altijd 
voldoet aan de verwachting van de lezers. 
Maar dit betreft slechts een beperkte 
groep. Wij zijn juist heel benieuwd hoe het 
blad wordt gewaardeerd door de lezers 
aan de andere kant van de brug. Daarom 
roepen we u op uw mening te geven over 
het IJssel Business Magazine. We maken 
het blad voor de lezers en willen graag 
weten hoe u de verschillende rubrieken 
waardeert. Bekijk de nieuwe webpagina 
van het IJssel Business Magazine daar 
kunt u ook doorlinken naar de enquête en 
deze zelf invullen. Wij zijn zeer benieuwd. 

www.ijsselbusinessmagazine.nl

Waardborrel
Op weg naar 2020 

Oproep aan OKK ledenBowling, stamppot en kruidnoten 
voor vluchtelingen
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In mijn vorige columns heb ik stil gestaan bij 
de wijziging van het huwelijksvermogens-
recht per 1 januari. In deze column behandel 
ik een verandering in de fiscale gevolgen van 
het wijzigen van huwelijkse voorwaarden. 

De wet geeft als hoofdregel indien men trouwt 
in gemeenschap van goederen ieder van de 
echtgenoten gerechtigd is tot een gelijk aandeel 
(dus 50:50). Bij het aangaan of het wijzigen van 
huwelijkse voorwaarden kan men ook een ander 
aandeel afspreken, bijvoorbeeld 90:10. Tot Prins-
jesdag 2017 ging men ervan uit dat het invoeren 
van een gemeenschap van goederen met een 
ongelijk aandeel niet leidt tot een schenking van 
de ene echtgenoot aan de andere echtgenoot. Er 
zou dus ook geen sprake zijn van het betalen van 
schenkbelasting. 

Schenkbelasting bij gemeenschap van 
goederen met ongelijke aandelen
De dag na Prinsjesdag 2017 doken in diverse media 
opeens berichten op, dat het trouwen in gemeen-
schap van goederen of het tijdens het huwelijk 
invoeren daarvan opeens belast is met schen-
kingsrecht. Dit is echter niet het geval zolang de 
partners een gemeenschap van goederen invoeren 
met gelijke verdeling (50:50). Dit betekent dat in 
de standaard situatie, die geldt voor de meeste 

mensen, er niets wijzigt en er dus ook geen sprake 
is van schenkbelasting. 

Dit wordt anders indien A en B een gemeenschap 
van goederen invoeren waarbij zij ieder voor 
een ongelijk aandeel (dus niet 50:50) gerech-
tigd zijn. Voorbeeld: stel A en B zijn getrouwd in 
koude uitsluiting. B heeft een vermogen van twee 
miljoen euro en A heeft geen vermogen. A en B 
besluiten in 2017 een gemeenschap van goederen 
in te voeren waarbij A belastingvrij gerechtigd 
wordt tot 1,9 miljoen euro en B tot 100.000 euro. 
B overlijdt. A erft 100.000 euro en dat valt onder 
de vrijstelling van de erfbelasting (638.089 euro). 
A betaalt dus geen erfbelasting. De regering gaat 
dit aanpakken. In de nieuwe regeling mag A 
één miljoen Euro belastingvrij van B ontvangen, 
namelijk de helft van het gemeenschappelijk 
vermogen. A krijgt echter 1,9 miljoen euro. Dit 
betekent dat hij over 900.000 euro schenkings-
recht moet betalen (ruim 167.000 euro).

Geen schenkbelasting bij gemeenschap 
van goederen met gelijke aandelen
Voor alle duidelijkheid: trouwt u in gemeenschap 
van goederen en wordt u beiden voor de onver-
deelde helft (dus 50:50) gerechtigd tot het geza-
menlijke vermogen, dan is er niets aan de hand en 
betaalt u geen schenkingsbelasting!

Belastinggevolgen 
wijziging 

huwelijkse voorwaarden

Bas Zwaveling
Lint Notarissen

www.lintnotarissen.nl

Notarieel Accent



Het Europese Hof van Justitie heeft recent 
geoordeeld dat ook in geval van doorstart 
na een faillissement, dat is voorbereid met 
een zogenaamd ‘pre-pack’, er sprake is van 
een overgang van onderneming. Met deze 
uitspraak van het Europese Hof komt een 
einde aan de mogelijkheid van de koper om 
in geval van een doorstart na een in stilte 
voorbereid faillissement (pre-pack), zelf te 
bepalen wie van de werknemers werkzaam 
kunnen blijven in de doorgestarte organisa-
tie en hoe het pakket aan arbeidsvoorwaar-
den gaat luiden.

Estro-zaak
Bij kinderopvangorganisatie Estro werd destijds 
doorgestart na een faillissement dat vooraf was 
voorbereid. Door het Hof is naar aanleiding van 
zogenaamde ‘prejudiciële vragen’ van de kanton-
rechter die met deze Estro-zaak was belast, bepaald 
dat de uitleg van de Europese Richtlijn inzake over-
gang van onderneming (waar de wettelijke rege-
ling in het burgerlijk wetboek op is gebaseerd) met 
zich mee brengt dat in zo’n situatie de uitzondering 
van toepasbaarheid van de regeling inzake over-
gang van onderneming in geval van faillissement 
niet op gaat.
Daarbij geeft het Hof aan dat de Europese Richt-
lijn, waarop de wettelijke regeling is gebaseerd, het 

doel heeft om de belangen van werknemers veilig 
te stellen in geval van een overgang van onder-
neming. Deze bescherming heeft een werknemer 
niet als de onderneming failliet wordt verklaard. 
Een pre-pack is gericht op het voortbestaan van 
de onderneming en derhalve geen regulier faillis-
sement. In die situatie is er geen reden om de 
werknemer de bescherming die de richtlijn beoogt 
te ontzeggen.
In de Estro-zaak zouden de werknemers van Estro 
na de pre-pack met al hun rechten en verplich-
tingen dus over gaan op de koper van deze kinder-
opvangorganisatie.

Gevolgen voor de praktijk
De uitspraak door het Hof heeft grote impact voor 
de pre-pack situatie in ons land; dit zal minder 
aantrekkelijk worden voor ondernemingen. 
Immers, een voorbereid faillissement helpt niet 
om het personeelsbestand in te krimpen en goed-
koper te maken. Dit zal potentiële kopers kunnen 
afschrikken. Ook pre-packs uit het verleden kunnen 
hierdoor worden geraakt. De Richtlijn is ook 
achteraf gezien van toepassing geweest, dus er 
kunnen werknemers zijn die aanspraak maken op 
herstel van hun arbeidsovereenkomst.
Het is nu aan de rechter in Nederland hoe zij de 
uitspraak van het Hof zal toepassen in concrete 
gevallen die aan haar worden voorgelegd.
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Yvonne Lagendijk
Pellicaan Advocaten 

www.pellicaan.nl

Juridisch Accent

Doorstart na 
faillissement: 

personeel 
 moet mee  




