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Zuiderling in Oost
Al ben ik haast een kwart eeuw woonachtig in de Alexanderpolder, mijn
stratenkennis beperkt zich nog altijd tot de driehoek Hoofdweg, Prinsenlaan en
Prins-Alexanderlaan. Pijnlijk maar waar.

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.

Ik kom namelijk van Zuid.
Maar ook ik ben bekend met het spreekwoord dat
alle wijsheid uit het Oosten komt en dus moest ook
ik gaandeweg schoorvoetend toegeven dat Oost
eigenblijk best OK is. Zo is de geografische ligging
perfect. Binnen een zucht en scheet zit je in het
Kralingse Bos, hartje Rotterdam of middenin de
Krimpenerwaardse polders.

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

Persoonlijk advies

Duurzaam

Ik verplaats mijzelf graag per fiets en zo bezocht ik
per fiets ondernemers uit de regio. Vol energie en
enthousiasme vertelden zij over hun ambities.
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BK Ingenieurs: De diepte in
met Jan-Cees Hordijk

Een vakidioot. In de meest letterlijke zin slaat deze
omschrijving op Jan-Cees Hordijk, projectmanager
bij het Dordste BK Bouw en Milieuadvies, onderdeel
van BK Ingenieurs. Netwerkgoeroe, dossiertijger of
vraagbaak had ook gekund. De veelzijdigheid van
zijn vakgebied spreekt hem tot op de dag van vandaag het meeste aan.

Bedanken voor het interview mag ik Jan-Cees Hordijk na afloop niet. Dat is ongebruikelijk, voelt
ongemakkelijk, is pas achteraf begrijpelijk. Twee uur lang hing ik aan zijn lippen. Een gesprek op
Champions League niveau…

‘Wij doen in feite alles, maar dan ook écht alles, op
het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Ons
speelveld is ontzettend breed. Voorbeelden? We
geven advies bij de inrichting van openbare ruimtes,
bij de aanleg van wegen, riolering, sportvelden, bedrijfspanden, appartementencomplexen. We doen
bodemonderzoek, astbestinventarisatie, certificeringsbegeleiding, lucht- en geluidskwaliteitsmetingen,
milieubegeleiding bij bodemsaneringen en zo kan ik
wel even doorgaan. Heb je nog even?’
Een veelzeggende knipoog volgt. Het eerste half
jaar van 2021 lijkt het topjaar 2020 voor BK nu al
te overtreffen. Natuurlijk kent de enorme scala aan
bedrijfsactiviteiten én het geoogste succes ook een
keerzijde, zoals vrijwel alles in het leven. Jan-Cees
Hordijk zucht:
‘Het is een enorm probleem om goed personeel te
krijgen. Op vrijwel ieder niveau voor zo wat iedere
discipline hebben wij mensen nodig. Sommige vacatures staan al twee jaar open. Het wordt veroorzaakt
door de booming bouwsector. We moeten er nu
voor waken om de mensen díe we hebben binnenboord te houden, zonder dat we hen overbelasten.’
Om het personeelstekort te ondervangen of als
specifieke kennis op een bepaald vakgebied ontbreekt, werkt BK Bouw en Milieuadvies veel samen
met ingenieursbureaus.
‘Dat is het voordeel van mijn netwerk-werk’, geeft
Hordijk aan, ‘zo werken we al dik vijf jaar zeer nauw
samen met IOB uit Hellevoetsluis. We detacheren
onze mensen ook bij overheden, maar daar zijn we
laatste tijd wat terughoudender in geworden. We
raakten daardoor te veel mankracht intern kwijt.’
Het toverwoord netwerk is gevallen. De helft van
Hordijks tijd bestaat uit netwerken van waaruit hij
veel business zegt te halen. Zo is Jan-Cees ook een
goede bekende bij de Ronde Tafel Lunches die ieder
kwartaal in Rotterdam Prins-Alexander / Capelle aan
den IJssel worden gehouden.
‘Ik kom oorspronkelijk uit Krimpen aan den IJssel,
maar heb dik 35 jaar in Rotterdam gewerkt. Ik ben
echt van die stad gaan houden. Vooral vanwege zijn
lef en vooruitstrevendheid in de architectuur. Daar
kan ik van genieten.’

Jan-Cees Hordijk
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‘En vanuit uw vakgebied redenerend… is het leuker
of meer inspirerend om voor een mooi uniek
gebouw onderzoek te mogen doen dan voor
pakem-beet een flatgebouwtje op Rotterdam-Zuid?’

‘Beslist niet!’, klinkt het verontwaardigd, ‘ieder project heeft een eígen
functie en verdient de volledige aandacht. Altijd!’
Dat “altijd” mogen we letterlijk nemen, zo veel wordt duidelijk als we
de geschiedenis van vakidioot Jan-Cees induiken. Hij heeft 24 jaar lang
bij een architectenbureau gewerkt waarbij hij meer en meer wordt belast met milieuvraagstukken die zich onder druk van verhoogde wet- en
regelgeving steeds vaker voordoen. Hij ontpopt zich tot dossiertijger en
bovendien blijkt Jan-Cees een makkelijke voornaam.
‘Jan-Cees, vul jij effe dat formuliertje in? Jan-Cees, zoek jij dat even uit?
De materie werd steeds complexer, ik ging opleidingen en cursussen
volgen en had op een gegeven moment meer mensen nodig. Ik kon ook
steeds vaker in de keuken van bedrijven kijken. Een enorme leerschool.
Ik kreeg steeds grotere opdrachten toebedeeld. Van The Greenery. De
Dagbladunie aan de Waalhaven. Q8 via de DCMR. Die opdrachtgevers
stonden vaak perplex van mijn kennis van zaken. Echt waar.’
Geen spoortje onbescheidenheid klinkt in zijn woorden door. Dat hebben vakidioten gemeen. Ze weten waarover ze spreken. Kennis. Feiten.
Data. In 1996 wint hij tot ieders (maar niet zijn eigen) verbazing de prestigieuze Milieuprijs van de gemeente Dordrecht. Jan-Cees draait 18 uur
per dag, smeekt om nieuw personeel maar het antwoord van de directie
luidt “we zijn geen ingenieursbureau”. Tijd om te verkassen.

Kan niet bestaat niet!
- JAN-CEES HORDIJK
‘Ik werd benaderd door Milieuconsort BV, een ingenieursbureau dat
net was begonnen. Dat avontuur duurde van 2000 tot 2004. We hadden
48 mensen in dienst totdat de eigenaar ziek werd. Hij besloot alles te
verkopen… die koper werd BK. Ik had mijn vrouw beloofd om maximaal
drie jaar te werken. En eh… nou je ziet het…’
Naast het netwerken houdt Jan-Cees zich de laatste jaren voornamelijk
bezig met de begeleiding van jonge mensen die hem ontzettend veel
energie geven. Hij heeft in de loop der jaren een enorme mensenkennis
opgebouwd. Gebouwen en mensen door de ogen van Jan-Cees Hordijk…
‘Ik kijk inderdaad met andere ogen naar gebouwen én naar mensen.
Het is vergelijkbaar. Ik heb oog voor de schoonheid en de diepte van
mensen, zoals ik geniet van de schoonheid van een architectonisch
bouwproject. Ik ben een 100% autodidact op beider gebied. Vanuit
eígen interesse heb ik na de LTS en de MTS de HBO Bouwkunde met
succes afgerond. Tot aan mijn veertigste heb ik avondstudies gevolgd.
En ja, voor wat betreft mijn mensenkennis…’
Dan gaat het notitieblok dicht en volgt een openhartig gesprek over
de andere weg die Jan-Cees Hordijk bewandelde die hem maakte tot
de prachtige mens die hij is. Het overlijden van zijn ouders, de zin van
meditatie, de passie voor de Japanse Shiatsutherapie, de inspiratie van
een Tibetaans klooster, het bijzondere contact met een netwerkhoogleraar uit Boston, de kracht van netwerken, de wonderen van de Chinese
gelaatskunde, de energie van de medemens.
‘Ik ben een blij en dankbaar mens. Mijn levensmotto? Kan niet, bestaat
niet!’ Geen mens zo sterk als een kwetsbaar mens. Tegen wil en dank
bedank ik hem niet voor het gesprek.
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Helemaal thuis in het Best
Western Hotel Gouda
In het centrum van Gouda is het Best Western Plus City Hotel Gouda gelegen. Een mondvol, maar
dat mondje vol blijkt volkomen terecht. De ligging van het hotel ín Gouda is perfect maar dat geldt
evengoed voor de ligging van de stad Gouda zélf. Want wie de drukte van de drie grote broers
Rotterdam, Den Haag en Utrecht wil ontvluchten, is het Best Western Plus City Hotel Gouda gewoon
the place to be!

In de ruim opgezette maar intiem aanvoelende Bar-Bistro genieten we
van een kopje koffie waar de trotse sales manager Tanja van Veen mijn
complimenten dankend in ontvangst neemt. Haar goedlachse gezicht
moge symbool staan voor de allerhartelijkste verwelkoming in haar Best
Western:
‘Ik ben sales manager van de Best Western Hotels in Woerden, Den Haag
en dus Gouda. En moet je nagaan, ik heb niet eens een horeca achtergrond. Ik kom oorspronkelijk uit de cosmeticawereld, ik ben onder andere
podologe geweest. Sterker nog, ik ben eigenlijk Belgische van origine…
wat zeg je geen accent te horen? Dank je wel, maar na twee wijntjes weet
je wel beter hoor hahaha…’
Er zijn vele wegen die naar Rome of Gouda leiden. Als de cosmeticazaak
waarvoor Tanja werkt wordt verkocht, kan zij meeverhuizen naar een vestiging in Denemarken of Abu Dhabi. Dat is voor Tanja’s moeder een stap
te ver. Vanwege hun gedeelde passie voor paarden is zij goed bevriend
met de Nederlandse Emma van Dorsten die haar een gouden tip geeft. “Ik
ken iemand die jóu nodig heeft”, luiden Emma’s zeven gouden woorden
die de Vlaamse Tanja van Veen in de Nederlandse hospitality-wereld doet
belanden. Er is meteen sprake van een perfect match, het welbekende
verhaal van de vis en de kom:

‘‘Historie en modern comfort
gaan hier hand in hand’’
- TA N J A VA N V E E N

‘Nederland vond mijn moeder wel goed ja hahaha. Maar door de coronaperikelen heb ik haar al een dik jaar niet kunnen zien. Ik mis haar enorm.’
Emma introduceert Tanja aan de heren Titus Stoelinga en Marcel Rutten
die Tanja gedurende het gehele gesprek liefkozend “haar mannen”
noemt. Het respect dat ze voor Marcel en Titus heeft, steekt ze niet onder
de luxueuze stoelen of banken van de Bar-Bistro van het Best Western
Plus City Hotel Gouda:
‘Die mannen kunnen doorpakken. Onder moeilijke omstandigheden hebben zij Best Western Woerden volledig opgeknapt… dat loopt nu als een
tierelier en ziet er prachtig uit. Het Best Western Den Haag van Emma
hebben ze ook aangepakt en uitgebreid. In 2012 ging het Best Western
Gouda open… in 2014 solliciteerde ik hier en in 2015 kon ik beginnen. Na
38 verhuizingen in mijn leven voel ik mij hier thuis… eindelijk…’
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De drie hotels dragen vanzelfsprekend het Best
Western logo, maar er is weldegelijk sprake van een
eigen identiteit. Tanja spreekt van soft franchise:
‘Dus niet het McDonalds model. Zie het als de Best
Western vereniging waar we lid van zijn. Je betaalt een
fee voor het logo en het lidmaatschap. Wij beslissen
zelf over alle managementzaken.’
Anno 2021 is Tanja de corporate sales manager van
de drie genoemde vestigingen. Voorts wordt er intensief samengewerkt met het Four Elements Hotel
in Amsterdam dat bekend staat als meest duurzame
hotel van Nederland. Bovendien is zij vertrouwenspersoon binnen de organisatie, lid van het MT en
tijdens de corona-pandemie geeft zij workshops en
lezingen om de moraal erin te houden bij het personeel. Aan energie geen gebrek:
‘We hebben een ingrijpende tijd gehad in onze hotels
tijdens de coronacrisis. De eerste golf overviel ons.
Bij de tweede golf waren we vooral ongerust. Bij de
derde golf zelfs getraumatiseerd. Niets zo akelig als
een leeg hotel. Er zijn hier wat tranen gevloeid, ja. We
kijken soms met angst en beven uit naar september…
het zal toch niet… maar kom, we maken een rondje!’
Gelukkig blijven we niet hangen in de ongewilde
pauzestand waarin het Covid-19 spook de samenleving heeft geduwd. Tijdens de rondleiding laat Tanja
weten dat het Best Western Gouda in coronatijd onderdak verleende aan dak- en thuislozen. De kosten
werden deels vergoed door de gemeente Gouda:
‘Hotelkamers móeten gewoon bezet zijn, al was het
maar om alle kranen en douches te laten stromen om
de legionellabacterie te bestrijden. En het gaf natuurlijk voldoening dat we hiermee de medemens in nood
konden helpen.’
De reinheid van het hotel valt onmiddellijk op. Iedere
etage van het drie verdiepingen tellende hotel heeft
een eigen herkenbare kleur: de bordeauxrode derde
etage is een verwijzing naar het wapen van de stad
Gouda, de tweede gele etage refereert uiteraard aan
de wereldberoemde Goudse kaas terwijl de eerste
etage blauw is gekleurd om de binding met het water en de Goudse grachten te accentueren, voor zover

iemand dacht dat onze hoofdstad het alleenrecht op
het fenomeen grachten zou hebben…
Het 101 kamers tellende hotel kent vier soorten
kamers: de Comfort kamer, de Executive kamer, de
Familiekamer en de Suite. Circa 50 procent bestaat uit
zakelijke klandizie, de andere helft bestaat uit (inter)
nationale toeristen. In de gangen prijken prachtige
foto’s van het historische stadscentrum om de binding
met de stad Gouda nog maar eens te benadrukken.
Tanja van Veen hierover:
‘Die foto’s zijn gemaakt door Nico, onze klusjesman,
die we dan ook Technico noemden hahaha. Hij is nu
met pensioen, maar hij fotografeerde graag. Om hem
te bedanken voor al zijn werkzaamheden prijken nu
dus de foto’s van Technico in onze hotelgangen!’
Aan weerskanten van het open binnenterrein kan
vergaderd worden in verschillende ruimtes die in
grootte snel en eenvoudig aan te passen zijn door de
verstelbare schuifwanden.
Kortom, aan alles is gedacht, of zoals Tanja veelzeggend afsluit:
‘Mensen zijn hier niet thuis, maar moeten zich hier
evengoed thuis voelen!’

