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Je zou maar ondernemer zijn in 2022.

Heeft het coronaspook ons voorgoed verlaten of 
is het wachten op golf nummer zoveel? Speelt de 
dreigende maatschappelijke tweedeling ook in mijn 
bedrijf? Hoe haal ik dit jaar de klimaatdoelstellingen? 
En de krapte op de arbeidsmarkt… waar haal je  
vandaag de dag goede mensen vandaan?

Je zou maar (hoofd)redacteur zijn in 2022.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee en dus 
verwacht je een piekerende ondernemer tegenover 
je, maar niets bleek deze ronde minder waar. Ed 
Roggeveen, Arie Lock, Willem-Jan Stoker, Gert Abma, 
Martijn Nobel en Edwin Snoei hielden mij een “zo 
kan het ook” spiegel voor.

Ik heb door de jaren heen 
ontelbaar veel ondernemers 
mogen interviewen en karak-
terologisch delen ze vrijwel alle- 
maal hun rotsvaste vertrouwen 
in de toekomst, hun energie, 
hun optimisme, hun flexibiliteit en 
hun creativiteit. Voor hun organisatie 
zoeken ze nieuw bloed, mensen, “handjes” 
die ze met open armen zullen ontvangen.

En bij íeder bezoek dacht ik: hier zou ik zo gaan werken! Auto’s  
verkopen, de medemens laten bewegen, vrijwilligerswerk verrichten of 
werken aan een superjacht…

Dat blijmoedige gevoel wil ik zo lang mogelijk vasthouden en ik hoop 
dat u met hetzelfde gevoel dit gloednieuwe businessmagazine zult 
lezen: met open armen!

Open Armen

Marco Hendriks
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Welkom in de uitdagende 
wereld van Zwijnenburg
Zwijnenburg. Een naam die een beetje zeemanshart sneller doet slaan. Zwijnenburg. Een begrip 
in de wereld van de botenbouwers. Rijdt u noordwaarts op de Van Brienenoordbrug en laat u zich 
eens niet verleiden door de iconische skyline van Rotterdam links, dan ziet u rechts aan de oever 
van de IJssel de shipyard van Zwijnenburg liggen. Binnen de imposante loods gaat een wereld voor 
u open. Welkom in de wereld van Zwijnenburg.

“Wij leiden echte vakmensen op!”
-  E DW I N  S N O E I
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XX

Een goedlachse medewerker van Zwijnenburg geeft 
ter begroeting een tikje op zijn helm als hij ons in 
de loods passeert waar wij ons vergapen aan de  
gigantische stalen constructie van een superjacht. 
Het tafereel is adembenemend en dat heeft dit keer 
eens niets te maken met het verplichte mondkapje. 
Het echoënde geluid van een hamer op staal. Het sis-
send geritsel van een lasmachine. Vonken schieten in 
het rond. Iemand roept iets van de nok van het schip- 
in-wording. Gelach. Plezier. Trots.

We zitten nu binnen waar het eerste deel van het 
gesprek verloren gaat omdat mijn aandacht volledig 
wordt getrokken door de 3D bouwtekeningen van het 
schip aan de muur, omdat de praktijk nu eenmaal niet 
zonder theorie kan en vice versa. We begeven ons in 
het hart van Zwijnenburg en mijn piratenhart klopt 
vrolijk mee.

‘Het is inderdaad een fenomenaal vak dat veel  
facetten kent, dus over afwisselend werk hoeven we 
geen discussie te voeren’, zo klinkt het overtuigend 
uit de mond van Martijn Nobel, managing director 
van Zwijnenburg. Achter zijn trotse gevoel herken ik  
echter een zorgwekkende toon.

‘Ik zie je denken’, vult financial director Edwin Snoei 
in de rol van gedachtelezer aan, ‘we zijn namelijk heel 
druk op zoek naar personeel… dit zien wij als grootste 
uitdaging… misschien nog wel groter dan de alsmaar 
stijgende grondstofprijzen of de vertragingen die we 
momenteel ervaren met betrekking tot de aanleve-
ring van materiaal en onderdelen. Het personeels-
tekort lijkt wel chronisch’.

Zoals het een beetje kapitein betaamt omzeilt Martijn 
Nobel het woord “probleem” behendig. Ondanks het 
chronische karakter, spreekt Nobel liever van een uit-
daging: 

‘Dit heeft familiebedrijf Zwijnenburg in zijn 66 jarig 
bestaan nog nooit meegemaakt, terwijl de primaire 
en secundaire arbeidsomstandigheden bij ons uit-
stekend zijn. Vooral de aanwas is een uitdaging. Ik 
kom zelf uit de maritieme wereld en was op jonge 
leeftijd al lid van een waterscoutvereniging.’

