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Geoffrey van Kralingen, letterlijk opgegroeid in de zaak van
zijn vader John van Kralingen van Compair Airconditioning,
gaat een nieuwe uitdaging aan en breidt het familiebedrijf
verder uit met Chillair.
Het idee is geboren in de corona crisistijd. Geoffrey van
Kralingen zag kansen liggen die hij met beide handen direct
heeft aangegrepen. Veel mensen zijn afgelopen jaar vanuit
huis gaan werken en de vraag naar goede ventilatiesystemen,
airconditioning en luchtreiniging werd steeds groter. Zo
werd dus de stap gezet naar een meer particuliere markt
en het ontstaan van Chillair.
Inmiddels is een webshop ontstaan waar Geoffrey van
Kralingen de scepter zwaait. Is Compair Airconditioning
daar voor de zakelijke markt, Chillair gaat de focus volledig
op de particuliere markt leggen. Met de nieuwe webshop
hoopt Geoffrey een nieuwe markt aan te boren waar men
simpel en eenvoudig een airco, ventilatiebox of luchtreinigings-apparaat kan aanschaffen. Uiteraard met alle
advies en kennis en de bekende service die is opgedaan
vanuit Compair Airconditioning.

Kijk snel eens op www.chillair.nl

Meer dan 20 jaar ervaring

Linnewever 11
2292 JG Wateringen

Persoonlijk advies

info@chillair.nl

www.chillair.nl

Duurzaam

010-4502000

Gewaardeerde lezer
Maart 2020 begon de coronacrisis, de saamhorigheid was énorm en samen
zouden we een sprint trekken en dit virus verslaan. Helaas kunnen we stellen
dat de sprint een marathon is geworden. Een totaal onverwachte en ongewenste
marathon die wij ongetraind moeten lopen. We zouden willen dat de finish
in zicht is, maar harde klappen en wanhoop zijn aan de orde van de dag.
Nog midden in de coronacrisis willen wij tóch de focus leggen op positiviteit.

Verhalen over uitdagingen en kansen waarmee wij
hopen u als ondernemer nét dat beetje motivatie te
geven om de finish te halen. Incasseren, aanpassen,
steeds maar weer flexibel zijn, er wordt veel van u
gevraagd! In dit magazine een variatie aan interviews en informatie. Wij spraken een kritische retailexpert en met mensen uit de cultuur, horeca, sport
en MKB. Uiteraard ontbreken uw vaste items niet,
zoals de ENC ronde tafel, nieuws van de gemeente
en ondernemersnieuws. Wij hopen dat u positieve
energie en inspiratie uit dit nummer haalt.
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Tekst: Lida Mooini | Fotografie: Emiel Lops

‘Onze toekomst is zo onzeker’
Vanaf de opening in 1999 heeft het Isala theater in Capelle aan den IJssel trouwe bezoekers. Isala
speelt een grote sociale rol voor de omgeving en het personeel kent veel vaste bezoekers bij
naam. Directeuren Yole Rizzo (commercieel) en José van der Knaap (programmeur) vormen een
charismatisch en gepassioneerd duo waar de liefde voor cultuur vanaf spat. Beiden vrijwel vanaf de
opening samen werkzaam zijn ze perfect op elkaar ingespeeld en hebben vaak toevallig matching
outfits aan. Ook de culturele sector heeft vanaf 12 maart vorig jaar zich steeds maar weer
moeten aanpassen aan de maatregelen. Wij namen voor u letterlijk een kijkje achter de schermen
van het Isala theater Capelle aan den IJssel.

Energieboost Yole:
Goede sfeer en Italiaans koken.
Guilty pleasure Yole:
Songfestival én marsepein.
Energieboost José:
Blije mensen na een voorstelling!
Guilty pleasure José:
Pure chocolade.

Yole Rizzo en José van der Knaap
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Steun van overheid heeft Isala gered
José vertelt: “2020 had een topjaar moeten zijn,
sterker nog, 2021 ook. Die eerste lockdown maart
2020 was echt dramatisch! We moesten dicht, toen
konden we weer even open, toen weer dicht. Met dertig bezoekers open, helemaal niet rendabel natuurlijk en in oktober 2020 hebben we besloten dicht
te blijven. We bleven anders maar verschuiven en
wéér afzeggen. Om te overleven hebben we moeten
snijden in variabele kosten zoals schoonmaak. Met
bloedend hart konden we contracten van sommige
medewerkers niet verlengen. De overheid en
gemeente Capelle steunen het theater, daar zijn we
heel dankbaar voor.” Yole vult aan: “Wij hebben ons
altijd ingezet om écht contact te maken met onze
bezoekers.
Tijdens deze crisis zijn we heel erg gesteund door
onze vaste bezoekers en zakelijke relaties, dat was
en is hartverwarmend! Toen wij oktober 2020 na
steeds verschuiven de knoop doorhakten en vele
voorstellingen annuleerden vonden wij het netjes
geld terug te geven in plaats van vouchers. Veel vaste
bezoekers hebben het bedrag aan ons gedoneerd,
een prachtig gebaar. De toekomst is onzeker, we
hebben geen idee wanneer we open mogen en met
welke voorwaarden, maar we hopen toch écht op
september dit jaar, als het nieuwe seizoen begint.
Wellicht zijn dan de meeste mensen gevaccineerd
en is het virus onder controle.”
Persoonlijk contact met bezoekers houden tijdens
corona
Yole legt verder uit: “We doen er ook alles aan om
het zo veilig mogelijk te maken voor de bezoeker.
Ons luchtbehandelingssysteem heeft een upgrade
gehad en we zorgen voor extra hygiënemaatregelen”. José beaamt: “We willen zó graag dat als
we opengaan de beleving van een avond uit weer
terug is. Die maatregelen waren drama, geen pauze,
geen drankje, het hele sociale aspect was weg.” Yole
knikt instemmend en valt haar collega bij: “Ja het
was hup erin en eruit, geen napraten, niet zoals wij
het zouden willen, maar wij moeten de RIVM-regels
handhaven.” José: “De pauze is daarbij voor ons ook
belangrijk, dat geld hebben we écht nodig.

In de korte tijd dat we voor dertig gasten open mochten hebben we nog
wel terras gehouden op donderdag, vrijdag en zaterdag met soms op
vrijdag een live artiest. Het was niet rendabel maar zo bleven we toch
in contact met onze bezoeker. Dat is sowieso iets waar wij veel tijd aan
besteden, maar tijdens corona meer dan ooit. Nieuwsbrieven en social
media zetten we actief in en we hebben al onze vaste bezoekers een
Isala mondkapje gestuurd, daar kregen we leuke reacties op! Het persoonlijke contact met onze gasten vinden wij heel belangrijk.”
Toekomst is zó onzeker!
Yole legt uit: “Het blijft allemaal zó onzeker. We hebben overleg met
collega’s en onze overkoepelende organisatie ‘De Vereniging van
Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)’. Waar wij ons nog
enigszins zorgen over maken is of we de steun wel of niet moeten
terugbetalen. NOW-steun is gerelateerd aan de omzet en we zijn
zeer actief met verhuur van onze ruimtes. Scholen huren onze zalen
omdat hier leerlingen verder uit elkaar kunnen zitten. We verhuren aan
bedrijven en culturele organisaties die onze apparatuur gebruiken voor
livestreams, we zijn echt heel inventief bezig. Maar dat kan ook in ons
nadeel zijn met de NOW-afrekening.
Dat streamen is echt een aanvulling die we erin gaan houden. Wij denken dat het vooral de zakelijke markt is die van streamen gebruik blijft
maken. Voorheen hadden we zakelijke events waarvan de mensen uit
alle delen van het land kwamen rijden en streamen geeft veel gemak.
Op dit moment is het onze redding om in contact te blijven met onze
relaties. Thema- en culturele avonden worden nu gestreamd en de
gasten kijken thuis. Ook hebben we op onze website heel veel kijken
streamtips waarvan de meeste gratis, dit is echt een service naar onze
vaste bezoekers.” José valt bij: “Een prachtig landelijk initiatief was
afgelopen 13 maart, de voorstelling Wit konijn rood konijn van de
Iraanse schrijver Nassim Soleimanpour. Hij mag zijn land niet uit en het
stuk is een metafoor voor de lockdown.
Deze voorstelling hebben wij ook per stream cadeau gedaan aan onze
vaste bezoekers. Cultuur heeft lang als linkse hobby bekend gestaan in
de politiek en er is zo gesneden in het landelijke cultuurbudget. Zonde,
want cultuur is echt ontzettend verbindend!” Tijdens de lockdown zijn
we wel gesteund door de overheid en we hopen dat dat ook zo blijft.”
Wij krijgen nog een rondleiding door het prachtige theater en bijna
tegelijkertijd zeggen de dames: “We kunnen niet wachten om onze
gasten weer te ontvangen, het theater heeft nu zijn ziel verloren! Wij
werken er achter de schermen keihard aan om hen in september te
mogen ontvangen.”
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‘Never let a good crisis
go to waste!’
Enthousiast, innemend en een bulderende, aanstekelijke lach. Als Frank Laurentius een kamer
binnenkomt bruist het van de positieve energie. Op deze koude, regenachtige ochtend in april
is de ontvangst warm en hartelijk in zijn kantoor aan de Cairo straat op het bedrijventerrein in
Rotterdam Noord-West. De koffie serveert hij gewoon zelf, dat typeert Frank want hospitality en
dienstbaarheid is zijn passie. Een échte Rotterdamse instelling, niet lullen maar poetsen en een man
van zijn woord. Frank is een geziene gast in het Rotterdamse zakenleven met een indrukwekkend
groeiend aantal bedrijven op zijn naam. Met zijn bijna 25 jaar ervaring als ondernemer willen wij
weten hoe Frank in de corona crisis overeind blijft.

Energieboost:
Tijd doorbrengen met mijn kinderen
en vrienden en muziek luisteren.
Guilty pleasure:
Champagne!
Frank Laurentius
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Hoe ben je in het zakenleven terecht gekomen?
“Ik heb in Kralingen op het Libanon Lyceum gezeten,
een hele vrije school en ik kon met iedereen overweg. In de vierde klas kreeg ik echter een akkefietje
met mijn economie docent. Ik werd beschuldigd
van iets dat ik écht niet had gedaan. Uiteindelijk
verloor ik mijn geduld en heb de beste man een
hoek verkocht. Dat was natuurlijk niet ‘bon ton’ en
ik werd van school gestuurd. Mijn ouders waren
zacht uitgedrukt ‘niet zo blij’. Ik moest ruim een jaar
naar Canada om mezelf bij goede vrienden van hen
nuttig te maken. Toen ik terugkwam ging het niet
goed met de gezondheid van mijn vader en moest
ik hem opvolgen in zijn bedrijf Piecom, een totaalleverancier voor schoonmaak. Dat was in 1998 en de
praktijk werd mijn leerschool. Achteraf bekeken was
dat een goede wending want ik ben autodidact pur
sang, maar dat besefte ik vroeger nog niet. Zo heb
ik bijvoorbeeld een fotografisch geheugen, daarvan
dacht ik altijd dat dat normaal was.”
Piecom heb je in 2019 verkocht, wat was de reden?
“Piecom was een familiebedrijf, maar door omstandigheden lag mijn passie er niet. Ik had andere plannen en visies. Mijn oudste zoon die met mij samen
in Piecom zat stimuleerde dat en zei: “Pa, je moet
voor je dromen gaan”. Daar ben ik hem dankbaar
voor. Sowieso zijn mijn vier kinderen áltijd mijn
drijfveer geweest om door te gaan zelfs als ik het
écht niet meer zag zitten. Ik heb Piecom afgebouwd
door tijdelijk drie dagen als adviseur aan te blijven.
Consensus group had ik al naast Piecom opgericht, dat
was echt mijn winkeltje. Daarmee wilde ik misschien
bewijzen dat ik het ook zélf kon. Ik had geen startkapitaal maar wel connecties en heb de sprong
gewaagd. Facility, schoonmaak en dienstverlening
zat inmiddels zo in mijn bloed dat ik wel in die
branche ben gebleven. Samen met een compagnon
ben ik doorgegaan en mijn oudste zoon en schoondochter doen ook mee. We hebben Pro Facility,
Facility Specialist en Ant Solutions gekocht. Allemaal in de sfeer van advisering, facilitair beheer en
kwaliteitscontrole.”
Wat was voor corona zakelijk je grootste klap?
“Toen V&D en La Place failliet gingen, dat was tijdens
Piecom, verloor ik 1,7 miljoen. Ik probeer uit elke
tegenslag een les te leren. Deze was dus: blijf divers
en spreid je risico, zeer actueel tijdens corona. Wees
niet afhankelijk van één inkomstenbron en zorg dat
je je zaken op orde hebt. De database moet up to
date zijn. Heb je weinig loop in je winkel, zorg dat je
ánders bent, zet een DJ neer, wees ondernemend.
Maak van je concurrent je collega, probeer in de keten
samen te werken. Dat is een investering, samenwerken gaat niet vanzelf en in het overleg gaan weer
extra uren zitten. Als je doet wat je deed dan krijg je
wat je kreeg, topquote vind ik dat. Een crisis beloont
creativiteit en eigenlijk is doorzettingsvermogen het
enige verschil tussen slagen en niet slagen. Jezelf
herpakken en zoeken naar die éne mogelijkheid. Ik
heb veel geld verdiend, ook heel veel geld verloren
maar altijd mijn spirit gehouden. Je moet creatief
zijn en buiten je grenzen denken.”

