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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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Grote tekorten op de arbeidsmarkt en een 
gapende kloof tussen het onderwijs en 
de vraag van de werkvloer. Wat moet er 
gebeuren om die te dichten en bruggen 
te slaan? En wordt er een maatschappe-
lijke opdracht gevoeld om jongeren voor te 
bereiden op ‘werknemer zijn van morgen’?  

Op dit moment worden minimaal 200.000 
jonge mensen gezocht om hun plek in diverse 
sectoren te gaan veroveren, zoals in de detail-
handel, logistiek, zorg, ICT, de bouw en in de 
administratieve beroepen. In de Rotterdamse 
regio alleen al zijn ruim 40.000 MBO leer-
lingen. Hoe kunnen die beter worden voor-
bereid en begeleid? En wiens verantwoorde-
lijkheid is dat eigenlijk? 

Lokale ondernemers, beroepsorganisa-
ties, economen en onderwijsprofessionals 
spreken zich in deze uitgave over deze bijna 
slepende en soms netelige kwesties uit. Zoals 
de nieuwe bestuurder van beroepsonderwijs-
gigant Zadkine in onze regio . En werkgevers-
voorzitter Hans de Boer over de bedreiging 
van de krapte van de arbeidsmarkt.

Ruim veertig lokale ondernemers, opleiders en overheidsvertegenwoordigers buigen zich in deze 
uitgave tijdens een gezamenlijke discussie over ‘wat dit allemaal betekent voor de samenwerking 
tussen bedrijfsleven en onderwijs’. Ze kiezen daar samen in dit nummer een aantal recepten voor.

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:  Efi denz Capital Management

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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Philippe Raets is voorzitter van het College 
van Bestuur van de Rotterdamse en regio-
nale onderwijsgigant Zadkine. Hij volgde Luc 
Verburgh in september 2017 op. “Zadkine is 
verguld met de komst van Philippe Raets. Hij 
heeft drie decennia ervaring in het publie-
ke bestel, een groot hart voor het beroeps-
onderwijs en is als migrant geworteld in 
Rotterdam. Zijn bijdrage is een verrijking 
voor de school en daarmee van grote waar-
de voor onze medewerkers en studenten, het 
aanstormend talent van de stad en de regio,” 
aldus Leendert Bikker, voorzitter van de Raad 
van Toezicht van Zadkine. 

En dat is geen overbodige luxe. Want Zadkine wil 
haar zeventienduizend leerlingen graag voorbe-
reiden op een succesvolle start op de arbeidsmarkt 
of het hbo. Door ze uit te dagen kansrijk, onder-
nemend en kleurrijk te zijn. Dat moet voor een 
groot deel in de praktijk gebeuren. Samen met de 
bedrijven en de instellingen waarvoor wordt opge-
leid. Zadkine zit midden in de omslag van leslokaal 
naar praktijk en andersom. De onderwijsinstelling 
trekt daarbij samen op met bedrijven en instel-
lingen in de regio. Uiteindelijk doel is een diploma 
met meerwaarde.  

Succes en falen
Philippe Raets maakte vol overtuiging de switch 
naar het onderwijs. “Ik ben nu 58 en heb een hele 
loopbaan gehad. Dan ga je toch nadenken. Ik ben 
onderwijskundige en pedagoog van huis uit. En dat 
verloochent zich nooit. Ook heb ik twee dochters en 
heb ik zelf gezien wat succes en falen in een jong 
mensenleven betekenen. Zo kwam mijn oudste 
dochter van de basisschool met het laagste school-
advies voor het vmbo. Zij ging naar een bakkersop-
leiding, maar na drie maanden werd duidelijk dat 
zij zich daar niet kon handhaven en zat vervolgens 
thuis. Dat kan natuurlijk niet. Toen heb ik haar als 
noodoplossing naar een particuliere school gedaan 
met klasjes van enkele kinderen. Ze haalde haar 
VMBO-kader en is daarna na Schoevers gegaan. 
Nu doet ze een hbo-opleiding en loopt stage bij 
de politie. Dat komt toch voor een deel omdat ik 
flink heb geïnvesteerd om haar op de goede weg 
te krijgen. En dat is ook onze opgave in het Rotter-
damse mbo. Dat vind ik machtig interessant.”

Mooiste van twee werelden
Hij werd al heel vroeg verliefd op het beroeps-
onderwijs. “Toen ik in Nederland kwam werd de 
pc geïntroduceerd. Ik had de eerste computer van 
de faculteit. Toen was er een project met 15.000 

schoolverlaters dat ik monitorde met werken en 
leren met de pc. Een gigantisch succes. Als je het 
echt goed doet in het onderwijs heb je een prach-
tige motor om mensen dingen te leren, aan een 
baan te helpen en bedrijven te helpen.” Als ambte-
naar op het onderwijsministerie bleef hij contact 
houden met het beroepsonderwijs. “En ik ben dol 
op Rotterdam. Toen deze positie vrijkwam, dacht 
ik ‘dit is het mooiste van twee werelden. Je moet 
echt dingen doen vanuit persoonlijke drive. In een 
omgeving die je snapt. Rotterdam is een echt jonge 
mbo-stad. En wij zijn een regio- en stads ROC.”

Elke dag een beetje beter
Als je makkelijk werk wilt, moet je hier niet 
komen werken, vindt Philippe. “In het Rotter-
damse mbo komen veel vraagstukken samen. Er 
komen jongeren die niet alles vanzelf probleem-
loos meebrengen. Die schulden hebben, die een 
thuissituatie hebben waar niemand jaloers op kan 
zijn. Die al op jonge leeftijd kinderen hebben. 
Zij moeten overleven en hebben toch besloten 
dat het helpt om een opleiding te doen. Wij 
moeten er ook voor hen zijn. Dat maakt soms 
dat docenten op het raakvlak van een school en 
een zorginstelling moeten werken. En dat is voor 
sommige opleidingen echt een struggle. Elke dag 
een beetje beter. Daar zit de uitdaging. Voor ons 
als school een opgave, maar ook voor bedrijven. Ik 
ben er trots op dat we hier ondernemers hebben 
die dat snappen en weten. Dat als er jongeren bij 
hen binnenkomen het niet allemaal koorknapen 
zijn. Die begeleiders in de bedrijven die weten 
dat, die zitten daar heel volwassen in. Maar je 
hebt bij ons ook mbo 4 met model studenten. Die 
diversiteit hier is fantastisch.”

Diploma geen garantie meer
Philippe Raets: “De kern van onze opgave is om zo 
met jonge mensen aan de slag te gaan zodat zij 
waardevol kunnen zijn voor de samenleving. De 
tijd is voorbij dat we dachten dat binnen de muren 
van de school te kunnen. Een opleiding alleen is 
geen garantie dat jongens en meisjes goed terecht-
komen. We moeten als het ware aan de andere 
kant beginnen. Bij de bedrijven en organisaties, 
we zitten midden in de transitie ons dat eigen te 
maken. Dat gebeurt met vallen en opstaan. Een 
goed voorbeeld is de samenwerking met grote 
zorgaanbieder Laurens. Daar zitten onze studenten, 
niet hier op school. Ze worden daar begeleid en 
leren in de praktijk. En zo zijn er nog vele voor-
beelden van samenwerking met bedrijven en 
instellingen.” 
Tegelijkertijd blijft voldoen aan de actuele vraag 
van werkgevers volgens hem de uitdaging. “Het 

bestuurssecretaris Robbert Poort

Philippe Raets, nieuwe bestuursvoorzitter Zadkine

Kansrijk, ondernemend en kleurrijk 
willen we zijn
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is een race die je niet kunt winnen. Het bedrijfs-
leven en wat daar speelt zoveel mogelijk in de 
opleiding halen. Zo is techniek een van onze moei-
lijkste vormen van onderwijs. Het is erg in bewe-
ging. En heel duur. Ben je bij de tijd? Lever je de 
goede mensen af en heb je voldoende middelen 
om dat dure onderwijs te geven? Als Albeda en 
Zadkine hebben we gezegd ‘dat gaan we samen 
doen’. Gebundelde krachten in het Techniek College 
Rotterdam. Een belangrijke stap.”

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

Ruimte voor ondernemerschap
Ook creëert Zadkine in het onderwijs ruimte voor 
eigen ondernemerschap. “Daar oefenen we volop 
mee. Een deel van het curriculum van oplei-
dingen kan zijn om tijdens school een bedrijf te 
starten. Dan maken studenten een businessplan. 
En bedenken een product.” 

Woordvoerder Robbert Poort van Zadkine vult Raets 
aan: “Dat speelt bijvoorbeeld heel sterk in onze 
opleiding Business en Fashion met een directe 
link naar het bedrijfsleven in winkelcentra als het 
Alexandrium of de Koopgoot door het zelf organi-
seren van modeshows. Een ander voorbeeld is dat 
we in Rotterdam oost met dertig studenten een 
kringloopwinkel openen en laten draaien. Kortom 
ook ondernemerschap en handel zijn belangrijke 
pijlers.”

Flinke inspanningen
En ook bedrijven moeten volgens Raets in hun 
personeelsbeleid flinke inspanningen doen. “Wat 
is mijn workforce nu? Wat moet die nu en straks 
kunnen en wat kan ik daar planmatig aan doen?’ 
Elke goede bedrijfsleider ziet wie zijn talenten 
zijn, ‘wie doen het op eigen kracht’, ‘wie moeten 
wakker worden’. Het betekent niet dat ze allemaal 
naar een ROC moeten. Maar ga er erover nadenken. 
Laat je niet verrassen. Je kan straks wel afscheid 
nemen van mensen maar de instroom komt niet 
meer vanzelf binnen. Houd ook rekening met de 
vergrijzing. Voor de bedrijven waar dat speelt 
kunnen wij als opleider wat betekenen.”

www.zadkine.nl

Philippe Raets was van 2012 tot 2017 gemeentesecretaris en alge-
meen directeur van de gemeente Rotterdam. Daarvoor werkte 
hij bij de rijksoverheid en onderwijsinstellingen. Zo was hij direc-
teur Bestuurs- en Managementondersteuning bij de gemeente 
Amsterdam, directeur Financiën en Economische Zaken bij het Minis-
terie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) en 
waarnemend Secretaris-generaal bij het Ministerie BiZa en Konink-
rijksrelaties. Raets begon zijn werkzame leven aan de Universiteit 
van Utrecht en werkte vanaf 1987 als Projectmanager bij Centrum 
Innovatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. In 1992 werd hij directeur 
Bestuursondersteuning bij het Ministerie van OC&W. Philippe Raets 
werd geboren in het Vlaamse Haacht ten noorden van Leuven en 
kwam in 1982 naar Nederland. Hij is getrouwd, heeft twee dochters 
en woont tegenover de Doelen in hartje Rotterdam.



De Nederlandse economie toont de groot-
ste groei in tien jaar, maar de krapte op 
de arbeidsmarkt kan op termijn roet in het 
eten gooien. Die is voor het eerst sinds 2008 
gespannen te noemen volgens gegevens 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). “Je ziet echt dat steeds meer bedrijven 
geremd worden in hun activiteiten doordat 
ze het personeel niet hebben. Een krapper 
wordende arbeidsmarkt kan de economische 
groei afremmen”, aldus CBS-hoofdeconoom 
Peter Hein van Mulligen.

Een tekort aan personeel wordt steeds vaker als 
obstakel genoemd. “Als wij ondernemers vragen 
naar wat zij nu van de toekomst verwachten, zegt 
het gros dat ze voor de komende tijd verwachten 
dat het aantal vacatures eerder zal stijgen dan 
dalen”, constateert Van Mulligen.

Helft vacatures uitzendbranche 
Eind december ging het aantal vacatures verder 
omhoog met 14.000 naar 227.000 vacatures 
tegenover 398.000 werklozen. In totaal kwamen er 
58.000 banen. De helft daarvan is toe te schrijven 
aan de uitzendbranche. Die sector is nu goed voor 
834.000 banen. Van Mulligen benadrukt dat er nog 
altijd zo’n 1,2 miljoen mensen zijn die willen gaan 
werken, meer uren willen werken of op dit moment 
even niet op zoek zijn. Maar de vacatures sluiten 
niet altijd aan op de mensen die werk zoeken. 

Mismatch in de bouw 
Met name de bouw heeft hier last van. “Die is deels 
aan het vergrijzen, er gaan veel mensen uit. Maar er 
is een groot tekort aan jonge, net opgeleide mensen 
die van een technische opleiding op mbo-niveau 

komen en op de bouwplaats aan de slag kunnen”, 
verklaart de econoom. “Dat zijn mensen die tijdens 
de crisis een bouwopleiding hadden moeten doen, 
want dan waren ze nu afgestudeerd en konden ze 
beginnen. Maar tijdens de crisis begon je natuurlijk 
niet aan een bouwopleiding, want de bouw lag op 
zijn gat.” Het Economisch Instituut voor de Bouw 
berekende dat er binnen nu en vier jaar 55.000 
mensen nodig zijn in de bouw en infra door explo-
sief toegenomen werkzaamheden. De krapte kan 
volgens Theo Scholte, woordvoerder van Bouwend 
Nederland de groei beperken. “Met als gevolg dat 
de gespannen situatie op de woningmarkt even 
zal aanhouden en bijvoorbeeld het onderhoud aan 
bruggen en wegen later kan plaatsvinden.”

Flex of vast?
Werkgevers in de bouw en infra hebben het liefst 
vaste medewerkers. “Dan weet je wat je in huis 
hebt. Je kunt ze gericht laten doorleren en het 
zorgt voor continuïteit”, aldus Scholte van Bouwend 
Nederland. “Echter, regelgeving zoals de langdu-
rige loondoorbetaling bij ziekte in combinatie met 
de transitievergoeding maken dat werkgevers nog 
huiverig zijn om mensen vast aan te nemen. De 
toename van het aantal uitzenders is daarmee te 
verklaren”, zegt Scholte.

Detailhandel
Ook in de zorg, ICT, de horeca, het onderwijs en 
de detailhandel is het tekort aan mensen al enige 
tijd voelbaar. Bij die laatste is, op de horeca na, de 
toename van het aantal mbo-vacatures het hoogst. 
“De jaren van crisis lijken nu achter ons te liggen. 
Daar waar de economie aantrekt, is het logisch dat 
het aantal vacatures toeneemt. In toenemende 
mate merken bedrijven dat het moeilijker wordt 

om goede mensen aan te trekken”, zegt Miriam 
Luijendijk-van Leeuwen, secretaris Sociale Zaken 
van Detailhandel Nederland. 