Welkom op de afdeling paplepel. De ogen van Martijn 
Nobel spreken boekdelen: hij is een vakman pur sang 
die jongeren, zowel jongens als meiden, wel naar  
binnen zou willen slepen. We praten over de nieuwe 
generatie, hoe zeer zij zoekt naar uitdagingen en hoe 
zeer juist een bedrijf als Zwijnenburg kan voorzien in 
die behoefte. Edwin Snoei verklaart nader: 

‘We onderhouden nauwe contacten met het STC (Scheepvaart en Trans-
port College, red.), hét Rotterdamse opleidingsinstituut op vmbo, mbo en 
hbo niveau. Zwijnenburg faciliteert constant stageplekken op ieder niveau. 
We werken hier net zo hard met draaibanken en freesmachines als met 
tablets en laptops. We leiden hier dan ook échte vakmensen op. Op piek-
momenten huren we als extra 150 tot 200 man/vrouw in. Maar vooral in 
het middenkader en op de productievloer hebben wij structureel jonge 
ambitieuze mensen nodig.’

Voor een gemiddelde STC-er zijn er voldoende carrièremogelijkheden 
om door te stromen. Eentonigheid is bij Zwijnenburg een vies woord,  
uitdaging het toverwoord. Men doet er van alles aan om juist de veelzijdig-
heid en het gevoel van saamhorigheid uit te dragen. Intern én extern. Martijn  
Nobel hierover: 

‘We zijn van oudsher een familiebedrijf en kennen dus geen strakke 
hiërarchie. We organiseren van alles. Van een oliebollenkraam en een 
kerstborrel in de winter tot een barbecue met het voltallige personeel in 
de zomer. Dat gevoel gaan we nog nadrukkelijker naar buiten brengen. 
Hoe? We proberen vooral de 10 tot 15 jarige scholieren “te vangen”, dus 
ontvangen we hier schoolklassen. Maar we zijn ook aanwezig op banen-
beurzen en zoeken bewust contact met de ouders van jongeren om 
een juist beeld van Zwijnenburg te geven. Middels campagnes op social  
media willen we ons technische vak vooral een sexy imago geven. Een 
beladen woord vandaag de dag hahaha, maar ik bedoel uitdagend… in de 
zin van aantrekkelijk…’

We staan weer buiten. Toeval of niet, maar dezelfde medewerker pas-
seert met dezelfde vriendelijke uitstraling als die van voor het gesprek.  
Eenzelfde tikje op de helm en het werk gaat verder.

Was ik maar zestien…dan stond ik nu te kloppen aan de deur van  
Zwijnenburg en daarmee aan de deur van het echte leven.

“Zwijnenburg biedt volop  
carrièremogelijkheden.”

-  M A RT I J N  N O B E L

Edwin Snoei en Martijn Nobel
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Stoker Fitness: bewegen is een must!
‘”Home Away From Home.” Dat gevoel willen wij uitstralen. Dat zijn wij. Fitnesstoestellen zijn overal 
hetzelfde, de gewichten zijn overal even zwaar. Wij bieden nét dat beetje extra. Wat je voelt als 
je in een restaurant zit en de kok komt persoonlijk vragen of alles naar wens is. Die persoonlijke 
betrokkenheid. Daar streven wij naar.’

De sportschool van Willem-Jan Stoker aan de Prinsenlaan 80 in Rotterdam 
Prins Alexander is een begrip en een begrip word je niet zomaar. De sport-
school van geestelijk vader Jan-Willem Stoker zag in 1971 aan de Weste- 
wagenstraat in Rotterdam Centrum het levenslicht. 51 jaar later hoort de 
nog altijd afgetraind uitziende Jan-Willem het interview met zijn zoon van 
een afstandje aan. Veelal zwijgzaam en wie zwijgt stemt toe. Ook als zijn 
gepassioneerde zoon van meet af aan de knuppel in het hoenderhok gooit:

‘Ik ben met sport en bewegen opgevoed. Ik weet niet beter. Het is een 
filosofie. Als in een way of life. Drinken heb ik nooit gedaan en roken heb 
ik altijd verafschuwd. Op het gebied van voeding idem dito. Bij ons stond 
geen fles cola in de koelkast, hé pa?’

Het is het moment van een lach van vader Jan-Willem. Het is overduide-
lijk dat de paplepel in huize Stoker decennia lang gevuld was met alle  
voedingsproducten van de Schijf van Vijf, het sausje bestond uit het  
onbegrip over de niet-bewegende mens.

‘Als je van jezelf houdt, ga je bewegen. Pas geleden liep ik met mijn vrouw 
door de stad. Op iedere hoek vind je wel een McDonald’s, een Burger King 
of een KFC. Het kan allemaal, want het is er gewoon. Neem de supermarkt. 
Alle snoep, zoutjes en snacks staan op “pakhoogte”. Waarom hebben wij 
geen suikertaks? In het buitenland is bewezen dat zoiets werkt. Maar in  
Nederland zijn we niet eens in staat om het BTW tarief te verlagen op 
groente en fruit vanwege ICT problemen…’

Ergernis en onbegrip strijden om voorrang in het hoenderhok dat te krap 
is voor zoveel knuppels. Toch wordt er tijdens het gesprek ook volop 
gelachen, er gloort immers hoop aan de horizon. Het einde van de pan-
demie is in zicht, juist nu moeten op overheids- en gemeentelijk niveau 
lessen worden getrokken. Doorpakken heet dat. Is het besef nu eindelijk 
doorgedrongen dat we mee-eten bewegen, Willem-Jan?