Hoe creatief ben je tijdens corona geweest?
“Bedrijven hadden ineens minder schoonmaak nodig en alles lag stil.
Offertes die we uit hadden staan gingen op slot. Alleen omdat wij diversiteit hadden hebben we het gered. Bezig blijven is het allerbelangrijkste, als je niks doet gebeurt er niks. Als je weet dat je geldstroom
ophoudt moet je zoeken naar een andere bron en soms moet alles om.
Mensen die staccato zijn en niet bewegen redden het niet. Mijn core
business was door corona nihil dus ben ik gaan anticiperen. Horeca
was dicht en dat geld houden mensen nu in hun zak. Je ziet dat thuis
eten meer aandacht krijgt, bijvoorbeeld met luxe boxen. Wijnhandels
zagen in de verkoop aan particulieren het luxe segment stijgen. Daar
ben ik ingesprongen door ‘VINVIN Wines’ te lanceren. Ons motto is:
‘Drink less but better’. Tegelijkertijd zijn we met een sieradenlijn online
gegaan, ‘WE ARE NOI’, waarmee we ook een goed doel ondersteunen.
Beide waren ideeën die ik al langer had, maar toen corona kwam heb
ik gelijk doorgepakt.”
Risicospreiding en creativiteit zijn je redding geweest?
“Als ondernemer moet je altijd je risico gespreid hebben. Regeren is
vooruitzien, wees alert op een komende crisis. Het merendeel van
bedrijven is economisch keihard getroffen door corona. De ondernemer die tijdens lockdown nul inkomsten had moet creatief zijn, zijn hele
klantenbestand mailen of appen. Heb je geen goed bestand is dat een
keihard leermoment! Netwerk is goud, zorg dat je dicht bij je klanten
zit. In je database zien wanneer iemand jarig is en dan anticipeer je met
een appje: “Heb je nog hulp nodig met een eventuele borrel en happen”.
Dáár onderscheid je jezelf mee! Dat is mij ook opgevallen in deze corona crisis. Je hebt mensen die zeggen: “Het is allemaal zo oneerlijk en
moeilijk en ik kan nu niks”. Dan zie je de betonnen muur ook met mach
10 op je afkomen. Je moet je noodgedwongen aanpassen als je wilt
overleven. Blijf wendbaar en geef niet op.”
Wat adviseer je onze overheid om de economie een boost te geven?
“De overheid heeft een lastige taak, maar heeft mijns inziens ook veel
fouten gemaakt. Er zitten geen ondernemers bij en de besluitvorming
duurt veel te lang. Stikstof, woningbouw, zorg, veiligheid, er wordt eindeloos vergaderd maar weinig actie. En laten ze in deze crisistijd de
bestedingen opschroeven, juist investeren. Er moet meer maatwerk
komen, er zijn ‘one size fits all’ regels die ze per branche zouden moeten bekijken En ook het bedrijfsleven meer betrekken bij de besluitvorming, dan krijg je een goede samenwerking.”
Wat adviseer je om corona te overleven als ondernemer?
“Die wendbaarheid waar ik het net over had. De deur gaat hier dicht,
maar waar gaat hij open? En ja, het verandert je verdienmodel, maar je
moet overleven. Durf je ook kwetsbaar op te stellen als ondernemer,
vraag om hulp. Ga online, google, kijk hoe ze het doen in het buitenland, kom uit je cocon, het is survival. Je kan denken: “Ja we hebben
alles voor niks gedaan, dertig jaar naar de kloten”. Of: “Hoe turn ik hem
om?” Never let a good crisis go to waste! De wereld verandert en als jij
niet meegaat red je het niet. Instagram is een voorbeeld, je moet als
winkelier actief zijn op social media, zorg dat je het leert. Als ondernemer ben je nooit uitgeleerd. Laat je niet uit het veld slaan. Heb lef en als
iedereen je voor gek verklaart kan het zomaar zijn dat je op de goede
weg zit.”
Dat is een mooie conclusie en afsluiting van ons gesprek
Als we wegrijden is de zon doorgebroken en voelt de temperatuur
zachter aan. Het kan ook de positieve vibe zijn die Laurentius uitstraalt.
Een man met een visie en een voorbeeld hoe je selfmade en zonder
opleiding tóch succesvol kan zijn.
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ENC ronde tafel
ondernemers lunch
Op tien minuten rijden vanaf centrum Rotterdam ligt een kleine oase. Aan de dijk langs de IJssel
tussen Nieuwerkerk- en Capelle aan den IJssel bevindt zich ‘Leefgoed de Olifant.’ Van origine was
het een oude steenplaats en de eigenaresse heeft uit liefde voor de plek besloten om deze idyllische
locatie te delen met het publiek. De naam Olifant is een nostalgische bijnaam omdat de steenoven een slurf heeft naar de bovenkant van de oven om de steentjes te laden. Om deze prachtige
plek te kunnen onderhouden zijn er vergaderlocaties gebouwd, geheel in stijl met de omgeving
en is er een pittoreske Kas die kan worden afgehuurd voor bijvoorbeeld bruiloften. Maar ook het
restaurant ‘De Dames’, zoals de dochters van de vroegere steenplaats directeur werden genoemd,
heeft veel vaste klanten uit de omgeving. Het organiseren van de ENC ronde tafel meeting was
een uitdaging door de corona regels, maar Leefgoed de Olifant bedrijfsleider Mirjam Kamminga en
haar team hebben ons gastvrij en corona-proof ontvangen. Het beheren van Leefgoed de Olifant
is Mirjam is op het lijf geschreven met haar hotelschool én hoveniersopleiding. Ondanks dat onze
ENC ronde tafel letterlijk in het water viel was het een geslaagde en inspirerende meeting.
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Bij thuiswerken staat soms het eigenbelang voorop
Corona vergt veel van ondernemers. Steeds maar weer
flexibel zijn, aanpassen en met creatieve oplossingen
komen. Het organiseren van de ENC-lunch was dat
ook. Als kwartaal-magazine maken wij een planning
en gezien de steeds veranderende regels was de
uit-voering een uitdaging. Eén ding stond vast, de
lunch zou niét worden overgeslagen. Het thema was:
‘Corona, de sprint die een marathon werd’ en het programma bestond uit een zestal vragen waarmee de
ondernemers elkaar konden inspireren. Het team van
Mirjam Kamminga verzorgde een lunchbox aangevuld
met een kop verse soep. Om corona-proof te blijven
had uw magazine een wandelspeurtocht voorbereid
met kleine groepjes. Toen het water met bakken uit de
hemel kwam konden we gelukkig dankzij Mirjam een
setting maken in de mooie Kas op het ‘Leefgoed De
Olifant’. Gezegend met een flink aantal inschrijvingen
werd alles in goede banen geleid door business coach
Kees Kuijlman. De ondernemers zaten per tweetal en
werd gevraagd zich te buigen over een zestal vragen.
Tussendoor was er ruimte voor reflectie en discussie
en gelukkig werd er ook flink gelachen.
Eerste discussiepunt was de problemen die corona
beroepsmatig heeft gebracht. Ondanks de verschillende branches waren er veel overeenkomsten. Aanvankelijk was iedereen twijfelachtig over thuiswerken
en online meetings. Vrij snel werd duidelijk dat dit
toch meerwaarde had. Na de piek van de euforie
daarover kwam toch weer het gemis om elkaar in
real life te zien. Behalve efficiëntie is er ook gemis aan
het sociale aspect. Hans Tobé (Claasen Moolenbeek
&Partners): “Zeker als een persoonlijke meeting
wordt vervangen door emaildiscussie kan dit onoverzichtelijk worden en tijdrovend.” Kees Schaap (Pro
Management) legt uit: “Toen we ineens thuis gingen
werken en alles online plaats moest vinden vond ik
het lastig nieuwe klanten te vinden. Als je netwerkt en
mensen spreekt gaat dit vlotter.” Henk Tiesma (ID2Act
BV) valt hem bij: “In de commercie is face-to-face
contact in B2B essentieel om nieuwe klanten te
winnen. Dat werkt gewoon beter vind ik.”
De ondernemers wordt vervolgens gevraagd of ze
in de thuiswerkperiode een andere kant van hun
collega’s en contacten hebben gezien. Melvin Klop
(Van Herk Makelaardij) beaamt dit: “De omschakeling
naar thuiswerken zie je bij de één heel vlot gaan en de
ander heeft een afwachtende houding.” Kees Bouterse
(Steens & Partners accountant) vult aan: “Klopt, niet
iedereen is even flexibel en in een meeting op
kantoor heb je sneller concrete afspraken.” Cristiaan
Knopper (CK-motion): “Ik heb ervaren dat mensen
face-to-face socialer zijn, met thuiswerken en online
staat soms het eigenbelang voorop. Maar online is
zeker efficiënter qua tijd en reistijd.”
Corona scheidt het kaf van het koren qua
ondernemers
De volgende vraag is of corona tot ándere keuzes
heeft geleid voor de toekomst van het bedrijf. Elske
van de Fliert (De Verkeersonderneming) vertelt: “Wij
gaan ons nóg meer verdiepen in wat online ons kan
brengen. >>
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Een crisis vergt veel van ondernemers, maar ik zie wel een tweedeling, de
mensen die kansen zien blijven kansen zien en de mensen die bang zijn
worden nog banger. Daarmee scheidt het kaf zich van het koren.” Gert
Abma (Daamen en van Sluis Accountants) beaamt: “Eens, juist in moeilijke tijden moet je zoeken naar kansen en die pakken.” Discussiepunt
nummer vier ‘Wat heeft corona jou opgeleverd?” geeft geen unanieme
uitkomsten en daarmee wordt duidelijk dat sommige branches harder
zijn getroffen dan andere. Dennis Rook van Irado verklaart: “Wij hebben
de luxepositie dat onze afvalverzameling doorliep, echter was de verhouding bedrijfsafval versus huishoudelijk veranderd.

Rob Tol (NetwerkAcademie) wil nog even wat kwijt: “Ik
vond het een hele waardevolle meeting en heb nuttige
informatie kunnen uitwisselen. Straks op de borrels
in het theater zouden we ook iets meer moeten doen
met interactie. Als ondernemers met elkaar praten en
van elkaar leren.” Rob vervolgt lachend: “En pas daarná
gaan drinken.” Iedereen lacht mee en dat is een mooi
einde van een geslaagde middag.

Tijdens corona hebben huishoudens veel meer huisafval geproduceerd.”
De branche van Tanja van Veen (Best Western Gouda) heeft het wél erg
zwaar. Tanja: “Wij hebben bijvoorbeeld tijdens de leegstand in samenwerking met de gemeente onderdak geboden aan daklozen, een dankbaar
project. We moeten alleen oppassen dat we niet geassocieerd worden
met ‘een daklozen hotel’. Met versoepelingen in het vooruitzicht kregen
we daar telefoontjes over van gasten.” Bert van Seters (Mikos BV) voegt
toe: “Ik ben gepensioneerd en belegger, crisistijd is voor beleggers heel
interessant dus ik zag best wat kansen.” Annemiek den Breejen (Credion
Rotterdam Rijnmond): “Bedrijven waren zeer terughoudend in het aanvragen van financiering dus dat hakte er goed in. Toch gaf deze stilstand
mij ook weer ruimte en tijd om bepaalde knopen voor mezelf door te hakken en nieuwe doelen te stellen.” Daarmee komt de meeting tot het vijfde
punt: Wat heb je van collega’s en instanties nodig om te kunnen doorpakken? Jan Kees Hordijk (BK Bouw en Milieu BV) vertelt: “Wij hebben gelukkig geen grote gevolgen van de crisis, we hebben werk genoeg. Maar we
moeten wel aanpassingen doen inzake de nieuwe omstandigheden. Als
het personeel thuiswerkt moeten daar goede afspraken over worden gemaakt. De structuur van het bedrijf verandert, je moet mee met je tijd.”
Jan Los (Aurio ICT) beaamt dat: “Ja wij krijgen nu ook steeds meer klanten
via social media en ook het online ‘sparren’ houden wij erin.”
Overheid moet álles opengooien
Hans Eschauzier (Chausa BV) hoeft niet lang na te denken en heeft een
dringende boodschap voor onze overheid: “Hef zo snel mogelijk álle
belemmeringen op, het kan véél sneller dan wat nu gebeurt. Horeca
bijvoorbeeld is supergoed voorbereid, daar kunnen we gewoon veilig
terecht. Ook belangrijk geef het MKB ruim de tijd om alle schulden terug
te betalen, ondernemers hebben het voorlopig nog zwaar genoeg.
Met het zesde punt wordt geëvalueerd hoe corona de zakelijke visie en
overtuiging heeft veranderd. Joris de Vos (Pegasus Events) geeft zijn visie:
“De maatschappij én markt zijn compleet veranderd. Ondernemers die
nu durven te innoveren gaan hier sterker uitkomen. Zorg dat je zichtbaar
blijft voor je opdrachtgevers op alle vlakken. Organisaties zonder visie
hebben nu écht een probleem.”
Maak elk jaar een SWOT
Business coach Kees Kuijlman adviseert: “Wanneer de omstandigheden
veranderen moet je nieuwe mogelijkheden zoeken en keuzes maken. De
onlinemogelijkheden zijn enorm gegroeid, daar moet je als ondernemer
iets mee doen. Het biedt voordelen, maar het heeft ook een keerzijde.
Thuiswerken is natuurlijk een mooie oplossing voor ons milieu en het is
efficiënt maar de stresskant van thuis werken zorgt er bij veel mensen
voor dat de inspanning en herstelbalans niet wordt gehaald. Naar aanleiding van de corona-crisis heb ik voorkomburnout.nu ontwikkelt, een
besloten platform waar ik ondernemers coach hierin. Mijn tip is: maak
sowieso élk jaar een goede SWOT en evalueer wat bereikt is, maar ook
wat niet bereikt is. Zo blijf je alert en kun je tijdens veranderingen sneller
schakelen. Juist ook voor de kleine bedrijven een goed handvat om koers
te kiezen en te houden. Intuïtie en gevoel zijn belangrijk maar een goede
businessplanning geeft stabiliteit. Ik heb zelf een handzaam en pragmatisch document ontwikkeld. Mail naar kees@keeskuijlman.nl als u mijn
werkdocument wilt gebruiken.”
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Mirjam Kamminga

Er worden nog wat kaartjes en QR-codes uitgewisseld
en wij praten nog na met bedrijfsleider Mirjam
Kamminga. Ook voor ‘Leefgoed de Olifant’ is corona
een heftige periode. Toch is besloten de aanbouw van
twee extra vergaderlocaties door te laten gaan. Verder
heeft het ‘Leefgoed team’ behalve flink verven en opknappen corona ook benut om eens goed introspectie
te doen. Mirjam legt uit: “We zijn kritisch gaan kijken
naar bepaalde boekingen, wat is rendabel, wat kunnen
we anders doen? We hadden nu tijd om ons zakelijke
model goed te evalueren.
Wat overigens heel leuk is, is dat steeds meer mensen
ons restaurant ‘De Dames’ bezoeken dat woensdag tot
en met zondag lunch en diner verzorgd. Ook passanten die een kop koffie met onze beroemde appeltaart
willen nuttigen zijn welkom. Wij zijn er trots op dat we
zo dichtbij de stad toch de ‘buiten ervaring’ kunnen
bieden.