Acute tekorten
Volgens CNV-voorzitter Maurice Limmen moeten 
werkgevers investeren in vakmensen via oplei-
dingen en vaste contracten. “Daarmee investeer 
je in scholing, kennis en kunde van werknemers. 
Zonder contract is dat vaak niet mogelijk.” En daar-
naast moeten werkgevers beter gebruik maken van 
het onbenutte arbeidspotentieel van onder meer 
ouderen en arbeidsbeperkten. Werkgevers- en 
ondernemersorganisaties zeggen met hun leden 
wel degelijk te kijken naar het beter aanboren van 
deze werkzoekenden. “Volledige werkgelegenheid 
komt in zicht. Dat is goed nieuws, want dan kan 
iedereen profiteren.” aldus VNO-NCW-voorzitter Hans 
de Boer. Wel wijst hij er samen met MKB-Neder-
land op dat acute tekorten op de arbeidsmarkt niet 
altijd aansluiten op de groep die aan de kant staat. 
Bedrijven kunnen goede redenen hebben om óók 
buitenlandse werknemers aan te nemen.

Afspraken met opleidingen
De krapte op de arbeidsmarkt kan ook mede het 
hoofd worden geboden door betere matching met 
het onderwijs. “Investeer als werkgever in een 
wervingsbeleid. Bedrijven kunnen afspraken maken 
met opleidingen over de mensen die ze zoeken. 
Dit kan ook sectoraal worden aangepakt, wat je 
momenteel ziet gebeuren in het onderwijs. Maar ook 
de overheid moet een stap bijzetten om mensen te 
begeleiden naar werk,” zegt Nic van Holstein, voor-
zitter van de Vakcentrale voor Professionals (VCP). 

bronnen: CBS, VNO-NCW.nl, NU.nl, De Telegraaf 
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Krapte arbeidsmarkt kan groei remmen

v.l.n.r.: De Boer, Limmen en Holstein.
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De Samenwerkingsorganisatie Beroeps- 
onderwijs Bedrijfsleven (SBB) slaat sinds 
2015 de handen ineen om scholieren een 
praktijkopleiding te geven met uitzicht op 
werk en bedrijven vakmensen te bieden die 
ze nodig hebben. En dat is met de aantrek-
kende arbeidsmarkt en de toekomstige ver-
anderingen op de werkvloer geen sinecure. 

Bijna 500.000 leerlingen in het middelbaar 
beroepsonderwijs worden opgeleid tot vakman 
of vakvrouw. Op school en in de praktijk. Stage-
plaatsen en leerbanen zijn belangrijk voor het 
vinden van een baan. Jongeren krijgen de kans 
om hun startkwalificatie te behalen en vergroten 
daarmee hun kans op werk. 50% van de bol- en 
80% van de bbl-studenten in het MBO blijft na 
diplomering werken bij het eigen leerbedrijf. 
SBB voert sinds augustus 2015 wettelijke taken 
uit voor het middelbaar beroepsonderwijs en het 
bedrijfsleven: zoals het erkennen en begeleiden 
van leerbedrijven, onderhouden van de ‘kwalifica-
tiestructuur mbo’ en zorgen voor informatie over 
de regionale arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming 
en doelmatigheid van het opleidingsaanbod. Ook 
adviseert SBB de ministers van OCW en EZ over 
de aansluiting van het beroepsonderwijs op de 
arbeidsmarkt. De nieuwe organisatie werkt samen 
met partners uit het onderwijs en het bedrijfsleven. 
Binnen het bestuur zijn dan ook MKB Nederland, 
VNO-NCW, FNV, CNV, LTO Nederland, de MBO Raad, 
onderwijsbond en NRTO als overkoepelende bran-
cheorganisatie van particuliere trainings- en oplei-
dingsbureaus vertegenwoordigd.

Regionaal adviseurs 
De aansluiting tussen beroepsonderwijs en 
bedrijfsleven is vaak een regionale kwestie. Zes 
regionaal adviseurs onderwijs-arbeidsmarkt van 
SBB werken daarom in 35 arbeidsmarktregio’s in 
Nederland. Zij bevorderen de verbinding van het 
onderwijs met de arbeidsmarkt met beleidsad-
viezen en producten en diensten. Een van hen 
is Marijke Heine. Zij is senior-adviseur voor zes 
arbeidsmarktregio’s, waaronder Rijnmond met 
daarin Rotterdam, Capelle, Krimpen en Zuidplas. 
Heine: “Dagelijks spannen de leerbedrijven zich 
in voor de vakman van morgen. Die weten als 
geen ander, hoe je de fijne kneepjes van het vak 
op de werkvloer kan leren.” Alleen al in Rijn-
mond zijn 27.000 leerbedrijven met meer dan 
tweeduizend leerbedrijven in de regio Capelle 
en Krimpen. Heine werkte eerder bij arbeidsvoor-
ziening Rotterdam als bemiddelaar, teamleider, 

accountmanager voor brancheorganisaties en 
opleidingstrajecten. Bij de Hogeschool INHolland 
deed ze met vierdejaarsstudenten projecten. Sinds 
januari 2015 werkt zij voor SBB. ‘Dat betekent veel 
voorlichting gegeven en producten ontwikkelen 
die nodig zijn om goed aan te kunnen sluiten 
bij de vraag naar de markt. Daar is veel tijd in 
gestopt. Zoals in onderzoek naar jeugdwerkloos-
heid. Die komt voor een deel door een verkeerde 
studiekeuze. We ontwikkelen instrumenten zodat 
jongeren een betere keuze maken. Want als je 
lasser wilt worden ,moet je geen hoogtevrees 
hebben. Ik overleg met gemeenten, bedrijven en 
onderwijs hoe we die aansluiting beter kunnen 
maken. Dat betekent vooral duidelijke verwach-
tingen naar elkaar uitspreken. De uitdaging voor 
ondernemers is om nu aan te geven wat zij straks 
nodig hebben en het is de taak voor het onderwijs 
om daar de mensen voor op te leiden.”

Regioteam
In iedere arbeidsmarktregio heeft Heine een regi-
oteam. Voor Rijnmond telt die alleen al 40 advi-
seurs praktijkleren. “Zij bezoeken leerbedrijven, 
bespreken de voortgang en kijken naar de erken-
ning. Is het een veilige situatie voor de leerling? Is 
er een goede begeleider? Is daar voldoende tijd 
voor? En we bieden ook gratis workshops voor 
begeleiders die nog onvoldoende ervaring hebben. 
Zeker in sectoren met stageplekken die kansrijk zijn. 
Zo liggen er in Rijnmond veel kansen voor MBO-
verpleegkundigen, logistiek teamleiders en proces-
operators. Andere kansrijke sectoren zijn agro-busi-
ness, logistiek, maakindustrie, ict, maritieme sector, 
bouw en crossovers in gezondheid en technologie. 
Je ziet dat die aansluiting tussen die verschillende 
niveaus beter wordt.“

Stage- en leerbanencyclus
SBB heeft ook een stage- en leerbanencyclus 
ontwikkeld. Die bestaat uit arbeidsmarkt-, stage-
plaatsen- en leerbaneninformatie per sector en 
regio, beroepenoriëntatie- en voorbereiding, 
studenten informeren over kansen op werk en 
stage, een betere match bieden tussen studenten 
en leerbedrijven via Stagemarkt.nl , een Meldpunt 
Stagetekorten en met de SBB Barometer geeft 
zij vier maal per jaar actuele stand van zaken op 
stage- en leerbanenmarkt. 

www.sbb.nl

Marijke Heine Onderwijs 
en bedrijven samen voor 
succes op de werkvloer



Vacatures voor vakmensen in 
de techniek zijn steeds vaker 
moeilijk vervulbaar. Het aantal 
openstaande banen is in bijna 
twee jaar tijd met 16 procent 
gegroeid. De komende jaren 
blijft de behoefte aan vakmen-
sen in de techniek onverminderd 
groot, meldt uitkeringsinstantie 
UWV. 

Uit cijfers van de uitkeringsin-
stantie blijkt dat het aantal nieuwe 
WW-uitkeringen voor technici de 
afgelopen jaren sterk is gedaald. In 
2013 verstrekte het UWV 125.000 
nieuwe uitkeringen aan de beroeps-
groep, in 2017 waren het er nog 
maar 58.000.

61.000 vacatures
Drie kwart van de werkloze mensen 
met een technisch beroep gaat 
binnen een jaar weer aan de slag, 
tegenover 65 procent voor alle 
beroepen samen. In het derde kwar-
taal van 2017 stonden 61.000 vaca-
tures in de technische sector open. 
Dat is 16 procent meer dan aan het 
begin van 2016.

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

bron: UWV

Minister Wouter Koolmees 
van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid gaf dinsdag 6 febru-
ari 2018 het startsein voor de 
AmbachtsAcademie. Hier kunnen 
50-plussers zonder baan zich laten 
omscholen tot bijvoorbeeld lijs-
tenmaker, rietdekker, glazenier, 
schoenhersteller en parketteur.

Er is plek voor tweehonderd werk-
loze 50-plussers die een ambacht 
willen leren. Zij worden door ervaren 
ambachtslieden opgeleid. Dit gebeurt 
op de werkplek van de leermeester 

volgens het principe van meester-
gezel, gecombineerd met e-lear-
ning. Ook krijgen de leerlingen les 
over ondernemerschap, zodat ze 
een eigen bedrijf kunnen beginnen 
of overnemen. Het ministerie heeft 
2 miljoen euro beschikbaar gesteld 
voor de academie. AmbachtNeder-
land heeft het project samen met 
UWV en Start Foundation opgezet.
In eerste instantie kan voor dertien 
verschillende ambachten een oplei-
ding worden gevolgd. Later dit jaar 
komen er nog elf opleidingen bij. 

bron: NU.nl 

Van de leerlingen die in 2013 
het praktijkonderwijs verlieten, 
is ruim de helft (52 procent) in 
2016 er toch in geslaagd een 
diploma te halen, 23 procent 
van deze mensen zelfs mbo2 
of hoger. Dat blijkt uit cijfers 
van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). 

En jongeren met een mbo2-diploma 
hebben veel vaker een baan, dan 
degenen die een lagere opleiding 
hebben voltooid of helemaal geen 
diploma hebben. Dit blijkt uit cijfers 
van het Centraal Planbureau (CPB) 
dat gedurende negen jaar 230.000 
jongeren volgde in het onderwijs en 
op de arbeidsmarkt. 
Hoe hoger de genoten opleiding is, 
hoe hoger de score op de arbeids-
marktkenmerken wordt. Dit is al 
zichtbaar bij jongeren die wel een 
startkwalificatie hebben. Een start-

kwalificatie is minimaal een mbo2-, 
havo- of vwo-diploma. Zo’n 70 
procent van de jongeren met een 
startkwalificatie uit het onderzoek, 
heeft een baan. Van degenen zonder 
startkwalificatie heeft 49 procent een 
inkomen uit werk.

30.000 leerlingen
In het afgelopen schooljaar stonden 
bijna 30.000 leerlingen ingeschreven 
in het praktijkonderwijs, meer 
jongens dan meisjes. Dat komt neer 
op 3 procent van het totaal aantal 
leerlingen in het voortgezet onder-
wijs. Praktijkonderwijs is bedoeld 
voor kinderen die moeite hebben 
met theoretische vakken en vaak 
beter zijn in het opdoen van prak-
tische kennis. Het richt zich door-
gaans op leerlingen waarvan wordt 
vermoed dat ze helemaal geen 
diploma behalen.

bronnen: NU.nl/ANP 

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

Het vertrouwen is het grootst onder 
bouwbedrijven. Groothandelaren en 
ondernemers in de zakelijke dienst-
verlening volgen daarna. In alle 
branches is de stemming verbe-
terd. Ondernemers zijn positief over 
de werkgelegenheid bij hun bedrijf, 
maar zeggen wel belemmeringen te 
ervaren door een tekort aan arbeids-
krachten.

IJBM 8
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Rotterdam heeft net zoals 
Amsterdam in 2017 minder nieu-
we buitenlandse bedrijven bin-
nengehaald. In 2016 kozen nog 
48 bedrijven voor de Maasstad, 
vorig jaar daalde dat tot 38. Het 
aantal directe banen dat bedrij-
ven in 2017 opleverde, bleef met 
ongeveer duizend gelijk. Het 
aantal indirecte arbeidsplaatsen 
liet een forse daling zien van 
2.400 naar ruim 1.800.

De investeringen van buitenlandse 
bedrijven stegen wel: van 414 naar 
538 miljoen euro, terwijl het in 2015 
nog ging om slechts 65 miljoen euro.
Dat brengt het totaal aan nieuwe 
buitenlandse bedrijven in de afge-
lopen collegeperiode op 181 en 
het aantal directe banen dat die in 
die periode bedrijven creëerden op 
drieduizend. Vooroordelen Hoewel 
Rotterdam de afgelopen jaren door 
tal van media werd omschreven als 

topbestemming, is er bij bedrijven 
nog aarzeling om voor haar te kiezen. 
Vooroordelen spelen de stad parten, 
zegt Jeroen Kuyper van Rotterdam 
Partners, de club die belast is met 
stadsmarketing. ‘’Als ze Rotterdam 
met eigen ogen zien, kiezen 
bedrijven wel voor ons.”

Mondjesmaat
De afgelopen jaren trok de havenstad 
mondjesmaat bij het publiek bekende 
bedrijven binnen. Kuyper verwacht 
dat door de Brexit de komende jaren 
juist wel bekendere bedrijven zullen 
neerstrijken. De stad is in gesprek 
met verzekeraars die vanuit Londen 
naar Rotterdam willen verhuizen.
De meeste bedrijven kwamen net 
als voorgaande jaren uit Azië en 
zijn vooral actief in de maritieme en 
offshore sector. De haven is voor veel 
van hen de belangrijkste reden om 
naar Rotterdam te komen.

bron: NU.nl

Familiebedrijven zijn even vaak 
internationaal actief als ‘gewo-
ne’ bedrijven: bijna 60 procent 
van de 270.000 Nederlandse 
familiebedrijven heeft één of 
meer buitenlandse dochters, zo 
blijkt uit de meest recente cijfers 
van 20 februari 2018. 