‘De depressiviteitsproblemen bij vooral jongeren zijn zorgwekkend,  
terwijl uit alle onderzoeken naar voren komt dat bewegen een cruciaal 
instrument is om dit soort serieuze psychische klachten te lijf te gaan. 
Bewegen versterkt je fysieke en mentale weerbaarheid. De cognitieve 
ontwikkeling, dus het vermogen om kennis op te nemen en te verwerken, 
begint altijd met de fysieke ontwikkeling. Ieder kind beweegt van nature. 
Alleen hebben wij, de volwassen maatschappij, ze het gaandeweg af-
geleerd. Onbegrijpelijk! Mijn plan is simpel. Ik vind dat ieder kind tot en 
met 12 jaar iedere dag minimaal één uur moet bewegen. Onder leiding 
van een sportdeskundige. Bij staatsexamens worden jaar in jaar uit 
de gymzalen opgeofferd. Vindt iedereen blijkbaar logisch… wordt er  
“gewoon” een paar maanden niet gesport. En het is toch onverklaarbaar 
dat tijdens de Corona de sport als éérste overboord werd gegooid?’

Omdat bewegen an sich geen politieke, religieuze of etnische voorkeur 
kent, pleit Willem-Jan voor een overkoepelend “pan-politiek” plan waarin 
bewegen als grondrecht wordt vastgelegd. Al trof het ledenverlies tijdens 
de coronacrisis de hele fitnessbranche, toch klinkt Willem-Jan strijdbaar. 
Hij is hoopvol, want hij gelooft in zijn missie om de medemens aan het 

bewegen te krijgen. Hoop en geloof stoelen altijd op 
vertrouwen en vertrouwen straalt hij uit:

‘Ik begrijp dat de drempel voor sommige mensen hoog 
is, maar dit gaat wel ergens over hoor. Het is je lichaam 
en je leeft maar één keer. Als we als maatschappij een 
ziekte als obesitas echt serieus nemen, dan ligt de op-
lossing voor de hand. Voor iedereen. Voorkomen is 
nog altijd beter dan genezen. Het is allemaal niet zo 
ingewikkeld. Neem nou ons winkeltje hier… kom dan 
maken we een rondje.’

De praktijk spreekt boekdelen, zoals altijd. Een man 
van zestig plus fietst en zwaait Willem-Jan vriendelijk 
toe. Twee jong volwassenen moedigen elkaar fel aan 
bij het bankdrukken. Drie vrouwen op middelbare 
leeftijd kijken TV terwijl zij hun lichamen uitdagen op 
de crosstrainer. Op de achtergrond klinkt ritmische 
muziek. Aangenaam. Niet te nadrukkelijk, wel aan-
wezig. Willem-Jan:

‘Ik ken alle klanten bij voornaam. Ik kan ze “lezen”. 
Na het sporten blijven ze vaak nog even hangen. Ze 
drinken wat, we bespreken van alles. Hoeft niet, maar 
kan. We willen een beetje het verlengde van je huis-
kamer zijn. Iedereen moet zich bij ons prettig voelen. 
Welkom. Niet bekeken. Home away from home.  
Natuurlijk is het verleidelijk om op de bank te blijven 
liggen. Netflix. Biertje. Nootje. Sporten is moeite, 
maar wel moeite die beloond wordt!’

Terug in zijn hoenderhok annex kantoor haalt  
Willem-Jan een formulier uit zijn lade:

‘Kijk, zo simpel kan het zijn. Wij zijn aangesloten bij het 
Nationaal Bedrijfsfitnessplan. Dat is een online platform 
voor werknemers, werkgevers en sportscholen. De 
maandelijkse kosten worden verrekend met je bruto- 
loon, dus je hebt de medewerking van je werkgever 
nodig, maar dat is het dan ook. Daarna kies je zelf je 
sportschool uit. Of dichtbij je werk of bij je huisadres. 
Het heeft alleen maar voordelen, want fitte werknemers 
zorgen voor een lager ziekteverzuim. Tel uit je winst.’

Waar een wil is, is een weg en de wil van Willem-Jan 
van Stoker Fitness gaat verder dan de muren van zijn 
sportschool alleen. Met een stralend gezicht sluit hij af:

‘Mijn klanten zijn mijn blijmakertjes, mijn ambas- 
sadeurs… Het is toch heerlijk dat wij die mensen 
hier een paar keer per week een fijn voldaan gevoel  
kunnen geven.’
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Willem-Jan Stoker

“Als je van jezelf houdt,  
ga je bewegen.”