Energieboost:
Lange wandelingen maken en
moutainbiken.
Guilty pleasure:
Zwitserse chocolade en Ruby Port.
Allard Scholte

Tekst: Lida Mooini | Fotografie: Emiel Lops

‘Onze regering is vooral heel
goed in regeltjes bedenken’
Bij binnenkomst in de fashion store valt direct de gemoedelijke sfeer op. Allard Scholte ontvangt
zijn gasten als familie en de koffiecorner ziet er uitnodigend uit. Allard is een ervaren ondernemer
en heeft diverse crisissen overleefd. Corona is de pittigste tot nu toe, maar gelukkig zijn er ook
positieve punten.

Is de steun van de overheid aan het MKB
toereikend volgens u?
Vol vuur zegt Allard: “Nee totaal niet! Van de miljarden steun is maar een klein deel naar MKB
gegaan. Grote spelers als Holland Casino en KLM
hebben onevenredig veel gekregen. Wij krijgen
wel wat steun, maar zijn ook weer aan restricties
gebonden en vaak moet het worden terugbetaald.
Een kwartaal van tevoren moet je aangeven hoeveel
omzet je gaat draaien, leuk zo’n glazen bol. En wij als
MKB moeten alles terugbetalen, maar grote bedrijven als KLM wordt straks veel kwijtgescholden, dat
vind ik niet eerlijk.”
Wat heeft u dan gered tijdens corona?
“Zonder twijfel mijn klantenbestand en de band met
mijn vaste klanten. Daar hebben wij jaren tijd ingestoken, ik noteer hun maat, hun smaak en welke
merken ze mooi vinden. Al vanaf de eerste lockdown ben ik druk bezig geweest met mailen, bellen,
appen, tasjes rondbrengen. Ik was echter al langer
bezig om het winkelconcept te veranderen. Je moet
met je tijd meegaan als je overeind wil blijven met
al die grote spelers en het online gebeuren. Zo verkopen wij bijvoorbeeld Gimber, flessen met verse
gember sap, een luxe trendy merk pindakaas van de
populaire Pindakaaswinkel. De nieuwste aanwinst is
de plasticvrije zeepjes van HappySoaps. Zoiets genereert loop- en klantenbezoek. Naast deze startups
heb ik nog andere producten op het oog voor onze
nieuwe healthfood en beauty afdeling. Mijn visie is
dat je juist in crisistijd moet gaan investeren. Qua
winkelen op afspraak waren we onze tijd vooruit,

dat hebben wij al jaren. Corona is voor ons feitelijk veel meer werk en
drukker dan normaal maar met minder inkomsten. Net genoeg om te
overleven.”
Hoe kan de overheid helpen het MKB weer bloeiend te maken?
“Ten eerste opschieten met vaccineren, dat moet sneller gaan. Verder
is onze regering vooral heel goed in regeltjes bedenken, maar voor de
grote lijn. Er zit geen maatwerk in en het klopt niet. Ze hadden het per
gemeente moeten bekijken. Waarom moet ik als dorpswinkel dicht terwijl ik heel veilig open had kunnen blijven. INretail heeft in augustus
2020 al een plan gepresenteerd aan de regering waar dit in verwerkt
was, met reële oplossingen. Ambtenaren zijn niet goed in ad hoc
denken, met alle respect, dat zit niet in hun genen. Ondernemers
ondernemen en zijn gewend snel te schakelen, even generaliserend
gezegd. De overheid moet ook banken terecht wijzen. Banken zijn
vaak niet flexibel en soepel ten opzichte van ondernemers, soms echt
schandalig. In de kredietcrisis moesten wij de banken dragen en nu
moeten ze ons steunen en geven ze vaak niet thuis. Het meest cruciale
voor het MKB gaat het terugbetalen van de uitgestelde BTW en andere
belastingen worden. Er moet een ruimhartig beleid komen voor de
eventuele aflossingen qua schulden die gemaakt zijn en terugbetaling
van te veel ontvang-en tegemoetkomingen.
Het komt voor dat de ondernemer als omzet verlies heeft op gegeven
-60%, maar heeft achteraf -58% omzetverlies gehad dus moet hij
terugbetalen en flink ook. Dit zijn vaak dermate grote bedragen dat het
tot faillissement kan leiden. Wat ook helpt is losser worden met al die
regels en hier en daar blurring toestaan. Je mag officieel geen glas wijn
voor je klanten inschenken, dat vinden mensen juist gezellig. Nederland
is een land van regeltjes en dat gaat vaak te ver. Laat een ondernemer
ondernemen zonder zoveel restricties. Zeker in en na deze crisis hebben
we dat nodig. Ik ben altijd ondernemer geweest en vele crisissen meegemaakt, maar deze geeft toch wel de meeste impact.”
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Tekst: Lida Mooini | Fotografie: Emiel Lops

‘Corona is ondernemen met
handboeien aan’
Voor Herman Hell en Marco Bunk bestaat er maar één vak: gastheer zijn in de horeca. Op het
eerste gezicht lijken ze tegenpolen, maar toch zijn ze al ruim 20 jaar bevriend. Marco bedachtzaam
en kalm, Herman druk en divers. Herman begon op zijn 18e ijsjes te verkopen bij ijssalon Capri en
neemt het ene na het andere bedrijf over met zijn ‘Hell’s Kitchen groep’. Marco heeft al 21 jaar café
Wilskracht in Prins Alexander, een etablissement dat hij ooit met zijn moeder is gestart. Daarbij
is hij zeer actief in gemeentelijke commissies en woordvoerder van De Koninklijke Horeca Bond
Nederland. Begin 2020 voegde Herman het nostalgische ‘Zalmhuis’ aan zijn horeca imperium toe
en ging een maand dicht voor een metamorfose. Februari vorig jaar waren ze klaar om te knallen,
maar enkele weken later kwam corona en ging de boel op slot.

Nachten wakker gelegen
Herman: “Het was zo onwerkelijk, je tent is net klaar, verbouwing bizar
mooi gelukt. We zijn voor inspiratie veel in het buitenland geweest en
vooral in Manchester heb je zulke toffe tenten en dan ineens moet alles
dicht! Als ondernemer ben je gewend snel te schakelen en als baas heb je
de verantwoording, dus alle ogen waren op mij gericht, zo van, wat gaan
we doen? Natuurlijk begin je met afhaal en to-go, maar niet alle zaken
van mijn Hell’s Kitchen groep zijn daarvoor geschikt en rendabel is het al
helemaal niet. Vervolgens die complete wirwar aan regels voor steun, dat
verandert per week, daar konden we niks mee. Nog steeds is dat drama
voor ons, dit voelt voor mij als ondernemen met handboeien aan. Je mag
gerust weten, ik heb nachten wakker gelegen.” Marco luistert rustig en
pakt even zijn moment: “Het was inderdaad heel onwerkelijk, maar na de
eerste paniek ga je nadenken.
Ik was toevallig rond die tijd bezig met een pizza to go concept, ‘Wilskracht
Italian Pizza’ en wilde dat vanuit een foodcontainer op het plein waar mijn
café zit doen, afhaal, maar ook bezorging” Herman barst in lachen uit: “Ja
dat was een leuk idee met die afkorting een W.I.P container! Krijg je óók
heus klandizie voor, haha!” Marco probeert serieus te blijven, maar moet
ook lachen. Marco vervolgt: “Ik was bezig met dat pizza-idee, de ideale
bodem, de beste topping en alles vers. Ineens dacht ik aan Herman. Die
is mede-eigenaar van de pizza restaurants Sugo, die pizza’s zijn óngekend
goed!” Herman pakt het weer over en zegt: “Hij bracht mij ook op een idee
en we hebben van Sugo een franchise gemaakt, inmiddels zijn er al elf
‘Sugo pizza to go’ in Nederland en gaan we uitbreiden in België. Marco
was mijn eerste franchise-ondernemer, een top idee, noodgedwongen
ontstaan door corona. Er was zoveel vraag naar onze pizza’s to go dat
Marco en ik ook avonden rondreden om te helpen bezorgen, echt een
leuke ervaring.”
De échte crisis voor de horeca gaat nog komen
Marco legt uit: “De keten is tot stilstand gekomen door schuld van de
overheid en die begint nu weer op gang te komen. Schuldeisers wisten
al die tijd dat we dicht waren en die denken nu dat er weer wat te halen
valt.” Herman interrumpeert met passie: “Precies! Ik krijg continu mailtjes
binnen in de trant van ‘hoe gaan we het allemaal weer inlopen?’ Dat kán
helemaal niet, wat wij nu aan het doen zijn met terras is totaal niet rendabel! Om te overleven heb ik panden verkocht, geld bijgeleend en een
stuk spaargeld opgemaakt.” Marco gaat verder: “Ja, dit brengt allerlei uitdagingen met zich mee, de druk neemt toe. Sowieso hadden wij écht niet
dicht gehoeven, kijk naar bouwmarkten, supermarkten, daar is het veel
drukker. Wij kunnen die veiligheid absoluut waarborgen.
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Maar ja, ik hoor van veel collega’s dat boa’s letterlijk
om kwart voor zes naast het terras staan om te kijken
of we echt om zes uur dicht zijn. Daarbij hebben wij
een énorme sociale functie. Op de dinsdagavond
toen werd verkondigd dat terrassen open mochten
twijfelde ik nog, want het is niet rendabel. Maar ik zag
mijn telefoon vól stromen met reserveringen, dus ben
ik wel opengegaan.”
Herman: “Ja, maar de grote vraag is: hoe gaat onze
branche straks om met de enorme schuldenlast die
er is? Ik heb gehoord dat er meer dan vijf miljard
aan spaargeld opgemaakt is bij collega’s. De grootste
achterstallige post is vrijwel overal belasting. Dat gaat
zorgen voor een aparte dynamiek, want belasting
is altijd preferent als het op schulden aankomt.
Dus als een huisbaas of leverancier nog geld krijgt
van een horecaondernemer zullen ze niet zo snel
faillissement aanvragen want ze staan dan sowieso
met lege handen. Hier ligt een taak voor de overheid,
wees soepel in de afbetalingen of beter nog, scheld
een deel kwijt! Wij zijn de grootste werkgever en als
we omvallen is het probleem nog groter. Ik heb ruim
300 werknemers en niemand is gedwongen op straat
komen te staan. Nu kan ik de eerste euro’s sinds lange
tijd weer verdienen, maar elke euro gaat voorlopig in
het inlopen van schulden. Maar ik heb een heel goed
team dus dat geeft mij vertrouwen.”
Gooi alles open!
De heren zijn het met elkaar eens, alles kan gewoon
open. Herman begint: “Kijk het is heel simpel, een
viroloog zal een lockdown van drie jaar een prima oplossing vinden voor een pandemie. Politici volgen ook
regeltjes, maar ondernemers zijn gewend om te gaan
met risico. Daarom is het ook een groot gemis dat er
geen ondernemers in de kamer zitten en daar zeggenschap hebben. Wij zijn niet roekeloos, maar wel voor
behoud van de maatschappij en economie.” Marco
valt hem bij: “Die politiek is zo krampachtig bezig met
veiligheid, dat kan zoveel beter!” Herman: “Dat verplichte testen, daar ben ik ook tegen, zo kan je geen
maatschappij hebben.

Energieboost Herman:
Sporten én tijdig rust pakken.
Guilty pleasure:
Bowlen met mijn kinderen en
Benardus wijn.
Energieboost Marco:
Praten met vrienden en collega’s.
Guilty pleasure:
Cuba libre cocktails op een
tropisch eiland!
Herman Hell en Marco Bunk

Mensen gaan toch niet testen om een broodje kaas
te eten, gaat niet werken! Maar ook niet testen bij
musea, theaters, bioscopen, voetbalstadions, noem
maar op, niemand wil dat! Als de overheid dat wil
doen, laat ze dan sneller zijn met vaccineren. Ik hoorde van de week dat het leger nu klaar is om te helpen
met vaccineren. Ben je dan niet anderhalf jaar te laat?
Wat heb je dan in godsnaam al die tijd gedaan, wat
een ergernis! ” Marco: “Ja, eens en er moet een minister komen voor horeca, cultuur en toerisme. Iemand
met kennis van de branche moet in de kamer.”
Politiek in Den Haag staat vér van de realiteit
Herman vol passie: “De traagheid van de overheid is
funest voor de economie. Politici zijn geen ondernemers, er zit geen vaart in de besluitvorming.