Maar familie-ondernemers hebben 
wel vaker ‘een zetje nodig’ om de 
eerste stap te zetten, aldus Pursey 
Heugens, hoogleraar organisatie-
theorie aan de Erasmus Universi-
teit Rotterdam, die onderzoek doet 

naar familiebedrijven.  En dat terwijl 
buitenlandse expansie wél loont. 
Internationale familiebedrijven 
maken meer winst dan die alleen in 
Nederland zakendoen zo valt te lezen 
in de studie van het Erasmus Centre 
for Family Business (ECFB), BDO en 
Rabobank over internationalisering 
door familiebedrijven. De afgelopen 
twee jaar hebben de drie organisaties 
uitgezocht hoe deze ondernemingen 
omgaan met internationalisering. Ook 
maken ze in het onderzoek bekend 
welke landen en regio’s aantrekke-
lijk worden gevonden.    www.bdo.nl

De voorspelde economische 
groei in de detailhandel biedt 
kansen voor de arbeidsmarkt, 
maar hbo- en mbo-opleidin-
gen sluiten nog onvoldoende 
aan op de praktijk. Dit blijkt uit 
een rapport van Detailhandel 
Nederland dat november 2017 
werd gepubliceerd. De organi-
satie hield een e-mailenquête 
onder brancheverenigingen, 
bedrijven en onderwijsinstel-
lingen.

Bedrijven moeten volgens Detail-
handel Nederland samen met het 
onderwijs een langetermijnvisie 
ontwikkelen voor de arbeids- en 
opleidingsmarkt . Daarbij moet 
worden gedacht aan leerroutes, 
beroeps- en opleidingsprofielen, 
kennisdeling en het oprichten van 
een onderzoekagenda.

“Een kennis- en ontwikkelplatform 
van hbo-instellingen bedrijfsleven 
kan hier invulling aan geven. Tijd 
en middelen moeten beschikbaar 
komen om dit tot een succes te 
maken”, concludeert de branche-
vereniging die de belangen behartigt 
van honderdduizend winkeliers. Door 
meer samen te werken, kunnen we 
in een krapper wordende arbeids-
markt de talenten beter aan ons 
binden”, zegt Guido van Woerkom, 
voorzitter van Detailhandel Neder-
land.

Groei
Ondanks ruimte voor verbetering is 

het aantal studenten voor de hbo-
bachelor retail-management sinds 
2012 wel met 12 procent gegroeid. 
Het aantal studenten mbo-retail is 
stabiel.

In het schooljaar 2016-2017 volgden 
ruim tienduizend mbo-studenten de 
opleiding Manager Retail of Onder-
nemer Retail. Wat een mbo-student 
moet kennen en kunnen aan het 
eind van zijn opleiding ligt vast in 
kwalificatiedossiers.

Verbeterruimte
Hogescholen schatten de eigen 
prestaties te rooskleurig in, volgens 
Detailhandel Nederland. De instel-
lingen focussen bijvoorbeeld meer 
op het leerplan en de profielkeuze, 
terwijl het bedrijfsleven zich richt op 
onder meer de vaardigheden, kennis 
en ondernemerschap.

Ook worden trends en ontwik-
kelingen door het hbo te weinig 
onderkend, omdat het onderwijs 
onvoldoende samenwerkt met orga-
nisaties en instituten waar die kennis 
vandaan komt. Verder bestaat de 
indruk dat lectoraten binnen hbo zich 
te weinig richten op vraagstukken uit 
het bedrijfsleven.

Bedrijven sluiten daarentegen te 
veel hun ogen voor ontwikke-
lingen op langere termijn, zoals 
e-commerce, internationalisering, 
robotisering en duurzaamheid.

bron: NU.nl 
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Gebrekkige overgang 
opleidingen naar detailhandel 



Opleiden en daarin zoveel mogelijk plaatsen 
in de bedrijfspraktijk creëren. Het Hybride 
Leren timmert ook in onze regio aan de 
weg. Zo zwaaien de eerste 12 studenten van 
Aminbedrijf.nl en 30 studenten van Future 
Financials dit schooljaar in juli af. “Die blij-
ven in de bedrijven werken of worden door 
ons bemiddeld naar een baan,. De basis van 
ons toekomstig economisch succes is het 
personeel, het kapitaal van de organisatie. 
Daarom moet je investeren in jongeren,” 
vindt de Capelse initiatiefnemer, onderne-
mer, adviseer en onderwijskundige Pieter 
van Keulen.

En als klap op de vuurpijl starten volgend school-
jaar de eerste studenten met hybride leren in 
de nieuwe locatie van Adminbedrijf.nl binnen de 
Rotterdam Academy, een onderdeel van Hoge-
school Rotterdam waar Associate Degree-oplei-
dingen worden aangeboden. Dat zijn tweejarige 
praktisch ingestoken hbo-opleidingen. Rotterdam 
Academy is een samenwerkingsverband tussen 
Zadkine, het Albeda college en Hogeschool 
Rotterdam. 

Iedereen kan meedoen
“We vinden het realistisch dat we binnen vijf jaar 
groot Rotterdam bereiken en samenwerken met 
Zadkine, Albeda, Mondriaan, Da Vinci College. Want 
iedereen kan in een hybride leer- en werkomge-
ving meedoen“, aldus Van Keulen die sinds de jaren 
tachtig zijn sporen met jongeren, coaching, begelei-
ding, organisatieadvies en projecten in het onder-
wijs heeft verdiend. 
Hij werkte onder andere voor schoolbesturen, 
organisaties in zorg en welzijn en het bedrijfsleven 
en was van 2010 tot april 2016 voorzitter van de 
Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching 
(LVSC), de beroepsvereniging voor professionals in 
de begeleiding. 
Met Interfacecare is Pieter volop betrokken bij 
ideeën en initiatieven om jongeren kansen te 
bieden in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en 
dus in het bedrijfsleven. Ondersteuning hierbij heeft 
hij van de Pro Management Groep.

Hoge uitval zelf veroorzaakt 
Pieter van Keulen werd augustus 2015 project-
leider Adminbedrijf.nl en zette mede met Zadkine 
de duale werk-/leerroute MBO niveau 2 tot en 
met 5 (AD Traject) richting administratief werk op. 
Die is bestemd voor jongeren vanaf 16 jaar die niet 
in een schoolgebouw aan de slag gaan, maar in 

bedrijfspanden van deelnemende bedrijven. “Want 
je moet zoveel mogelijk studenten en scholieren uit 
die schoolgebouwen trekken. De uitval op het MBO 
is groot. Jongeren krijgen daarvan de schuld, maar 
voor een belangrijk deel hebben we dat zelf veroor-
zaakt. Je moet kansen laten zien. Geef jongeren 
structuur en aandacht. Dan raken ze enthousiast. 
Dat merkte ik veertig jaar geleden al bij de bege-
leiding van jongeren in jeugdinternaten en inter-
naatscholen. “

Bedrijfsleven staat open
Hij ziet dat er steeds meer animo komt van onder-
nemers om aan te sluiten. “Het bedrijfsleven staat 
open om samen met onderwijs op weg te gaan. 
Dat is mijn ervaring. Bedrijven haken soms af als 
het onderwijs zich star aan allerlei regelgevingen 
blijft vasthouden. Want op het moment dat bij deze 
jongeren echt gas van de plank wordt afgehaald, 
voelen zij zich tekort gedaan en gaan ze achter-
over hangen. Het bedrijfsleven wil juist dichter 
naar het onderwijs toe en dat (mede) beïnvloeden. 
Dat moeten ze vooral doen. Daarom vind ik dat 
het onderwijs bijvoorbeeld veel meer mensen uit 
bedrijven kan ‘inhuren’ om in scholen hoorcolleges 
te geven. Dat heeft effect. Echter te vaak zeggen 
schoolbesturen dat de ‘ingehuurde’ geen onder-
wijsbevoegdheid heeft, waardoor ‘het feest niet 
altijd doorgaat’. Dan denk ik het gaat maar om 1 of 
2 uurtjes in de week iets over de praktijk vertellen. 
Doe toch niet zo moeilijk. Ik vind ook dat mensen 
uit het onderwijs naar bedrijven moeten gaan, om 
stage-ervaring op te doen. Er is nog teveel sprake 
van een remmende factor. Dat werkt eerder demo-
tiverend. Schoolbesturen mogen daarover best wel 
melden dat zij het ook zat zijn. Weet je, dat als de 
goede flow er is, kan je jongeren mee laten dansen, 
mee laten bewegen. Zij gaan dan niet achterover 
leunen in de schoolbanken. Zij gaan er dan voor.”

Het nieuwe ‘Leren en werken’ 
Bij Adminbedrijf.nl voeren mbo-studenten van 
administratieve en financiële opleidingen vanuit 
een werkomgeving (administratieve) opdrachten 
van bedrijven uit. De studenten werken onder 
leiding van professionals die uit de aangesloten 
bedrijven komen. Deze werkomgeving is niet alleen 
gericht op de praktijk, ook de theoretische kant 
krijgt veel aandacht. Door de intensieve samen-
werking van onderwijs en bedrijfsleven sluiten 
theorie en praktijk volledig op elkaar aan. Er wordt 
binnen het onderwijs direct ingespeeld op vragen 
vanuit de markt c.q. opdrachtgevers. Adminbedrijf.
nl is opgericht vanuit een samenwerkingsverband 

tussen Zadkine, diverse administratiekantoren en 
een bureau voor HRM/HRD. Het doel van Admin-
bedrijf.nl is om het hybride leren in de sector Finan-
cieel administratieve beroepen vorm te geven. 

Traject ‘Leren en Werken’ loont 
Het concept ‘Leren en Werken’ werkt. In 2011 
startte de pilotsamenwerking tussen Zadkine en 
Pro Management. Dit resulteerde in de ‘Stichting 
Pro Management School Future Financials’. De pilot 
laat sindsdien zien dat er sprake is van een lage 
uitval en een hoog percentage geslaagden. Alle 
afgestudeerden vonden op zeer korte termijn een 
baan en/of zijn doorgestroomd naar het HBO. 
Future Financials is voor jongeren van 18 jaar en 
ouder die zich willen bij- of omscholen in een 
beroepsopleiding op niveau 3 en/of 4 en niet 
meer 5 dagen per week naar school willen gaan. 
De niveau 3 opleiding wordt aangeboden in een 
traject met een duur van een jaar. Daarna hebben 
de studenten met het MBO-3-diploma de moge-
lijkheid om in een jaar het niveau- 4+ diploma 
te behalen. De + staat voor een extra, wat wil 
zeggen dat studenten (Pieter vindt dat MBO-ers ook 
studenten genoemd moeten worden) meer direct 
zijn betrokken op de praktijk en makkelijker kunnen 
doorstromen naar een vervolgopleiding. 

Interesse in Adminbedrijf.nl 
Veel bedrijven zijn bereid opdrachten weg te zetten 
bij Adminbedrijf.nl. Ook de gemeente Rotterdam 
omarmt het initiatief alsmede de Gemeente 
Capelle aan den IJssel. Meerdere ondernemers/
bedrijven hebben de deelname bevestigd: door 
aanbod van stage-/werkplaatsen (samenwerking), 
aanbod van cofinanciering en stage-/werkplaatsen 
(deelnemers/partners). Deelname wordt bevestigd 
door het ondertekenen van een samenwerkings-
overeenkomst. De samenwerking moet leiden tot 
duurzame resultaten.

Deelname aan Adminbedrijf.nl 
Wilt u met uw bedrijf deelnemen, dan vraagt Admin-
bedrijf.nl met cofinanciering niet primair om geld. 
Een bijdrage leveren kan ook in de vorm van natura: 
inzet van menskracht, trainingen, begeleiding of ook 
het beschikbaar stellen van ruimte en/of kantoor-
meubilair of hard- en software. Zadkine levert een 
bijdrage (cofinanciering in natura en in geld). 

Meer informatie?
Neem dan contact op met projectleider 
Pieter van Keulen: 06 54 74 70 85 
www.adminbedrijf.nl

Pieter van Keulen, Adminbedrijf.nl

Hybride leren met bedrijfsleven  
heeft de toekomst
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De gemeente Capelle heeft samen met onder-
nemers, eigenaren en andere belanghebben-
den hard aan het gebiedspaspoort ‘Het Nieuwe 
Rivium’ gewerkt. Het paspoort, dat 12 maart door 
de gemeenteraad is goedgekeurd, bevat de ambi-
ties en spelregels voor de ontwikkeling van het 
gebied.

De gemeente is inmiddels druk bezig om samen met 
diverse initiatiefnemers het paspoort al in de praktijk te 
brengen. Zo zijn er onder meer plannen voor de transfor-
matie van meerdere kantoorgebouwen naar woningen. 
Dit kan echter niet zomaar overal, en in het gebiedspas-
poort is vastgesteld welke plekken er wel en welke er 

niet voor geschikt zijn. Sommige plekken zijn namelijk 
niet geschikt om er te wonen, en de gemeente wil er ook 
voor zorgen dat de bedrijven die er nu met veel plezier 
zitten niet het gevoel krijgen dat ze worden weggejaagd. 
De gemeente zet verder in op bereikbaarheid en duur-
zaamheid door het uitbreiden van de ParkShuttle. Ook 
gaat deze op de openbare weg rijden en zal in meerdere 
straten een halte hebben. Daardoor wordt het voor werk-
nemers en toekomstige bewoners van Rivium interes-
sant om hiervan gebruik te maken, aansluitend op het 
metronetwerk. 

Lees meer over de plannen op  
www.capellebouwtaandestad.nl/rivium.
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Een van de best bewaarde geheimen van 
Capelle aan den IJssel is de al sinds 1999 uit 
zichzelf rijdende ParkShuttle. Deze verbindt 
metrostation Kralingse Zoom, Fascinatio en 
kantorenpark Rivium met elkaar. Door de 
snelle ontwikkelingen op het gebied van 
autonoom rijden en de mediagekte daarom-
heen komt er steeds meer aandacht voor dit 
bijzondere vervoersysteem. 

Hierop inspelend heeft de gemeente met voer-
tuigleverancier 2getthere eind 2016 het initiatief 
genomen voor vernieuwing van de ParkShuttle en 
uitbreiding van het tracé naar de Nieuwe Maas. 
Daarnaast is het de bedoeling dat het nieuwe tracé 
aangesloten wordt op een nog te realiseren halte 
van de Waterbus. Ook komen er hier fietsvoorzie-
ningen als elektrische deelfietsen van Gobike. Deze 
deelfietsen zullen overigens in de loop van 2018 
ook op meerdere locaties in de gemeente beschik-
baar komen, als eerste op Rivium.

Wat maar weinig mensen zich realiseren is dat de 
ParkShuttle, bijna 20 jaar na de eerste rit, nog altijd 
het enige systeem in de wereld is dat openbaar 
vervoer zonder chauffeur aanbiedt op de open-
bare weg. Momenteel wordt druk gewerkt aan de 
volgende ambitieuze fase . Op het nieuwe tracé 
gaat de ParkShuttle als eerste in de wereld ook 
rijden tussen ander verkeer, onder andere op de 
Rivium 2e en 4e straat en de Riviumpromenade. 
Als alles volgens planning verloopt zal dit systeem 
in 2020 helemaal klaar zijn.