Tanja van Veen
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Pegasus Events:
Rotterdamse positiviteit!

Als er één sector is die de klappen van covid-19
heeft ondervonden, dan is het wel de evenementenbranche. Als redacteur mag je dan ook een ondernemer tegenover je verwachten in wiens wallen onder
de ogen alle vermoeidheid en wanhoop verankerd
ligt, maar niets is minder waar. In het gesprek blijkt
Joris de Vos het levende bewijs van de theorie dat
positief en creatief denken iedere crisis overwint.

Ook zo corona moe? Ook zo’n behoefte aan een stukje positiviteit in deze verwarrende tijden?
“WE MAKE PERFORMANCE FUN”, luidt het credo van Pegasus Events en ieder woord ervan blijkt
waar. De snoeiende tegenwind van de heenweg langs de kolkende Maas is op de terugweg dan ook
compleet vergeten. Het blijmoedige windje mee werd het voorbije anderhalf uur spreekwoordelijk
veroorzaakt door Joris de Vos van Pegasus Events.

Maar eerst tijd voor een kennismaking, want wat dóet
Pegasus eigenlijk precies? Joris de Vos:
‘Wij zijn van oorsprong een Rotterdams nautisch evenementenbureau, maar sinds 2008 opereren wij als full
service eventbureau… denk aan teamuitjes, personeelsweekends, teambuildingevents, noem maar op.
De events in en rond Rotterdam worden ondergebracht bij Pegasus Rotterdam. De relatie-events, de
incentives en de bedrijfsevenementen op maat vallen
onder de paraplu van Pegasus Specials. En een nieuwe
tak van sport heet Your DMC Rotterdam...’
DMC staat voor Destination Management Company.
Een bedrijf dat zichzelf een DMC van stad X mag noemen ontvangt en regelt alles voor buitenlandse gasten
met betrekking tot het vervoer, hotelaccommodaties,
restaurants, activiteiten, excursies, enzovoorts.
‘Your DMC Rotterdam ontvangt gasten uit het buitenland in onze stad. Andersom onderhoudt Pegasus
Events warme contacten met DMC’s in onder meer
IJsland, Bilbao, Dublin-Cork, Verona en Dubrovnik. Naar
deze bestemmingen nemen wij dus onze Nederlandse
gasten mee. We leveren maatwerk aan, denk aan
city-games die specifiek op het bedrijf slaan. Alle deelnemers trekken met een eigen tablet door stad X of
door ons Rotterdam. Geen standaardwerk. Nooit
niet.’
Maar zoals gezegd trok het coronaspook een lelijke
wisser door alle prachtige projecten van Pegasus.
‘In het begin schrokken we ons wild natuurlijk. Het
prille wintervoorjaar is dé periode om de agenda te
vullen met mooie projecten voor het hele jaar, maar
plots lag alles stil. Daar kwam ook nog eens bij dat
Marc Vollaard, onze Sales & Events man, ernstig ziek
werd. Het was een moeilijke tijd. We hadden het druk
ja, maar dan vooral met het registreren van annuleringen…’
Joris moet de spirit erin houden. Maar de vlieger gaat
pas stijgen met windje tegen en bovendien wordt hij
iedere dag geconfronteerd met zijn eigen slogan “WE
MAKE PERFORMANCE FUN”. Maar de fun was ver te
zoeken in coronatijd, of niet Joris?

Joris de Vos
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‘Om te beginnen… alle lof voor de overheid. Zonder
die steun was het echt problematisch geweest. Mag
ook wel eens gezegd worden. Affijn, in de zomer van
2020 staken we de koppen bij elkaar.

We accepteerden dat we geen fysieke events meer konden aannemen.
De tijd was te onzeker. Dus wat te doen? Toen ontstond het idee om
online events te organiseren. Zoiets bestond nog helemaal niet. Mijn
werkkamer werd een filmstudio, we filmden in de studio’s van onze vaste
quizmasters en we betrokken externe studio’s van productiebedrijven die
toch ook weinig te doen hadden. Winwin dus. We maakten bedrijfsborrelshows en pub-quizzes met DJ Jorrit ter Braak, wat een leuke gozer is dát,
online wijnproeverijen, online kookworkshops, we deden de online Bob
Ross schilderworkshop en ik vergeet er vast nog veel. Het was een doorslaand succes. In december 2020 deden we maar liefst 65 bedrijfsevenementen online…’
Een beetje pandemie krijgt Rotterdam er niet onder. Het kantoorpand
van Pegasus aan de Jufferkade staat die wintermaanden volgepakt met
de dozen Bob Ross-olieverf, -kwasten en -doeken. Ze worden met honderden direct bij de klant kant en klaar bezorgd. Met een lachend gezicht
laat Joris zien tot hoe hoog de dozen reikten. Het is een mooie gelegenheid om te genieten van het vrije uitzicht vanuit zijn werkkamer in het
Maritiem District op de bedrijvigheid van de Leuvehaven.

“Als Pegasus zijn wij er best
trots op dat wij ons steentje
aan het succes van Rotterdam
hebben mogen bijdragen.”
- JORIS DE VOS
‘Ik ben in Parijs geboren, mijn vader was ondernemer in de automotive,
maar ik ben vanaf mijn derde in Haastrecht opgegroeid. Nadat ik op de
HES in Rotterdam mijn opleiding Ondernemen had afgerond, ben ik verslaafd geraakt aan deze stad. Door mijn afstudeerproject kwam ik in de
evenementenbusiness terecht. Ik ben toen Pegasus begonnen. Ik vóelde
dat hier iets mogelijk was, al zag Rotterdam er toen niet zo aantrekkelijk
uit. Zo eerlijk moeten we zijn.’
En het klopt. Twee decennia geleden ging onze prachtstad nog gebukt
onder de drie G’s (groot, grauw en grijs) waarvan anno 2021 alleen de
eerste G stand heeft weten te houden.
‘Rotterdam is booming. Haast álle gasten van buitenaf zeggen dan ook
dat Rotterdam hen verrast heeft. We hebben een enorme inhaalslag
gemaakt en we kunnen nog véél meer. Ja, ik ben er best een beetje trots
op dat wij als Pegasus ons steentje hebben mogen bijdragen aan het
succesnummer dat Rotterdam nu is. We onderhouden nauwe contacten
met erkende partners als Rotterdam Partners en Rotterdam Topsport
waarmee wij onlangs de kick off hebben georganiseerd van ons nieuwe
event concept Fun Food Fit. Daarmee promoten we een gezondere levensstijl bij de werknemers van bedrijven. De pandemie ligt, hopelijk, achter
ons en ook Marc Vollaard is aan de beterende hand! Een mooie tijd ligt
voor ons. We blijven ons ontwikkelen en blijven dus ook de online evenementen organiseren. Zoals je ziet en hoort… we zitten niet stil. We zijn
immers Rotterdammers… ik geloof erin!’
Alle hoop begint met vertrouwen en vertrouwen is niets waard zonder
geloof.

BUSINESS
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De ontdekkingsreis van
Wolterbeek International
Twee broers. Tweelingbroers nog wel. Op 20 jarige leeftijd richten Jelle en Hidde Wolterbeek de
gelijknamige firma Wolterbeek International op. We schrijven 2013. Sindsdien is hun leven één
grote ontdekkingsreis in de ondernemerswereld die aan hun voeten ligt. En wij van Business
Magazine Rotterdam Prins-Alexander | Capelle aan den IJssel mochten een kijkje in hun nog zo
jonge keuken nemen.

‘Dat handelen hadden we op jonge leeftijd al’, zegt Jelle Wolterbeek, ‘als
jochies stonden we samen al op vrijmarkten spullen te verkopen. Een paar
jaar later werd het kleedje op het marktplein een eigen account op Marktplaats. We handelden in van alles. En we woonden vlakbij Golfvereniging
De Capelse… dan visten we de afgevallen golfballen uit de sloot of we
raapten ze op uit het veld. Die verkochten we dan weer aan de golfspelers
terug hahaha… die krengen zijn nieuw niet te betalen dus win-win…’
Ik zeg wel dat Jelle aan het woord was, maar het kan net zo goed Hidde
zijn geweest. De tweelingbroers lijken niet alleen sprekend op elkaar, ze
spreken bovendien met één mond die een mooie Rotterdamse tongval
verraadt. In Rotterdam volgen ze zij aan zij de opleiding Small Business &
Retailmanagement waar ze in de schoolbanken worden voorbereid op het
ondernemerschap. Een stage in Brazilië in hun derde jaar betekent eerder
een bevestiging dan een ommekeer van hun levenspad. Hidde hierover:
‘Daar hebben we veel ideeën opgedaan. Wel eens gehoord van de Açai
bes? Echt heerlijk. Die aten we er veel. Je moet weten dat we alle twee heel
sportief waren en zijn. We hebben beiden tot onze 25e op hoog niveau
gejudood. Affijn, we kregen contact met een Haarlems bedrijf dat meer
exotisch fruit importeerde. Die Açai bessen boden we aan sportscholen
en sportclubs in Nederland aan. In het begin liep het niet zo, maar toen
de smoothies en shakes eenmaal populair werden, groeide onze omzet
als een malle. Deze handel doen we trouwens nog altijd.’
Al is Wolterbeek International dan al een feit, toch werken beide broers
na voltooiing van hun studie netjes in loondienst bij de firma BarrelQ in
Breda. Jelle herinnert zich feilloos dat ook hier de tweelingbroederschap
van onschatbare waarde bleek:

Verzin het maar en Wolterbeek International verzint
het, maakt het, verkoopt het. Terrasstoelen, café-barriers (afzetting voor buitenterrassen), strandstoelen,
terrasparasols, deck chairs, bean bags, barware
(wijnkoelers, ijsemmers, biermatten, openers, onderzetters). Alles bedrukt met het logo van de opdrachtgever, in de kleuren van de opdrachtgever, in de
hoeveelheden van de opdrachtgever. De stellagerekken staan nu al bomvol in het kantoor van Wolterbeek
International aan de Cypresbaan 3 in Capelle aan den
IJssel dat zij nog maar een week geleden betrokken.
Jelle Wolterbeek:
‘We begonnen eerst thuis, eind 2019 huurden we een
pandje van twintig vierkante meter op de Essebaan.
Maar dat bleek al snel te klein, dus vandaar dit pand.
Sorry voor de rommel trouwens hahaha. Da’s maar
tijdelijk hoor!’
Natuurlijk komt ook de schaduwzijde van het ondernemerschap ter sprake. De internationale handel
heeft vandaag te lijden onder de torenhoge vrachtkosten veroorzaakt door een chronisch tekort aan
zeecontainers. Om die reden verlegt Wolterbeek International de handel tijdelijk naar West-Europa. Het is
en blijft bijzonder dat Jelle en Hidde (“onze opa aan
moeders kant kwam uit Friesland, vandaar onze namen”) zo dicht op elkaar kunnen en willen werken.