-  W I L L E M - JA N  S TO K E R
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ENC lunchbijeenkomst: 
Help we zoeken mensen!
Als op woensdagmiddag 23 februari 2022 om klokslag twaalf uur de alarmerende stem van John 
Lennon door de Barbizonsalon II van het NH Hotel in Capelle aan den IJssel klinkt, kijkt spreek-
stalmeester Frans Beskers de deelnemende ondernemers ongewoon en uitdagend aan... haast 
provocerend. De verwachtingsvolle sfeer ligt geheel in lijn met de portee van Lennons Working 
Class Hero. Het bal is geopend, de toon is gezet.
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De onconventionele John Lennon is een instrument 
en een spiegel ineen. Hij schuwt de confrontatie niet, 
schuurt, prikkelt en daagt uit. Analoog aan Lennon 
heeft Frans Beskers zijn beoogd effect. Door jezelf te 
beschouwen, beschouw je de ander en vice versa. Hij 
verheft zijn handen, spreekt met volume, raakt bij tijd 
en wijle emotioneel, lacht, gebaart. Betrokkenheid 
heet zoiets. Maar het gaat vandaag dan ook ergens 
over: de krapte op de arbeidsmarkt.

Een levendige bijeenkomst volgt, waar het spervuur 
aan vragen de rode draad blijkt te vormen. Waar 
haalt de ondernemer anno 2022 in vredesnaam 
goede mensen vandaan? Hoe vind je ze? Waar zitten 
ze? Is de selectie op basis van uitsluitend een CV 
niet erg old school? Vormt de taalbarrière niet een 
extra probleem? En omdat er volop bij concullega’s 
wordt geshopt, kunnen we de match tussen de werk-
zoekende en de werkgevende dan niet beter -letter-
lijk- een wedstrijd dan een zoektocht noemen?

‘Gelukkig zoekt ook mijn onderneming naar mensen, 
want dat betekent dat het goed met ons gaat!’, zo be-
gint een montere deelnemer zijn betoog in de voor-
stelronde waarin hij ook termen als voordeur, achter-
deur en bedrijfscultuur laat vallen, waarmee hij deze 
lunchbijeenkomst, onbewust, heeft opgedeeld in drie 
hoofdstukken. Bij alle hoofdstukken bekijken we ons-
zelf in de spiegel van John Lennon en staren we naar 
ons zelfbeeld: jong en oud, man en vrouw, personen 
met en zonder een migratieachtergrond. Niet jegens 
maar en.

De voordeur
Hoe haal je nieuwe mensen binnen? Een kernvraag 
die wedervragen oproept: Is het hier gezellig? Voel 
ik mij hier veilig? Mag ik hier fouten maken? Zijn de 
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden aantrek-
kelijk genoeg?

In een door Beskers geponeerde hypothese komt de 
sollicitant uitsluitend voor de poen. Tijd voor vingers 
op gevoelige plekken en zout in de wonden, want 
een deel van de deelnemers legt geldgedrevenheid 
vooral bij de jongeren neer, terwijl het andere kamp 
vindt dat jongeren juist minder willen werken door te 
kiezen voor meer vrijheid. Algemeen wordt aanvaard 
dat medewerkers standaard zoeken naar succes, 
voldoening en -vooral- erkenning. Een kandidaat die 
louter voor het geld komt zal ook weer snel uit jouw 
organisatie verdwijnen waardoor je als bedrijf terug 
bij af bent.

Wat zegt een CV eigenlijk over je échte skills? En is 
je gemoedstoestand waarin je een CV leest niet te  
bepalend? Werkt een videofilmpje van een kandidaat 
niet veel verfrissender?

Het nieuwe fenomeen groepssollicitatie wordt be-
sproken: nodig diverse kandidaten in één keer uit. Dan 
zie je direct hoe iemand zich in groepsverband op-
stelt aan de voordeur van je organisatie. Bij dezelfde 
voordeur staan overigens ook mensen met een  

migratieachtergrond te trappelen om een passende baan, maar hier 
vormt het Nederlands een probleem. Er is dus sprake van zowel vraag 
als aanbod… maar is de taal in onze multiculturele en sterk geïnternatio- 
naliseerde maatschappij nu werkelijk hét probleem? Een deelnemer 
heeft onmiddellijk het antwoord op dit simpele vraagstuk: de nonnen in 
Vught! Gelach alom!

De achterdeur
Is ambitie van medewerkers altijd op ieder niveau wenselijk? Tevreden 
wordt vastgesteld dat er ook nog genoeg mensen zijn die “gewoon” 
happy zijn met hetgeen zij hebben. Mensen die gebonden zijn aan 
hypotheken en/of andere financiële verantwoordelijkheden zien geen  
directe aanleiding om te jobhoppen. Integendeel. Wensen en voorkeuren 
in de persoonlijke levenssfeer prevaleren zij boven verheven ambities op 
de werkvloer. De achterdeur geeft hen het gevoel van stabiliteit en die 
wens om stabiliteit is wederkerig.

‘Maar vaak is het wederzijdse verwachtingspatroon gewoon niet reëel!’, 
laat een deelnemer met stemverheffing weten. Instemmend geknik. In 
de vacature wordt iemand gevraagd met bovenaardse talenten terwijl 
de sollicitant zelf op zoek is naar een droombaan waarbij de gewenste 
beloning niet in verhouding staat tot de te verwachten inzet.