Als ze die testmaatschappij hadden gewild, had dat dan een half jaar geleden geregeld, of eerder! Daardoor is veel onnodig leed ontstaan. Zo’n
crisis vergroot dingen uit, we wisten allemaal dat Den Haag ver van de
realiteit afstond maar dat is nu wel heel erg duidelijk geworden. Heel
veel maatregelen zijn compleet idioot verzonnen, theoretisch gelul wat
in de praktijk niet gaat werken. Net als dat testen om ergens binnen te
komen, niemand wil dat! Marco beaamt: “Ten eerste wil ik persoonlijk
geen onderdeel zijn van een testmaatschappij, maar wij als horeca willen
die ‘politie-functie’ ook niet. Dat komt niet ten goede aan de beleving.”
Herman sluit af: “Ik vind dat we met maximaal zes weken volledig open
kunnen op anderhalve meter en zes weken daarna het echte oude normaal.” Marco beaamt dit: “Den Haag moet nu inderdaad doorpakken en
de ondernemers steunen zodat wij zo snel mogelijk weer zelfstandig kunnen opereren. Want daar is een ondernemer bij gebaat, je eigen broek
ophouden zonder allerlei restricties van de overheid.”
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GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Ondernemersspreekuur

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

Team
Economische
Zaken
Erik Hommel
Accountmanager
bedrijven en d
 etailhandel
010 - 284 81 59
(e.hommel@capelle
aandenijssel.nl)
Andy Jansen
Accountmanager
bedrijven en d
 etailhandel
(a.jansen@capelle
aandenijssel.nl)
0615102933
George Derksen
Beleidsadviseur EZ
Projectleider Circulaire
Economie
06 46 179 226
george.derksen@
capelleaandenijssel.nl
Henk van Ree
Senior accountmanager
Riviummarinier
010 - 284 87 87
(h.van.ree@capelle
aandenijssel.nl)
Kirsten van Ardichem
Beleidsadviseur
economische Zaken
010-2848133
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Wethouder Westerdijk wil in deze
uitdagende tijden de Capelse ondernemers zo goed mogelijk van dienst
zijn.
Daarom is er een speciaal (digitaal)
ondernemersspreekuur. Tijdens dit ondernemersspreekuur kunt u allerlei vragen rond ondernemen stellen aan onze
wethouder. De wethouder probeert de
vragen direct tijdens het spreekuur te
beantwoorden, maar het kan zijn dat
sommige antwoorden meer tijd nodig
hebben. Uiteraard komen we daar dan
zo snel mogelijk op terug.

De komende ondernemersspreekuren
vinden plaats op:
Dinsdag 15 juni om 16.00 uur
Dinsdag 20 juli om 16.00 uur
Dinsdag 14 september om 16.00 uur
Dinsdag 26 oktober om 16.00 uur
Dinsdag 16 november om 16.00 uur
Dinsdag 14 december 16.00 uur
Om zoveel mogelijk ondernemers te
woord kunnen staan, hebben wij voor
elke afspraak ca. 12 minuten de tijd.
Wilt u een afspraak maken, mail dan
een verzoek naar ondernemersloket@
capelleaandenijssel.nl

GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Groen licht voor continuiteit van de BIZ
op bedrijventerrein CapelleXL
Capelle aan den IJssel, 20 april 2021
- De ondernemers op CapelleXL, het
grootste bedrijventerrein in Capelle
aan den IJssel, hebben in de afgelopen
maand maart vóór het doorgaan van
de Bedrijven Investeringszone (BIZ)
gestemd. Dit werd op 20 april door
het College van B&W bekend gemaakt.
Ondanks de moeilijke corona tijd
stemden het merendeel van de ondernemers voor de voortzetting van de
BIZ.
Investeringen
Met een BIZ kunnen de ondernemers op
CapelleXL bepalen hoe hun bedrijventerrein er uit ziet. Met dit wettelijke instrument investeren de ondernemers
gezamenlijk in de buitenruimte.
Sinds 2012 is er al een BIZ op CapelleXL,
zijn er veel plannen gerealiseerd en successen geboekt, waaronder complete
renovatie van het groen, totale revitalisering van het hele gebied, een camera
beveiligingssysteem, surveillance, Parkmanagement, led schermen, nieuwe
routing en uitbreiding van de parkeercapaciteit.

Continuïteit op CapelleXL
Het bestuur van CapelleXL is blij met
en dankbaar voor de steun van de
ondernemers. René de Blok, voorzitter
van CapelleXL, geeft aan dat het bestuur
had ingezet op continuïteit omdat het
bedrijventerrein nog niet klaar is. Door
de positieve stemming kunnen de klaarliggende plannen voor een facelift van
de gebiedsmarkering en verdere vergroening van het gebied mede dankzij
de steun van de gemeente en het
Denk- en Doe Mee! fonds gerealiseerd
worden. Ook staat uitbreiding van het
beveiligingssysteem in de planning.
Samenwerking
Voor wethouder Harriët Westerdijk is de
continuïteit van de BIZ belangrijk; “De
samenwerking heeft in de afgelopen
jaren veel moois opgeleverd. Denk aan
de vergroening maar ook aan parkmanagement, surveillance en glasvezel. Doorgaan op deze goede weg betekent een
nog verdere verbetering van CapelleXL.
Een nog betere herkenbaarheid van dit
bedrijventerrein als een interessante
vestigingslocatie voor een diverse groep

ondernemers en een aanlokkelijk winkelgebied voor de Capellenaar en de
bezoeker uit de gehele regio.”

Voorzitter CapelleXL
& wethouder EZ Harriët Westerdijk

Note voor de redactie:
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Carolyn Krijnse Locker,
secretariaat Stichting BIZ CapelleXL.
E-mail: secretariaat@bizcapellexl.nl
Telefoon: 06 41465622
www.bizcapellexl.nl
Capelle aan den IJssel, 8 april 2021
Stichting BIZ CapelleXL, Cypresbaan 36,
2908 LT Capelle aan den IJssel

Wethouder Westerdijk bezoekt
vernieuwde Picassopassage
Op maandagmiddag 19 april kreeg
wethouder Economie Harriët Westerdijk een rondleiding door de vernieuwde Picassopassage (voorheen winkelcentrum De Scholver).
Dennis van den Broek en Harald
Telkamp van Nieuw Holland, verantwoordelijk voor de facelift van het winkelcentrum, lieten haar het eindresultaat zien van het project dat bijna twee
jaar duurde. Het resultaat mag er zijn:
de verouderde entrees en dakstructuren aan beide zijden van het winkelcentrum zijn vervangen door moderne,
open en transparante entrees. Verder zijn alle winkels van nieuwe puien
voorzien en heeft de opgang vanuit de
parkeergarage een volledige metamorfose ondergaan.

Tot slot is er op het loopdek aan het Pier
Pander Plein nu ruimte voor een aantrekkelijk terras dat gelegen is aan het door
de gemeente vernieuwde plein.
Koop lokaal
Wethouder Westerdijk sprak tijdens het
bezoek ook met een ondernemer van
het winkelcentrum over de vernieuwde
winkelruimte en zijn ervaringen tijdens
deze coronacrisis. Onlangs lanceerde de
gemeente de campagne ‘Wees loyaal,
koop lokaal’, om de Capelse ondernemers te steunen. Volgens wethouder
Harriët Westerdijk is het winkelcentrum
klaar voor de toekomst: “De Picassopassage is een mooi, eigentijds winkelcentrum geworden. In Capelle hebben we
een ruim en gevarieerd winkel- en horecaaanbod, waar we trots op mogen zijn.

Laten we er samen voor zorgen dat
Capelle bruisend blijft: Wees loyaal,
koop lokaal!”

Dennis van den Broek en Harald Telkamp
van Nieuw Holland lieten de wethouder het
eindresultaat zien. (Foto: Frank de Roo)
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BusinessClub Prins Alexander is een actieve club voor ondernemers,
door ondernemers. Doel van de business club is om ondernemers in
Rotterdam Prins Alexander en omstreken bij elkaar te brengen en
kennisuitwisseling te bevorderen tussen de bedrijven, instellingen
en lokale overheid. Daarnaast biedt de business club de mogelijkheid tot netwerken. De BusinessClub Prins Alexander heeft leden
afkomstig uit een veelheid van verschillende branches.
BusinessClub Prins Alexander organiseert op jaarbasis een breed scala
aan activiteiten. Minimaal één keer per maand wordt er een netwerkactiviteit, georganiseerd voor de leden. Daarnaast worden er regelmatig
activiteiten met andere business clubs en partijen georganiseerd. Altijd
staat kennisoverdracht, netwerken en interactie met elkaar centraal.

Waarom lid worden?

De belangrijkste reden waarom je als ondernemer lid wilt worden van
BusinessClub Prins Alexander is om ervaringen en kennis uit te wisselen
met mede-ondernemers. De business club biedt bij uitstek de mogelijkheid hiervoor. Daarnaast is het streven om met elkaar zaken te doen.
Direct lid worden? Vul dan het formulier in op onze website. Het is het
altijd mogelijk om een keer een van onze bijeenkomsten te bezoeken en
BusinessClub Prins Alexander zelf te ervaren!

Secretariaat: Jacob van Akenstraat 80, 3067 JR Rotterdam • T 010 421 46 13 • secretaris@businessclubpa.nl
www.businessclubpa.nl
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Twee leden stellen zich
aan u voor!
Desi Timar

Hans Tobé

Desatel

Claassen,
Moolenbeek &
Partners

Coronacrisis heeft ook zijn
positieve kanten
Waar wij eerder dachten dat dingen onmogelijk zijn, kreeg
de Coronacrisis het binnen no time voor elkaar: miljoenen
Nederlanders gingen van de ene op de andere dag massaal
thuiswerken. Sinds de corona uitbraak zijn wij “gedwongen”
anders te denken en te werken. Ingeslepen gewoontes
blijken opeens anders te kunnen, wat voorheen no go was.
De afgelopen maanden waren voor iedereen intensief en
onzeker. Tegelijkertijd heeft het ons geleerd om ruimer
en flexibeler te denken, wat een positieve invloed heeft op
onze business binnen diverse branches. Ook in de IT- en
telecomsector heeft dit tot positieve ontwikkelingen geleid.
Denk aan maandag 16 maart 2020 - “De Dag” voor applicaties
zoals Microsoft Teams, Zoom en Google Hangouts. Iedereen ging zich realiseren hoe de economie afhankelijk is
geworden van netwerkverbindingen, datacenters en ICTdienstverlenging. Ook binnen Desatel hebben wij grote
ontwikkelingen ervaren.
De ICT-outsourcing, vraag naar digitale werkplekken, netwerken, cloud- en securityoplossingen en de vraag naar
hardware gingen opeens als verse broodjes. De headsets
waren opeens overal uitverkocht en de levertijd van devices
was verdubbeld. Een jaar geleden hadden wij dit niet kunnen bedenken. Desatal BV is een ICT- en Telecomspecialist
en biedt een totaaloplossing op het gebied van telecommunicatie, bedrijfsautomatisering en datanetwerken. Wij adviseren en begeleiden organisaties in het digitale transformatieproces en bieden betaalbare en innovatieve oplossingen
op maat! Denk aan:

•
•
•
•

Microsoft 365,
VoIP telefonie,
Mobiel,
IT Netwerk & Security

•
•
•
•

Datanetwerk
Beveiliging
Audiovisuele installaties
Hardware

Succesvol(ler) ondernemen
Claassen, Moolenbeek & Partners is een bedrijfskundig
en financieel advieskantoor die Nederlandse mkb-ondernemers begeleidt in bedrijfseconomische vraagstukken
zoals bijvoorbeeld:
• Investeringsbeslissingen en financieringsaanvragen
• Strategische uitdagingen zoals reorganisaties en ondernemingsplannen
• Managementondersteuning
• Bedrijfsoverdrachten en aan- en verkoop bedrijven
Er zijn inmiddels 30 kantoren door heel Nederland met
60 partners. Wij helpen MKB-ondernemers in Nederland
succesvol(ler) te ondernemen. Onze methode van werken met
ruime advieservaring en de vele specialistische ervaringen van
onze partners maken dat je beroep doet op een persoonlijk
adviseur met een brede ervaring. Ik ben als partner in 2020
toegetreden tot CM&P. Daarvoor heb ik als financieel manager, controller en operationeel manager jarenlange ervaring
opgedaan in verschillende sectoren en bij meerdere bedrijven.
Met de versnelde en steeds betere toegankelijkheid van informatie opereert de mkb-ondernemer in een complexe omgeving. Dat geldt zeker voor bedrijven met 5 tot 250 werknemers. Als je in deze omgeving succesvol wil ondernemen dan is
een gezonde bedrijfsvoering essentieel. Dat vereist flexibiliteit
& structuur van de DGA en zijn onderneming. Ik kijk met mijn
collega partners altijd naar de samenhang tussen de bedrijfseconomische onderdelen van het bedrijf, zodat de ondernemer juiste weloverwogen beslissingen neemt. Dat doen wij
door onze methodische aanpak en onze persoonlijke benadering. Ik sta naast de ondernemer en richt mij erop om de
vertrouwenspersoon te zijn in alle bedrijfseconomische uitdagingen. Dat stelt de ondernemer in staat zijn business te laten
groeien en het heft in eigen hand te nemen en te behouden.
Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

Wil je meer over ons weten? Neem gerust contact met ons op!

T 06-23912377 | E Hans.tobe@cmenp.nl

www.desatel.nl

www.cmenp.nl
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Licht in de tunnel
Voor u ligt weer de nieuwe uitgave van het business magazine.
In Nesselande is een grote diversiteit aan ondernemers
gevestigd. Bijna allemaal hebben ze te maken gehad met een
zware periode waarin de Coronamaatregelen (zware) sporen
trokken in hun bedrijfsvoering.