‘Dat bedrijf maakt van barrels, dus echt van nieuwe olievaten, barbecues.
Ik werkte eerder bij BarrelQ dan Hidde en ik was er, niet blufferig bedoeld,
echt succesvol. We hadden het enorm druk. Op een gegeven moment vroeg
de directeur of ik niet nóg een Jelle wist. Ik begon meteen te lachen. “Nou die
heb ik wel”, antwoordde ik, “ik heb namelijk een tweelingbroer hahaha…”

Basis is volledige gelijkwaardigheid, gevoed door
broederliefde. Ze prijzen elkaars inzet en loyaliteit.
Jelle is de man van de strategie, van het stellen van
doelen. Hidde is vooral sterk in de Amerikaanse
markt. Tijd dus voor een kritisch onderzoekje. Hidde,
wat zijn de plus- en wat zijn de minpunten van Jelle?

En dus treedt ook Hidde in dienst bij BarrelQ en ook Hidde gaat het voor
de wind. Maar de broers herinneren elkaar aan de belofte die ze ooit
hadden gedaan: samen een eígen onderneming beginnen, dat was toch
de ultieme droom. En dus voegen ze de daad bij het woord:

‘Jelle kan heel goed een band opbouwen met een
klant. Het lijkt bij hem vanzelf te gaan. Ik ben zelf wat
afstandelijker denk ik. Zijn minpuntje… tsja… nou hij
mag wel minder slordig zijn af en toe hahaha…’

‘In 2018 zijn we er gestopt’, zegt Hidde, ‘en gingen we écht zelfstandig. Onze
corebusiness is de verkoop van promotionele artikelen waarmee vooral
drankmerken kunnen opvallen. Zo doen we nog steeds zaken met BarrelQ… die barbecues verkopen we nu in groten getale aan biermerken in
Amerika, toch hét barbecueland bij uitstek. Zo’n barrel krijgt dus de kleuren
van het desbetreffende biermerk, een kolenmand erin en klaar is Kees!’

Uiteraard ontkomt Jelle niet aan dezelfde vragen:
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‘Hidde ziet altijd overal mogelijkheden. Als ik niets
zie in een project in de Maladiven, dan gaat hij ervoor. Negatief? Eh… hij mocht af en toe iets minder
chagrijnig zijn hahaha.’

“Een band van
broederschap maakt alle
mensen één.”
- T H O M A S C A R LY L E

Jelle & Hidde Wolterbeek | outdoor-pos.com
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Is de corona crisis een
reset van de economie?
Het corona virus lijkt gelukkig op zijn retour en de vooruitzichten
voor het economisch herstel na corona zijn positief. Toch
zijn er nog veel onzekerheden. Daarom is het belangrijk als
ondernemer alert, flexibel en goed geïnformeerd te blijven.

Wat duidelijk is geworden tijdens de corona crisis is dat de digitalisering,
automatisering en robotisering van de samenleving steeds verder gaat.
Voor traditioneel ingestelde bedrijven zal dat niet makkelijk zijn.

Algemene vragen over het
steunpakket en regelingen

Coronamaatregelen
Belastingdienst

Coronavirus: wegwijzer
voor ondernemers

En ook andere online activiteiten zoals webshops zijn niet meer weg te
denken.
Ook de arbeidsmarkt is veranderd vanwege de pandemie. Men ziet
verlies van menselijk kapitaal vanwege blijvende gezondheidsklachten
als gevolg van besmetting. Ook de productiviteit van herstelde
patiënten wordt minder. En doordat studenten later afstuderen is het
arbeidsaanbod gedaald.
Daarnaast hebben de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering,
automatisering en robotisering gevolgen voor het aanbod van banen.
De sociale partners ( werkgevers - en werknemersorganisaties) hebben
al gewaarschuwd dat dit leidt tot toenemende ongelijkheid.

Tristan Karsbergen is accountmanager bij Rotterdam
Inclusief. “Er werken en leren meer dan 2.500 uitvoerende medewerkers bij Rotterdam Inclusief. Dit zijn
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij ons
krijgen ze de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Dat doen zij op onze eigen werklocaties, maar
veel vaker nog gedetacheerd bij onze opdrachtgevers.”

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Met het inzetten van jobcarving gaat Rotterdam
Inclusief voor een duurzame benadering. Op langere
termijn zorgt het voor gemotiveerde werknemers
en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Ondernemers voldoen hiermee aan de eisen van de
Participatiewet en besparen tegelijk op loonkosten.

Daarom heeft de Sociaal Economische Raad (SER) onlangs geadviseerd
dat een nieuw kabinet moet investeren in “brede welvaart” en goed
onderwijs. Onderwijs is belangrijk voor mensen van alle leeftijden; een
leven lang leren! Dat maakt mensen sociaal en economisch weerbaar!

Tijdens deze afgelopen verwarrende periode is gebleken dat onze
economie een enorme veerkracht heeft. Ondernemers gaan niet bij de
pakken neer zitten en blijven positief! Belangrijk is dat we met z’n allen
alert blijven, want samen komen we eruit.

Rotterdam Inclusief is er voor Rotterdammers die
een steuntje in de rug kunnen gebruiken om te
gaan of blijven werken. Rotterdam Inclusief coacht
en begeleidt mensen naar passend werk en helpt
ondernemers met maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Het is een arbeid- én mensontwikkelbedrijf.

Jobcarving
Rotterdam Inclusief creëert passend werk met en bij
opdrachtgevers. Dit gebeurt door middel van jobcaving: het doorlichten en uitsplitsen van takenpakketten. In overleg met de opdrachtgever wordt
gekeken welk werk ook door anderen kan worden
gedaan. Rotterdam Inclusief koppelt het werk dan
aan de talenten van zijn medewerkers. Tristan
Karsbergen: “We kijken samen hoe we werkzaamheden anders kunnen aanpakken, en gaan op zoek
naar mogelijkheden om werk in te richten om de
talenten van mensen heen. Zo kunnen zij leren en
werken in een omgeving die hen én en de opdrachtgever een goed gevoel geeft.”

Een mooie bijvangst van deze nieuwe ontwikkelingen is de grotere
duurzaamheid. Door m.n. de digitalisering is het niet meer strikt
noodzakelijk om fysiek te bewegen om contacten te onderhouden.

De nieuwe werkelijkheid na corona zorgt voor onzekerheid. Daarom
is het voor ondernemers belangrijk goed inzicht te hebben en houden
in de (financiële) positie van hun bedrijf en eventueel met hulp van
derden tijdig actie te ondernemen. De Rijksoverheid, de Kamer van
Koophandel en de Belastingdienst hebben sites geopend waarop veel
praktische informatie te vinden is waar je als ondernemer je voordeel
mee kunt doen.

Rotterdam Inclusief

Meer weten?
Kijk op www.rotterdam.nl/rotterdaminclusief

Antoinette Roetgerink
Gebiedscommissie Rotterdam – Prins Alexander

Zo veel mogelijk
Rotterdammers toegang
geven tot werk. Oók
voor wie werken nu niet
vanzelfsprekend is.
Tristan Karsbergen

Tristan Karsbergen
‘‘Sinds ruim een jaar werk ik bij Rotterdam Inclusief, en daarvoor bij Magis (Magis is opgegaan in Rotterdam Inclusief). Als
accountmanager ga ik in gesprek met alle belanghebbenden van de Inclusieve Arbeidsmarkt, en kan ik het verschil maken
voor zowel onze medewerkers, als kandidaten en opdrachtgevers. Ik ben nauw betrokken bij mooie projecten die allen van
sociaal maatschappelijke aard zijn, met een meerwaarde voor inwoners en ondernemers in Rotterdam en omstreken.’’

Fotografie: Roel Dijkstra
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Werkzaamheden Prins
Alexanderlaan
In het vorige magazine schreven we over vergroening, riool- en
asfalteringswerkzaamheden aan de Prins Alexanderlaan tussen de
President Rooseveltweg en de Hoofdweg. In verband met problemen
rondom pvc-leveranties zijn de meeste werkzaamheden uitgesteld
naar januari 2022. De werkzaamheden aan de persleiding gaan wel
door.
Persleiding
De werkzaamheden aan de persleiding onder de kruising van de Prins
Alexanderlaan met de Hoofdweg gaan wel door. Er is gekozen om
de persleiding onder de kruising te vervangen door middel van een
gestuurde boring. Dit geeft veel minder overlast voor omwonenden
en verkeer dan een open ontgraving. Er is hierdoor alleen een rijbaanversmalling nodig bij de werklocatie aan de noordzijde en zijn er maar
enkele parkeervakken van de parkeerplaats Oosterflank in gebruik als
werklocatie. De rest van de werkzaamheden vinden plaats in de berm
en groenstroken. De werkzaamheden duren naar verwachting tot half
november.
Hoe gaat dit in zijn werk?
Er worden aan beide zijden van de kruising twee werklocaties ingericht. De boorinstallatie stellen we op in de groenstrook en het voetpad
aan de zijde van het Alexandrium. Vanaf de parkeerplaats voor metrostation Oosterflank trekken we de leiding de grond in. In de groenstrook tussen de rijbaan en metrostation Oosterflank lassen we eerst
de kunststof leidingdelen aan elkaar tot een leiding van 300 meter.
Nadat de leiding is ingetrokken en gereed is, koppelen we de nieuwe
leiding op de bestaande leiding.

Waarom is de persleiding belangrijk?
Het afvoeren van afvalwater is van groot
belang voor de volksgezondheid. We vinden
het vanzelfsprekend dat we ons toilet en
ander afvalwater kunnen door- en wegspoelen. Ondanks dat een groot deel van
Rotterdam lager ligt dan het omringende
water, vinden we het vanzelfsprekend dat
regenwater via de straatkolken (putten) wegstroomt. Maar regen- en afvalwater moet
worden afgevoerd. Dit gebeurt via een stelsel
van persleidingen en rioolgemalen.

De wijk aan zet!
Nieuw bestuursstelsel voor Rotterdam
Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad van
Rotterdam besloten tot Wijk aan Zet!. Met Wijk aan
Zet! krijgt de stad een nieuwe wijkdemocratie waarin
bewoners bijvoorbeeld meebeslissen wat hun wijk
nodig heeft, waar het geld aan wordt besteed en
welke initiatieven van medebewoners worden uitgevoerd. Hiermee kiest de raad voor 39 wijken met
wijkraden en een passende wijkvertegenwoordiging. De wijkraden vervangen de gebiedscommissies,
wijkraden en wijkcomités, die Rotterdam nu heeft.
Wijkakkoord en wijkplan
In iedere wijk worden in een wijkakkoord afspraken
gemaakt tussen de bewoners, het gemeentebestuur
en de partners in de wijk. Onderdeel van het wijkakkoord zijn afspraken over zeggenschap en inspraak op stedelijke thema’s die landen in de wijk,
en een wijkplan waarin staat wat er volgens de wijk
de komende tijd moet gebeuren om de wijk beter
te maken. De gemeente zorgt voor voldoende financiële middelen en een team in de wijk om het wijkakkoord uit te voeren.
Een wijkraad houdt in de gaten of iedereen zich ook
aan de gemaakte afspraken houdt. En geeft advies
over hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen
in de wijk mee kan doen. Wanneer het nodig is en
dingen niet helemaal volgens afspraak gaan, trekt
de wijkraad aan de bel bij de wijkmanager, het
college of bij de gemeenteraad.
Gekozen wijkraad
De wijkraad wordt door de bewoners van de wijk
gekozen. Iedereen die wil, kan zich op persoonlijke
titel verkiesbaar stellen. Kandidaten voor de wijkraad
hoeven geen politieke achtergrond te hebben. Wel
mogen kandidaten hun politieke voorkeur achter
hun naam zetten of aangeven dat zij lid zijn van een
vereniging of maatschappelijke organisatie, wanneer
zij dat willen. De wijkraden worden gekozen tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
Hoe nu verder?
Hoe Wijk aan Zet! er uiteindelijk uit gaat zien, wordt
de komende maanden uitgewerkt. Er wordt een uitvoeringsplan gemaakt waarin staat hoe het nieuwe
bestuursmodel er precies uit gaat zien. Ook worden
de spelregels van het nieuwe bestuursmodel uitgewerkt. Deze regels worden vastgelegd in een verordening. De gemeenteraad moet akkoord geven
op deze verordening. Het plan en de verordening
gaan in september 2021 naar de raad voor akkoord.
Meer informatie: www.rotterdam.nl/wijkaanzet
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Meebeslissen over het mogelijk maken van initiatieven van medebewoners,
dat kan met Wijk aan Zet!
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Welkom in de twilight zone
Een accountant met een platte pet. Een manager annex trainer leiderschap met een luisterend
oor. Een projectmanager bouw- en milieuadvies met een gele bril. Een professioneel netwerker
zonder sokken. Een kwaliteitsmanager op de fiets. Twee hotelmanagers (een Capelse en een
Vlaams-Goudse). Een hoopvolle technisch manager. Een General Manager groenvoorziening met
mondkapje. Een Capelse wethouder met een krappe agenda. Een Recruitment Consultant met een
zorgelijke blik. Een restauranteigenaar op een E-step. En een moderator met een visie.
Zet ze bij elkaar in een ruimte (waarom niet de vergaderruimte Barbizonsalon II van het NH Hotel
te Capelle aan den IJssel) en laat ze brainstormen over een vijftal prikkelende onderwerpen. Grote
gemene deler: post-corona-ondernemerschap. Here. We. Go.