De achterdeur kan ook op een inventieve manier dichtgemetseld 
worden: ‘Geef mensen vaker de kans om intern te solliciteren. Zo kan 
iemand op financieel onbewust een nog beter talent zijn voor marke- 
ting!’ Terwijl ik in mijn verbeelding Feyenoorddoelman Justin Bijlow als 
pijlsnelle rechtsbuiten zie, hoor ik plotseling termen als snuffelstage en 
diagonaal oriënteren vallen: ‘laat ze eraan ruiken, vaak is een vacature 
intern heel goed op te lossen!’

De cultuur
Hetgeen zich tussen de voor- en achterdeur afspeelt heet de bedrijfs-
cultuur. Maar hoe breng je die naar buiten en hoe lok je mensen ermee 
naar binnen en… hoe voorkom je dat ze vertrekken? De achterdeur 
moet dicht, maar het mag niet verstikkend werken.

Werken teambuildinguitjes nog altijd? En werken functionerings- 
gesprekken beter als we ze waarderingsgesprekken noemen? En wat 
als ook de ondernemers zich laten waarderen door de werknemers? 
Staan jouw bedrijfscultuur en persoonlijkheid dergelijke wederzijdse 
kwetsbaarheid en openheid toe? Luisteren we genoeg naar elkaar? Wat 
wil je? Wat kan je? Wat verwacht je?

De wereld verandert en de ondernemer móet mee veranderen. De 
zoektocht naar vers bloed in onze oververhitte economie blijft voor-
lopig. De Franse schrijver Anatole France leerde ons: wat en hoeveel 
we ook zoeken, we vinden nooit iets anders dan onszelf. Daarmee zijn 
we terug bij de spiegel die John Lennon ons bij monde van Frans Besk-
ers voorhield. Achteraf riep deze sessie zoveel vragen op, dat besloten 
werd om dit jaar nog een tweede bijeenkomst over dit onderwerp te 
organiseren, want na alle vragen is het hoogtijd voor antwoorden!

A working class hero is something to be…

“A working class hero is  
something to be”
-  J O H N  L E N N O N
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In het kantoortje van de Voedselbank Capelle aan de Capelseweg 34 is het, zoals in het hele 
pand, ronduit fris te noemen. De vrijwilligers werken in winterkleding, maar dat mag de pret niet 
drukken, want vriendelijkheid is hier troef. Het is duidelijk dat er weinig geld aan stookkosten 
wordt besteed: het werk van de Voedselbank is hartverwarmend. Aan het woord is Gert Abma, 
voorzitter van de Stichting Voedselbank Capelle aan den IJssel.

‘Die groene kratten zijn speciaal voor onze 65-plussers. We letten vooral 
op de voedingswaarden, want zij zijn extra kwetsbaar. De AGF producten 
(Aardappelen, Groenten en Fruit, red.) staan in de koelcellen hier in de 
hoek van dit pand. Die doen onze vrijwilligers natuurlijk zo laat mogelijk 
in de kratten.’

Waar komt die persoonlijke betrokkenheid van Gert Abma, in het dage- 
lijks leven registeraccountant bij het Capelse Daamen & van Sluis  
Accountants Belastingadviseurs, eigenlijk vandaan?

‘Dan moet ik meteen de naam van mijn vrouw noemen, Ellen Abma. Toen 
we een jaar of 18 waren, trok zij mij de wereld van Amnesty International 
in. Dat is nu ruim 45 jaar geleden. Ik ben al 28 jaar penningmeester van 
Amnesty afdeling Capelle.’

De lokale én sociale bewogenheid van Gert en Ellen Abma (hij is onder 
andere voorzitter van het Economisch Netwerk Capelle, penningmeester 
Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis en penningmeester  
Nationale Vereniging de Zonnebloem afd. Capelle) werd officieel erkend 
toen zij in april 2021 tot hun beider grote verrassing werden beloond met 
een lintje namens Zijne Majesteit de Koning. Wie denkt dat het prototype 
ondernemer een achterover leunende manager is met dollartekens in de 
ogen komt bij het type Gert Abma bedrogen uit.

‘Dat sociale moet in je zitten. Ik ben betrokken bij tal van organisaties, 
waarmee je samen een breed draagvlak kan creëren. Daar geloof ik in. Zo 
organiseren we als Voedselbank tweemaal per jaar een grootse braderie 
voor onze doelgroep. Maar niet alleen de Voedselbank initieert dit soort 
activiteiten, ook als Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis organiseren 
we jaarlijks een golftoernooi. Met de opbrengst van dit jaar op 30 juni 
worden Virtual Reality schermen aangeschaft en geschonken waarmee 
kinderen, terwijl zij wachten op een behandeling of consult in het IJssel-
land Ziekenhuis, tekeningen kunnen maken die daarna in 3D op de scher-
men worden getoond. Of we realiseren projecten door fondsenwerving 
of middels de verkoop van chocoladerepen.’