Een belangrijke stap is eerder deze maand gezet. 
Connexxion gaat met geheel nieuwe voertuigen 
van 2getthere rijden en zal in nauwe samenwer-
king met de gemeenten Capelle en Rotterdam, 
de Verkeersonderneming, 2getthere, de MRDH en 
bijvoorbeeld de RDW toewerken naar het rijden in 
gemengd verkeer. 

Het Rivium is in trek: steeds meer bedrijven 
kiezen ervoor om zich op het Capelse bedrij-
venterrein te vestigen. Onlangs verhuis-
den BOVAG en ingenieurs- en innovatiebu-
reau TWTG naar het Rivium. Wethouder Eric 
Faassen (economische zaken): “Heel mooi 
dat TWTG kiest voor het Rivium. Ik vind het 
fijn dat we in Capelle zo’n vooruitstrevende 
innovatie-club, met slimme, jonge ingeni-
eurs, een mooie plek kunnen bieden.”

Voor TWTG, gespecialiseerd in het ontwikkelen van 
slimme hardware voor groot-industriële bedrijven, 
is het nieuwe kantoor een grote stap. CEO Goran 
Gavric: “Een grote stap die nodig is, want we 
groeien enorm. We werken steeds meer met grote 
marktbepalende organisaties. Deze omgeving en 
dit pand past daarom goed bij onze internationale 
groeiambities.”

Kantoor met terras
Hoewel het Rivium prachtige weg-, water- en 
ov-verbindingen heeft , blijkt ook de goede 
bereikbaarheid per fiets in de smaak te vallen. 
TWTG-COO Dimer Schaefer: “Wat onze jongens 
typeert is hoe snel ze zich hebben aangepast aan 
de nieuwe werkomgeving. Het nieuwe kantoor 
ligt net buiten het centrum van Rotterdam. Geen 
probleem. Dan pakken we toch lekker de fiets? 
Het is een schitterend stuk om vanuit Rotterdam 
te fietsen. “

Economische motor
Faassen: “Het Rivium biedt prachtige mogelijk-
heden. Dicht bij de Rotterdamse haven, de lucht-
haven, hogescholen, universiteiten en naast prach-
tige weg- en OV-verbindingen naar het Europese 
achterland. Het Rivium ligt echt binnen de econo-
mische motor van Europa. Ook voor TWTG is dat de 
reden om zich hier te vestigen. Daar zijn we best 
trots op. ”

Rivium
Het bedrijvenpark Rivium ondergaat de komende 
jaren een ware transformatie. Naast nieuwe 
kantoren komen er ook woningen en voorzieningen 
bij die het gebied geschikter moeten maken voor 
persoonlijke ontmoetingen en levendigheid. Daarbij 
vervagen de grenzen tussen wonen, werken en 
recreëren steeds meer. Met de Erasmus Universiteit 
op een steenworp afstand is het Rivium een mooie 
woonlocatie voor bijvoorbeeld hoogopgeleide 
jonge professionals. Verschillende partijen willen 
dan ook graag woningen op het Rivium realiseren 
met goede voorzieningen als een buurtsuper en 
horeca. De ambities voor het nieuwe Rivium staan 
in het gebiedspaspoort, dat in de gemeenteraad 
van 12 maart wordt besproken. “Daarmee zorgen 
we ervoor dat alle ontwikkelingen op het Rivium 
bijdragen aan de levendigheid, duurzaamheid en 
bereikbaarheid van het gebied. En dat wonen, 
werken en de voorzieningen elkaar versterken,” 
aldus Faassen. 

Realisatie 
vervoersknoop 

Rivium  
in volle gang

Capelle blij met nieuwe 
huurder TWTG in Rivium
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Licht, ruim en duurzaam 

Dichtbij metrostation ‘Capelsebrug’

Goede bereikbaarheid, dichtbij A16

Voldoende parkeergelegenheid

A16

Sinds 2000 verzorgt Accent praktijkonder-
wijs op 4 locaties in de regio praktijkon-
derwijs voor jongeren van 12 tot en met 
18 jaar uit Rotterdam, Capelle, Zuidplas en 
de Krimpenerwaard. Het is een reguliere 
vorm van voortgezet onderwijs voor jonge-
ren voor wie het vmbo te hoog gegrepen 
is en het advies krijgen om naar het prak-
tijkonderwijs te gaan. Daarnaast volgen 
volwassenen met een lichte verstandelijke 
handicap, leerachterstand of laaggeletterd-
heid bij Accent avondonderwijs. 

Ook valt onder Accent het expertisecentrum 
Onderwijsondersteuning voor advies, zorg en 
begeleiding van leerlingen, docenten, ondersteu-
ningsteams en schoolmanagement. Het exper-

tisecentrum levert niet alleen diensten aan de 
praktijkscholen, maar ook aan andere scholen die 
vallen onder het samenwerkingsverband Koers 
VO van 24 schoolbesturen met 110 vestigingen 
voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio 
Rotterdam.

50% of meer praktijk
Op de Accent-scholen leren jongeren vooral door 
praktijkervaringen. “Dit doen we door theorie te 
koppelen aan praktische opdrachten en stages. 
Tegelijkertijd groeit hiermee het inzicht van de 
leerlingen in de eigen talenten en mogelijkheden. 
Daarnaast leren we onze leerlingen verschillende 
vaardigheden om hun zelfredzaamheid en zelfstan-
digheid te vergroten. Denk aan koken, rekeningen 
betalen, plannen en samenwerken” aldus Accent. 

Kleinschalig en persoonlijk
“Onze scholen zijn warme, kleinschalige scholen 
waar we elkaar kennen. Bij ons krijgen leerlingen 
niet een standaard lesprogramma. We bieden keuzes 
om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de talenten 
en capaciteiten van onze leerlingen. Wij geloven dat 
iedere leerling iets in zich heeft om trots op te zijn, 
een talent, en zien het als onze taak om dat naar 
boven te halen’, zegt Jacqueline Bevaart, algemeen 
directeur. “In het praktijkonderwijs en op de avond-
school leren de leerlingen hoe zij in de maatschappij 
kunnen meedraaien. Leren in de praktijk is op onze 
scholen belangrijk. We gebruiken daarvoor onze 
praktijklokalen, leerwerkplaatsen en stages. Met 
elkaar staat het personeel van de school klaar om 
de leerlingen steeds zelfstandiger hun weg te leren 
vinden in de maatschappij.”
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Leerlingen en begeleiding
De meeste leerlingen komen uit achterstandsge-
bieden en hebben vaak een complexe sociaal-
emotionele problematiek . Accent wil deze 
jongeren een veilige leeromgeving bieden, waar 
ze in alle rust worden voorbereid op arbeid, de 
maatschappij of, zo mogelijk, op het volgen van 
een vervolgopleiding. “Dit doen we door inzet 
van veel materialen, intensieve begeleiding door 
zorgcoördinatoren en gespecialiseerd personeel 
zoals schoolmaatschappelijk werkers, orthope-
dagogen en psychologen.”

Geloof
Accent is een christelijke organisatie die open-
staat voor andere religies. “Dit zie je terug in 
onze manier van omgang met elkaar, onze 
waarden en onze vieringen. Op onze scholen 
komen jongeren van verschillende achter-
gronden en afkomst bij elkaar. Wij erkennen dat 

godsdienst voor veel van onze leerlingen een 
belangrijke inspiratiebron is.”

Steeds meer ontdekken
Het motto van Accent is ‘haal het beste uit 
jezelf’. Door de praktijkopdrachten en stages 
kunnen leerlingen steeds meer ontdekken wat 
ze echt leuk vinden om te doen en waar ze 
energie van krijgen. Zo raken ze zich bewust 
van de eigen mogelijkheden en talenten. Dit 
verhoogt de kans op studiesucces en de kansen 
op de arbeidsmarkt.

Over praktijkonderwijs
In het praktijkonderwijs leren jongeren op 
vier gebieden: werken, wonen, vrije tijd en 
burgerschap. Iedere leerling krijgt binnen deze 
domeinen verschillende vakken op school. Op 
doe manier leren de leerlingen wat nodig is 
om actief deel te kunnen nemen aan de maat-

schappij en de arbeidsmarkt. Accent biedt de 
leerlingen de mogelijkheid om tijdens hun 
schoolloopbaan landelijk erkende branchecerti-
ficaten, een ENTREE diploma (MBO niveau 1) of 
het PrO-diploma te behalen.

Onderverdeling in 3 fases
Het onderwijs op de Accent praktijkscholen is 
verdeeld in drie fasen. Alle leerlingen van 12 tot 
en met 18 jaar doorlopen die. En doen dat allemaal 
in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Hoe 
lang de fases duren, verschilt per locatie.
In de laatste fase, de klassen 4 en 5, volgt de leer-
ling praktijk- en theorielessen in het door hem/
haar gekozen profiel. In klas 4 start de leerling een 
aantal dagen per week met een beroepsvoorberei-
dende stage buiten de school. In klas 5 wordt deze 
stage uitgebreid naar een plaatsingsstage.

www.cvoaccent.nl
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Grote tekorten op de arbeidsmarkt en een 
kloof tussen het onderwijs en wat gevraagd 
wordt op de werkvloer. Hoog tijd voor een 
debat over de aansluiting van beiden. Wat 
moet er gebeuren om de synergie en de 
kwaliteit beter op elkaar af te stemmen? 
En wordt er een maatschappelijke opdracht 
gevoeld om jongeren voor te bereiden op 
‘werknemer zijn van morgen’?  

Tientallen ondernemers en onderwijsprofessionals 
uit onze regio schuiven woensdag 7 maart 2018 op 
uitnodiging van het Economisch Netwerk Capelle 
(ENC) aan de discussietafel. Ze zijn deze keer te gast 
bij Zadkine in het Technikon-gebouw in Rotterdam. 
Met onderwijskundige, ondernemer en adviseur 
Pieter van Keulen als presentator en moderator en 
bestuursvoorzitter Zadkine Philippe Raets als gastheer. 
Hij verwelkomt dankbaar de belangstelling van de 
aanwezige ondernemers voor het beroepsonderwijs.
Pieter van Keulen: “We leiden niet voor vandaag op, 
maar voor de werknemer van morgen.  Dat is een 
gezamenlijke opdracht voor het onderwijs en het 
bedrijfsleven. Het MBO is een heel complex veld. 
Op dit moment wordt naar minimaal 200.000 jonge 
mensen gezocht die afstuderen of afgestudeerd zijn 
om aan de slag te gaan in sectoren zoals detailhandel, 
logistiek, zorg, ICT, bouw en administratieve beroepen. 
In de Rotterdamse regio alleen al zijn ruim 40.000 
MBO leerlingen nodig.” 

Diploma geen garantie
Raets: “Onze school met 17.000 studenten en 1.500 
medewerkers bestaat alleen dankzij verbindingen 
met anderen. We zijn daarmee volop aanwezig in de 
stad en de regio. De kern van onze opgave is om met 
jonge mensen aan de slag te gaan en te zorgen dat zij 
waardevol zijn voor de samenleving. De tijd is voorbij 
dat we dachten dat binnen de muren van de school 
te realiseren . Een diploma is absoluut geen garantie 
dat de jongens en meisjes goed terechtkomen. Je 
moet aan de andere kant beginnen. Bij de bedrijven 
en organisaties. We zitten midden in die transitie om 
ons dat eigen te maken. Dat gebeurt met vallen en 
opstaan. Een goed voorbeeld zijn de studenten die bij 
Laurens, een grote zorgaanbieder, werken en leren, 
en niet hier op school. Ze worden daar begeleid en 
leren in de praktijk. Een ander voorbeeld is het optiek-
college. Een van de zes plekken in Nederland waar 

dit gebeurt. We werken samen met de drie grote 
spelers; Hans Anders, Pearl en Specsavers. Die zetten 
de nieuwste spullen bij ons op school. Zo snijdt het 
mes aan twee kanten. En mensen die al werken in 
de optiekbranche komen bij ons om bij te scholen ”
Op de RDM Campus heeft Zadkine een trainings-
plant voor studenten en werknemers uit de haven. 
“Want het is wel leuk om een stellage te bouwen in 
een grote verwarmde hal, maar daar doen we dat 
buiten in weer en wind. Zo helpen we elkaar om de 
goede dingen te doen. Bedrijven komen gastlessen 
geven en het is een uitdaging en leerproces om het 
steeds meer samen te gaan doen. We moeten het 
met de spelers in bedrijfsleven bedenken. Net zoals 
bij een IT-campus die we inrichten. Dat gaan we niet 
zelf bedenken, dat doen we met een raad van advies 
waar grote iT- bedrijven in zitten,” schetst de onder-
wijsbestuurder enkele pogingen om zijn MBO-gigant 
open te zetten voor het bedrijfsleven.

Angst voor controle
Ondernemer Kees Rijkhoff van Avantage: “Er was tot 
voor kort een enorm verschil in hoe in het beroeps-
onderwijs tegen ICT werd aangekeken en door de 
markt zelf. Dat begint langzamerhand te verbeteren. 
Ook door meer bemoeienis van bedrijven bij het 
opstellen van het curriculum van de opleidingen.” 
Cees-Jan Hordijk van de BK-groep. “Met het beoor-
delen van die eindtermen hebben wij diverse keren 
te maken gehad. Zo hebben we bij het Deltacol-
lege aangeboden om een opleiding te verzorgen 
voor milieuvakken, omdat we zagen aankomen dat 
er een enorm tekort ontstond aan voldoende opge-
leide mensen. Desnoods wilden we ook gastcolleges 
geven. Dat is niet van de grond gekomen. Men is 
bang om geld te verliezen. Of docenten zijn bang voor 
verdringing door docenten uit het bedrijfsleven.” Leo 
Hille van TransLion: “Er is al jaren tekort aan beroeps-
chauffeurs. Mij werd gevraagd om een eindopdracht 
te schrijven voor een ROC in Noord-Brabant. Daar-
voor moesten jongens met een groot rijbewijs nog 
in een vrachtauto rijden. Dat kost minimaal 80 euro 
per uur per leerling. De hoge kosten en de angst voor 
controle van de inspectie van het beroepsonderwijs 
werkt verlammend.”