Een rondetafelgesprek laten plaatsvinden aan drie
rechthoekige tafels. Als dát geen proeve van anticyclisch denken en doen is. Want anticyclisme blijkt
al snel de rode draad van deze twaalfde lunchbijeenkomst die het ENC (Economisch Netwerk Capelle)
eind augustus in het NH Hotel organiseerde: is
anticyclisch handelen onder alle omstandigheden
wenselijk? Is anticyclisch handelen sector- of bedrijfsafhankelijk? Is er voldoende financiële ruimte om
anticyclisch te handelen? En wanneer is de tijd eigenlijk rijp om anticyclische woorden om te zetten in
anticyclische daden? De antwoorden op deze vragen
rusten in het grijze gebied dat spreekstalmeester
Kees Kuijlman treffend The Twilight Zone noemt. Hij
legt de bedoeling van deze lunchbijeenkomst in zijn
introductie haarfijn uiteen:
‘Het gaat vandaag níet meteen om direct tot zaken te
komen met elkaar. Geen theorie, maar praktijk. Wat
we vooral beogen is de interactie tussen bedrijfstakken, bedrijven en ondernemers. Hoe kunnen we
elkaar inspireren? Wat kunnen we van elkaar leren?
Welke problemen vragen welke oplossingen? En
dus: hoe vindingrijk zijn we met zijn allen?’
Dat laatste klopt, want als er één ding is dat ondernemers, van welke bloedgroep dan ook, kenmerkt is
het wel creativiteit die op haar beurt wordt gevoed
met een dosis ondernemersoptimisme waar een
gegeven paard de hik van krijgt. Bij de pakken neerzitten is er niet bij. De gefronste wenkbrauwen van
een ondernemer zijn nooit gespeeld, maar altijd van
tijdelijke aard. Ondernemer pur sang Kees Kuijlman
kent het klappen van de zweep en waakt voor al te
veel optimisme:
‘Het positieve nieuws over de groei van de economie
lezen we te pas en te onpas, maar de échte klappen
moeten nog gaan vallen en ik weet niet zeker of alle
ondernemers zich daarvan bewust zijn. De steunmaatregelen worden afgebouwd en moeten op termijn worden terugbetaald. Bovendien is het personeelstekort in vele sectoren nu al problematisch,
laat staan op middellang termijn. Mijn vraag aan
jullie allen is dan ook: hoe goed gaat het écht?’
Welkom in de Capelse Twilight Zone.
Er valt een ernstige stilte als plaats wordt genomen
aan de drie rechthoekige tafels om te debatteren
over de vijf stellingen die Kees Kuijlman als voorgerechten heeft geserveerd. Om door de bomen het
bos te blijven zien wordt iedere tafel voorgezeten
door een benoemde gespreksleider. Iedere tafel is
vrij om een keuze te maken wat als eerste gerecht
wordt opgediend. Wat wordt het? De financiële gevolgen van het coronaspook? De online performance?
Het duurzaamheidsvraagstuk? Het personeelsprobleem? Of de kennisontwikkeling?

Dank aan de deelnemers voor de inzichten en de inspiratie: Jan-Cees Hordijk, Christiaan Knopper, Gert Abma, Rob van Tol, Ada Goverde,
Tanja van Veen, Quince Dirks, Kees van der Burgh, Akis Kampadelis, Harriet Westerdijk, Jacques Koekkoek, Michel Hu en Kees Kuijlman. (25-08-21).
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Een rondje langs de drie tafels leert ons dat er
zonder uitzondering, en onafhankelijk van elkaar,
gekozen is voor het personeelsprobleem.

Hij die in toeval gelooft heeft boter op het hoofd. Vrijwel iedere deelnemer deelt de zorgen die Kees eerder uitte. Goede mensen… waar
haal je ze in vredesnaam vandaan?
‘Misschien moeten we af van onze zoektocht naar het schaap met de
vijf poten…’, zo wordt geopperd, ‘… dat beroemde schaap dat géén
negen tot vijf mentaliteit heeft, géén akelige salariseisen heeft, veel
ervaring heeft maar tegelijkertijd gedreven genoeg is om nog bij te
leren, en dat óók nog ‘s zelfstandig én in teamverband kan werken.
Moeten we niet gewoon op zoek naar twee schapen die elkaar bijvoorbeeld in deeltijd aanvullen?’
De vraag stellen is het anticyclische antwoord geven. Zekerheid én
de aantrekkelijkheid van het werk kan niet alleen worden bewerkstelligd door salaristegemoetkomingen, maar in postcoronatijd moet
ook worden gedacht aan speciale doelgerichte acties voor medewerkers, meer flexibiliteit in werktijden, perspectief en uitdaging bieden in
verantwoordelijkheid en in vertrouwen. En er wordt gesteld dat er in
een nog vroeger stadium intensiever moet worden samengewerkt met
scholen en onderwijsinstellingen. De jeugd heeft immers nog altijd de
toekomst en ieder cliché is per definitie waar.
Op het gebied van duurzaamheid worden begrijpelijkerwijs veelal
vraagtekens gezet bij de financiële haalbaarheid van alle initiatieven,
hoe goedbedoeld ze ook zijn. Maar ook hier is moderator Kees Kuijlman
er als de kippen bij: ‘wees vindingrijk en vergeet -met alle respect- de
bank. Er is kapitaal genoeg in de particuliere sector.
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Er zijn vele nieuwe wegen die naar Rome leiden.
Bedrijven die nu níet investeren in duurzaamheid
missen de boot. Daarvan ben ik overtuigd!’
Rumoer, een kuch, een glimlach, een frons, een knik,
een notitie, getuite lippen, een korte staar in de ogen
van de tafelgenoot. Het duurzaamheidsvraagstuk is
de te aanwezige oom op je verjaardagsfeest die iets
te vaak iets te graag iets te triomfantelijk zijn gelijk
haalt. Op punten wint hij overigens iedere wedstrijd,
daarover geen discussie. We móeten met zijn allen
door dezelfde deur als we onze wereld een beetje
leefbaar voor de volgende generaties willen achterlaten. Zelfs de grootste duurzaamheidsscepticus zal
dit schoorvoetend moeten toegeven.

ADVO C ATEN & ADVISEUR S

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

nèt even anders

De boot missen. Die drie alarmerende woorden
echoën nog na als de professioneel netwerker
zonder sokken vertelt: ‘mijn sportschool… da’s nou
een mooi voorbeeld hoe het mijns inziens níet moet.
In coronatijd verloor hij honderden leden, vervolgens beslissen de aandeelhouders dat de ontstane
tekorten moeten worden gedekt door te bezuinigen
in personeel en in onderhoud waarmee de spiraal
naar beneden werd ingezet. Want wie gaat er nu
trainen in een vervuilende sportruimte met ongeïnspireerd personeel?’
Als reactie op dit alleszeggende voorbeeld trekt Kees
Kuijlman een vies gezicht alsof hij bedorven soep
heeft gegeten. Tegenover anticyclisch denken staat
vanzelfsprekend cyclisch handelen, oftewel conservatisme. In 1963 zong Bob Dylan al dat de tijden aan
het veranderen zijn en dat doen ze anno 2021 nog altijd. Kees Kuijlman zou de bewuste aandeelhouders
het liefst eigenhandig bij de revers willen pakken om
hen wakker te schudden.

En dus ontstaat er dynamiek. Vuur. Stemmen verheffen zich. De
kaarten worden niet langer tegen de borst gehouden. Het gewenste
effect is bereikt: de debatten moeten leiden tot nieuwe inzichten, snelheid van handelen, open vizieren en respect voor een ieders mening.
Ook tijdens de lunch wordt volop door gedebatteerd, en dus is uw
redacteur één en al oor in de Twilight Zone van vergaderruimte
Barbizonsalon II van het NH Hotel.
Ook op het gebied van online performance klinkt een eenduidig verhaal: juist nú moet je onderneming zichtbaar zijn en vervolgens blijven.
In een hoekje op je beurt wachten is er niet bij. Anticyclisch denken
betekent feitelijk proactief handelen. Die quote bedenk ik ter plekke
maar ik trek mijn keutel tijdig in. Er wordt een lijn gelegd met het personeelsbeleid: de betrokkenheid met het werk kan worden vergroot door
de medewerkers -deels- verantwoordelijk te houden voor de online
performance.

“WE ZIJN MET ZIJN
ALLEN OP ZOEK NAAR
H E T N I E U W E N O R M A A L”
- KEES KUIJLMAN
En er zijn uiteraard meer overlappingen. De deelnemers laten zich
niet langer inkaderen en springen als in Tarzans beste dagen van liaan
naar liaan. Want topics als kennisontwikkeling, data, dataoverdracht
en marketingbeleid, kunnen nooit los worden gezien van het niveau
van scholing, de kwaliteit van het personeel, de online zichtbaarheid
van de onderneming en last but not least het prijskaartje dat aan al
deze thema’s hangt… we blijven immers aanhangers van de Hollandse
school en de financiële haalbaarheid wordt bij ieder onderwerp, zeer
terecht, tegen het licht gehouden.
Wat was er eigenlijk eerder, de kip of het ei… kiest de onderneming voor
de klant of voor het personeel? De vraag stellen is zoals zo vaak het antwoord geven, want ook op dit onderwerp wordt eensluidend vastgesteld
dat investeren in personeel uiteindelijk zal leiden tot een structureel
betere performance naar de klant toe. Buiten begint dus te allen tijde
binnen, waarbij het momentum (wanneer doe ik wat) cruciaal is. Geen
woorden maar daden begint bij de woorden waarna de daden moeten
volgen. Als het er echt op aankomt, wisselt de voetbaltrainer anno 2021
een ervaren voorstopper voor een jonge talentvolle aanvaller, omdat
een stap vooruit de beste verdediging is. Bewustwording vereist inzicht,
moed, focus, kritisch optimisme en bovenal een open mindset.
Het is duidelijk: in de Twilight Zone zweven zowel de antwoorden als de
vragen gewichtloos door de vrije ruimte. Ieder onderwerp kent zijn eigen
zwaarte in zijn eigen speelruimte, iedere onderneming c.q. bedrijfstak
vereist maatwerk, zoals ook het fenomeen tijd zich als een meanderende
rivier een weg baant door ons bestaan. Wet- en regelgeving past zich
aan de tijd aan. Daardoor zijn er geen handleidingen: de creatieve ondernemer moet bij voortduring ogen en oren openhouden, de koers bijstellen
versnellen, afremmen, en voor paden kiezen die niet direct voor de hand
liggen.
In het Nieuwe Normaal nemen we afstand van het eendimensionale
denken en durven we elkaar steeds weer vragen te stellen en anticyclische antwoorden aan te dragen. Het ENC organiseert ieder kwartaal
een lunchbijeenkomst voor ondernemers. Uw redacteur kan niet wachten op de volgende… u toch ook niet?

Krimpen aan den IJssel
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Oproep aanmelden nieuwsbrief
De gemeente Capelle aan den IJssel verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief voor ondernemers.
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geselecteerd voor ondernemend
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In deze nieuwsbrief vindt u relevant nieuws
voor ondernemers gevestigd binnen de
gemeente.
U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via de website van de gemeente
helemaal onderaan de homepage.
www.capelleaandenijssel.nl

Enquête zzp’ers
Onlangs heeft de gemeente een korte
enquête gehouden onder zzp’ers om
beter inzichtelijk te krijgen welke gevolgen de coronacrisis heeft voor deze
sector.
Ongeveer 50 ondernemers verdeeld over
diverse sectoren vulden de enquête in.
Er is onder meer gepeild welke behoeften ondernemers hebben wat betreft
gemeentelijke ondersteuning.

Dit bestaat vooral uit financiële lastenverlichting, ondersteuning bij digitalisering,
coaching door oudondernemers en netwerkevents. De uitkomsten worden gedeeld met de ondernemersvereniging ZZP
Capelle en ook meegenomen bij het brede
Capelse herstelplan dat in het najaar wordt
vastgesteld door de gemeenteraad. Met
het aanbieden van digitale vouchers (zie
artikel op deze pagina) wordt alvast invulling gegeven aan die behoefte.

Subsidie omscholing ICT en techniek
Wilt u uw medewerker(s) of nieuwe
medewerkers laten omscholen naar
een beroep in de techniek of ICT? Als
werkgever kunt u aanspraak maken op
financiële ondersteuning van de nieuwe
Omscholingsregeling. Vanaf 1 september t/m 1 december kunnen aanvragen
worden ingediend via de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (www.
rvo.nl).
Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot
belang door het huidige verschil tussen
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
Daarnaast is het oplossen van de krapte

in deze beroepsklassen ook noodzakelijk
voor maatschappelijke uitdagingen zoals
de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Ook biedt het
een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.
Voor de subsidieregeling is € 34.625.000
gereserveerd door het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. Werkgevers kunnen een eenmalig vast bedrag
van € 3.750 aanvragen per om te scholen
medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever). Er is ruimte
voor financiering van in totaal 9.233 omscholingstrajecten.