Gelukkig lijken we nu de zwaarste periode achter de rug te hebben en
zijn inmiddels ook de winkels en de terrassen weer open. Het wijkcomité
wenst alle ondernemers een goed zomerseizoen.

Paul van Hengel
Namens het wijkcomite Nesselande

Horecagebiedsplan
Prins Alexander
In juni en juli 2021 kijken de gebiedscommissie Prins Alexander en
de wijkcomités Zevenkamp en Nesselande naar voorstellen voor
het aanpassen van het horecagebiedsplan Prins Alexander voor de
periode 2022-2024. In het plan staat welke horecaontwikkelingen
voor de komende twee jaar wenselijk zijn.
In het horecagebiedsplan staat onder andere aangegeven waar nieuwe
horeca mogelijk is. Omdat Prins Alexander een woongebied is, gaat
het bij het mogelijk maken van horeca vooral over winkelgebieden of
bedrijventerreinen. Horeca kan daar verlevendiging brengen en een
meerwaarde hebben voor de omgeving.
Horecagebiedsplan vs ondersteuningsplan Rotterdamse horeca
Het College heeft eerder het ondersteuningsplan Rotterdamse Horeca
vastgesteld. Dit plan is bedoeld om de horeca op korte termijn zoveel
mogelijk ruimte te bieden om te ondernemen en zich enigszins te herstellen van de afgelopen periode.
De realisatie van een aantal ondersteuningsmaatregelen wordt sterk
bepaald door de ontwikkeling van de coronapandemie en het beleid
van de landelijke overheid. Daarbij zijn een aantal regelingen van
tijdelijk aard.
Het horecagebiedsplan staat los van het ondersteuningsplan en de
eventuele gevolgen van de coronacrisis voor de horecabranche. Beide
plannen hebben een eigen tijdspad en afwegingskader.

18

BUSINESS

Foto: Rhalda Jansen voor Gemeente Rotterdam

Wilt u reageren op het horecagebiedsplan?
Mail dan naar gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.
Het geldende horecagebiedsplan, maar ook informatie over ondersteuning voor horecaondernemers in
Rotterdam is te vinden via www.rotterdam.nl/horeca.

Verhage
Hoe ben je met Verhage Nesselande gestart?
Ik was al jarenlang werkzaam in de horeca, toen ik
in 2006 in aanraking kwam met de franchiseformule
van Verhage. Zij gaven mij de kans om een vestiging
in Nesselande te openen. Ik heb toen eerst drie jaar
lang op een tijdelijke plek op het strand gezeten. Na
de oplevering van het winkelcentrum in 2009, ben ik
daarheen verhuisd.
Hoe ben je de coronaperiode tot nu doorgekomen?
Samen met de hele Verhage organisatie hebben we
vol ingezet op onze afhaalfunctie. In het begin was
dat een lastige omschakeling. Zo moesten klanten
bijvoorbeeld buiten wachten nadat ze iets besteld
hadden.
Niet leuk, maar helaas wel noodzakelijk. Om dit te
voorkomen, hebben we duidelijk gecommuniceerd
dat het ook mogelijk was om online te bestellen. Dan
maakten we de bestelling gelijk klaar en konden de
mensen die ophalen zonder dat ze buiten hoefden
te wachten.
Wat vind je van de wijk Nesselande?
Nesselande is een mooie wijk met veel variatie. Zo
vind je hier een strand met een mooie boulevard en
een skibaan op het water. Ook kun je lekker sporten
in het sportpark of skaten op de skatebaan. Met
mooi weer is het altijd druk en bruist het van gezelligheid.
Woon je in Nesselande?
Ik woon hier sinds september 2020 en vind het erg
fijn wonen.
Wat zouden we als wijkcomité kunnen betekenen
voor ondernemers?
Ik ben een aantal keer bij het wijkcomité geweest. Ze
zijn vriendelijk en zeer behulpzaam. Ik zou, als dat
kan, evenementen willen organiseren voor de buurtbewoners. Daar wil ik met het wijkcomité graag over
praten.
Wat zou je verder willen meegeven?
Het lijkt me goed dat het wijkcomité vaker met
ondernemers om tafel gaat om zo samen tot oplossingen of ideeën te komen voor bepaalde uitdagingen. Enkele verbeterpunten voor de wijk zijn dat er
in de zomer wat meer toezicht op het strand moet
zijn en dat er daar meer prullenbakken moeten
komen. En natuurlijk dat, als dat volgens de coronaregels weer mogelijk is, evenementen op het strand
georganiseerd worden.

Said Youssef

Said Youssef
verhagenesselande@gmail.com
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Zes meter vallend water
Een waterval van zes meter. U verwacht het wellicht in de bergen,
maar waarschijnlijk niet midden op het Prins Alexanderplein. En toch
kunt u daar een waterval zien in het Waterpaviljoen NOA. Zes meter
is ook de afstand die het plein onder zeeniveau ligt. Zodra het weer
kan, is het plein met het waterpaviljoen een mooie plek voor kleine
evenementen voor de buurt.
Het Waterpaviljoen NOA stond eerst in het Semiramispark in Oosterflank
en is verplaatst naar het Prins Alexanderplein. Een plek die beetje bij
beetje steeds groener wordt, met tot slot -over enkele jaren - een grote
gedaanteverandering met planten, bomen, nieuwe bestrating en bankjes.
Deze verandering zet de toon voor de gehele Alexanderknoop. Dat is het
gebied rond het openbaarvervoer-knooppunt Rotterdam Alexander. De
gemeente Rotterdam ziet kansen om dit gebied te ontwikkelen tot hét
centrum van Rotterdam Oost.
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Werkzaamheden Prins
Alexanderlaan
Vanaf eind juli 2021 zijn er werkzaamheden
aan de Prins Alexanderlaan tussen de President
Rooseveltweg en de Hoofdweg. In het derde
weekend van juli zijn er werkzaamheden aan de
snelweg A16 / A20 waarvoor een omleiding nodig
is. Daarna starten vanaf 26 juli de werkzaamheden
aan de Hoofdweg. De werkzaamheden duren tot
en met mei 2022.
Wat gaat er gebeuren?
De gemeente vervangt het asfalt en het riool, en er
komen nieuwe lichtmasten. Daarbij is er ook aandacht voor het veiliger maken van de kruising van
de Hoofdweg met de Koperstraat. Er worden extra
bomen geplant en een groene middenberm aangelegd om de Prins Alexanderlaan een groenere uitstraling te geven. De bushaltes naast metrostation
Alexander worden opnieuw ingericht en voorzien
van nieuwe bestrating. En er zijn werkzaamheden
van de RET aan de metro-overgang Graskruid.

Omleidingsroute
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft één rijrichting
beschikbaar in de richting van het IJssellandziekenhuis (President
Rooseveltweg – Hoofdweg). Tegenovergesteld verkeer wordt
omgeleid via de Capelseweg en Terbregseweg.
P+R Alexander / volkstuinen blijven vanaf de Hoofdweg bereikbaar via een keerlus.
De bus rijdt een gewijzigde route en de bushaltes op de Prins
Alexanderlaan komen te vervallen. Reizigers worden doorverwezen naar het busstation Alexander aan de Marten Meesweg.
De BOB bus blijft wel zijn huidige route rijden.

Persleiding
Tegelijk met het eerste deel van de Prins Alexanderlaan wordt ook onder de kruising met de Hoofdweg
door een persleiding aangelegd. Dit gebeurt door
middel van een boring.
Deze werkzaamheden worden vanaf eind augustus
tot en met half november 2021 uitgevoerd. Om
deze werkzaamheden mogelijk te maken is er een
rijbaanversmalling tussen de Grote Beer en de
Hoofdweg en is een deel van de parkeerplaats bij
metrostation Oosterflank niet beschikbaar.
Voorlopige planning
• Eind juli 2021 – eind 2021 President Rooseveltweg - treinviaduct Prins Alexanderlaan
• Eind augustus 2021 – november 2021 Aanleg
persleiding onder kruising Prins Alexanderlaan
- Hoofdweg
• Januari 2022 – mei 2021 Treinviaduct Prins
Alexanderlaan - de Hoofdweg en de kruising
Koperstraat.

Meer informatie www.rotterdam.nl/prinsalexanderlaan. U kunt de werkzaamheden ook volgen via
de app ‘Rotterdam aan de slag’. Download in de
Playstore of Appstore.

Foto: Rhalda Jansen voor Gemeente Rotterdam
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Ons RisicoRapport, uw inzicht

Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons
RisicoRapport voor de ondernemer.

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

nèt even anders

Krimpen aan den IJssel

Column
Dennis Oud

Thuiswerken tijdens de coronacrisis
Door COVID-19 heeft thuiswerken een hoge vlucht
genomen in de Nederlandse samenleving, maar
hoe is het wettelijk geregeld? De Nederlandse wet
biedt werknemers op dit moment geen absoluut
recht op thuiswerken. In de Wet flexibel werken
(Wfw) worden de rechten van de werknemer ten
aanzien van de arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats geregeld. Als een werknemer zijn arbeidsduur, werktijd of arbeidsplaats wil wijzigen, kan
hij daartoe een verzoek bij de werkgever indienen.
Bij zo’n verzoek bepaalt de huidige wet dat de
werkgever de verplichting heeft om dit verzoek in
overweging te nemen, een zogenoemde ‘duty to
consider’. De werkgever heeft de volledige vrijheid
een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats af
te wijzen. Dit is anders bij een verzoek tot wijziging
van de arbeidsduur en/of werktijd. Hierbij heeft de
werkgever een motiveringsplicht. Dergelijke verzoeken mogen enkel bij zwaarwegende bedrijfs- of
dienstbelangen worden afgewezen.
Geeft de coronacrisis een recht op thuiswerken?
Aan de rechtbank Gelderland werd de vraag voorgelegd of het overheidsadvies om zoveel mogelijk thuis
te werken een recht op thuiswerken voor werknemers geeft. De rechter is hier echter duidelijk in:
nee, er bestaat geen recht op thuiswerken. Het enkele feit dat de overheid vraagt zoveel mogelijk thuis
te werken, brengt voor werknemers nog geen recht
op thuiswerken met zich mee.
Wat verandert met het wetsvoorstel?
Op dit moment wordt echter het wetsvoorstel “Wet
werken waar je wilt” behandeld door het parlement. Het gaat om een voorstel tot wijziging van de
Wfw, waardoor een verzoek om aanpassing van de
arbeidsplaats op dezelfde wijze moet worden behandeld, als een verzoek om aanpassing van de
werktijd of arbeidsduur. Dit houdt in dat de werkgever een dergelijk verzoek dus alleen kan afwijzen,
als sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De aanpassing heeft enkel betrekking op
het woonadres van de werknemer of een passende
arbeidsplaats van waaruit gebruikelijk werkzaamheden voor de werkgever worden verricht. Wanneer
is sprake van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen?

Hiervan is in ieder geval sprake als de verzochte aanpassing leidt
tot ernstige problemen op het gebied van veiligheid, van roostertechnische aard of van financiële of organisatorische aard.
Gevolgen van het wetsvoorstel
Wanneer de arbeidsplaats van een werknemer naar zijn woonadres
wordt verplaatst, ontslaat dit de werkgever niet van zijn verplichtingen
op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De werkgever heeft de plicht voor de veiligheid en
gezondheid van de werknemer zorg te dragen. Deze verplichting strekt
onder meer tot de inrichting van de arbeidsplaats, zodat de werknemer
onder goede omstandigheden zijn werk kan verrichten. Thuiswerken
staat dus niet in de weg aan de zorgplicht van de werkgever, de thuiswerkplek wordt immers de arbeidsplaats.
Nu vraagt u zich wellicht af wat nu als een werknemer gedeeltelijk op
kantoor werkt en gedeeltelijk thuiswerkt? Ook in dit geval moet de werkgever voor een ergonomische inrichting van de werkplek zorg blijven
dragen. De volgende vraag die u zich dan wellicht stelt is of je van een
werkgever mag verwachten dat hij voor zowel een goede werkplek op
kantoor als voor een goede werkplek bij de werknemer thuis zorgt?
Maakt een werkgever in dit geval geen dubbele kosten? Uit de wet
volgt dat de kosten die worden gemaakt om aan de Arbeidsomstandighedenwet te voldoen en dus ten behoeve van een ergonomische
inrichting van de werkplek, niet voor rekening van de werknemer
komen. Dat wil echter niet zeggen dat een werknemer de vrije loop
krijgt en op kosten van de werkgever alles maar kan aanschaffen. De
kosten dienen wel redelijk te zijn.
Als werkgever kun je de werknemer een budget geven, waarvan de
werknemer de noodzakelijke spullen kan aanschaffen. Door de werknemer ieder jaar een thuiswerkchecklist te laten invullen, kan de
werkgever controleren of de werkplek voldoet aan de Arbeidsomstandighedenwet. Een – wat ons betreft – betere oplossing is dat u als
werkgever de spullen zelf aanschaft en deze vervolgens in bruikleen
aan de werknemer geeft. De werkgever voorkomt daarmee hij voor
het thuiswerken kosten zal maken die u niet meer terugkrijgt indien de
werknemer uit dienst gaat. Door de zaken in bruikleen te geven, dient
de werknemer deze zaken aan het einde van de arbeidsovereenkomst
te retourneren, net zoals zijn laptop en telefoon en nu dus ook zijn stoel
en misschien bureau.