Bij het woord chocoladerepen blikt Gert over zijn 
schouder naar de loods waar de groene en zwarte 
kratten met voedselproducten worden gevuld.  
Feitelijk kijken we naar de laatste fase van het proces, 
want een efficiënt administratief en logistiek systeem 
ligt ten grondslag aan de uiteindelijke uitlevering van 
de producten aan de klanten. Gert legt uit:

‘De stichting Welzijn Capelle doet de eerste screening, 
alle klanten moeten namelijk voldoen aan de  
criteria die Voedselbank Nederland voorschrijft. Dat 
is een hele drempel voor mensen, vergis je niet, want 
je moet je hele financiële hebben en houden prijs-
geven. Schaamte speelt in veel gevallen een rol, dat 
snappen we maar al te goed. De voedselbank is een 
tijdelijk vangnet -zie het als een paracetamolletje- van 
maximaal drie jaar. Er moet een constante prikkel uit-
gaan naar de klant om actief iets aan hun situatie te 
doen. De groene kratten zijn dus voor de ouderen, de 
zwarte kratten daar verderop zijn voor de gezinshuis-
houdens.’

Met een eigen door sponsors gefaciliteerde bus 
worden de kratten iedere vrijdag verdeeld over vier 
uitgiftepunten, zijnde vier Capelse kerken. Sinds kort 
wordt ook op dinsdagen in wijkcentra verdeeld, al 
naar gelang de houdbaarheidsdatum van het product. 
De Voedselbank levert wekelijks zo’n 160 pakketten 
die ieder gevuld zijn met ruim 30 consumenteneen-
heden. De AGF producten worden geschonken door 
vaste leveranciers: de tuinders zelf of bedrijven uit het 
veilingterrein in Barendrecht.

‘De tweede stroom leveranciers is het distributiecen-
trum Rotterdam waar grote partners als Albert Heijn, 
Jumbo en Unilever heen leveren. Een derde stroom 
zijn de inzamelingsacties die wij lokaal houden: een 
paar keer per jaar vragen we klanten van de Capelse 
supermarkten om extra inkopen te doen voor de Voed-
selbank. Denk aan houdbare producten zoals pasta, 
rijst en verpakte producten. We hanteren de “ouder- 
wetse” Schijf van Vijf. Als we bepaalde essentiéle 
producten tekortkomen, zijn we soms gedwongen 
om extra in te kopen. We streven naar kwaliteit en 
maatwerk per huishouden. Een aantal jaren geleden 
is het zogenaamde kindertasje in het leven geroepen 
voor onze doelgroep met producten voor de school-
gaande kinderen van de basisschool. 

Voedselbank Capelle aan den IJssel: 
een noodzakelijk goed

“Niet lullen, maar poetsen!  
Op z’n Rotterdams!””

-  G E RT  A B M A
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Gert Abma

Denk aan een pauzehapje en gewoon wat lekkers 
voor tussendoor.’

Het motto van de Voedselbank Capelle luidt “Oog 
voor voedsel, hart voor mensen”. Ook anno 2022 
maakt de hulpbehoevende medemens deel uit van 
onze maatschappij. Mensen als Gert Abma en de 120 
vrijwilligers van de Stichting Voedselbank Capelle dra-
gen bij aan de verlichting van hun bestaan. Letterlijk 
en figuurlijk. Gert Abma hierover:

‘Natuurlijk is het in de kern triest dat zoiets als de 
Voedselbank überhaupt moet bestaan. Ik hoop dat 
we dit ooit kunnen opdoeken, ik vrees echter op korte 

termijn van niet. Maar daarover zeuren helpt niet. Niet lullen, maar  
poetsen. Op z’n Rotterdams, vanuit het hart van de samenleving. Voor-
lopig lijkt armoede een structureel probleem, er is dus structureel werk 
te doen en er is dus structureel geld nodig. Vanuit de bevolking in Capelle 
en omstreken maar vooral óók vanuit ondernemend Capelle en de  
Alexanderpolder ja. Een bijkomend probleem is ook nog eens dat wij 
binnen twee jaar moeten verhuizen naar een andere locatie vanwege  
nieuwbouw hier. Uitdagingen genoeg zoals je hoort…’

Het is duidelijk: de Voedselbank Capelle aan den IJssel is een Noodzakelijk 
Goed!

Bezoek de website voor meer informatie over de Stichting Voedselbank 
Capelle aan den IJssel: www.voedselbankcapelle.nl

IN
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Voorwoord

Waarom wijkraden?
Met kleinere gebieden denkt de gemeente beter te kunnen inspelen op 
de behoeften en ideeën in de wijk. Met Wijk aan Zet krijgt Rotterdam 39 
wijkraden, die door de bewoners gekozen worden.

Met deze nieuwe wijkdemocratie denken en beslissen bewoners mee 
over wat hun wijk nodig heeft. Maar ook waar het geld aan wordt 
besteed en welke initiatieven van wijkgenoten worden uitgevoerd.

Wat doet de wijkraad?
De wijkraad komt op voor de wijk. Ze is de spil in de samenwerking tussen 
de wijk en de gemeente. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties 
en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen die in de 
wijk spelen en die zij belangrijk vinden. En de wijkraad nodigt de wijk actief 
uit om mee te denken en mee te doen. De wijkraad brengt verschillende 
groepen in de wijk samen, en luistert naar wat er in de wijk leeft.

En adviseert tot slot de gemeente hoe de wijk het beste betrokken kan 
worden bij de ontwikkeling van beleid.