Ondernemersspreekuur
Wethouder Westerdijk wil in deze uitdagende tijden de Capelse ondernemers
zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom
is er een speciaal (digitaal) ondernemersspreekuur.

De komende ondernemersspreekuren
vinden plaats op:
Dinsdag 26 oktober om 16.00 uur
Dinsdag 16 november om 16.00 uur
Dinsdag 14 december 16.00 uur

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.

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.

Marktonderzoek naar circu- Digitale
laire economische kansen
vouchers
Circulaire economie is een belangrijk
economisch thema. Gemeente Capelle
aan den IJssel pakt dit thema op in
samenwerking met het Capelse bedrijfsleven. Daarom is onlangs opdracht
verstrekt aan het onderzoeksbureau
Cirkellab, voor het uitvoeren van een
circulair marktonderzoek.
Om dit onderzoek een vliegende start te
geven, vond op 8 juli een eerste bijeenkomst plaats. Spilfiguren uit Biz Capelle
West en Capelle XL, Parkmanagement
Rivium, ENC, gemeente, de omgevingsdienst DCMR en Cirkellab zijn hier een
constructief gesprek aangegaan. Zij
bespraken de onderzoeksopzet en verkenden circulaire kansen en uitdagingen
in de markt met elkaar.
Het was een positieve en constructieve
start van het onderzoek; unaniem was de
conclusie dat er volop circulaire economische kansen zijn in Capelle. Niet alleen voor
de maakindustrie, maar ook voor tal van
dienstverlenende bedrijven, logistiek en
vastgoed. De kunst is om die kansen met
elkaar concreet te maken én ook te gaan
benutten! Goed onderzoek valt of staat
met goede input en een hoge respons.

Wij hopen dan ook dat u meewerkt aan
het marktonderzoek en wilt delen waar
uw bedrijf, of uw bedrijfstak circulaire
kansen of uitdagingen ziet. Wat is al
circulair in uw bedrijfsvoering, welke
belemmeringen ervaart u bij circulaire
innovaties, tegen welke wetgeving loopt
u aan, waar kunt u hulp gebruiken van
de overheid?
Doel van het onderzoek en follow up
Eind 2021 hebben we een beter beeld van
de mate van circulariteit van het Capelse
bedrijfsleven. Uit de inventarisatie van circulaire kansen kunnen pilotprojecten geselecteerd worden, die de economische
aantrekkelijkheid van de regio vergroten.
Contact
Heeft u ideeën over circulaire bedrijfsvoering, of loopt u tegen belemmeringen
aan bij circulaire innovaties, neemt u dan
contact op met George Derksen, e-mail:
george.derksen@capelleaandenijssel.nl
Hij brengt u dan in contact met onderzoeksbureau Cirkellab.

Om bedrijven in het kleinere MKB te
steunen in de stap naar (verbetering van
de) digitalisering kunnen Capelse ondernemers vanaf 1 oktober 2021 gebruik
maken van een digitaliseringsvoucher.
De digitaliseringsvoucher is een regeling
om retail en horeca te stimuleren om te
digitaliseren. Wethouder Economie van
Capelle aan den IJssel Harriët Westerdijk
onderschrijft het belang van digitalisering:
”Deze regeling is specifiek bedoeld voor
het kleinere MKB, dus voor ondernemingen met minimaal 1 en maximaal 49 werknemers. Corona heeft laten zien dat digitalisering van groot belang is: het is ook
een stap naar een succesvolle toekomst
ná corona.” De voucher kan worden gebruikt voor maximaal 50% van de kosten van de verbetering van de digitalisering en kent een minimumbedrag van
€1.000 en een maximumbedrag van
€2.500 per onderneming. Een ondernemer
kan de voucher inzetten voor verschillende digitaliseringsdoelen, bijvoorbeeld
bij het starten van online verkoopactiviteiten via een webshop, bij het verder professionaliseren van de bestaande online
(verkoop) activiteiten, bij het digitaliseren
van interne bedrijfs-processen en bij het
verbeteren van de cyberweerbaarheid.

Duurzame samenwerking bedrijven Fascinatio
Samenwerken aan lokale verduurzaming neemt een steeds grotere vlucht.
Het zorgt voor aantrekkelijke vestigings
locaties, prettige en groene verblijfsomgeving voor medewerkers, trekt ‘young
professionals’ aan en draagt bij aan de
toekomstbestendigheid van kantoorgebieden en bedrijventerreinen.
Op 12 mei kwamen daarom organisaties
uit het kantorengebied Fascinatio –
Capelle aan den IJssel/Brainpark III en de
gemeente Capelle aan den IJssel bij elkaar
om te verkennen hoe zij kunnen samenwerken op het gebied van duurzaamheid.
Hierbij werd gekeken naar het concept
van stichting Green Business Club (GBC),
dat zich inmiddels in 14 andere gebieden
in Nederland heeft bewezen. Lokale GBC’s
bestaan uit bedrijven, lokale overheden
en onderwijsinstellingen.

Deze partijen werken samen aan de verduurzaming van dat gebied en de eigen
bedrijfsvoering. De kracht van de formule
zit hem vooral in het kleinschalig, lokaal
beginnen en vooral DOEN! Naast samenwerken en kennisdeling, versterken lokale
Green Business Clubs elkaar in een
krachtig landelijk netwerk verbonden
door GBC Nederland.
Anders dan de naam doet vermoeden,
is een GBC méér dan een netwerkorganisatie. Het is een actiegerichte projectorganisatie. Hierbij ligt de focus op gebiedsbrede verduurzaming, maar ook
op de interne bedrijfsvoering van de betrokken organisaties. Tijdens de online
bijeenkomst werd onderzocht hoe alle
partijen tegenover deze samenwerking
staan en werd er geïnventariseerd welke
(gezamenlijke) duurzaamheidsambities en

-projecten mogelijk zijn. De aanwezige
partijen waren zeer positief over mogelijk
samenwerking binnen GBC Fascinatio en
zien kansen rondom de thema’s Energie,
Mobiliteit & Logistiek, Klimaatadaptatie,
Circulaire economie en Afval. Deze thema’s
vormen het uitgangspunt voor projectgroepen waarbinnen participanten aan
de slag gaan met concrete projecten.
Dit najaar is de GBC opgericht en hopen
we een programmaraad en projectgroepen
geformeerd te hebben en start de werving
van een lokale programmamanager.
Wilt u meer informatie, of heeft u
interesse om mee te doen met GBC
Fascinatio? Neem dan contact op met
Eline Kik via eline@greenbusinessclub.nl,
of uw vaste contactpersoon bij Team
Economische Zaken van de gemeente
Capelle aan den IJssel.
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68% Nederlanders vindt energietransitie
verantwoordelijkheid bedrijfsleven
Amsterdam, 28 juli 2021 – Maar liefst
68 procent van de Nederlanders stelt
dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor
de energietransitie. Dit blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zelfstroom
onder 1.041 Nederlanders, uitgevoerd
door Panelwizard. Dit standpunt lijkt
op te houden bij de eigen portemonnee. Zo wil het gros van de werkende
Nederlanders niet zelf financieel bijdragen aan verduurzaming van het
bedrijfsleven via inkomstenbelasting
(84 procent) of salaris (91 procent).
Hoewel Nederlanders nauwelijks bereid
zijn om zelf salaris in te leveren of meer
inkomstenbelasting te betalen, vindt 78
procent van hen dat de overheid nietduurzame bedrijven meer moet belasten.
Opvallend genoeg leggen hoogopgeleiden meer de financiële verantwoordelijkheid bij het bedrijfsleven (84 procent)
dan praktisch opgeleide respondenten
(74 procent). “Zolang burgers, bedrijven
en overheden naar elkaar blijven vingerwijzen, staat de energietransitie stil”, zegt
Roy Schellekens, productmanager bij
Zelfstroom. “Pas wanneer iedereen naar
zichzelf kijkt en een bescheiden bijdrage

levert, gaan we met z’n allen vooruit. Dit
is ook een stuk effectiever.”
Duurzaam werkgeverschap
Behalve dat het verduurzamen van het
bedrijfsleven positief is voor de energietransitie, draagt het ook bij aan goed
werkgeverschap. Zo blijkt uit het onderzoek dat maar liefst 37 procent van de
Nederlanders liever werkt voor een organisatie die zich meer met duurzaamheid
bezighoudt dan hun huidige werkgever.
Deze opvatting kan voor nogal wat
banenwisselingen zorgen: driekwart
van de ondervraagden vindt dat het
Nederlandse bedrijfsleven onvoldoende
aandacht besteedt aan verduurzaming.
Schellekens: “Omdat mensen duurzaamheid steeds belangrijker vinden,
kun je als werkgever hiervan profiteren.
Probeer werknemers dus zoveel mogelijk te betrekken bij plannen rondom
MVO. Zo sla je twee vliegen in één klap:
beter voor de wereld én je personeel.”

Sinds 2014 groeide het bedrijf van 4 naar
200 werknemers. Zelfstroom heeft een
ideële missie: de energietransitie versnellen en de aarde schoner doorgeven. Het
duurzame energiebedrijf gelooft dat iedereen zonder investeringen moet kunnen
overstappen op zonne-energie en heeft
hierom sinds de oprichting meer dan
19.000 huishoudens voorzien van ruim
225.000 zonnepanelen. De Bossche organisatie is sinds 2018 officieel B Corp gecertificeerd omdat het een bijzondere impact
heeft op milieu, transparantie en corporate
governance. Voor meer informatie, bekijk
de website: www.zelfstroom.nl
Noot voor de redactie, niet voor publicatie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Lodewijkx, via martijn
@mediatic.eu of 06 557 158 80.

Over Zelfstroom
Zelfstroom is marktleider op het gebied
van lease en verhuur van zonnepanelen
in Nederland.

GO Sharing breidt aanbod in Rotterdam uit
23 augustus 2021 - Aanbieder van elektrisch deelvervoer GO Sharing heeft zijn
aanbod in Rotterdam flink uitgebreid.
Het bedrijf heeft 1.000 deelscooters in de
stad in dienst en is daarmee de grootste
aanbieder van elektrische deelscooters.
GO Sharing wil binnenkort ook elektrische deelauto’s en -e-bikes aan het
aanbod toevoegen.
Het elektrische deelvervoer helpt om de
mobiliteit in de regio Rotterdam te verduurzamen en het gebied leefbaar en
bereikbaar te houden. De deelscooters
bieden mogelijk een alternatief voor autoritten in en tussen de stad en omliggende
gemeenten, met als gevolg minder autodrukte en minder CO2 uitstoot. Het servicegebied van GO Sharing strekt zich in
de regio inmiddels uit over Rotterdam en
omliggende gemeenten Albrandswaard,
Barendrecht, Dordrecht, Krimpen aan
den Ijssel, Lansingerland (Berkel en
Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek),
Maassluis, Nissewaard (Spijkenisse),

Ridderkerk, Schiedam en Vlaardingen,
met in totaal 2.000 voertuigen.
Metropool Rotterdam koploper duurzaam deelvervoer
Rotterdam is voor GO Sharing een belangrijke partner op het gebied van duurzaam
deelvervoer. Het bedrijf heeft op basis van
klantfeedback al veel innovaties gedaan,
zoals de introductie van een sneller en
makkelijker te gebruiken zijstandaard, een
langer zadel, een stevige telefoonhouder
en het toevoegen van 45 km/u-deelscooters aan de vloot in de regio.
“In onze internationale missie om een
gedragsverandering teweeg brengen
van ‘iedereen een eigen voertuig’ naar
‘gebruik wanneer je het nodig hebt’ is
Rotterdam een absolute koploper,” zegt
Raymon Pouwels, CEO van GO Sharing.
“Veel innovatieve kennis die we in Rotterdam opdoen gebruiken we in onze internationale uitbreiding naar België, Duitsland, Oostenrijk en binnenkort Turkije

en het VK. Bovendien zullen we ons
aanbod multimodaal maken zodat we
zowel de interstedelijke als intrastedelijke reis optimaal kunnen ondersteunen.
We gaan naast deelscooters ook elektrische deelauto’s en e-bikes aanbieden.
Rotterdam zal een van de eerste steden
zijn waar we dit gaan introduceren.”
De deelscooters van GO Sharing zijn
24 uur per dag beschikbaar en 100%
elektrisch. De accu’s van de voertuigen
worden opgeladen met stroom uit duurzame bronnen. Iedereen met een rijbewijs
en de GO Sharing app kan gebruik maken van de duurzame dienst.