De Haij & Van der Wende Advocaten
3009 CE Rotterdam
Barbizonlaan 82
2908 ME Capelle a/d IJssel
T 010 220 44 00
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WIJ STAAN
VOOR UW ZAAK

Bij De Haij & Van der Wende advocaten geloven wij in de kracht van deskundig en persoonlijk
juridisch advies. Elke cliënt en elke kwestie is uniek en vraagt om maatwerk. Samen met u gaan
wij voor het meest praktische en optimale advies. U kunt bij ons terecht voor arbeidsrecht,
vastgoedrecht en ondernemingsrecht.
De Haij & Van der Wende Advocaten. Wij staan voor uw zaak.

Geïnteresseerd? Bel 010 220 44 00
Barbizonlaan 82 | 2908 ME Capelle a/d IJssel
010 220 44 00 | mail@haijwende.nl | haijwende.nl
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mr. Kees van Steensel

De wachtkamer
Ik mocht afgelopen week opdraven voor een
alles verlossende eerste coronaprik. Wat er zich
voor discussie in de wachtkamer van de huisarts
ontvouwde, geeft de diversiteit aan van beleving
van de coronacrisis binnen onze samenleving.
Die beleving is op individueel niveau, maar ook
bij ondernemers en ondernemingen zo divers,
dat daar lastig een lijn in te vinden is. Behalve
dat iedereen op zijn manier zich door de crisis
heen knokt en dat geen verhaal hetzelfde is.
Terug naar de wachtkamer. Daar zaten alleen
mensen die klaar waren om hun eerste prik in ontvangst te nemen. Dus dat zou een groot feestje
moeten zijn. Nu, dat was niet van de koppies af
te lezen. Alhoewel. De eerste in de rij was, zoals ik
het zou omschrijven als “een groot blij ei”. Het was
een over vrolijke studente die, om welke reden dan
ook, al toe was aan haar prik. Zij liet er geen twijfel
over bestaan dat die prik haar van alles zou bevrijden wat haar in coronatijd in de weg had gezeten.
En misschien nog wel daarvoor.
Na de spuit zou zij linea recta naar Zuid Afrika terugvliegen om haar studie te hervatten. Maar vooral
ook het bruisende leven weer op te pakken. De spuit
was in Zuid-Afrika het vloeibare goud. Vaccinaties
waren er namelijk niet. Het blije ei huppelde naar de
doktersassistente en liet ons met een blij gemoed
achter. Zo dacht ik althans.
Een bebrilde mevrouw die blijkbaar al een tijdje
klaar zat om haar verhaal te doen stak van wal.
Hoe het mogelijk was dat iedereen zo graag aan het
vaccin wilde. Niemand in haar omgeving was ziek.
Alles werd opgeblazen vanuit de regering. Zij ging
nog net niet staan om haar mening te geven.

Toen ik aangaf dat mijn zwager, die longarts is en in het ziekenhuis om
zijn knappe tronie “McDreamy” wordt genoemd, zijn sloffen uit zijn lijf
liep om iedereen aan de goede kant van het leven te houden, het best
wel een beetje druk had, zag ik haar niet boos worden. Integendeel.
Zij zei rustig: “Ik zit hier ook niet voor niets. Ik haal toch ook mijn prik.
Maar ik ben wel een beetje bang voor de effecten op lange termijn. Dat
moet zich allemaal nog bewijzen. Maar ik doe het voor mijn omgeving.”
Ik gaf het complimentje dat ik haar stoer vond. Daarna gooide zij er met
een beetje venijn nog uit: “Mijn kinderen doen het niet. Die hebben nog
een heel leven te gaan. Dat is hun goed recht.” En zo is het ook.
De vrouw had blijkbaar ook een man getriggerd die tot dan toe bijna
onzichtbaar en voorovergebogen in een hoekje van de wachtkamer
had gezeten.
Een tikkie geïrriteerd zei hij:” Ik ben kok. Ik kan het mij niet permitteren
dat ik, als ik voor mijn klanten sta te koken, niks ruik of proef. En zoals
ik het begrijp krijg je dat bij corona. Dus heb ik, buiten de keren dat
ik toch nog wat kon werken, zoveel mogelijk binnen gezeten. Anders
kan ik mijn huur niet betalen. Ik heb al zo weinig werk.” Na zijn korte
uiteenzetting van hoe hij corona had beleefd liep hij gedwee mee met
de doktersassistente om zijn eerste prik te ontvangen. Hij vertoonde
geen spoor van blijheid. Blijkbaar was hij de afgelopen maanden
volledig murw geslagen door corona en alles wat daarbij kwam kijken.
Dat half uurtje in de wachtkamer gaf een redelijk beeld hoe onze
klanten de afgelopen maanden beleefd hebben. In de vele gesprekken
die ik met klanten heb gehad, is er één lijn te vinden. Iedereen is op
zijn manier bezig met knokken om zijn bedrijf en gezin door deze
dolle tijd heen te loodsen. Dat lukt de een wat beter dan de ander.
Inventiviteit, een positieve instelling, een beetje geluk en moed zijn
hiervoor de ingrediënten.

Kees van Steensel

Van Steensel Assurantiën b.v.
Pr. Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB Rotterdam
info@steensel.nl
T 010 412 39 11
www.steensel.nl
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Even voorstellen...
Ik ben Peter Meulendijk, geboren 1950 en al heel lang wonend in
Capelle aan den IJssel. Getrouwd met Yvonne en we zijn de ouders van
twee volwassen zoons. In het werkzame leven ben ik actief geweest
in de communicatie als eigenaar van een eigen communicatie adviesbureau. In de goede (voor de crisis) tijden werkten we met 15 mensen
bij het bureau in verschillende disciplines zoals: vormgeving, webdesign en communicatieadvies en realisatie van mediacampagnes. Nu
ben ik vooral nog zakelijk actief als uitgever van het Business Magazine
dat viermaal per jaar verschijnt in een oplage van 6000 exemplaren.
De meeste tijd besteed ik nu aan onbezoldigde bestuursfuncties binnen de zorg. Zoals bij de Vrienden van Hospice IJsselOever, de Vrienden
van Rijckehove, ondersteunende werkzaamheden bij het Inloophuis De
IJssel en sinds twee jaar als secretaris van de Voedselbank Capelle aan
den IJssel. Ik probeer met mijn inzet, netwerk en mogelijkheden bij te
dragen aan de missie en visie van de verschillende instellingen waar ik
bij betrokken ben. Erg leuk om te doen en voor mij ook altijd weer heel
leerzaam om te zien wat er allemaal omgaat in het maatschappelijk- en
zorgverleningsveld.

Peter Meulendijk, uitgever | peter@alexanderijsselmagazine.nl

Ik ben Inge Lievaart van Lievaart Vormgeving & Communicatie. Al meer
dan 20 jaar houden we ons in onze ontwerpstudio bezig met alle takken
van de marketingcommunicatie. Onze kracht ligt hierbij in het opmaken
en het ontwerpen van diverse reclame-uitingen zowel online als offline.
Wij houden er dus van om mooie en creatieve dingen te maken,
waaronder dus ook dit magazine. Persoonlijk ben ik ook een bezig
bijtje. Samen met mijn vriend trekken we zo vaak als mogelijk de natuur
in. Of het nu bergen, stranden of ons eigen Hollandse landschap is,
buiten ben ik het liefst.

Met vriendelijke groet,
Inge Lievaart, vormgeving en opmaak| inge@lievaart-vc.nl

Mijn naam is Emiel Lops, fotograaf. Met mijn echtgenote, twee
prachtige dochters en hond woon ik in het gezellige Kleiwegkwartier
in Rotterdam. Hoewel ik inmiddels al meer dan tien jaar werkzaam
ben als professioneel fotograaf, ben ik mijn carrière begonnen als HRadviseur in verschillende zorginstellingen. Pas later ontdekte ik mijn
passie voor fotograferen en heb ik mij omgeschoold tot fotograaf.
Het liefste maak ik portret-foto’s op locatie en als ik daar ergens
de gelegenheid toe heb, is dat wel bij het businessmagazine! Ik kijk er
naar uit om u te mogen fotograferen voor dit magazine.

Met vriendelijke groet,
Emiel Lops, fotograaf | emiel@emiellops.nl

26

BUSINESS

Column
Lisanne Wigboldus

Zon, zee en een mondkapje
HR-uitdagingen bij coronamaatregelen, versoepelingen en vakantie. De coronacrisis heeft het
geduld, de flexibiliteit maar ook de creativiteit van
ondernemers en werknemers flink op de proef
gesteld. Inmiddels is gebleken dat veel ondernemers er, ondanks alle maatregelen, in slagen om
binnen hun bedrijfsvoering zich aan te passen aan
deze nieuwe situatie. Ondanks het grote aanpassingsvermogen zien zowel ondernemers als werknemers zich geconfronteerd worden met lastige
werksituaties. In deze bijdrage staan wij bij een
aantal van die uitdagingen stil.

Managen van stuwmeer aan vakantiedagen
Met de zomer in het vooruitzicht is de kans groot
dat werknemers er massaal op uit trekken en dus
vakantie aanvragen. Hoe gaat u hiermee om? Uitgangspunt is dat de werknemer beslist wanneer hij/
zij vakantie wil opnemen. Dit betekent dan ook dat
werkgevers een werknemer niet eenzijdig mogen
verplichten om vakantiedagen op te nemen. Een uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld collectieve vrije
dagen die bij cao zijn aangewezen. Een vakantieaanvraag intrekken of weigeren is alleen mogelijk
indien er sprake is van een plotselinge drukte of
ontslag van andere werknemers waardoor de werkgever in de knel komt met zijn bedrijfsvoering. Als
de werkgever, voldoende schriftelijk gemotiveerd,
de vakantie-aanvraag intrekt of weigert dan heeft
de werknemer soms recht op schadevergoeding,
bijvoorbeeld als de vakantie al geboekt is.
Het tegenovergestelde zagen we met name aan het
begin van de coronacrisis. Werkgevers probeerden
werknemers juist vakantiedagen in te laten zetten
omdat er bijvoorbeeld onvoldoende werk was. Ook
dit mag in principe niet tenzij de werkgever een
zwaarwichtig belang hierbij heeft. Enkel een verwijzing naar de coronacrisis is onvoldoende, zo blijkt
uit rechtspraak.
Verval wettelijke vakantiedagen
De wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden
na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Dat betekent
dat de wettelijke vakantiedagen die in 2020 zijn
opgebouwd, per 1 juli 2021 komen te vervallen. De
wettelijke vakantiedagen komen alleen te vervallen

als de werknemer in de gelegenheid was en is gesteld om op vakantie
te gaan. Het is daarom belangrijk om werknemers tijdig te wijzen op
het vervallen van de wettelijke vakantiedagen en hen de mogelijkheid
te geven deze vakantiedagen op te nemen.
Werknemer op vakantie naar een oranje/rood gebied?
Werknemers snakken naar vakantie. Dit zorgt er in sommige gevallen
voor dat werknemers toch vertrekken naar hun favoriete vakantiebestemming in oranje/rood gebied. Kunt u als werkgever daar iets van
vinden? Als een werknemer (voor privé redenen) tegen het overheidsadvies in vertrekt naar een land waarvoor een negatief reisadvies geldt en
hij/zij als gevolg daarvan niet naar huis kan reizen of in quarantaine moet
na terugkomst, komt het voor rekening en risico van werknemer als hij/
zij geen arbeid kan verrichten. Dit betekent dat de werknemer dan geen
recht op loon heeft. Hiervoor is wel vereist dat u voorafgaand aan de vakantie schriftelijk aan uw werknemers heeft medegedeeld wat het gevolg
is als zij afreizen naar een land waarvoor een negatief reisadvies geldt.
Ontslag vanwege discussies over coronamaatregelen?
De verschillende coronamaatregelen kunnen voor veel discussies en
emoties zorgen op de werkvloer. Denk aan een werknemer die weigert
een mondkapje te dragen of een werknemer die weigert naar kantoor
te komen omdat een onlangs van corona herstelde collega weer op
kantoor aanwezig is. De mondkapjesplicht valt onder het instructierecht van de werkgever en dient ter bescherming van de gezondheid
van alle werknemers. Een werkgever mag daarom het loon opschorten van een werknemer die weigert een mondkapje te dragen. Blijft de
werknemer weigeren, dan kan dit ook tot een verstoorde arbeidsrelatie
leiden, wat mogelijk ook reden kan zijn voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Als een werknemer zorgen heeft over de veiligheid van de werkplek (en hierdoor weigert naar kantoor te komen), ga
dan eerst rustig het gesprek aan met de werknemer om te ontdekken
of de angst reëel is, voordat er eventuele arbeidsrechtelijke maatregelen (zoals schorsing en/of ontslag op staande voet) worden getroffen.
Recente rechtspraak leert namelijk dat een werkgever niet zomaar tot
schorsing of ontslag over kan gaan. Een werkgever moet discussies
en emoties bespreekbaar maken en zo proberen tot een oplossing te
komen. Doet een werkgever dit niet of onvoldoende, dan kan dit leiden
tot bijvoorbeeld toewijzing van een billijke vergoeding.
Vragen?
Heeft u vragen over dit artikel
of andere arbeidsrechtelijke
onderwerpen, aarzel dan niet
om contact op te nemen met Lisanne
Wigboldus, advocaat bij Pellicaan
Advocaten (088 627 22 20,
lisanne.wigboldus@pellicaan.nl).