School heeft meerdere doelen
Moet het schoolsysteem in Nederland op de schop? 
“Het drama is dat het rijk nooit duidelijk heeft gekozen 
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voor een antwoord op de vraag wie nu het beroeps-
onderwijs vorm moet gaan geven. Is dat een opgave 
voor de overheid of voor het bedrijfsleven, zoals dat 
in Duitsland het geval is. Als ik naar de ROC-vorming 
kijk is dat helaas niet opgelost. Je zit met het probleem 
dat opzet en verantwoordelijkheid en financiering voor 
het bedrijfsleven niet duidelijk is. Dat vind ik wel een 
beetje vreemd. Je moet je realiseren dat een school 
meerdere doelen heeft zoals bijvoorbeeld ook burger-
schapsvorming. We zullen het ermee moeten doen, 
tenzij het bedrijfsleven zegt ‘we gaan terug naar het 
leerlingstelsel’. Dat is allemaal mogelijk maar zeker 
niet wenselijk om weer een systeemverandering door 
te voeren. ” aldus Ron Davids, voorzitter Gebiedscom-
missie Alexander en oud-onderwijsbestuurder.
Pieter van Keulen: “Het beroepsonderwijs wordt voor 
een deel ingevuld door leraren die al twintig jaar voor 
de klas staan. Met theorie geven is niks mis. Het klaar-
stomen voor het examen is prima, maar het gaat ook 
om de beroepspraktijk, die eerste dag bij een werk-
gever.” Kees Rijkhoff vult aan: “Daarbij gaat het ook 
om ‘hoe beweeg je je in een organisatie’. En er wordt 
meer verwacht dan tien jaar geleden. Er speelt veel 
meer. Zoals het meebrengen van de zachtere compe-
tenties.“ Ook kennis delen en netwerken zijn belang-
rijk. “Daar moet in het onderwijs meer aandacht voor 
komen. Als bij ons een sollicitant komt is een van 
de eerste vragen: Wat voor netwerk breng je mee?,” 
signaleert Cees-Jan Hordijk.

Jongeren overbelast
Pieter van Keulen: “Het beroepsonderwijs heeft 
prima docenten, maar onvoldoende zicht op wat er 
in beroepen gebeurt. De schooluitval is helaas niet 
teruggedrongen. Dat moeten we onder ogen zien. Er 
spelen grote problemen bij jongeren die een oplei-
ding willen doen. Er zijn heel veel studenten die grote 
schulden hebben en vaak een klein kind moeten 
verzorgen. Zij leggen de prioriteiten anders dan wij 
en hebben enorm veel behoefte aan structuur. Daarin 
moet zekerheid en veiligheid zitten. Als we dat niet 
kunnen bieden, ontstaat wrijving, onzekerheid, irri-
tatie, weerstand en puberaal gedrag. Het kost ontzet-
tend veel tijd en energie in dit opvoedproces om hen 
te vertellen waar het om gaat. Daar komt nog bij dat 
velen moeite hebben met lezen. Ruim 18% procent is 
niet in staat om een brief te lezen of ondertiteling te 
volgen. Tien jaar geleden was dat 11.5 %.”
Leo Hille: “Niemand durft dit zo te benoemen, ook de 

politici niet. Beheersing van de taal is van groot belang 
op de werkvloer om elkaar te kunnen begrijpen. 
Josien van Cappelle, ex-wethouder Onderwijs en 
onderwijsbestuurder: “Je kan als gemeente niets aan 
de onderwijsrichtlijnen doen. Dat ligt in Den Haag, 
maar je kan als gemeente wel zorg en welzijn en 
andere partijen een school binnenhalen en iets doen 
aan armoedebeleid en studiekosten.” 

Tweede kans-onderwijs
Minder regelgeving is hard nodig, vinden de meesten. 
Zodat bijvoorbeeld het onderwijs nieuw leven kan 
worden ingeblazen. Ron Davids: “Het tweede kans-
onderwijs zou moeten terug komen. Het is dood-
zonde dat dit niet meer is geborgd in het systeem. Dat 
iemand toch later kan instappen. Wie gaat dat organi-
seren? Daar gaat de overheid niet alleen voor zorgen 
dat vraagt ook om verantwoordelijkheid van het werk 
veld. “Zelf onderwijs organiseren en docenten inhuren 
is een optie. “Maar Ik heb toch het liefst een basis die 
breed gedragen word door overheid, onderwijs en 
bedrijfsleven met theorie en praktijk,” aldus Rotter-
damse assurantie-ondernemer Kees van Steensel die 
zelf uit noodzaak een opleiding aan het ontwikkelen is. 
Kees Schaap van Pro Management Software: “Je moet 
stageplekken voor leraren In het bedrijfsleven creëren 
om kennis van de ontwikkelingen op de werkvloer up 
to date te houden.” Pieter van Keulen. “Daar moeten 
we zoveel mogelijk naar toe. Dat de theorie van school 
en de praktijk van bedrijven aan elkaar worden gekop-
peld. En mensen uit bedrijfsleven laten lesgeven. Het 
hybride leerproces.“ Er komt ook meer ruimte voor 
experimenten ziet Raets. Hij gelooft ook in het hybride 
leren. “Maar dat betekent met ruim 120 opleidingen en 
17000 leerlingen een megaopgave. Maar we geloven 
erin dat we steeds meer daarnaar toe moeten.”

Wisselwerking
Pieter van Keulen: “Wisselwerking is nodig. Mensen 
uit het onderwijs in bedrijfsleven bij elkaar les laten 
geven en stage laten lopen. Docenten geven in het 
bedrijf les aan de leerling. Ook als het om Nederlands 
of Engels gaat.”  Zijn conclusie: “Er zijn dus middelen 
en oplossingen: bedrijven in huis halen, gastcolleges 
aanbieden, docenten naar het bedrijf toe, advies-
raden aanbieden en  afspraken maken over stage-
plaatsen en huisvesting. Het gaat nu om acties en 
contact houden met elkaar. Laten we die handschoen 
oppakken.”
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Zonder goed en gedegen onderwijs is een samen-
leving eigenlijk een stuurloos schip. De basis moet 
liggen in educatie die gericht is op het ontdekken 
van de wereld en haar mogelijkheden. Daarmee 
bouw je als kind aan een toekomst die zijn weer-
slag vindt in de maatschappij door een bijdrage 
die je daaraan levert. De leercurve die je door-
maakt om tot wasdom te komen, bestaat niet 
alleen uit een schoolcarrière, maar ook uit een 
deel praktijkervaring. 

Daar komt de rol van het bedrijfsleven om de hoek 
kijken. Want hoe vaak wordt een stageplaats niet gewei-
gerd omdat dit teveel werk met zich meebrengt en de 
medewerkers van hun dagelijkse werkzaamheden zou 
afhouden? Of de stagiaire wordt zonder al te veel bege-
leiding direct in het productieproces ingezet en moet 
volop meedraaien zonder dat er voldoende tijd is om 
ervaring op te doen op andere afdelingen. 

Vacatures zonder inhoud
Wanneer we kijken naar de vacatures die worden 
geplaatst omdat de roep om goed gekwalificeerd perso-
neel alleen maar toeneemt in de booming economie, 
dan valt op dat er jonge mensen met de juiste opleiding 
en de nodige jaren ervaring worden gevraagd. Hier gaat 
het toch echt mis. Want het bedrijfsleven en vooral het 
MKB is niet bereid om in voldoende en goede stage-
plaatsen te investeren, maar verwacht wel gekwalifi-
ceerde medewerkers die gelijk aan de slag kunnen en 
volwaardig moeten meedraaien. 

Hoe vinden onderwijs en bedrijfsleven 
elkaar?
De ontwikkeling die zich nu voordoet is dat we jonge 
mensen zullen opleiden voor banen van de toekomst die 
nu nog niet bestaan. De IT en technische ontwikkelingen 
gaan zo snel dat het nu nog vaak onmogelijk is om een 
precies profiel te geven van de banen die in de nabije 
toekomst moeten worden ingevuld. Dat vereist van de 
opleiders dat ze studenten vooral zichzelf moeten laten 
ontwikkelen en heel veel kennis en ervaring op verschil-
lende terreinen kunnen opdoen. Zij moeten in staat zijn 
om probleemoplossend te werk te gaan. Het heeft niet 
veel nut om een verouderd boekhoudprogramma onder 
de knie te krijgen of te leren hoe je een kraan in de 
haven moet besturen. 

Wie leidt de weg? 
De economie en het bedrijfsleven zijn de dragende pijlers 
onder de maatschappij. De vraag is nu in hoeverre onder-
wijs en bedrijfsleven voldoende naar elkaar luisteren om 
een zodanig aantrekkelijk aanbod te creëren dat leer-
lingen, het onderwijs en het bedrijfsleven allemaal aan 
hun trekken komen. 
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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

Ondernemers ook aan zet
Een van de pijlers van onze economie is het onderwijs. Zonder onderwijs geen kennis, zonder kennis geen ontwik-
keling, zonder ontwikkeling geen toekomst. Dat geldt voor leerlingen, studenten, maar ook voor werkzoekenden 
en werknemers.

‘Een leven lang leren’ als noodzaak om een baan te behouden of om op de arbeidsmarkt aan een baan te komen. 
Dat is waar velen op dit moment voor staan. Verhoging van de AOW leeftijd, vermindering van aantal werkplekken 
in bepaalde sectoren, hogere eisen die worden gesteld aan een functie, maar ook verdergaande automatisering en 
robotisering. Kortom allerlei redenen om je (op latere leeftijd) te (om)-scholen. De overheid probeert met allerlei 
maatregelen de kansen op een baan voor herintredende 55-plussers, gehandicapten en nieuwe Nederlanders te 
vergroten, maar dat is “slechts” het optimaliseren van de uitgangspunten en de randvoorwaarden. Op zich prima, 
maar met alleen papieren maatregelen komen we er niet. Het zal ook gerealiseerd moeten worden. 

Waar het uiteindelijk om gaat is wat u, als werkgever, doet om de situatie van deze mensen met een achterstand 
tot de arbeidsmarkt te verbeteren. Bent u bereid om met behulp van  een loonkostensubsidie deze mensen in dienst 
te nemen? Of doet u dat alleen maar om een mogelijke boete te omzeilen? En bent u ook bereid mensen verder te 
scholen zodat ze daadwerkelijk nog vele jaren iets voor uw onderneming kunnen betekenen? Of ziet u er toch maar 
van af? Teveel risico op uitval met alle (financiële) gevolgen van dien? Of onvoldoende motivatie omdat het toch 
niet is wat beide partijen ervan hadden verwacht? Te korte terugverdientijd op uw investering?

Het zou u als ondernemer juist moeten motiveren om een bijdrage te leveren aan dit proces. Het sociale gezicht van 
ondernemend Nederland. Hoe verfrissend is dat in deze tijd? De overheid doet er van alles aan met voorzieningen 
en subsidies. Nu is ondernemend Nederland aan zet. En dan niet alleen door in dienst te nemen, maar ook door 
perspectief te geven door scholing mogelijk te maken. Scholing die nodig is, want ‘niemand is te oud om te leren’.

 Gert Abma, voorzitter ENC

Hoe bereid je jezelf voor 
op baan van de toekomst?

Econom
isch Netw

erk Capelle

Peter Meulendijk
uitgever  

peter@cenp.eu 
06 54751462



Ruim 10 jaar na de bangmakerij van Al Gore is 
verduurzamen een nieuw verdienmodel. De 
gloeilamp is verbannen, de stofzuiger moet 
kruimeldief worden en de uitstoot van de 
auto is een fiscale melkkoe. Groene stroom 
wordt ‘greenwashed’ tot sjoemelstroom en 
de wolven van Wall Street kunnen nog wat 
leren van de handel in emissierechten.

Ondanks dat is verduurzaming noodzaak. En is de 25 
jaar oude slogan ‘Een beter milieu begint bij jezelf’ 
actueler dan ooit. De consument en de ondernemer 
zijn aan zet. Een streven naar zelfvoorziening, het 
verbeteren van de leefomgeving en de besparing 
van kosten zijn belangrijke drivers. Het is het thema 
van onze Ontbijtkennissessie: Duurzaamheid - An (in)
convenient truth! op donderdagochtend 29 maart 
van 7.30 tot 9.45 uur in NH Hotels Capelle.

Maximum
Mark van Buuren, directeur van Maximum en 
Capelse Ondernemer van het Jaar 2011 zal deze 
ontbijtsessie openen met een inspirerende presen-
tatie. Mark heeft de afgelopen jaren veel erva-
ring opgebouwd met zelfvoorzienend leven op 
het gebied van mobiliteit, warmte, elektriciteit, 
voedsel, zorg en inkomen.
Naast de lezing van Mark van Buuren zullen Ivo 

Stroeken, projectleider verduurzaming economie 
van de gemeente Capelle aan den IJssel en Herman 
Brouwer van de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) een interessante presentatie 
verzorgen en u informeren over de vele mogelijk-
heden op het gebied van verduurzaming.

Aanpak voor Capelse bedrijven
Ivo Stroeken vertelt over de aanpak van de 
gemeente richting de Capelse bedrijven en wat de 
doelstellingen van de gemeente zijn op de langere 
termijn. De gemeente wil Capelse bedrijven helpen 
om energie te besparen en duurzame energie op te 
wekken. Hiervoor biedt de gemeente onder andere 
een gratis energiescan aan. Meerdere Capelse 
bedrijven hebben inmiddels enthousiast gebruik 
gemaakt van de scan. Zij blijken flink energie 
en kosten te kunnen besparen! Ivo vertelt u hier 
meer over. Daarnaast werkt de gemeente aan een 
project om collectief zonnepanelen te plaatsen op 
bedrijfsdaken. Ten slotte heeft de gemeenteraad op 
5 februari 2018 besloten dat Capelle in 2050 een 
100% duurzame stad moet zijn. Wat betekent dat 
en wat gaat er komende jaren gebeuren?

Financiële regelingen
Herman Brouwer van RVO vertelt u meer over 
de (financiële) regelingen die voor ondernemers 

mogelijk zijn als zij willen investeren in duurzaam-
heid. Dit kan gaan over subsidies, belastingvoor-
delen en financieringen voor bedrijven (en ook 
particulieren). Vanaf projectidee tot en met reali-
satie liggen er mogelijkheden afhankelijk van de 
technologie en het project. Daarnaast heeft RVO 
een schat aan informatie over allerlei duurzame 
opties en efficiency verbeteringen zowel op ener-
giegebied als op andere milieuterreinen. Wellicht 
kan de presentatie bedrijven (of ook particulieren) 
inspireren om opties af te wegen en kunnen de 
regelingen van RVO het nog aantrekkelijker maken 
te verduurzamen.

Als u wilt weten hoe u dit handen en voeten moet 
geven, kom dan naar deze inspirerende en boei-
ende Ontbijtkennissessie.

www.enc-capelle.nl 

De meeste automobilisten denken dat ze 
beter rijden dan de gemiddelde bestuurder. 
Toch zullen er maar weinigen een nieuw rij-
examen probleemloos doorstaan. Ik ben er 
daar ook voor mijzelf nog niet van overtuigd, 
ondanks veel schadevrije jaren. 