Het wijkakkoord
De wijkraad, de gemeente en het wijknetwerk van bewoners, ondernemers 
en maatschappelijke instellingen maken samen een wijkakkoord. Dat is 
de basis voor de samenwerking in de wijk. Het wijkakkoord bestaat uit 
een wijkplan. Daarin staat wat er de komende tijd moet gebeuren om de 
wijk beter te maken. Maar in het wijkakkoord staan ook afspraken hoe de 
wijk kan meedoen bij stedelijke onderwerpen die gaan over de wijk.

De wijkraad houdt in de gaten of iedereen zich aan de afspraken houdt. 
Ze geeft ook advies hoe de gemeente er beter voor kan zorgen dat 
wijkbewoners bij de plannen worden betrokken.

Beste ondernemers, woensdag 16 maart zijn de verkiezingen 
voor de wijkraden en gemeenteraad van Rotterdam. De 
wijkraden zijn nieuw. Ze vervangen de gebiedscommissies en 
wijkcomités.

Ron Davids 
Lid gebiedscommissie Prins Alexander

Verkiezingen

Wijkraden

Wijkaanzet
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Sinds januari is Maurice Claessen bedrijfscontact-
functionaris bij de gemeente Rotterdam. Hij is 
het eerste aanspreekpunt van de gemeente voor 
winkeliers- en ondernemersverenigingen in Prins 
Alexander. Door de vele verschillende regels, zien 
ondernemers door de bomen niet altijd het bos 
meer. In dat geval denkt hij met u mee.

Maurice Claessen: ‘Niet dat ik alles weet, maar ik kan 
veel boven tafel krijgen via mijn collega’s. Bijvoor-
beeld over het gebruik van openbare ruimte, het 
starten van een onderneming, de herinrichting van 
een winkelstraat, het plaatsen van een reclamebord 
en over lokale evenementen.’ 

Ook geeft Maurice informatie over de gemeentelijke 
subsidieregelingen. 

‘Ik help bij het opstellen van de aanvraag. Door vroeg-
tijdig mee te denken en te zorgen dat alle gegevens 
kloppen, kan de subsidie snel worden verstrekt.’

Bedrijfscontactfunctionaris helpt

Foto: Jan van der Meijde

Maurice Claessen

Kennismaking
De afgelopen tijd maakte Maurice kennis met diverse winkeliers- en 
ondernemersverenigingen. Maar ook met eigenaren van commercieel 
vastgoed. ‘Fijne gesprekken. Ik kijk uit naar de gesprekken die nog volgen.

Positief
Wat hem tijdens die kennismakingen al wel is opgevallen, is de betrok-
kenheid van ondernemers. ‘Dat vind ik heel positief. Ondernemers  
vinden het niet alleen belangrijk dat bezoekers veilig en prettig kunnen 
winkelen. Ze denken ook na over de toekomst van het winkelgebied of 
bedrijventerrein. Natuurlijk gaat het in die gesprekken ook over de twee 
jaar COVID. Tegenover die ene ondernemer die er goed doorheen is  
gekomen, staan er drie of vier ondernemers die het heel moeilijk hebben. 
Dat is best heftig. Die ondernemers informeer ik over veranderingen in 
de coronamaatregelen en steunpakketten van de overheid.’

Contact
Contact met Maurice Claessen? Zijn telefoonnummer is  
06 43 27 20 44 en zijn e-mailadres mm.claessen@rotterdam.nl.



B U S I N E SS  MAGAZINE B U S I N E SS  MAGAZINE14

Bent u ondernemer, of wilt u een bedrijf beginnen? En komt u uit 
Rotterdam of de regio? Dan is het Ondernemersplein dé plek voor 
het regelen van zaken, informatie krijgen en netwerken met andere 
ondernemers.

Het Ondernemersplein is gevestigd in de Kamer van Koophandel op  
Blaak 40 in Rotterdam. 11 partners werken hier samen om u snel en  
ericht verder te helpen.

De partners zijn:
Gemeente Rotterdam
Kamer van Koophandel
Regionaal Bureau voor Zelfstandigen
Belastingdienst
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Benelux Office for Intellectual Property
Qredits
Drechtsteden
Ondernemersklankbord
Werkgevers Servicepunt Rijnmond
Hogeschool Rotterdam

Ondernemersplein
Wat bieden de partners
De partners bieden zowel online- als offlinedienst-
verlening. Zij organiseren bijeenkomsten, cursus-
sen, seminars en spreekuren over alles wat met 
ondernemen te maken heeft. Ondernemers kunnen 
hier met elkaar praten, deskundigen ontmoeten en 
samen aan de slag om nieuwe zakelijke kansen te 
verkennen.

De Ondernemersbalie
U kunt met al uw vragen over ondernemen in  
Rotterdam terecht bij de Ondernemersbalie. Die is  
onderdeel van het Ondernemersplein, en adviseert 
en helpt onder andere bij vragen over bedrijfshuis-
vesting, vergunningen, subsidies, wet- en regelgeving,  
bemiddeling.