Pellicaan Advocaten
Gebouw Eurogate II
Watermanweg 60
3067 GG Rotterdam
rotterdam.advocaten@pellicaan.nl
T 088 627 22 20
www.pellicaan.nl
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Empathie, meegaand en
sturend daar waar nodig
Mensen in mijn omgeving vragen mij regelmatig of ik het niet
vervelend vind om tijdens mijn werk altijd maar geconfronteerd
te worden met al het verdriet rondom een overlijden. En inderdaad, ik ben ook niet van steen, maar ik leg vooral de focus op
wat ik juist op dat moment voor die ander kan betekenen.
Uitgangspunt; mijzelf kwetsbaar op te durven stellen waardoor er een
enorm wederzijds vertrouwen met nabestaanden wordt gecreëerd.
Dat voelt niet alleen goed, het brengt je ook dichter bij elkaar.
Samen vormgeven, samen een doel hebben, met een rol voor alle
betrokkenen.
Niets moet, alles mag!?
Even voor de beeldvorming, ik heb het voorrecht om alle tijd te nemen
en er te zijn voor anderen. Ik voel geen druk, ik ben ‘de rust zelve’ en
dat breng ik graag over op anderen, juist op dat moment. Er moet
niets, alles mag... Ik voel me vrij om te doen en te laten wat ik wil. Maar
afgelopen jaar zat er een heel groot verschil tussen ‘willen en kunnen’
en vrijheid was in veel gevallen ver te zoeken.
Topdrukte in mijn branche maakte dat er, tussen de ‘golven’ door, veel
niet kon en dat er geen ruimte was voor ontmoetingen. Ik zag verdriet van een andere orde. En ook ik heb keuzes moeten maken. Soms
‘oprecht nee zeggen’ tegen families die mij belden maar waar ik op
voorhand wist dat ik ze niet de aandacht kon geven die ze verdienden.

Hans Lemmers
Erasmus Uitvaart
info@erasmusuitvaart.nl

Denken in mogelijkheden
Naast de ‘rauwe randjes
van verdriet’ was er ook ruimte om innovatief en
creatief te werk te gaan. Denken in mogelijkheden
in plaats van onmogelijkheden. Zo werd er in tijden
van crisis volop gebruik gemaakt van het online
bijwonen van de uitvaart via een livestream, erehagen waren meer regel dan uitzondering. En dan
de foodtrucks die op locatie werden ingezet om nog
een beetje vorm te geven aan een gepast afscheid.
Ook deed de drive-through uitvaart zijn intrede en
werden evenementenlocaties ingezet om grotere
groepen te ontvangen. Verantwoord of niet, het was
het antwoord vanuit de uitvaartbranche om toch op
een waardige manier afscheid te kunnen nemen.
Veerkracht en creativiteit
Ik moet eerlijk toegeven, de pandemie heeft me ook
heel veel gebracht. Nieuwe inzichten, nieuwe kansen, creatieve ideeën, nieuwe contacten. Concepten
die al geruime tijd op de plank lagen weer afgestoft,
bijgesteld en klaar voor lancering. Veerkracht is
misschien wel het meest passende woord. Ik kijk
uit naar het moment elkaar weer - in vrijheid - te
kunnen ontmoeten, waarbij alles weer mag en kan!

WILT U OOK ADVERTEREN?
Voor ondernemers in Rotterdam
Prins Alexander, Capelle aan den
IJssel en Krimpen aan den IJssel.
Adverteren? Neem contact op met Peter Meulendijk
(06 547 514 62) of Inge Lievaart (06 290 92 876)

Ondernemen wordt weer leuk!
Met de lancering van een nieuw magazine maken we ondernemen in
de regio weer extra leuk. Wij weten als geen ander hoe belangrijk het
is om in deze veelbewogen tijd elkaar te versterken, te verbinden en te
vinden. Daarom is het nu tijd om actie te ondernemen en de zichtbaarheid van je bedrijf te vergroten. Met het nieuwe Business Magazine. Dit
actuele magazine komt 4 x per jaar uit in een oplage van 6000 exemplaren in Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam Prins
Alexander en de rand Rotterdam Oost. Het magazine wordt op basis
van gecontroleerde verspreiding verzonden aan ondernemers.

M A G A Z I N E
Capelle aan den IJssel
Rotterdam Prins Alexander

AlexanderIJsselmagazine.nl, hét business magazine voor de regio!

Capelle Business Plaza liep
een marathon in recordtijd
Het thema van dit magazine is ‘De sprint die een marathon werd’. Capelle Business Plaza heeft van
die marathon een sprint gemaakt!

Nadat de bedrijfsactiviteiten per 1 januari dit jaar
zijn overgenomen door YourSite is hard gewerkt
aan de bouw van een geheel nieuw platform. Hierbij
lag de focus op enerzijds een verbeterde look-andfeel en anderzijds een uitbreiding van verschillende
functionaliteiten. “Wij wilden zo snel als mogelijk
een nieuw platform. Het is ons gelukt!” – aldus Frans
van der Schaft. Capelle Business Plaza is de eerste
van 35 Plaza’s die we volledig vernieuwen.
Full Service
Klanten met een website van YourSite zijn al bekend
met de Full Service diensten die zij levert. Voor partners van Business Plaza is dit nieuw. “Wij ontzorgen
de klanten zo ver als mogelijk. Zo hoeft een relatie de
input (een klantprofiel, een nieuwsbericht of bijvoorbeeld een aanbieding) alleen maar in te vullen via de
website en onze medewerkers zorgen verder voor de
juiste plaatsing en delen de content op de verschillende Social Media kanalen.”
Nieuw(s) voor ondernemers
Al meer dan 10 jaren voorziet Capelle Business Plaza
al in een keur aan nieuwsberichten, gericht op de
ondernemer.

Dit nieuws is met de lancering van het nieuwe platform uitgebreid met
fiscaal nieuws en relevante onderwerpen op het gebied van werkgelegenheid, duurzaamheid, mobiliteit en juridisch advies. Hiertoe zijn diverse
partners aangetrokken die met Capelle Business Plaza samenwerken om
de Capelse ondernemers te voorzien van actuele informatie.
Laat online van u horen!
Een bedrijfsvermelding op Capelle Business Plaza biedt veel mogelijkheden voor uw strategische marketing. Plaats uw aanbieding of nieuwsbericht op het platform en/of in de nieuwsbrief. Wij verwijzen geïnteresseerde (veelal lokale) bezoekers door naar uw website. Zo kunt u makkelijker zaken doen met andere Capelse ondernemers.
Word partner van Capelle Business Plaza
Partner worden van Capelle Business Plaza is al mogelijk vanaf € 4,99 per
maand.

Kijk op www.capellebusinessplaza.nl voor de mogelijkheden
of neem contact op met Frans van der Schaft:
085 – 303 63 216 | frans@businessplazanederland.nl
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De wereld ligt weer
aan onze voeten
Tenminste als we er niet te lichtzinnig
over denken! Eindelijk zijn er weer
positieve geluiden en mooie vooruitzichten. Veel ondernemers zien weer
kansen. Het werd ook wel een keer
tijd want het duurde allemaal wel erg
lang. Ons geduld is enorm op de proef
gesteld en dus is de komende periode
een van perspectief en enthousiasme.
Zin om weer te ondernemen en om
geld te verdienen. Niet steeds weer een
beroep doen op de steunmaatregelen
van de overheid maar gewoon zelf buffelen en zorgen dat de klanten weer
voor business zorgen.

Economisch Netwerk Capelle
Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den IJssel
info@enc-capelle.nl
www.enc-capelle.nl

Lid worden?
Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers binnen en buiten Capelle eigenlijk een must.
Bij de diverse events ontmoet u namelijk
andere ondernemers met succesverhalen
en uitdagingen. Het is goed om te weten
niet de enige te zijn die met bepaalde
zaken bezig is, maar dat veel meer collegaondernemers dergelijke ondervindingen
hebben. Veel belangrijker is nog, dat ENCleden kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en met elkaar zaken kunnen doen.
Niets moet, alles is mogelijk! Het motto is
daarom “Voor leden, door leden.”
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.
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Het zomerreces staat voor de deur.
Normaal een tijd van herbezinning, opladen en oriëntatie. Nu een tijd van zorgen dat de ellende ver achter ons komt
en de geleden verliezen weer worden
gecompenseerd. Dit juninummer staat
in teken van ondernemers die ondanks
corona hebben doorgepakt. Die op een
creatieve manier het hoofd boven water
hebben gehouden.

Opmerkelijke en markante verhalen die
tot inspiratie kunnen leiden en als voorbeeld dienen voor hen die nu pas deze
stappen zetten. Wat ook weer mogelijk
is, zijn de gezamenlijke ENC-evenementen. Elkaar weer ontmoeten, met elkaar
spreken over wat ons zoal bezig houdt,
juist in deze tijd. Daarom is het ook belangrijk dat die mogelijkheden er straks
weer volop zijn. De agenda voor het 2e
halfjaar 2021 zal binnenkort worden gepresenteerd. Heeft u als niet-ENC lid na
het lezen van voorgaande interesse om
nader kennis te maken of lid te worden
van onze mooie Capelse ondernemersclub dan nodig ik u van harte uit om op
dinsdag 7 september a.s. vanaf 17.00
uur eens langs te komen bij onze maandelijkse ondernemersborrel in het Isala
theater. De kracht van het ENC zit in de
verbondenheid tussen de leden. Het
ENC, voor leden en door leden!
Namens het hele bestuur wens ik u allen
een hele fijne zomer! En veel omzet!

Hoe harder we lopen, ...
...hoe minder we vooruitkomen. Zo lijkt
het. Hoewel ik niet dagelijks meer onder
druk sta om mijn business draaiende te
houden herken ik de gevolgen, veroorzaakt door corona en vooral door de
maatregelen die worden genomen. Of
beter gezegd, juist niet worden genomen of onduidelijk zijn. De gevolgen
zijn op veel terreinen zichtbaar.
Als lid van een aantal besturen zie ik van
dichtbij wat de impact is van de maatregelen. Mensen vereenzamen door
het niet mogen ontvangen van bezoek
zoals in de woonzorglocatie Rijckehove. Maandenlang kon er niemand
op bezoek komen en moesten de bewoners op hun kamers blijven. Nu de
maatregelen zijn versoepeld en mensen
elkaar weer kunnen zien, blijkt dat de
vrienden er niet meer zijn. Overleden,
vaak in eenzaamheid. Een hard gelag.
Bij de Voedselbank neemt het aantal
cliënten gestaag toe door de economische onzekerheid waarin veel mensen
zich bevinden. Het is juist nu dat de
versoepelingen lijken los te komen dat
de kleinere ondernemers en zelfstan-

digen het niet redden door het wegvallen van regelingen. Deze groep meldt
zich nu bij de Voedselbank. Tegelijk is
de inname van voedsel minder doordat supermarkten een ander beleid
zijn gaan voeren. Ook de bedrijven die
normaal acties organiseren onder hun
personeel zijn niet actief. Een situatie
die vraagt om een zeer creatieve aanpak om wekelijks een volwaardig voedselpakket samen te stellen voor de ruim
150 gezinnen die afhankelijk zijn van de
steun van de Voedselbank. De gevolgen
van corona hebben voor iedereen een
grotere impact dan we ooit hadden
kunnen voorzien toen we nog dachten
dat het misschien een onschuldige
griep zou zijn, overgewaaid uit China.
En zoals gezegd, ik heb er niet dagelijks
onder te lijden toch zie ik om mij heen
hoe ingrijpend de
samenleving in korte
tijd is veranderd.

Peter Meulendijk
Uitgever BM
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ENC Lid Annemiek den Breejen, eigenaar
van Credion Rotterdam Rijnmond, begeleidt
MKB-ondernemer naar de meest optimale
bedrijfs- en/of vastgoedfinanciering
Mijn naam is Annemiek den Breejen,
eigenaar van Credion Rotterdam Rijnmond. Velen van jullie heb ik al eens
gesproken aangezien ik al vanaf 2015
lid ben. Voor diegenen die ik nog niet
heb ontmoet wil ik me graag hierbij
voorstellen.
Als Credion adviseur adviseer en begeleid
ik de MKB ondernemer naar de meest
optimale bedrijfs- en/of vastgoedfinanciering. Credion, in 2001 opgericht, is een
landelijke adviesorganisatie met ruim
50 vestigingen, een uitgebreid netwerk
van meer dan 100 geldverstrekkers en
een jaarlijkse realisering van ruim één
miljard euro aan bedrijfs- en vastgoedfinancieringen. Elke dag zetten we alles
op alles om ondernemers te helpen
bij het waarmaken van hun ambitie.
Credion is proactief en biedt financieringsoplossingen waar u als ondernemer wellicht niet aan hebt gedacht.

Wij zijn uw gesprekspartner voor al uw
financieringszaken.
Financieringsspecialist
We zijn de specialist op het gebied van
bedrijfs- en vastgoedfinancieringen. Of
het nu gaat om nieuwe machines, werkkapitaal, uitbreiding van het wagenpark,
een verbouwing, financiële ruimte om
te investeren, vastgoed, het selecteren
van de beste passende geldverstrekker
of de beste condities.
Het kan met Credion. Wij nemen graag
al het papierwerk uit handen en zorgen
ervoor dat de meest optimale financieringsconstructie tegen de beste voorwaarden wordt behaald. Mocht dit bij
een financieringspartner niet passen
en is het plan te mooi om niet te laten
uitkomen, dan kijken wij ook altijd of we
een match kunnen vinden met een investeerder uit ons netwerk.

Het kan met Credion
Heeft u financieringsvraagstukken of
heeft u een offerte van uw eigen bank
ontvangen die u tegen het licht wilt
houden? Wij staan altijd open voor een
vrijblijvend gesprek en een kop koffie!
Door erover te praten kunnen we bepalen of er binnen ons netwerk een
passende financieringsoplossing is. En
zo niet …. Dan zoeken we er één!
Credion Rotterdam Rijnmond
Wij hebben ons kantoor aan de Duyvesteynstraat 1 te Rotterdam Overschie.
Ons marktgebied is het gehele Rotterdam
Rijnmond gebied, maar ook daarbuiten
pakken we zaken op. De koffie staat
altijd klaar, maar het liefst komen wij
bij de MKB-ondernemer over de vloer
om direct een indruk te krijgen van het
bedrijf.