Ook vele beleggers denken dat ze slimmer zijn dan 
de markt. In ieder geval hebben veel beleggers het 
streven om de koersbewegingen te kunnen voor-
spellen en tijdig in of uit te stappen. Over een langere 
periode blijven echter heel veel particuliere én profes-
sionele beleggers achter bij het marktgemiddelde.

Dilemma
Huiseigenaren hebben weer een andere uitdaging. 
Hoe lang en tegen welk percentage gaan zij hun 
hypotheek vastzetten. Een behoorlijk groot dilemma 
bij de huidige lage rentestand. Met het afsluiten van 
verzekeringen is het al niet anders. Hoe hoog neem 
je je eigen risico? Welke dekking heb je nodig? Het 
juiste antwoord weet je pas als je iets te claimen 

hebt. Al dit soort verstrekkende beslissingen moeten 
worden genomen zonder dat je daar ooit examen 
voor hebt hoeven te doen. Of had jij wel lessen in 
beleggen, huizen kopen en verzekeren? 

Moeilijk beoordelen
Gelukkig kan je informatie krijgen bij allerlei speci-
alisten, zoals bankadviseurs, verzekeringstussen-
personen, fiscalisten, enzovoort. Toch weet je dat 
zo’n advies ook niet altijd alleen in jouw belang 
wordt gegeven. Omdat je zelf niet voldoende basis-
kennis hebt kan je het gegeven advies maar moei-
lijk naar waarde beoordelen. Je zou verwachten 
dat ouders hun kinderen leren omgaan met geld, 
maar iedereen die daar ooit een poging toe heeft 
gedaan weet dat de boodschap niet altijd over-
komt. Bovendien weten volwassenen ook niet altijd 
waar Abraham de mosterd haalt.

Financiële levenslessen op school
Zou het dan geen tijd worden om het vak Financiële 
Levenslessen te introduceren op school? Waarmee 
scholieren al vroeg worden gewezen op de moge-
lijke financiële valkuilen waarin je kunt tuimelen als 
je financieel op eigen benen komt te staan. Jonge 
volwassenen starten dan een stuk weerbaarder dan 
nu het geval is. Het kan ongelukken met geld voor-
komen, wat letterlijk veel waard is. Iedereen die wel 
eens een verkeerde keuze heeft gemaakt kan dat 
bevestigen, denk ik.  Achteraf blijkt vaak dat zo’n 
misser gemakkelijk te voorkomen was geweest. Het 

aanbod was dan te mooi om waar te zijn, het advies 
voelde niet goed of je hebt je mee laten slepen 
met het sentiment van die tijd. Kortom, je emoties 
wonnen het van je verstand. Da’s niet zo vreemd, zo 
zit ons brein nu eenmaal in elkaar.

Herkennen van slipmomenten
Als je ooit een financiële slipcursus hebt gehad 
weet je dit soort situaties te herkennen en zal 
je waarschijnlijk veel beter beslissingen kunnen 
nemen. Je zal beter opletten bij een glad verhaal en 
je herkent gevaarlijke beslismomenten. Die cursus 
zou op iedere school moeten worden gegeven. 
Minister van Onderwijs, leest u mee? 

Ontbijtkennissessie 29 maart in NH Hotels Capelle
Duurzaamheid - An (in)convenient truth!

Een financiële 
slipcursus is zo 

gek nog niet

Hans Tielkemeijer
Bureau Tielkemeijer, financiële educatie

info@bureautielkemeijer.nl



Raaak Personeel & Raaak Payrolling koppelen het bedrijfsleven in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en 
de Drechtsteden aan flexibel en gemotiveerd personeel. De medewerkers van Raaak kennen de regio, 
de bedrijven én in de inwoners en weten snel de juiste mensen op de juiste plek te krijgen.

Vanuit de drie vestigingen in de regio, in Capelle aan 
den IJsel, Papendrecht en Alblasserdam, is Raaak actief 
aanwezig. Raaak is een groeiende uitzend- en payrolling 
organisatie die het MKB adviseert bij hun personeelsvragen 
en bij de invulling van de flexibele schil. En niet te vergeten: 
Raaak is zelf ook regionaal ondernemer. 

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

‘Persoonlijke aandacht voor kandidaten die wij 
uitzenden vinden wij heel normaal. We stellen 
nooit zomaar “een cv” aan u voor. Als we iemand 
voorstellen, dan is hij of zij langs geweest op de 
vestiging en hebben we goed beeld van iemands 
kwaliteiten. Wij weten op welke online kanalen 
uw doelgroep zit. Onze website heeft 50.000 
bezoekers per maand, uw advertentie bereikt 
dus alleen via onze website al 100.000 mensen in 
2 maanden. Met onze Vacature Promotie bent u 
verzekerd van relevante kliks.’

Raaak Payrolling 
Edisonweg 12C • 2952 AD Alblasserdam

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

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

010 - 303 19 21
capelle@raaakpersoneel.nl

personeel - payrolling

www.raaakpersoneel.nl • www.raaakpayrolling.nl

Jeanny de Randamie
Vestigingsmanager 

Melanie Havelaar 
Regiomanager 

Robin Barendregt
Adviseur Payrolling

Melanie Havelaar Jeanny de RandamieRobin Barendregt

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

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

Raaak Personeel & Raaak Payrolling
Regionaal betrokken



Als vader van twee jonge kinderen gaan mijn 
gedachten weleens uit naar hun toekomst-
perspectief. Hoe zullen ze zich ontwikkelen 
en welke (studie)keuzes maken ze? Als ver-
mogensbeheerder denk ik frequent na over 
toekomstige ontwikkelingen. Welke ont-
wikkelingen hebben significante invloed op 
economische groei, financiële markten en de 
bedrijven waar we in beleggen?

Op korte termijn zijn deze ontwikkelingen vaak 
maatschappelijk of politiek van aard. Op langere 
termijn zijn technologische ontwikkelingen vaker 
bepalend. Innovaties zoals de stoommachine, de 
beheersing van elektriciteit, auto’s en vliegtuigen, 
ruimtevaart en de doorbraak van het internet zetten 
de wereld op hun kop. Deze innovaties maakten 
heel veel nieuwe dingen mogelijk, maar ook veel 
zaken overbodig. Technologische ontwikkelingen 
kunnen bedrijven tot ongekende hoogte opstuwen, 
maar bij onvoldoende aanpassing ook naar de 
afgrond leiden. Het Kodak-moment.

Gewoonste zaak van de wereld
Mijn kinderen hebben vanwege hun jonge leeftijd 
nog geen noodzaak en mogelijkheid om richting 
te geven aan hun studiekeuze. Als vader vraag 
ik me weleens af hoe technologische ontwikke-
lingen als robotisering, kunstmatige intelligentie, 
‘virtual reality’, autonoom transport, ‘slimme steden 
en industrie’ en de omschakeling naar duurzame 
energie hun studie- en loopbaankeuze, maar ook 
hun leven zal beïnvloeden. Het is mooi om te zien 
hoe zij zaken als robots, de aanwezigheid van 
internet, virtuele dinosaurussen in AH dino-app en 
spraak gestuurde bediening in de auto al als de 
gewoonste zaak van wereld zien.

Voor u en mij moet dit eigenlijk niet anders zijn. 
Technologische vernieuwingen en veranderingen 
zijn de gewoonste zaak van de wereld, ze ontwik-
kelen zich razendsnel en hebben een enorme 
impact. Lukt het om deze veranderingen bij te 
houden, te implementeren en voor het bedrijf te 
laten werken? Of staat het bedrijf zelfs aan de wieg 
van een technologische doorbraak? Het vraagt om 
permanent aanpassingsvermogen, innovatiekracht 
en investeringen in educatie en informatietechno-
logie. Dit als absolute voorwaarde voor bedrijfs-
continuïteit en voldoende bedrijfsresultaat voor de 
volgende technologische vernieuwing.

Toekomstbestendig
Een bedrijf dat in onze ogen stappen zet voor de 
toekomst is het Duitse beursgenoteerde familie-
bedrijf Schaeffler. Het bedrijf is actief als vooraan-
staande toeleverancier van de automobielindustrie 
en de brede industriesector. Denk bijvoorbeeld aan 
precisiecomponenten voor in motoren en hoogpre-
cisielagers voor vliegtuig -en raketmotoren. Beleg-
gers prijzen enige onzekerheid in als gevolg van de 
opmars van elektrisch rijden, waarvoor veel minder 

onderdelen benodigd zijn. Het bedrijf is zich echter 
al langere tijd bewust van deze ontwikkeling en 
zet met nieuwe technologieën en innovatie vol in 
op ‘Mobility for tomorrow’. Een versnelde transfor-
matie in 2018 gaat ten koste van een deel van de 
winst, maar maakt het bedrijf toekomstbestendig 
voor de komende decennia en naar verwachting 
ook prima winstgevend. Wij wachten met een rede-
lijk dividend een opwaardering van het aandeel af. 

Spelenderwijs ontdekken
Ik laat mijn kinderen de komende jaren spelen-
derwijs ontdekken wat technologische vernieu-
wing betekent en welke impact het kan hebben. 
Vanuit mijn praktijk zijn er voorbeelden genoeg 
beschikbaar. Tegen de tijd dat ze mij om studie-
advies vragen, zal ik ze wijzen op de koers van 
familiebedrijven zoals Schaeffler. Met het oog voor 
lange termijn succes, altijd blijven ontdekken, leren 
en aanpassen, hoe de omgeving er tegen die tijd 
ook uit ziet.

Ron van Zwienen
partner Efidenz Capital Management

Linatebaan 69b
3045 AH Rotterdam

ron@efidenz.nl 
06 2841 6095

www.efidenz.nl

Studieadvies voor  
kinderen, ondernemers en 

beleggers

Beleggings Accent



Bent u ondernemer en heeft u producten, werken 
of diensten die interessant zijn voor de gemeente? 
Kom dan op 16 april naar de bijeenkomst ‘Zaken 
doen met de gemeente Krimpen aan den IJssel’. 
Onze inkopers maken graag kennis met u. Ook 
gaan we specifiek in op de kansen die ons inkoop-
beleid u biedt. 

Stimuleren van lokaal ondernemerschap
De afgelopen jaren hebben ingezet op het vergroten van 
het aantal lokale ondernemers waar we zaken mee doen. 
Daarin hebben we zeker vooruitgang geboekt maar het 
kan altijd beter. Daarbij is het handig als we beter weten 
wat Krimpense ondernemers te bieden hebben. 

Geef uw bedrijfsgegevens aan ons door
We zien u graag op de inkoopavond om persoon-
lijk met u kennis te maken! Om lokale ondernemers 
zoals u gericht uit te kunnen nodigen voor aanbeste-
dingen is het voor ons van belang dat wij weten welke 
activiteiten uw onderneming ontplooit. Deze infor-
matie nemen wij op in een database, zodat we beter 
in staat zijn u als Krimpense ondernemer voor aanbe-
stedingen te benaderen. Ook als u niet in de gele-
genheid bent om naar de informatieavond te komen, 
vragen wij u om uw bedrijfsgegevens in te vullen op 
www.krimpenaandenijssel.nl/inkoopavond.
Meldt u aan via: www.krimpenaandenijssel.nl/inkoop-
avond.

Op zaterdag 30 juni vindt de derde editie van de 
Open Bedrijvendag plaats. Hoewel iedereen wel-
kom is, wordt er speciaal aandacht besteed aan 
jongeren. Zij kunnen op deze dag op een aantrek-
kelijke manier kennis maken met de vele moge-
lijkheden die techniek te bieden heeft. 

Zo’n 15 bedrijven doen mee aan de Open Bedrijvendag. 
Bedrijven als Hollandia, Royal IHC, Zwijnenburg, Allewijnse, 
Gebr. Buijs Scheepsbouw, Thyssen, Ternet, Mentofi x, Van 
Dulst, Stinis, Casteleijn, Widek, Machinefabriek Kalkman en 
de Waal, Pirosport en De Koning hebben zich al aange-
sloten bij dit initiatief. Vorig jaar was de Open Bedrijvendag 
met meer dan 1000 bezoekers een groot succes.

Draag bij aan het promoten van de 
maakindustrie
De maakindustrie is voor veel bewoners van Krimpen aan 
den IJssel en Krimpenerwaard onbekend terrein. Toch zijn 
het bedrijven die producten maken die de hele wereld over 

gaan. Onbekend maakt onbemind. Tijdens de Open Bedrij-
vendag doen we daar wat aan: bedrijven uit de maak-
industrie openen hun deuren voor publiek en laten zien 
wat ze doen. Ook is er een centraal plein waar scholen, 
ondernemerskringen en andere partijen die belangrijk zijn 
voor de ontwikkeling van de maakindustrie zich kunnen 
presenteren. Wilt u ook jong en oud bekend maken met 
het moois wat de maakindustrie te bieden heeft? Zet dan 
ook uw deuren open en meldt u dan uiterlijk 16 april aan 
via liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl.

Help mee met het geven van technieklessen 
op basisscholen
Voorafgaand aan de Open Bedrijvendag maken leerlingen 
van verschillende scholen in de Krimpenerwaard, Capelle 
en Krimpen aan den IJssel door gastlessen al kennis met 
techniek. Deze lessen worden samen met Krimpense 
ondernemers gegeven. Eerder is al gebleken dat kinderen 
het heel aansprekend vinden als ondernemers uit de 
eigen gemeente vertellen wat ze allemaal doen.

Zaken doen met de gemeente 
Krimpen aan den IJssel

IJBM 22

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

Zet uw deuren ook open tijdens 
de Open Bedrijvendag op 30 juni

Van de gem
eente Krim

pen



Op 16 januari zijn ruim 50 ondernemers uit 
het MKB bijgepraat over cybercrime en digi-
tale weerbaarheid. De Haagse Hogeschool 
en het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid hebben deze trainingsavond 
samen met de gemeente Krimpen aan den 
IJssel georganiseerd. 

Resultaten enquête 
Uit een vooraf door de Haagse Hogeschool uitge-
voerde meting, bleek dat 40% van de MKB-ers te 
maken heeft gehad met een vorm van cybercrime. 
Ransom- en malware, spam en oplichting veroor-
zaken veel schade. Dit resultaat komt overeen met 
het landelijke beeld. Ook kwam naar voren dat 
ondernemers vooral technische preventiemaatre-
gelen nemen, maar dat maatregelen in de organi-
satiesfeer vaak achterwege blijven.

Boeiende presentatie met bruikbare tips
In het tweede deel van de bijeenkomst ging een 
ervaren cybersecurity-trainer in op de achter-
gronden van cybercrime. Ook werd ingegaan op 
de vraag wat je moet doen om te voorkomen dat 
je slachtoffer wordt.