Column
Dennis Oud

Wees alert bij een reorganisatie
op de herplaatsingsverplichting
Vanwege Covid-19 komt het veelvuldig voor dat
ondernemingen kosten moeten besparen en reorganisaties de orde van de dag zijn. Het gevolg is
dat werknemers wegens bedrijfseconomische redenen worden ontslagen. Het UWV beoordeelt of
een werkgever tot ontslag mag overgaan. Is de ontslagaanvraag goed onderbouwd, dan zal het UWV
een ontslagvergunning afgeven. Daarmee ben je er
in sommige gevallen nog niet. Het kan voorkomen
dat het UWV ten onrechte een ontslagvergunning
heeft afgegeven, wat grote gevolgen heeft waar je
als werkgever niet op zit te wachten.

sende functie beschikbaar is, arbeidsplaatsen worden betrokken waarvoor een vacature bestaat of binnen redelijke termijn zal ontstaan. Daarbij
moeten ook worden betrokken passende functies die worden bezet door
– kort gezegd – uitzendkrachten, oproepkrachten, ingeleend personeel,
werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege
eindigt binnen de redelijke termijn en zelfstandigen. Onder een passende
functie wordt in dit verband verstaan een functie die (met behulp van
scholing binnen een redelijke termijn) aansluit bij de opleiding, ervaring en
capaciteiten van een werknemer. Het betreft een inspanningsverplichting
die de werkgever heeft, om in de gegeven omstandigheden al het redelijke
te doen wat van de werkgever kan worden gevergd.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
Wanneer een werkgever een ontslagaanvraag op
grond van bedrijfseconomische redenen indient,
moet zij het e.e.a. aantonen om een ontslagvergunning te krijgen. Bij de beoordeling of de werkgever
een bedrijfseconomische noodzaak heeft voor het
vervallen van de arbeidsplaatsen, wordt een zekere
mate van terughoudendheid toegepast. Een werkgever heeft de verplichting zijn onderneming zo in te
richten, dat het voortbestaan daarvan ook op langere
termijn verzekerd is. Hiermee wordt naar het behoud
van werkgelegenheid in algemene zin gestreefd, maar
het dient ook het eigen belang van de werkgever. Er
moet echter ruimte blijven bestaan voor een werkgever om de beslissing te nemen tot het vervallen
van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische redenen. Je kunt dus stellen dat een werkgever een zekere vrijheid heeft om beleidskeuzes te maken, ook als
deze de individuele rechtsbetrekking als werknemer
treffen. Daartegenover staat dat een werkgever haar
keuze wel moet verantwoorden, door het structureel
vervallen van arbeidsplaatsen aannemelijk te maken.
Wat zijn eigenlijk bedrijfseconomische redenen om tot
ontslag over te gaan? Te denken valt aan slechte financiële bedrijfsresultaten, structurele werkvermindering,
een herindeling van de organisatie, organisatorischeof technologische veranderingen, het vervallen van
loonkostensubsidie of een beëindiging van bepaalde
bedrijfsactiviteiten.

Die herplaatsingsmogelijkheden wegen in de praktijk zwaarder dan men
in eerste instantie vaak denkt. Zo ging een werkgever de mist in bij haar
herplaatsingsverplichting, toen zij een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen had ontslagen, zo oordeelde de rechtbank Haarlem. Wat
ging er fout? Ondanks dat het UWV een ontslagvergunning had afgegeven,
oordeelde de rechter dat de werkgever de werknemer niet had mogen
ontslaan. Toen bekend werd dat de functie van werknemer volledig zou
komen te vervallen, had het op de weg van werkgever gelegen om samen
met werknemer te inventariseren welke functies passend (te maken) waren
en of deze binnen een redelijke termijn beschikbaar zouden komen. Het
was namelijk niet uitgesloten dat werknemer met behulp van scholing kon
worden herplaatst in een andere functie, waarvoor een vacature was. De
werkgever had niet alleen aan werknemer duidelijk moeten maken dat hij
met het oog op de andere functie, cursussen moest volgen, maar zij had
werknemer ook voor deze cursussen moeten inschrijven. Als werkgever
heb je dus een inspanningsverplichting tot herplaatsing. Dit houdt niet in
dat je een werknemer altijd daadwerkelijk moet herplaatsen. Als werkgever moet je al het redelijke doen wat in de gegeven omstandigheden
van een werkgever kan worden gevergd. Inventariseer met werknemer(s)
welke functies passend zijn (te maken). Zijn er passende functies? Dan ligt
het op de weg van de werkgever om werknemer(s) actief te begeleiden en
belemmeringen voor de functie weg te nemen. Wat was het gevolg voor
de werkgever in de uitspraak? De arbeidsovereenkomst werd hersteld en
de werkgever moest al het achterstallige salaris uitbetalen. Kortom, de
herplaatsingsplicht is slechts een onderdeel van een reorganisatie, maar
zeker geen onbelangrijke. Er komt bij een reorganisatie echter veel om
de hoek kijken. Wees als werkgever oplettend op ieder onderdeel van
een reorganisatie, want in tijden van economisch herstel is een onterecht
afgegeven ontslagvergunning het laatste waar je als werkgever op zit te
wachten.

Herplaatsing
Wanneer een functie komt te vervallen, moet een
werkgever aantonen dat herplaatsing van de werknemer niet in de rede ligt. De Ontslagregeling bepaalt dat
bij de beoordeling of binnen de onderneming een pas-
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Lekker duurzaam!
Heb je net een crisis overleefd, moet je van die
crisis leren dat alles duurzaam moet. “Aan mijn
hoela! Ik heb wel wat anders te doen. Bijvoorbeeld herstellen van een crisis.” Dat zal de ongezouten mening zijn van de gemiddelde ondernemer die het water hoog aan de lippen stond
door coronagedoe. Eerst maar eens even herstellen en de centenpot weer op orde krijgen. Een
ogenschijnlijk gezonde gedachte die de nuchtere
ondernemer in Nederland zo typeert.
Toch durf ik als ondernemer die de ontwikkelingen
op duurzaamheid niet alleen op de voet volgt,
maar ook voor ons eigen bedrijf en voor onze eigen
bedrijfstak actief met duurzaamheid aan de gang is,
hardop te zeggen: het meenemen van duurzaamheid geeft juist die boost aan de eigen organisatie
om met de organisatie ook een meerwaarde te
geven aan de samenleving en tegelijkertijd de eigen
organisatie toekomstbestendig te maken.
Toen ik dit tien jaar geleden riep, werd ik als “geitenwollensokkenkereltje” in de verzekeringswereld
weggezet. Nu hebben de meeste industrials al een
duurzaamheidsbeleid en worden CEO’s die durven
verder te gaan dan het hoogst noodzakelijke op
duurzaamheidsgebied al toegejuicht als visionairs.
Jeroen Smit, bedrijfskundige, voormalig hoogleraar
journalistiek en auteur van bijvoorbeeld De Prooi
(over de perikelen rond ABN Amro), zei over dit
nieuwe ondernemen het volgende:

8%

Het is niet voor niets dat de consument steeds meer kijkt waar
ondernemingen en producten iets toevoegen of meerwaarde creëren
binnen de samenleving. Daarom is het niet alleen belangrijk voor de
CEO’s van deze wereld, maar juist ook voor die ondernemers die nog
veel dichter bij de klant en de buurt waar de ondernemer onderneemt
staan, om die handdoek op te pakken en eerst eens met kleine stapjes duurzaamheid te omarmen. Duurzaamheid loont namelijk. Ook het
alom geprezen Instituut Nyenrode geeft aan dat bedrijven die intrinsiek
duurzaamheid omarmen en dat ook omzetten naar beleid vaak beter
renderen dan bedrijven die dit niet doen. Dat is toch prachtig om te
zien? En geen geitenwollensokkenpraat.
En wat het nog leuker maakt, is dat het opvalt dat die ondernemers die
de koploperspositie in hun branche en hun omgeving hebben durven
pakken stuk voor stuk gedreven, inventief en succesvol zijn om hun collega’s, de samenleving te motiveren om ook lol erin te krijgen om met
duurzaamheid te ondernemen.
En als je ziet wat er bij ons in de regio aan kleine en grote initiatieven
(bijvoorbeeld vanuit de groeiende Green Business Club Alexander)
plaats vinden, is dat iets om trots op te zijn.
Het lijkt er gek genoeg op dat het coronatijdperk een accelerator is
geweest voor het denken en doen in duurzaamheid.
Ik heb twaalf jaar geleden nog weleens de vraag gekregen toen ik
duurzaamheid op de agenda van de branchevereniging probeerde te
krijgen: ‘Hé Kees, ik ben voorzitter van een voetbalvereniging met een
groen kunstgrasveld. Doe ik nu ook wat aan duurzaamheid?’
Er is nogal wat gebeurd in de afgelopen twaalf jaar. Dat is mooi!

“Zo wordt duurzaam, circulair en inclusief ondernemerschap de logische, nieuwe standaard.

bijtelling

Duurzaamheidspremie € 4.000**

Bij M. de Koning kun je nu direct rijden in een 100% elektrische ID.3 ST uit voorraad.
Maar het wordt nóg leuker. Je krijgt er een korting bij die je zelf kan kiezen.
Interessant voor als je hem zakelijk rijdt, maar zeker ook als particulier profiteer
je hiervan. Zo kun je korting krijgen op het leasetarief of kiezen voor een uitgebreid

accessoirespakket om je ID.3 nóg persoonlijker te maken. Ga je toch liever voor
een laadpaal inclusief montage thuis of pak je de € 4.000 Duurzaamheidspremie?
Aan jou de keuze. Bekijk alle mogelijkheden op www.mdekoning.nl/volkswagen of
neem direct contact met ons op.

* Lease vanaf-tarief geldt op basis van financial lease met een rente van 2,99%.
** Duurzaamheidspremie is niet geldig in combinatie met private of zakelijk lease.

Als het goed is lopen echte leiders hierin voorop.
Ze zitten hoog, kijken verder, zien wat de toekomst
nodig heeft, voelen zich daar verantwoordelijk voor.
Waarom zouden Nederlandse CEO’s, die naast
koopman toch ook graag dominee willen zijn, niet
voorop lopen? Zo kunnen ze laten zien dat ze niet
langer leiden vanuit controle en wat ze kennen,
maar onderzoekend en kwetsbaar sturen op wat de
toekomst van hem en haar vraagt. Trouwens: als je
de wereld niet echt verbetert ben je helemaal geen
leider.”

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

www.mdekoning.nl
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Ons RisicoRapport, uw inzicht

Column

Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons
RisicoRapport voor de ondernemer.

Sanne de Graaff

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

Onvoldoende verzekering
kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid
In financieel lastige tijden komt u als bestuurder
vaak voor moeilijke keuzes te staan. Het kan dan
soms een oplossing lijken om bepaalde betalingen
uit te stellen, maar hierbij moet goed worden
opgelet. Het niet betalen van de verzekeringspremie van de onderneming kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben voor de bestuurder.
Het gerechtshof Den Bosch heeft hierover vorig
jaar een belangrijk arrest gewezen1.
Wat was er aan de hand?
In deze zaak was een werknemer als projectleider in
dienst van een bouwbedrijf. Begin 2012 kreeg hij een
arbeidsongeval en overleed. De Inspectie SZW stelde
daarop een onderzoek in en legde vervolgens aan
de werkgever een boete op vanwege het ontbreken
van maatregelen ter voorkoming van valgevaar. Toen
het ongeval gebeurde, had de verzekeraar van het
bouwbedrijf de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering opgeschort, omdat de verschuldigde premies niet waren betaald door het bouwbedrijf. In november 2012 werd het bouwbedrijf
failliet verklaard.
Oordeel gerechtshof
De weduwe van de overleden werknemer stelde
de bestuurder van het bouwbedrijf persoonlijk
aansprakelijk voor de schade die ze had geleden
door het overlijden van haar echtgenoot. Dit werd
afgewezen door de rechtbank maar in hoger beroep
werd anders geoordeeld.
Het gerechtshof beoordeelde onder meer de
vraag of het een persoonlijk ernstig verwijt van de
bestuurder oplevert wanneer deze de verzekeringspremie van de bouwonderneming niet betaalt,
waardoor dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt opgeschort, wat weer leidt tot
ongedekte overlijdensschade van een arbeidsongeval.

Het gerechtshof oordeelde dat dit inderdaad een ernstig verwijt
oplevert; de bestuurder kon in deze zaak persoonlijk aansprakelijk
worden gehouden.
Hierbij was van belang dat van een werkgever die haar werknemers
risicovolle werkzaamheden laat verrichten, mag worden verwacht dat
zij zorgt voor een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering. Een van
de redenen hiervoor is dat er een dekkingsvoorziening is getroffen
voor het geval het risico zich verwezenlijkt en de werkgever, zoals in
deze zaak bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement, niet aan haar
verplichting tot vergoeding van de schade zou kunnen voldoen. Het
gerechtshof oordeelt dan ook dat het niet betalen van de verzekeringspremies door de werkgever als gevolg waarvan de dekking is opgeschort, een ernstig persoonlijk verwijt oplevert van de bestuurder.
Conclusie
Bent u bestuurder van een onderneming waarin gevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd? Let dan extra goed op dat de verzekeringspremies tijdig en volledig worden betaald; het niet voldoen
hieraan kan namelijk leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de
bestuurder(s). Zeker in financieel lastige tijden, zoals nu als gevolg van
corona, is het raadzaam om dit in gedachten te houden. Voor vragen
hierover en natuurlijk ook over andere ondernemingsrechtelijke onderwerpen, kunt u altijd contact opnemen met Sanne de Graaff of één van
onze andere advocaten.