Weten wat ik voor u kan betekenen?
Ik ben te bereiken op 06 29 08 09 27 of
adenbreejen@credion.nl
Annemiek den Breejen
Eigenaar Credion Rotterdam Rijnmond
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ADVO C ATEN & ADVISEUR S

w w w. p e l l i c a a n . n l

IS UW RECLAME
CREATIEF GENOEG?
Laat je inspireren

• Grafische vormgeving
• Webdesign
• Socialmedia
• Print
• Signing

P. Christiaanstraat 61
3066 TB Rotterdam
010 420 98 22
www.lievaart-vc.nl
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Stichting Vrienden van het IJsselland
Ziekenhuis; kunnen we het samen doen?
Bijna iedereen komt helaas wel een
keer in een ziekenhuis. Het IJsselland
Ziekenhuis is een innovatief regioziekenhuis, waar de medewerkers hard
werken om het herstel en verblijf in
het ziekenhuis zo warm en menselijk
mogelijk te organiseren. Hoe belangrijk dat is, blijkt wel in de vreemde tijd
waarin we nu leven. Hoe mooi zou het
dan zijn dat het verblijf, naar omstandigheden, nog prettiger zou zijn om het
herstel te bevorderen of de nazorg te
verbeteren? Veel patiënten en medewerkers hebben daar goede ideeën
over. Naar deze ideeën luisteren we
graag, maar voor de uitwerking is vaak
extra geld nodig. Vaak kan dit meestal
niet worden bekostigd uit de reguliere
exploitatie van het ziekenhuis.
In augustus 2019 zijn we als Stichting
‘Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis’
met een geheel vernieuwd en enthousiast bestuur in het IJsselland Ziekenhuis begonnen, waarvan ik de voorzitter
mag zijn. Met veel plezier heb ik mijn
ervaring, kennis en netwerk ingezet om
aan de gestelde doelstellingen, samen
met anderen, bij te dragen. Want we
kunnen het niet alleen!

Samenwerken staat bij ons hoog in het
vaandel.
Wat doet het bestuur?
Het bestuur fungeert als klankbord
voor de Raad van Bestuur van het
IJsselland Ziekenhuis en zet het netwerk
in. De afgelopen jaren is heel plezierig
samengewerkt met diverse stakeholders zoals de gemeente Capelle aan den
IJssel, Van Cappellenstichting, Lions, het
ENC, Stichting DaDa, Pallieter en diverse
bedrijven.
Hierdoor hebben we voor de patiënten
veel mooie projecten kunnen realiseren zoals een interactieve speelvloer
en speelpanelen op de kinderafdeling,
Beagle Boxen ( Ipad met entertainment
apps) op alle verpleegafdelingen en een
vleugel/piano en bomen in de centrale
hal waardoor het verblijf in het ziekenhuis veraangenaamd kan worden met
de best denkbare zorg.
Maar we zijn er nog niet. We hebben
nog veel wensen op ons lijstje staan.
Daarom blijven we evenementen organiseren om geld bij een te brengen voor
de Stichting.

Op 30 september as. is er en golftoernooi op de G&CCC om een coldcap aan
te kunnen schaffen, dit is een apparaat
met hoofhuidkoeling tijdens chemotherapie, want deze behandeling kan
helpen om haaruitval te voorkomen. Op
15 december as. is er een gala avond
in het Isala theater. Voor de oncologie
afdeling starten we een crowdfunding
actie voor een koppelbed. Een koppelbed is een speciaal vervaardigd bedframe met een matras dat naadloos
aansluit op het ziekenhuisbed. Hierdoor
wordt het mogelijk dat de partner en
de patiënt letterlijk elkaars warmte en
nabijheid kunnen voelen.
Als de coronacrisis voorbij is starten we
ook weer met het IJsselland diner voor
diverse doelgroepen om eenzaamheid
te voorkomen. Indien u ons hierbij wilt
helpen, deelnemen, zelf een evenemen
wilt organiseren of ‘Vriend van het
IJsselland Ziekenhuis’ wilt worden, dan
kan dat op veel verschillende manieren.
Wij stellen elke gift en initiatief als particulier, bedrijf of organisatie enorm op
prijs.
Hartelijk dank alvast!

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Wilma Timmermans,
telefoon 010-2585560.
Eric Faassen en Albert van Wijk
(bestuursvoorzitter YSL)
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Wat nou, thuiswerken
ingewikkeld?
“Nee, thuiswerken, dat is niks voor onze organisatie.” Dat was de algemene tendens in het gros van
organisaties. Voor maart 2020. Want toen was daar de omslag: “iedereen” was ineens thuis aan
het werk. Natuurlijk niet de hard werkende zusters en doktoren die alle zieken moesten helpen.
Natuurlijk niet de supermarktmedewerkers die de rollen WC papier niet konden aanslepen. Maar
de kantoren waren leeg. Ineens bleek het wel te kunnen.

Sinds de coronacrisis houdt De Verkeersonderneming webinars die
ondernemers informeren over hoe zij dat thuiswerken goed vorm kunnen geven, hoe ze succesvol hybride vergaderen, hoe ze hun reiskosten flexibel kunnen inrichten. En altijd zijn daar ondernemers aan het
woord die, ondanks de lastige situatie, hebben doorgepakt. Die er een
succes van hebben gemaakt. Die een inspiratie zijn voor anderen.
Aandacht voor de thuiswerkplek
Zo heeft het Havenbedrijf Rotterdam aandacht voor de thuiswerkplek.
Miranda van Sasse van IJsselt vertelde daarover: “Gaat het goed met de
medewerkers dan gaat het ook goed met het Havenbedrijf is de visie.
En dat merk je aan alles: er werden bureaustoelen bezorgd, laptops en
monitors. Een werkplekonderzoek maakte daar ook onderdeel van uit.
Er werd gekeken naar de fysieke omstandigheden: zit je wel goed? Er
werden tips gegeven waar je op moet letten maar ook tips om voldoende
te bewegen. En dat heeft gewerkt. We zijn fitter en vitaler geworden. We
hebben geleerd ook aandacht te hebben voor ons mentale welzijn. Zo
starten we elke morgen om 9 uur met het cluster gezamenlijk op. Even
tijd voor een praatje met de collega’s. Ik kan niet genoeg benadrukken
hoe belangrijk dat is. Het komt eigenlijk in de plaats van het praatje bij
het koffiezetapparaat.”
Een betere klanttevredenheid
Aegon werkte al jaren met een crisisteam. Maar ook zij hadden deze crisis
niet aan zien komen. Doordat ze goed voorbereid waren, konden ze
er snel handen en voeten aan geven. En dat betaalde uit. Clim Parren
vertelde: “Met de OR en met de bonden hebben we afgesproken dat medewerkers bij het thuiswerken maximale flexibiliteit hebben. Tenslotte
waren veel kinderen ook thuis die geholpen moesten worden met huiswerk. Dus ook ‘s avonds en in het weekend werken telde mee. Als je aan
4 uren per dag werk toekwam was dat prima. De aanvullende netwerkcapaciteit was er binnen een week en ongeveer 97% van de medewerkers
kon toen goed thuiswerken. Uit enquêtes kwamen opvallende cijfers naar
voren:
• Het aantal ziekmeldingen ging fors naar beneden;
• De productiviteit steeg;
• De klanttevredenheid steeg ook.
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Dat laatste kwam waarschijnlijk omdat medewerkers
die thuiswerken de persoonlijke aandacht beter kunnen overbrengen aan de klanten.”
Betrek je medewerkers
“Corona biedt ook kansen in de bedrijfsvoering.
Iedereen is in transitie met als gevolg dat medewerkers
openstaan voor verandering,” vertelde Hendrik-Jan
van der Rhee van de HJ mediagroep. “Toen in juni de
regels werden versoepeld kwam iedereen weer naar
kantoor. Omdat we de tweede golf aan zagen komen,
hebben we het anders aangepakt. Het grote verschil
was dat we met de medewerkers in gesprek zijn
gegaan. Hoe kan het straks wel? Wat heb je nodig?
Als directeur vond ik het spannend. Ik was bang dat
het ten koste zou gaan van de productiviteit. Het
tegendeel is waar: de productiviteit is verhoogd. En
ik zie werkgeluk bij de medewerkers. Alle hulde aan
het personeel, we zijn de afgelopen maanden op een
natuurlijke manier naar een andere organisatie toe
gegroeid.”

Meer weten over de webinars of over hoe je
thuiswerken tot een succes maakt? Kijk op:
ways2go.nl/nl/werkgevers/webinars en neem contact op met Mobiliteitsmakelaar Elske van de Fliert:
06-18690896 | vo@zero-e.nl.

OOG VOOR VOEDSEL
HART VOOR MENSEN
Voedselbank Capelle heeft in haar korte bestaan aangetoond een belangrijke rol te spelen bij de hulp
aan mensen die niet instaat zijn op een volwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving. Zij hebben hulp nodig om uit schulden
en moeilijke situaties te komen en weer naar een werkzaam leven te gaan. De Voedselbank vormt een schakel in dat proces waarbij
de voornaamste zorg is wekelijks voedselpakketten samen te stellen die een aanvulling zijn op hetgeen mensen zelf kunnen kopen.

Helpt u mee om een verantwoord voedselpakket samen te stellen?

Bij het samenstellen van de pakketten streven we ernaar om een zo divers mogelijk pakket te kunnen bieden. Hierbij
staat gezondheid voorop. Toch lukt het niet altijd om hieraan te voldoen. We zijn immers afhankelijk van voedsel en

producten die we krijgen. We zijn dan ook altijd op zoek naar bedrijven die ons helpen bij het samenstellen van pak-

ketten. Heeft u goederen die met enige regelmaat bij ons aangeleverd kunnen worden dan horen we dat graag van u.
Bel 010-7410001 of stuur een mail aan info@voedselbankcapelle.nl

Aanmelden als klant van de Voedselbank

We bereiken lang niet iedereen die wel ondersteuning van de Voedselbank nodig heeft. Dat kan zijn doordat deze mensen niet bij
hulpverlening in beeld zijn of zich schamen voor hulpaanvragen en dus onder de radar blijven. Bent u of kent u iemand die nog
geen klant is bij de Voedselbank in Capelle neem dan vrijblijvend contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.
Bel 010-7410001 of stuur een mail aan aanvraag@voedselbankcapelle.nl

Altijd handen en hoofden nodig

Er zijn al heel wat mensen actief als vrijwilliger bij de Voedselbank maar we kunnen altijd extra ondersteuning
gebruiken. Niet iedereen is immers altijd inzetbaar. Heeft u tijd beschikbaar en zou u iets voor een ander
willen betekenen kom dan langs om kennis te maken. Graag even van tevoren afspraak inplannen.
Bel 010-7410001 of stuur een mail aan kassem@voedselbankcapelle.nl

Naast voedsel heeft de Voedselbank ook geld nodig.

Wordt Vriend van de Voedselbank Capelle
De Voedselbank kan haar werk alleen doen met ﬁnanciële steun van gemeente, kerken, bedrijven, instellingen en particulieren. De kosten voor huisvesting, voedselveiligheidsvoorzieningen en transport zijn steeds terugkerende posten op

de begroting. Er is dus veel geld nodig om te blijven draaien zoals we dat nu doen. Uw gift is dan ook meer dan welkom.

Stichting Voedselbank Capelle aan den IJssel | Rabobankrekening NL 79 RABO 016 88 28 006
Omschrijving: Donatie Voedselbank Capelle

Fiscaal aftrekbaar

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Dat betekent dat uw donatie ﬁscaal aftrekbaar is voor uw inkomstenbelasting.
Heeft u vragen of wilt u meer weten neem dan contact op met de secretaris:
Peter Meulendijk. Mobiel 06 54751462 of mail info@voedselbankcapelle.nl

Volg ons: facebook.com/voedselbankcapelle

www.voedselbankcapelle.nl

Leefgoed VERGADERINGEN
Vergaderlocaties

RESTAURANT & TERRAS DE DAMES

RECEPTIES
EN
IN LANDELIJK GROEN

Op Leefgoed de Olifant vindt u inspirerende
vrijstaande locaties voor vergaderen, teambuilding,
brainstormsessies, cursussen, bedrijfspresentaties enz.
De Beer

Rust, natuur en sfeer staan bij ons centraal.
Park Hitland en de werkhaven van de getijrivier
met zijn historische schepen zijn onze buren.
De vrijstaande locaties rond de Leefgoed Beeldentuin gaan
helemaal op in de landelijke omgeving en hebben alle
voorzieningen zoals wifi, beamer en flip-over.
De catering verzorgt Restaurant De Dames.
U luncht van maandag tot en met donderdag in De Kas,
andere dagen op locatie.
Informeer wat we kunnen betekenen bij de organisatie
van een workshop of teambuildingactiviteit.
Parkeren is gratis op ons eigen terrein.

De Hut

Duurzaam

Leefgoed de Olifant gebruikt waar
mogelijk zelfgekweekte biologische
groente, fruit, kruiden en eetbare
bloemen. De runderen voor vlees,
melk en kaas worden bij ons geweid
en we hebben bijenkasten staan voor
Leefgoedhoning.
Stichting Leefgoed de Olifant is een nonprofit-organisatie die het Leefgoed, met
ondermeer Rijksmonument Steenoven
de Olifant, publiekstoegankelijk en in
stand wil houden.
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NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL – TELEFOON 0180-323414 – INFO@LEEFGOED.NL

LEEFGOED.NL/VERGADEREN