Een aantal bruikbare tips voor online veiligheid:
-  Installeer en update altijd uw internetbeveili-

gingssoftware,
-  Controleer het certificaat van een website,
-  Klik niet zomaar op bijlagen in e-mails die u 

niet verwacht, ook niet van bekende afzenders,
-  Wees op uw hoede bij grammaticale fouten in 

een e-mail,
-  Gebruik adblocking software om advertenties te 

blokkeren,
-  Schaf een goede virusscanner aan,
-  Check of er in de internetbrowser altijd 

https://... staat,
-  Wees op uw hoede bij gebruik van publieke 

wifi-netwerken,
-  Gebruik unieke wachtwoorden per dienst/

website,
-  Let op uw privacy instellingen bij gebruik van 

social media,
-  Pas eventueel encryptie toe op pc of laptop.

Meer informatie? 
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op 
de website van het Centrum voor Criminaliteitspre-
ventie en Veiligheid: www.hetccv.nl.

Van 1943 tot 2017 adviseerde het Technisch 
Bureau in de Krimpenerwaard (TBK) de gemeen-
ten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard 
over alles wat met grond-, weg- en water-
bouw te maken had. Ook was het bureau ver-
antwoordelijk voor bouw- en woning toezicht. 
Sinds 1 januari 2018 is dat veranderd. TBK 
heet per 1 januari 2018 Ingenieursbureau 
Krimpenerwaard (IBKW). Het bureau verzorgt 
geen bouw- en woningtoezicht meer. Die rol 
neemt de gemeente rechtstreeks op zich. Wel 
blijven de Krimpenerwaardgemeenten in IBKW 
samenwerken op het terrein van grond-, weg-, 
en waterbouw. 

Wat betekent dit voor ondernemers?
IBKW adviseert de gemeenten over civiele zaken. 
Ondernemers kunnen bij de gemeente terecht 
voor zaken op het gebied van bouwen. Op korte 
termijn blijft het beheer van de bouwarchieven 

nog wel even bij IBKW liggen. Dit verandert zodra 
de gemeenten hebben geregeld dat de dossiers 
gemakkelijk opvraagbaar zijn. Ondernemers die 
kennis willen nemen van hun bouwdossier kunnen 
dat melden bij de gemeente zodat een afspraak 
voor inzage kan worden gemaakt.

Waarom deze verandering?
De verandering heeft alles te maken met de op 
handen zijnde veranderingen in de nieuwe wet 
Kwaliteitsborging voor het bouwen. De Tweede 
Kamer stemde in februari 2017 in met deze wet, 
waarin onder meer staat dat een private partij en 
niet de gemeente toeziet op de bouw van kantoren, 
flats en huizenblokken. Opdrachtgevers huren zo’n 
private “kwaliteitsborger” in. Maar de wet kwam 
in juni niet door de Eerste Kamer. Hoewel de wet 
opnieuw in behandeling moet worden genomen, 
hebben de gemeenten er toch voor de reorgani-
satie van TBK voort te zetten. 

De verkeerscentrale Rotterdam ontvangt 
sinds kort een seintje als er problemen zijn 
met de slagbomen van de wisselstrook. 

Daardoor worden problemen snel geconstateerd 
en kunnen zij direct actie ondernemen. Om tijdens 
een incident een actueel beeld te hebben van de 
situatie, zijn er camera’s opgehangen. Zo heeft de 
verkeerscentrale met de camera’s een overzicht van 
de verkeersdrukte op de grote kruising, de Algera-
brug en de wisselstrook aan de Capelse kant. 
Ook u kunt deze beelden bekijken via 
www.rotterdamonderweg.nl en 
www.krimpenaandenijssel.nl/verkeerscameras. 

Ziet u dat er op de Algeracorridor bijvoorbeeld een 
auto met pech staat, geef dit dan door. Bel tijdens 
kantooruren naar de gemeente (14 0180) of buiten 
kantooruren naar de politie (0900 88 44).

Verkeerscamera’s grote 
kruising en wisselstrook

Trainingsavond cybercrime MKB succesvol

TBK wordt IBKW, wat verandert?



Specsavers Krimpen aan den 
IJssel spaarde na haar opening 
in 2017 een bedrag van 546 
euro bij elkaar voor de Giovanni 
van Bronckhorst Foundation. In 
2018 wordt verder gespaard 
voor dit doel. De donatie zal 
ten goede komen aan de acti-
viteiten van de organisatie. 
Afgelopen 6 maart 2018 werd 
de cheque aan het lokale initi-
atief overhandigd. 

Ieder jaar kiezen alle winkels van 
Specsavers één lokaal goed doel 
waar zij een jaar lang voor gaan 
sparen. Voor elke klant die een 
montuur of hoortoestel koopt, zet 
de winkel een vast bedrag opzij 
voor Stichting Specsavers Steunt. 
Giovanni van Bronckhorst Founda-
tion was het spaardoel van Specsa-
vers Krimpen aan den IJssel in 2017 
en ontvangt nu een mooie finan-
ciële bijdrage.

Frank Weber, optiekpartner bij Spec-
savers Krimpen aan den IJssel: 
“Wij vinden het erg belangrijk 
om betrokken te zijn bij de lokale 
gemeenschap. Die betrokkenheid 
wordt ook omgezet in actie. Daarom 
is in 2010 Stichting Specsavers Steunt 
in het leven geroepen. Door ieder 
jaar weer een bedrag bij elkaar te 
sparen voor een mooi initiatief uit de 
omgeving dragen wij ons steentje bij 
aan de maatschappij. Giovanni van 
Bronckhorst Foundation kan de finan-
ciële bijdrage goed gebruiken, dus dit 
bedrag is goed besteed!”

Stichting Specsavers Steunt
Sinds de oprichting heeft Stich-
ting Specsavers Steunt al bijna 
1.500 lokale stichtingen en vereni-
gingen financieel een zetje in de rug 
kunnen geven. In totaal is er al zo’n 
2,5 miljoen euro gedoneerd. 

Voor meer informatie: 
www.stichtingspecsaverssteunt.nl. 

De nog op te richten investe-
ringsbank Invest-NL is volgens 
het ministerie van Economische 
Zaken pas voorjaar 2019 opera-
tioneel. Dan kunnen risicovolle 

projecten zoals in verduurza-
ming, waarbij snel rendement 
niet vanzelfsprekend is, bij 
Invest-NL terecht voor financie-
ring.

De bank krijgt dan een kapitaalin-
jectie van 2,5 miljard euro. Als zich 
voor die tijd projecten aandienen die 
goed bij Invest-NL passen en drin-
gend financiering nodig hebben, 
schiet de overheid die mogelijk voor, 
zo laat het ministerie weten

Controversiële onderwerpen
Het vorige kabinet wilde in 2017 
al het wetsvoorstel voor Invest-NL 
indienen, maar het dossier belandde 
tijdens de formatie op de lijst van 
controversiële onderwerpen. Minister 
Eric Wiebes hoopt het wetsvoorstel 
nu in het najaar aan de Tweede 
Kamer voor te leggen.        bron: ANP 

De Nederlandse economie 
is vorig jaar met 3,1 procent 
gegroeid: de hoogste stijging in 
tien jaar tijd. De groei in 2017 is 
breed gedragen, blijkt uit gege-
vens van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Zowel 
de investeringen, als de uitvoer 
en consumptie zijn vorig jaar 
gegroeid.

De investeringen met 6 procent ten 
opzichte van 2016. Met name in 
woningen is aanzienlijk meer geld 
gestoken. Verder is meer geïnves-
teerd in machines, installaties, perso-
nenauto’s en bedrijfsgebouwen.

Stijgende export
De export van goederen en dien-
sten nam in 2017 met 5,5 procent 
toe. Er zijn beduidend meer machines 
en apparaten geëxporteerd dan in 
2016. Ook de export van chemische 
producten steeg. Daarnaast gaven 
consumenten vorig jaar 1,8 procent 

meer uit dan een jaar eerder. Vooral 
aan kleding, woninginrichting en 
elektrische apparaten. Ook aan dien-
sten zoals horeca, recreatie en cultuur 
werd meer geld uitgegeven. De groei 
in consumentenbestedingen is in lijn 
met de groei van de werkgelegen-
heid. In vergelijking met een jaar 
eerder steeg het bbp (bruto binnen-
lands product) het laatste kwar-
taal met 2,9 procent. Daarmee was 
de groei op jaarbasis wel iets lager 
dan die in de eerste drie kwartalen 
van 2017. Daar kwam de toename 
telkens uit op percentages van 3 tot 
3,3 procent.

Energietransitie
Minister van Economische Zaken Eric 
Wiebes: “Economische groei maakt 
het mogelijk dat we grote maat-
schappelijke uitdagingen zoals de 
energie- en klimaattransitie en de 
hoge kosten van de zorg kunnen 
betalen.”

bron: CBS
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Hoogste groei economie in 10 jaar 
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Voor leerlingen van bepaalde onderwijs-
instellingen is het in de praktijk werken 
onderdeel van hun opleiding. Leerlingen die 
in de praktijk werken, noemen we stagiairs. 
Meestal zijn leerlingen en stagiairs niet in 
echte dienstbetrekking. Maar als een stagi-
air een reële beloning krijgt, bijvoorbeeld 
het minimum(jeugd)loon, is hij wel in echte 
dienstbetrekking. Dan gelden de gewone 
regels voor de loonheffingen en zijn de sta-
giairs verzekerd voor alle werknemersver-
zekeringen. U moet dan premies werkne-
mersverzekeringen berekenen en ook de 
werkgeversheffing Zvw betalen.

bron: Belastingdienst

Een stage komt in het huidige onderwijs steeds 
vaker voor. Het is een onontbeerlijk onderdeel 
geworden van een te volgen opleiding. Maar in 
de gevallen waarin de stage geen onderdeel is 
van een opleiding kan al gauw sprake zijn van een 
diffuse situatie waarin niet helder is of het daad-
werkelijk om leren gaat of dat het accent ligt op het 
verrichten van productieve arbeid. Bij stages binnen 
het onderwijs zorgt de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voor de 
erkenning en borging van kwalitatief goede stage-
plekken in het mbo. De onderwijsinspectie ziet toe 
op de kwaliteit van stages.

Stagevergoeding
Voor stages als onderdeel van het volgen van een 
opleiding (mbo, hbo of universiteit), geldt dat 
er geen wettelijke verplichting bestaat om een 
vergoeding te betalen. Relevant is in dit verband 
dat de werkzaamheden van de stagiair niet zijn 
gericht op het verrichten van productieve arbeid of 
het behalen van omzet of winst.

Onderscheid activiteiten stagiair en 
werknemer
Voor het verrichten van een stage is het van essen-
tieel belang dat de activiteiten van een stagiair 
zich duidelijk onderscheiden ten opzichte van die 
van een gewone werknemer. De werkzaamheden 
van een gewone werknemer zijn hoofdzakelijk 
van productieve aard, bijvoorbeeld gericht op het 
maken van omzet, winst of het behalen van doelen.

Leeraspect
Bij een stage staat juist het leeraspect voorop. Het 
is dan ook onwenselijk als een stagiair vooral werk-
zaamheden moet uitvoeren die niet gericht zijn op 
leren. Er bestaat geen wettelijke verplichting om 
een stagevergoeding te betalen. Om geen loon 
conform WML en eventueel aanvullend de betref-
fende CAO verschuldigd te zijn is het voor het 
verrichten van een stage van essentieel belang dat 
de activiteiten van een stagiair zich duidelijk onder-
scheiden ten opzichte van die van een ‘gewone 
werknemer’. De WML is niet van toepassing als de 
activiteiten bij uitstek gericht zijn op leren.

Als er geen echte dienstbetrekking is, maar de 
stagiairs krijgen wel een beloning, dan is er sprake 
van een fictieve dienstbetrekking. Deze stagiairs 
zijn wel verzekerd voor de Wet Wajong en voor de 
ZW. U hoeft geen premies werknemersverzeke-
ringen te berekenen. U moet wel loonbelasting/
premie volksverzekeringen inhouden en werkge-
versheffing Zvw betalen.

Fictieve dienstbetrekkingen zijn vaak afhanke-
lijk van feitelijke omstandigheden en niet van 
afspraken in de overeenkomst. Daarom zijn ze 
niet altijd vooraf uit te sluiten. De overeenkomst 
biedt dan geen zekerheid: de opdrachtgever moet 
bij een fictieve dienstbetrekking loonheffingen 
inhouden en betalen.

bron: Belastingdienst

Een fictief dienstverband is dus gebaseerd op de 
werkelijke situatie. De feitelijke omstandigheden 
zijn belangrijk. Staat er in de overeenkomst dat de 
werkgever helpt met opleiden maar hij doet het 
niet? Of geeft hij meer dan een redelijke onkos-
tenvergoeding? Functioneert de stagiair gelijk aan 
volwaardig personeel? Dan is er geen sprake van 
een fictieve dienstbetrekking maar van een echte 
dienstbetrekking en moet de werkgever dus ook 
minimaal het minimumloon betalen en alle werk-
nemersverzekeringen betalen. Over de stagever-
goeding moet loonbelasting/ premie volksverze-
keringen worden ingehouden en ZW-premie en 
werkgeversheffing Zorgverzekeringswet worden 
betaald. Daarmee is de stagiair verzekerd voor de 
ZW en Wajong. Vandaar dat de stagiair altijd moet 
worden opgenomen in de loonadministratie. 

Stagiair of 
werknemer

Financieel Accent

René Verbruggen 
Daamen & van Sluis

010 458 11 44
www.daasluis.nl



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

www.steensel.nl   •   info@steensel.nl   •   T  010 412 39 11

Van Steensel Assurantiën b.v. • Pr. Pieter Christiaanstraat 61 • 3066 TB Rotterdam
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Airport
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Het is een oude wijsheid die wat mij betreft 
kant nog wal slaat, maar wel even mooi is 
om aan te halen als je wil filosoferen over 
onderwijs en bedrijfsleven. Voor de mensen 
die vanuit het verleden weigeren de Duitse 
taal te doorgronden: heb je duizend ambach-
ten uitgeoefend en kom je nog niet aan de 
bak, dan kan je altijd nog terecht in de ver-
zekeringsbranche. 

Toch is het in onze branche knetterlastig om jonge 
mensen te vinden, waarbij de opleiding die zij 
gevolgd hebben aansluit op de praktijk. En voor 
zover ik heb kunnen beoordelen, is dit niet alleen 
in onze branche zo.