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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Carrièreswitch

Toekomstbestendig zakendistrict

Het is begin 1995 als ik voor de keus kom te staan om voor mijn werk naar
Ierland te emigreren of gebruik te maken van een oriëntatiefase om elders aan
het werk te gaan. Ik kies voor het laatste en steek vervolgens een hoop energie
in mijn zoektocht op de arbeidsmarkt om te bepalen welke weg ik zal gaan. Al
mijn zintuigen staan op dat moment ‘aan’ en binnen afzienbare tijd heb ik mijn
zinnen gezet op een baan in de uitvaartbranche. Uitvaartverzorger, voor die
tijd niet echt een vanzelfsprekende keuze. Ik kan me nog goed herinneren dat
menigeen in mijn omgeving de twijfel uitsprak over mijn voorgenomen besluit.

GBC Rotterdam Alexander gaat aan de slag met project Energie. Een heldere
energievisie en roadmap voor een klimaatneutraal commercieel-zakelijk district
Rotterdam Alexander. Dat is het primaire doel van de projectgroep Energie van
Green Business Club (GBC) Rotterdam Alexander, die 1 juli van start is gegaan.
Naar aanleiding van de in 2020 ondertekende ambitieverklaring GBC Rotterdam
Alexander, werkt de werkgroep Energie collectief toe naar een Energievisie 2030
met een doorkijk naar 2050. De eerste stap: een energiescan voor bedrijven.

Ik vond het geweldig om gezamenlijk een project te organiseren, mensen
te ontmoeten en te begeleiden en zag veel overeenkomsten met evenementenorganisatie. Overigens zag de toenmalige begrafeniswereld dat
anders maar voor mij was het dé reden om de overstap te maken. Of het
nu gaat om communicatie, het regelen van een passende accommodatie,
het faciliteren van vervoer, audio- en visuele ondersteuning; er zijn zoveel
raakvlakken. Een assessment verder en nog geen 2 maanden later was ik
actief in een toen nog zeer conservatieve wereld. Voor mij was het op dat
moment juist dynamisch, ik zag enorme mogelijkheden voor verandering
in die behouden stoffige omgeving.
Het bleek een juiste keus te zijn geweest, een echte carrièreswitch. Eerst
in dienstverband bij een werkgever en sinds 2011 als ‘zelfstandig uitvaartondernemer’. Een titel die ik mijzelf eigenlijk nooit geef want ik voel mij tot
op de dag van vandaag ‘Eventmanager’. Ruim 25 jaar ‘ervaringen’ later heb
ik alles gezien en meegemaakt in de uitvaartwereld. Bijzondere uitvaarten
mogen begeleiden, elk afscheid uniek. Het blijft een voorrecht om zo’n
levensgebeurtenis, een intiem moment te mogen organiseren. Maar het
afgelopen jaar was anders, echt anders. Door toedoen van de pandemie
vergde het, zoals overigens in vele andere beroepen, een enorm aanpassings- en doorzettingsvermogen en moest ook ik alle zeilen bijzetten. Een
bijkomstigheid was dat ik tussen de bedrijven door veelvuldig werd benaderd door mensen uit de horeca en evenementenbranche.

Door toedoen van de omstandigheden allen op zoek
naar een alternatief voor hun huidige baan, het maken
van een carrièreswitch. Het lijkt er nu op dat heel veel
werkzoekenden hun toekomst zien weggelegd in het
begeleiden van uitvaarten. Maar gezien hun hospitality-achtergrond en vaardigheden een meer dan reële
switch. Ik geef ze geen ongelijk. In dit geval vraagt de
coronacrisis niet alleen om een aanpassing, maar
brengt ook aan een nieuw fenomeen aan het licht:
werkzoekenden in een reeds verzadigde markt en
toenemende concurrentie. Alle gevestigde uitvaartondernemers staan op scherp en kijken met argusogen naar deze nieuwe en niet te stoppen ontwikkelingen. Ikzelf zie het als een uitdaging om vast te
blijven houden aan ‘mijn eigen kracht en kunnen’ en
mijn passie voor het uitvaartvak te blijven delen met
anderen, ook met werkzoekenden. En daarnaast sta
ook ik open voor verandering. Wellicht dat er voor mij
ook nog een carrièreswitch in het vooruitzicht ligt! Je
weet het maar nooit...
Hans Lemmers, Erasmus Uitvaart
info@erasmusuitvaart.nl

Samenwerken aan lokale verduurzaming werkt
De projectgroep brengt de nul-situatie in kaart door middel van een energiescan van het gebied om vervolgens de routekaart ‘collectieve aanpak
klimaatneutraal commercieel-zakelijk district Rotterdam Alexander’ en
de energievisie op te stellen. Deze nulmeting bepaalt het vertrekpunt
voor de roadmap naar de gewenste situatie die in de Energievisie wordt
opgenomen. De participerende bedrijven beseffen dat samenwerken aan
lokale verduurzaming werkt en zetten zich daarom in om hun gezamenlijke ‘achtertuin’ te verduurzamen en te vergroenen.
Maatregelen richting klimaatneutraal
De focus van het onderzoek ligt op de maatregelen die nodig zijn om
klimaatneutraal te worden. Bijvoorbeeld door grootschalige vervanging van verlichting, aardgasloze oplossingen voor verwarming en het
plaatsen van zonnepanelen. Daarbij wordt gekeken naar welke oplossingen bij diverse bedrijven op het terrein mogelijk zijn, om collectieve
kansen te benutten. Secundair doel is om met dit project een waardevolle blauwdruk te creëren voor het klimaatneutraal maken van andere
commercieel-zakelijke districten in de Provincie Zuid-Holland.
Gebieds- en Energiescans
Mede dankzij de steun van Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland
en de participanten van GBC Rotterdam Alexander kan de eerste stap

worden gezet naar een klimaatneutraal commercieelzakelijke district Rotterdam Alexander. Voorafgaand
aan het onderzoek, voert Enerless een gebiedsscan
(Energie Potentieel Scan) uit om een inschatting te
maken welke energiemaatregelen relevant zijn, welke
investeringen nodig zijn en wat het oplevert. Aan de
hand van de resultaten uit deze scan, voert stichting
Stimular een onderzoek uit waarmee het vertrekpunt
wordt bepaald voor de roadmap naar de gewenste
situatie welke in de Energievisie wordt opgenomen.
Collectieve kansen voor energiebesparing, opwekken
van duurzame energie, lokale opslag en digitaal energiemanagement om vraag en aanbod optimaal op
elkaar af te stemmen, hebben daarbij de focus. De
energiescans worden uitgevoerd bij de MKB bedrijven,
retail en kantoren die gevestigd zijn in het centrumgebied Alexanderknoop.
Wilt u meewerken aan een toekomstbestendig
commercieel-zakelijk district Rotterdam Alexander
en wilt u zeker weten dat uw pand ook wordt bezocht? Meld u zich dan aan via programmamanager
Carola Kalishoek via carola@greenbusinessclub.nl.

Business Plaza, al in 36 steden online actief
Begin juni werd Capelle Business Plaza overgezet naar een
geheel nieuw digitaal platform. Na een succesvolle pilot, werden
ook de andere Plaza’s in rap tempo gelanceerd. Capelle, Alexander,
Krimpenerwaard, Schiedam, Vlaardingen, Overschie en nog 30 andere plaatsen in Nederland beschikken nu over een modern digitaal platform voor ondernemers. Nadat de bedrijfsactiviteiten per
1 januari dit jaar zijn overgenomen door YourSite is hard gewerkt aan
de bouw van een geheel nieuw platform. Technisch is dit nu klaar en
wij focussen nu op de inhoud, samen met onze partners.

“Zakendoen met
uw buurman, blijft ons motto!”
– F R A N S VA N D E R S C H A F T
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Ondernemer, doe zaken met uw buurman!
In tijden van crisis zie je het belang van persoonlijke
gunning. Vele ondernemingen hebben (tijdelijk) hun
deuren moeten sluiten als gevolg van COVID-19 of de
watersnood in Limburg. Nu de economie weer uit de
startblokken lijkt te komen doen wij een oproep aan
alle ondernemers: gun een lokale ondernemer de opdracht. Op deze manier steunen we het lokale bedrijfsleven en maken we de economie sterker dan ooit.
Themapartners op Business Plaza
Een mooi voorbeeld van lokaal gunnen vindt u op
Capelle Business Plaza. Daar geeft bijvoorbeeld De
Haij & Van der Wende Advocaten juridisch advies voor
lokale ondernemers en houdt Irado u op de hoogte
van alle ontwikkelingen over het thema duurzaamheid. Deze overdracht van kennis, gunnen zij u. Neem
ook eens contact met hen op en kijk wat u voor elkaar
kunt betekenen.

Kom uit de startblokken en laat online van u horen!
Een bedrijfsvermelding op 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 zakendoen met andere lokale ondernemers.
Word partner van Business Plaza
Partner worden van Business Plaza is al mogelijk v.a.
€ 4,99 per maand.

Kijk op www.capellebusinessplaza.nl of www.businessplazanederland.nl voor de mogelijkheden of neem
contact op met: Frans van der Schaft 085 – 303 63 21
frans@businessplazanederland.nl
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ECONOMISCH NETWERK CAPELLE

ECONOMISCH NETWERK CAPELLE

De zomer voorbij,
de ellende voorbij?
Het zit er voor de meesten onder ons
weer op, de zomervakantie. We hebben
bijgetankt en dus nog 4 maanden
knallen om 2021 tot een goed einde te
brengen.
Voor veel ondernemers is dat nog niet
zo eenvoudig. Voor de zomer hadden
we te maken met de gevolgen van alle
beperkende maatregelen als gevolg van
de COVID. Nu krijgen veel ondernemers
te maken met andere problemen. Hoe
pakken we het “normaal” weer op nu er
zoveel arbeidsplaatsen onbezet zijn. Logisch dat veel werknemers in de horeca,
detailhandel, evenementenbranche etc.
het afgelopen jaar hebben gekozen
voor een ander carrièrepad.

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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Er was geen perspectief en vooral ook
geen vertrouwen dat het op korte termijn weer goed zou komen. Met als
gevolg dat, nu er weer meer mogelijk
is door het afschaffen van veel beper-

Best Western Gouda

kende maatregelen, er geen voldoende
geschoold personeel beschikbaar is. Er
zijn meer vacatures dan werkzoekenden. Hoe bijzonder is dat? Toch zal ook
voor dit probleem wel weer een oplossing komen. En dan moeten we met een
positieve blik vooruitkijken. Dat doen we
binnen het ENC ook. Op korte termijn
zal de evenementenkalender weer redelijk gevuld zijn en zullen we elkaar weer
ontmoeten. De afgelopen zomer-bbq was
een prima eerste aanzet.
Het was verheugend te constateren dat
alle aanwezigen blij waren dat het weer
(verantwoord) mogelijk was.
Houd daarom de komende weken de
weekkalender, die iedere maandag in
de mail verschijnt, goed in de gaten
want de aanwezigheid van een ieder op
de komende evenementen maakt dat
we met elkaar de toegevoegde waarde
van het ENC zullen blijven ervaren.

De economie staat in
de resetmodus
Het onverwachte is toch gebeurd de
economie is veel sneller aan het herstellen dan verwacht. De cijfers van het
CPB spreken van een verwachte groei
van 3%. Dat is werkelijk ongekend.
Het vertrouwen bij het bedrijfsleven
en de consument is groot en er wordt
geïnvesteerd en gekocht dat het een
lieve lust is.
Er is echter wel een probleem en dat
geldt met name de vraag of de voorspelde groei ook daadwerkelijk kan worden
gerealiseerd. De oorzaken daarvoor zijn
tweeledig. Allereerst is er een tekort aan
personeel bij de bedrijven waardoor de
orders er wel zijn maar de levering op
zich laat wachten. Er zijn momenteel
107 banen voor 100 werkzoekenden.
Het gevolg van het tekort aan personeel
zal op termijn de lonen laten stijgen.
Ten tweede is er een tekort aan grondstoffen waardoor de orders niet kunnen
worden uitgevoerd. De grondstofprijzen
rijzen nu al de pan uit en dit heeft weer
gevolgen voor de consumentenprijzen.