Immens gapend gat
Op een blauwe maandag heb ik hier in de regio 
leiding mogen geven aan een werkgroepje dat zich 
inzette om de kloof tussen onderwijs en bedrijfs-
leven te dichten. Daarin zaten vanuit alle disciplines 
sterk gemotiveerde mensen te sleuren om “bazen” 
met trotse afgestudeerden te koppelen. 
Wij merkten dat er een immens gat gaapt tussen de 

baas die een kant en klare mouwenopstroper dacht 
in te huren en de student die met een koffer vol 
theoretische kennis het bedrijf dacht te veroveren.
Onze conclusie was dat wij terug moesten naar de 
opleiding om het lesprogramma te laten aansluiten 
op de wensen van het bedrijfsleven: meer praktijk, 
minder theorie.

Om zeep geholpen
Dat hadden wij bij de verzekeringswereld ook 
aardig voor elkaar: een gedegen systeem van 
opleidingen waarbij op ieder niveau kon worden 
opgeleid... Totdat de overheid aangaf dat zij de 
normen voor de opleiding gingen aangeven. Dus 
worden onze mensen nu slechts op één basis-
niveau opgeleid en werd het prachtige, goed 
werkende en op praktijk gerichte stelsel in één jaar 
om zeep geholpen. 
Vandaag de dag slaagt weer de één na de ander 
voor het door de overheid verplichte PE-examen. 
Twee zelfs met een tien! Zonder dat de kennis 
aansluit op de praktijk. Dat is om moedeloos van 
te worden! Dus zetten wij, met een heel stel hote-
metoten uit de verzekeringswereld, maar weer een 

eigen opleiding neer boven de basisopleiding om 
het niveau van advisering naar een hoger peil te 
trekken. 

Niet sexy
Zo lijken er in alle branches steeds weer initia-
tieven te ontstaan om de gapende gaten tussen de 
praktijk en de opleidingen te dichten. Het is meer 
regel dan uitzondering dat werkgevers studenten 
in minimaal zes maanden durende praktijkgerichte 
trajecten zetten om de groep werkklaar te krijgen.
En als je al in een branche zit die niet erg sexy is 
voor de afgestudeerden, dan wordt het nog lastiger 
om die groep ook nog eens te motiveren om een 
bijscholingstraject in te gaan.

Moeten blijven sleuren
Toch is het niet allemaal kommer en kwel dat ik 
zie in opleidingsland. Als ik naar de nieuwe oplei-
dingen kijk die onze kinderen volgen, zowel op 
middelbaar niveau als op HBO niveau, krijg ik een 
beetje hoop. Veel wordt gedoceerd door middel 
van concrete werkopdrachten en stages. Daar lijkt 
er meer band met de praktijk. 
Nu moet het nog in onze branche en andere bran-
ches gebeuren, waar de opleiding mijlenver verwij-
derd is van de praktijk. Dus zullen wij, voor onze 
nieuwe aanwas, voorlopig weer moeten zoeken bij 
de brekebenen die na twaalf ambachten en dertien 
ongelukken hun heil zoeken in de verzekerings-
branche. Wat was het ook alweer? “Wenn nicht 
gelungen, geht mann in Versicherungen.”
Nee, dat weiger ik te accepteren! Wij weten met 
ons bedrijf toch altijd die prachtige student te 
vinden die met verve de mouwen opstroopt en 
met die niet perfecte opleiding zich ontpopt tot een 
briljante teamspeler. Wij zullen wel als bedrijfsleven 
moeten blijven sleuren om de student dichter bij 
de praktijk te brengen.
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Kees van Steensel
Van Steensel Assurantiën B.V.

www.steensel.nl

Wenn nicht 
gelungen, 

geht mann in 
Versicherungen
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Na een zeer succesvolle eerste editie van 
Krimpen Onderneemt wordt op donderdag 
7 juni de tweede editie georganiseerd door de 
Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel. 

Voor de tweede editie van Krimpen Onderneemt 
is gekozen voor een iets andere opzet. Er wordt 
een mooi Ondernemersdorp gebouwd, waarvan 
een groot deel overdekt is en waarin ook het 
open plein een belangrijke rol speelt. Door de 
gekozen opzet, biedt dit meer ruimte voor deel-
nemers die hun presentatie willen uitbreiden. 

Op dit evenement kunnen alle leden van de 
OKK zich presenteren 
Alle ondernemers uit Krimpen aan den IJssel en de Krimpe-
nerwaard worden hiervoor uitgenodigd, dus zet deze datum 
vast in uw agenda en laat u inspireren. Wilt u uw bedrijf 
presenteren, maar u bent nog geen lid van de OKK? 
Wordt dan lid van onze actieve en gezellige businessclub! 

Deelname mogelijkheden 
Wilt u deelnemen aan dit mooie evenement? Stuur dan 
een mailbericht naar info@okkrimpen.nl. Wij nemen dan 
direct contact met u op.

Als ondernemer in Krimpen aan den IJssel is ieder op zijn manier betrokken bij de diverse onderwerpen en 
uitdagingen welke specifi ek daar spelen, in onze gemeente en in onze waard. En natuurlijk heeft iedereen het 
dan over de bereikbaarheid waar veel onderwerpen mee samen hangen, maar er is natuurlijk nog veel meer. 
Zo zijn wij als Ondernemerskring blij dat we gesprekspartner zijn bij de Waardcommissie. De commissie, onder 
leiding van Sybilla Dekker, die ‘De Visie van de Krimpenerwaard’ uit gaat werken naar een rapport waarin het 
ontwikkelproces beschreven zal worden van de Krimpenerwaard. En wat zou het nu toch mooi zijn wanneer 
iedere ondernemer die betrokkenheid voelt en dat we dit eensgezind uit kunnen dragen. 

Ook in de gesprekken met de gemeente komt betrokkenheid ter sprake. Er wordt nagedacht over de invoe-
ring van een ondernemersfonds waarbij de ondernemerskring mee beslist over de besteding van de gelden. 
De gemeente kiest er bewust voor om met ons die gesprekken te voeren en ziet graag dat zo veel mogelijk 
ondernemers daarmee worden aangesproken. Zie hier ook weer het belang van betrokken zijn als ondernemer.

De jeugd heeft de toekomst en wij zijn dan ook blij dat het werken in de Maakindustrie gestimuleerd wordt 
door het geven van voorlichting ‘Op avontuur in de techniek’. Dit gebeurt op 29 basisscholen in de omgeving. En 
wordt ook dit jaar weer afgesloten met een Open Bedrijvendag op 30 juni. Hierbij zullen weer diverse bedrijven 
hun deuren open zetten voor de ‘werknemers van de toekomst’. Ook dit is betrokkenheid.

Kortom ik denk dat het voor iedereen van belang is betrokken te zijn bij alle ontwikkelingen en vernieuwingen. 
Mocht dit u, en uiteraard ook de andere onderwerpen op deze pagina’s, ook zo aanspreken en bent u nog geen 
lid van de OKK, laat het ons dan weten.

Marco van Egeraat, voorzitter OKK 

IJBM 28

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.okkrimpen.nl of neem 
contact op met DirkJan Kalkman, secretaris.

Samenstelling bestuur OK Krimpen
Marco van Egeraat voorzitter
DirkJan Kalkman secretaris 
Ronald Stuijfzand 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

Betrokkenheid

donderdag 7 juni de tweede editie

Krimpen Onderneemt 2018
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Het voorjaar komt eraan en ook de frisse 
nieuwe ideeën en activiteiten van de OKK 
komen van de grond. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Na een traditioneel goed begin van het nieuwe 
jaar in het net geopende Ross Lovell, waar voor-
zitter Marco van Egeraat en wethouder Marco 
Oosterwijk onze ondernemers voorzagen van een 
boeiende nieuwjaarsspeech, was het in februari 
tijd voor de OKK winterspelen.

OKK Winterspelen 
Na heerlijke erwtensoep en gluhwein om in de 
sfeer te komen was het tijd voor actie. Nadat er 
drie teams geformeerd waren werd er wat afge-
gleden over het ijs. Wie was het beste in ijshockey, 
ijssjoelen, ijs-prik-slee, ijskegelen en niet te 
vergeten het spectaculaire ijsfi etsen. Uiteraard 
werd er een behoorlijke strijd gestreden, want 
ondernemers zijn van nature best fanatiek! 

Algemene Ledenvergadering 
Daarna was het alweer tijd voor de ledenverga-
dering op 9 maart jl. waar twee nieuwe leden van 
de OKK aanwezig waren en zich kort voorstelden: 
Peter Baaijens van de Penitentiaire Inrichting 
Krimpen aan den IJssel en Peter Scheele van 
Electric Motorcycles Nederland (west). In 2018 
zijn ook Creantis, Multi Colore schildersbedrijf en 
V & S Consults lid geworden. Speerpunt van de 
OKK is het werven van nieuwe leden, bestuur 
is dan ook erg blij met deze nieuwe aanwas! 
Ook werd Ronald Stuijfzand (ING) als nieuwe 
penningmeester gekozen, ter vervanging van 
Esma Yavas (ING). Uiteraard was er achteraf nog 
volop gelegenheid om bij te praten onder genot 
van een glaasje en een bitterbal. 

Zeepkistenborrel 
Omdat onze leden aan hebben gegeven dat 
zij een goed gesprek met elkaar erg belangrijk 
vinden, organiseert het bestuur het komende jaar 
zes keer een Zeepkistenborrel. 
De eerste vindt plaats bij Lunchroom Leuk in de 
Stormpolder op donderdag 29 maart om 16.30 

uur. Gewoon een uurtje bijpraten na een korte 
pitch van een van de leden. Dus heeft u iets inte-
ressants te melden, laat het ons weten! 

Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op 
www.okkrimpen.nl.

bestuur OKK
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De wintertijd zit erop! 



Meer leads uit jouw website?
Kijk op marketinggenius.nl!
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Op steeds meer plaatsen worden camera’s 
opgehangen. Ook werkgevers zien soms aan-
leiding om camera’s op te hangen. Op grond 
van de Nederlandse en Europese privacywet-
geving mag dat niet zomaar.  Zo werd het 
transportbedrijf De Rooy Transport door de 
Autoriteit Persoonsgegevens op de vingers 
getikt omdat de chauffeurs in de vrachtwa-
gencabine tijdens hun ritten onafgebroken 
werden gefilmd. Het bedrijf is ermee gestopt. 

Meegluren bij de kassa
Recent heeft het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens (EHRM) in een Spaanse zaak de 
regels rondom cameratoezicht nog eens op een 
rijtje gezet. In deze zaak waren zichtbare en 
onzichtbare camera’s geplaatst om kassamede-
werkers in een supermarkt te kunnen monitoren. 
Uit de opnamen bleek dat werknemers onrecht-
matig producten uit de supermarkt meenamen. 
Zij werden door hun werkgever ontslagen. Bij de 
Spaanse rechter maakten werkgever en werkne-
mers vervolgens ruzie over de vraag of de came-
rabeelden als bewijs mochten worden gebruikt. 
Het EHRM was van oordeel dat de werkgever 
onjuist had gehandeld omdat de werkgever de 

werknemers geen algemene informatie had 
gegeven en het cameratoezicht veel te lang 
had geduurd. De werknemers kregen een scha-
devergoeding wegens de privacy-inbreuk, wat 
overigens niets afdeed aan de geldigheid van 
het gegeven ontslag (aangezien de diefstal ook 
zonder de camera-beelden kon worden aange-
toond).

Cameratoezicht is uitzondering
Deze zaken illustreren dat gebruik van camera’s 
aan regels is gebonden. Die regels kunnen als volgt 
worden samengevat:
-  Hoofdregel is dat cameratoezicht niet is toege-

staan. Een uitzondering mag worden gemaakt 
in situaties waarbij er geen alternatieven zijn, 
bijvoorbeeld als onderzoek naar diefstal moeten 
worden gedaan (dan is kortdurend en gericht 
cameratoezicht mogelijk);

-  Het cameratoezicht mag niet langer duren dan 
nodig en de plaatsen van de camera’s moeten 
zorgvuldig worden gekozen. Er mogen geen 
ge-luidsopnamen worden gemaakt;

-  De werknemers moeten vooraf over mogelijk 
cameratoezicht worden geïnformeerd en na 
gebruikt cameratoezicht ook achteraf;

-  De beelden mogen maximaal vier weken 
worden bewaard, behalve als er een incident is 
geweest en de beelden nodig zijn voor bewijs;

-  Als er een ondernemingsraad is, moet de werk-
gever de plannen met die raad bespreken 
(instemmingsrecht).

Nieuwe verplichtingen
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG), die op 25 mei a.s. in werking treedt, 
blijft dit hetzelfde. Er komen wel nieuwe verplich-
tingen bij, die echter niet voor iedere werkgever 
van belang zullen zijn.
Nieuw is dat de verplichting tot ‘privacy by design’ 
ook gaat gelden voor techniek die gebruikt wordt 
op de werkvloer. Werkgevers moeten de meest 
privacy-vriendelijke oplossing kiezen. 
Een tweede verandering is dat werkgevers soms 
verplicht zijn om een ‘gegevensbeschermings-
effectbeoordeling’, ook Data Protection Impact 
Assessment (DPIA) genoemd, te laten uitvoeren. 
Dat is verplicht als technologie wordt ingezet, die 
gelet op de aard, de omvang, de context en de 
doeleinden daarvan een hoog privacy-risico op 
kunnen leveren voor het personeel. Een voorbeeld 
van hoog risico is technologie waarmee activiteiten 
van werknemers permanent worden gemeten en 
aan de hand waarvan zij door middel van IT worden 
beoordeeld. 

Meer informatie over cameratoezicht en privacy is 
te verkrijgen bij de privacy specialisten van Pelli-
caan Advocaten. Neem daarvoor contact op met 
Xander Alders.
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Xander Alders
Pellicaan Advocaten 

www.pellicaan.nl
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Cameratoezicht op  
de werkvloer verboden, 

tenzij...



    

  

  

    

    

    

     

     

    

    

  

     

  
    

     
    

  

 
  

   

   

   

   

    

   

     

  

     

  
    

    

  

 
  

   

     

  

     

Out of the box
brainstormen in het groen?

CATERING LEEFGOED

IN LANDELIJK GROEN
VERGADERINGEN EN RECEPTIES

RESTAURANT & THEEHUIS DE DAMES

VAREN OP DE HOLLANDSCHE IJSSEL

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

WWW.LEEFGOED.NL Facebook.com/RestaurantTheehuisDeDames.

Praten over onderwerpen waarvoor concentratie nodig is?
U zoekt een heerlijke plek met eigen terras waar u niet gestoord wordt.

Of iets ludieks als een tuinderskas in het groen, 
of een museumschip op de Hollandsche IJssel?

Wij bieden een vaste stek om periodiek samen te komen
met collega’s, relaties, familieleden of gelijkgestemden

in apart gelegen landelijke vergaderlocaties
met moderne vergaderfaciliteiten.

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

Vergaderingen
en recepties

VCatering
Leefgoed
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