De vraag is nu of dit zal leiden tot
inflatie met een mogelijke rentestijging
tot gevolg. Waarschijnlijk, zo voorspellen
de deskundigen, zal dit niet zo snel gebeuren omdat er sprake is van een niet
structurele conjunctuurontwikkeling.
Aan de andere kant van het spectrum
zien we nog steeds een afnemende
vraag naar diensten en service gerelateerde zaken. Grootschalige evenementen mogen nog steeds niet plaatsvinden
en ook de congresmarkt en beurzen
staan nog steeds in de wachtstand. Dit
betekent voor heel mensen nog steeds
geen omzet of inkomen voor de medewerkers. De overheidssteun is dan ook
nog steeds hard nodig om te kunnen
overleven. We kunnen stellen dat de
economie in de resetmodus staat. Er
moet echter nog steeds hard worden
gewerkt aan herstel waarbij de loon- en
kostenontwikkeling in de pas blijft lopen
met de bedrijfsresultaten die moeten
worden gerealiseerd.
Peter Meulendijk
Uitgever BM

Op zoek naar een uniek hotel waar
je zeker bent van een warm welkom
en waar je voor jou en je gasten alle
service en aandacht krijgt die je wenst?
Welkom bij Best Western Plus City
Hotel Gouda!
In het historische centrum van Gouda,
gelegen aan één van de mooiste
grachten van de stad, vind je ons. En
dat op maar 3 minuten rijden van de
snelweg! Ons rookvrije hotel heeft 101
kamers, welke zijn onderverdeeld in
4 verschillende kamertypes.
De kamers hebben een warme, stijlvolle
inrichting en zijn voorzien van een boxspring bed, koffie- en theefaciliteiten
en draadloos internet. Door het gehele hotel heen zie je knipogen naar je
logeeradres; van de kleuren per verdieping tot de foto’s naast de kamers.
Elke verdieping heeft namelijk een eigen
kleur; rood verwijst naar het Stadswapen en de vlag van Gouda, geel verwijst naar de kleur van de beroemde

Goudse kazen en blauw verwijst naar
alle bruggen, sluizen, waterlopen en
gemalen die Gouda rijk is. De kamers
hebben ook elk een eigen naam met
bijbehorende foto die verwijst naar een
speciale plek of bezienswaardigheid in
Gouda. Ontbijt, lunch en diner worden
geserveerd in onze Bar-Bistro.
Tevens de ideale plek voor een gezellige
borrel met de collega’s. Wij beschikken
daarnaast over 6 multifunctionele vergaderruimtes. Of het nu gaat om een
productpresentatie, conferentie, vergadering, workshop, training, boardmeeting, tentoonstelling of receptie; je krijgt
alle service en aandacht om jouw evenement zo succesvol mogelijk te laten
verlopen. Je gasten zullen dankbaar zijn
voor het door jou goed georganiseerde
evenement!

Graag laten we je ons hotel zien. Bel of
mail met Tanja van Veen: 06-24326032
of t.van.veen@bestwesterngouda.nl en
zij neemt je mee in onze wereld!

Over Irado
Maatschappelijke meerwaarde
Irado gaat en staat voor maatschappelijke meerwaarde. Dat betekent dat
we verstandig omgaan met schaarse
bronnen op het gebied van mens, milieu
en maatschappij. Als specialist op het
gebied van circulair beheer van afval en
herbruikbare grondstoffen zijn we bij
Irado vanzelfsprekend dagelijks bezig
met duurzaamheid.
En bij alles wat we doen houden we
rekening met de gevolgen voor mens,
milieu en maatschappij. Alleen door
betrokken te zijn bij de omgeving
waarvan je deel uitmaakt en je verantwoordelijkheid daarin te nemen, kan je
echt succesvol zijn.
Afvalvrij bedrijf
Irado helpt bedrijven, scholen en instellingen naar een afvalvrije organisatie.
Met een uniek afvalbeheersplan op
maat helpt Irado met het voorkomen,
scheiden en hergebruiken van afval.

Zo ontstaat makkelijk, snel, voordelig
en duurzaam een afvalvrij bedrijf, afvalvrije school of afvalvrije vereniging. En
daarmee zorgen we samen voor het
milieu én bespaart het de ondernemer
kosten.
TeamZero
Met Team Zero zamelt Irado op een
unieke manier bedrijfsafval in: duurzaam, veilig, schoon en met een grote
flexibiliteit voor jou als ondernemer.
Dagelijks rijdt Irado met een compact,
elektrisch voertuig van Team Zero door
winkelgebieden om gescheiden bedrijfsafval in te zamelen.
Dat betekent dat je iedere dag de
mogelijkheid hebt om je afvalstromen
in hanteerbare volumes bij ons aan te
bieden. ‘On demand’ dus, wanneer bij
jou de behoefte er is.
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Twee leden stellen zich
aan u voor!

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!

Fred Lingsveld

Lingsveld Quality Coffee

Kwaliteitskoffie
Lingsveld Quality Coffee is een familiebedrijf met een enthousiast team van medewerkers die een bijzondere koffiebeleving nastreeft voor MKB, Instellingen, Horeca en Retail.
Het verhaal achter de koffie
Wij staat voor een bijzondere en verantwoorde koffiebeleving. Voor de genieters van onze koffies, maar ook voor
iedereen in de koffieketen en de maatschappij. Het verhaal
achter de koffie maakt voor ons de beleving van een goede
kop koffie compleet.
De kwaliteit van onze koffies
Al onze koffies worden ambachtelijk gebrand. Hierdoor
zijn wij gegarandeerd van de beste kwaliteit bonen en een
continu brandproces. Daarbij staat duurzaam ondernemen
binnen Lingsveld Quality Coffee centraal. Onze koffie is om
deze reden dan ook voorzien van de Rainforest Alliance en
Fairtrade keurmerken.
Lingsveld koffieconcepten
Koffie is een prachtig natuurproduct dat een lange reis
maakt voordat u en uw klanten ervan kunnen genieten.
Een reis die begint op de mooiste koffieplantages rond
de wereld. Wij selecteren de koffiebonen met de beste
kwaliteit. En kwaliteitskoffie, dat is onze passie en expertise.
Wij hebben daarom voor u diverse koffieconcepten ontwikkeld voor een optimale koffiebeleving.

•
•
•
•
•
•
•

Secretariaat: Jacob van Akenstraat 80, 3067 JR Rotterdam • T 010 421 46 13 • secretaris@businessclubpa.nl
www.businessclubpa.nl
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Topkwaliteit koffiebonen
Aanverwante producten
Voor elke situatie een passende koffiemachine
Service & Onderhoud
Private label koffie
Totaalconcepten
Koffiemeubels

Vragen? Of wilt u vrijblijvend een goed gesprek over koffie of
een offerte? Stuur ons een bericht of bel ons, wij staan voor
u klaar! | www.lingsveldcoffee.nl

Hét nieuwe adres voor
Autoverhuur, Shortlease en
Lease in de regio Rotterdam
Autohopper is al 12 jaar lang een landelijke franchiseketen
voor autoverhuur & shortlease. Aanvankelijk is Autohopper klein begonnen, waarbij het vooral ‘in-house’ bij
garagebedrijven gevestigd zat.
Sinds een jaar timmert Autohopper aan de weg door zich
te richten op de combinatie van de zakelijke en particuliere
markt. Dit wordt gedaan door uit te breiden middels verschillende franchisenemers die zich 100% bezighouden met
Autoverhuur & Shortlease waardoor, naast de ín-house’
vestigingen, nu ook ‘stand alone’ vestigingen ontstaan en de
landelijke dekking bereikt wordt.
Sinds 1 juli 2021 heeft de regio Rotterdam een ‘stand alone’
Autohopper vestiging met alle kennis en kunde om te kunnen voorzien in de huidige behoefte van zowel de particuliere als zakelijke markt. Juist in deze bijzondere tijd is er een
grote behoefte aan flexibiliteit. Autohopper Rotterdam denkt
graag anders en zoekt samen met de klant naar passende
oplossingen in de mobiliteitswensen van de klant.
Naast de verhuur van verschillende busjes, bakwagens en
verschillende soorten auto’s kunnen wij via ons lease label
Kies Autolease B.V. ook zeer scherpe leasecontracten aanbieden.
Op deze manier kunnen wij u, zowel privé als zakelijk, op
alle mobiliteitsvraagstukken adviseren en voorzien. Voor
verhuur, shortlease en lease: Autohopper Rotterdam Maak
vrijblijvend een afspraak om te bespreken wat we voor u
kunnen betekenen.
Per 18 november 2021 is het adres: Dinkel 5, 3068
HB Rotterdam. Mail: info@autohopper-rotterdam.nl | Tel:
010 413 50 40
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ADVERTORIAL

Reiskosten, hoe zit het nu?
Eind vorig jaar: vanaf 1 januari mag er geen vaste reiskostenvergoeding vergoed worden. Toen
werd het 18 december en werd het uitgesteld tot 1 februari. 21 januari besloot men uit te stellen
tot 1 april. Maar april kwam dichterbij en het werd 1 juli. En toen werd het eind juni en werd het
uitgesteld tot 1 oktober… Gaat het er nu echt van komen? En wat moet je dan op orde hebben als
ondernemer? Want één ding weten we zeker: het is tijd voor nieuwe impulsen voor de economie
en het wordt niet meer zoals het was.

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-

Of het dit keer wel doorgaat op 1 oktober, zullen we waarschijnlijk pas
in september weten. Omdat de overheid wel steeds meer coronamaatregelen terugdraait, is het wel de verwachting dat het dit keer doorgaat.
En als mensen dan minder dan 128 dagen naar het werk reizen, dan zal
er geen vaste reiskostenvergoeding meer tegenover mogen staan. Wel
kan er natuurlijk een vergoeding gegeven worden voor thuiswerkdagen.
En voor het internet. Veel werkgevers zijn in het laatste jaar natuurlijk
geconfronteerd met deze afwegingen. En hebben er al wat voor geregeld.
Grote werkgevers zoals PostNL, Nationale Nederlanden, ANWB, Shell zijn
allemaal bezig met nieuw beleid waarin het uitgangspunt meestal een
50/50 verhouding is. Het kantoor wordt niet meer de standaard werkplek,
maar een plek om te ontmoeten, vergaderen en te brainstormen. En dat
komt de duurzaamheid en bereikbaarheid ten goede.
Wat zijn de regels?
Om de hoogte van de onbelaste reiskostenvergoeding vast te stellen zijn
er regels vanuit de Belastingdienst
• Tot 1 oktober 2021 kunt u uw medewerkers een onbelaste reiskostenvergoeding geven ondanks dat er niet wordt gereisd.
• Let op: dit geldt niet voor nieuwe medewerkers vanaf 13 maart 2020.
• De WKR is verruimd in 2021 naar 3% tot een loonsom van €400.000,
daarboven is het 1,18%.
De praktische methode is wanneer een medewerker fulltime werkt, men
uitgaat van 214 werkdagen per jaar. Indien een medewerker daarvan
minimaal 128 dagen naar een vaste werkplek reist, mag een vaste reiskostenvergoeding worden gegeven. Die vergoeding ontvangt de medewerker dan dus ook op de dagen dat er wordt thuisgewerkt. De 128
dagen eis komt neer op twee dagen thuiswerken per week en kan naar
rato verrekend worden bij parttime medewerkers. Vanaf oktober 2021
wordt dit ook naar rato van het resterende jaar. Deze methode is ook
toe te passen wanneer een dienstbetrekking eindigt in de loop van het
kalenderjaar.
Wat zijn de mogelijkheden?
Er zal een manier van registratie moeten zijn om aannemelijk te maken
dat de medewerker reist/thuiswerkt. De gemeente Rotterdam is daarom
een pilot aan het doen met een app. Ook financieel dienstverlener Vissen
& Visser werkt met een app, Mobilitylink. Aegon maakt gebruik van de
app bij het salarisverwerkingssyteem van Visma |Raet. Allemaal gaan ze
dus specifiek registreren en er zijn verschillende tools op de markt die
daarbij kunnen helpen. Daarnaast is het mogelijk om met een thuiswerkovereenkomst te werken.
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Wat is voor u de beste keuze?
Hiervoor kijkt u naar twee variabelen: heeft uw medewerker veel of weinig variatie in reizen en maakt uw
medewerker veel of weinig gebruik van het OV?
• Medewerkers die weinig variëren (dus vaak hetzelfde vervoermiddel gebruiken) en weinig ov
gebruiken, maak met hen vooral vooraf goede
afspraken. Voor hun vervoer zijn handige apps
beschikbaar.
• Voor medewerkers die weinig variëren en alle
dagen dat ze reizen het ov pakken is de ov kaart
het beste middel. In de toekomst zullen de ov
kaart en de full service kaart steeds meer naar
elkaar toe groeien.
• Voor medewerkers die veel variëren in hun vervoer en veel met het ov reizen is een full service
kaart handig. Ze hebben dan allerlei soorten
vervoer tot hun beschikking.
• Voor medewerkers die veel variatie hebben in
hun reizen en niet veel gebruik maken van het ov,
is een MaaS app handig. Met de MaaS-app kun
je ook met het ov reizen maar kun je ook laagdrempelig gebruikmaken van allerlei deelvervoer.
Houd bij de keuze rekening met flexibiliteit. Medewerkers zullen naar verwachting steeds flexibeler
worden in hun reizen maar ook in thuiswerken. En
kies een app die de reizen goed registreert.
Meer weten over hoe dit het beste geregeld kan
worden? Neem contact op met Mobiliteits-makelaar
Elske van de Fliert: 06-18690896 | vo@zero-e.nl.

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

Advertentie Olifant volgt...
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