De Ondernemersbalie is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Het telefoon-
nummer is (010) 267 40 30. Of stuur een e-mail naar: 
ondernemersbalie@rotterdam.nl. 

www.rotterdam.nl/ondernemersbalie.

Foto: Rhalda Jansen

Contact
Ondernemersplein Rotterdam, Blaak 40, 3011 TA Rotterdam
E-mail: ondernemersbalie@rotterdam.nl
www.rotterdam.nl/locaties/ondernemersplein-rotterdam.  
Voor corona konden ondernemers zonder afspraak binnenlopen 
voor een kosteloos adviesgesprek. 
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Rotterdams Scholingsfonds

Personeel goed opgeleid krijgen en houden is voor ieder bedrijf 
van groot belang. En het vereist continu de aandacht. Het  
Rotterdams Scholingsfonds kan bijdragen aan personeels-
ontwikkeling en/of instroom van goed opgeleide mensen.

Wil je (toekomstige) medewerkers de mogelijkheid bieden om 
hun talenten en competenties binnen jouw onderneming verder 
te ontwikkelen? Bespreek dan regelmatig met hem of haar de 
ontwikkelmogelijkheden en of deze passend zijn bij de doelstel-
lingen van jouw organisatie. Motiveer je medewerker vooral 
om een scholingsvoucher aan te vragen om een opleiding te  
bekostigen.

Wil je iemand in dienst nemen die nog niet de juiste scholing 
heeft? Maak die toekomstige medewerker dan attent op de  
mogelijkheden om via scholingsvoucher010.nl een opleiding te 
volgen. Ondernemen 010
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Wil jij lid worden?
De belangrijkste reden waarom je als 
ondernemer lid wilt worden van Business- 
Club Prins Alexander is om ervaringen 
en kennis uit te wisselen met mede- 
ondernemers. De business club biedt bij 
uitstek de mogelijkheid hiervoor. Daar-
naast is het streven om met elkaar zaken 
te doen. Direct lid worden? Vul dan het 
formulier in op onze website. Het is altijd 
mogelijk om een keer een van onze bij- 
eenkomsten te bezoeken en BusinessClub 
Prins Alexander zelf te ervaren!

BusinessClub Prins Alexander is een actieve club voor ondernemers, 
door ondernemers. Doel van de BusinessClub 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 mogelijk-
heid 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 netwerk-
activiteit, 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.

Secretariaat: Dinkel 5, 3068 HB Rotterdam • T 010 421 46 13 • secretaris@businessclubpa.nl 
www.businessclubpa.nl

Sluit aan bij 
ondernemers die 
hun blik willen 
verruimen!
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In dit nummer stellen we  
2 leden aan u voor!

Edit Middendorp

“Een carrièreswitch met Talent”

Ik ben Edith Middendorp en geboren in een ondernemers-
familie en -gezin. Ik heb ruim 25 jaar met mijn echtgenoot 
een eigen bedrijf in de logistieke dienstverlening gehad. 
Daarnaast werkte ik ook in loondienst. Hard werken is mij 
niet vreemd.

Op mijn 49e werd ik tot mijn grote verdriet weduwe en 
bleef ik achter met een jonge zoon en een transportbedrijf 
dat de droom en passie van mijn man was. Ik besloot 
mijn roer om te gooien. Koos voor een totale carrière-
switch waarbij ik mezelf inmiddels Loopbaan- Studie en 
Talent Coach mag noemen en ben ik inmiddels de trotse  
eigenaresse van twee Talent bedrijven: Edith Leer Talent 
& Edith Coach Talent.  

Mijn ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan en 
ik vind het geweldig om inmiddels weer terug te zijn op 
mijn vertrouwde stek: het bedrijfsleven. Ik begeleid vol-
wassenen bij Persoonlijke & Professionele doelen op het 
gebied van Talentontwikkeling en Loopbaancoaching. Ik 
word vaak ingezet bij loopbaanvraagstukken, burn-out en 
outplacement trajecten maar doe en kan veel meer op 
het gebied van talent. Inmiddels ben ik ook DISC gecerti-
ficeerd en kan ik menselijk gedrag en drijfveren in kaart 
brengen.  

Ik ben trots op de keuzes die ik destijds heb gemaakt om 
niet te blijven hangen in werk waar je geen energie en 
voldoening van krijgt. Ik voel me als een vis in het water 
bij de BCPA. 

www.edith-coachtalent.nl

Maartje van den Bogaard

Wat doet een nalatenschapscoach?

Het schip in
Levensboom Nalatenschap werd betrokken bij de afwik-
keling van een erfenis: een woonboot met inboedel. Een 
testament was er helaas niet...

Broer en zus waren gezamenlijk erfgenaam, maar konden 
het niet goed met elkaar vinden en waren het oneens: zus 
wilde het schip verkopen, broer wilde het houden. Samen 
kwamen ze er niet uit, informatie werd achtergehouden 
en afspraken werden geschonden. De kosten van de boot 
liepen door.

Vanuit Levensboom Nalatenschap heb ik gezorgd voor de 
uiteindelijke, succesvolle afwikkeling van deze erfenis. Ik 
haalde de emotie eruit, bracht zaken terug tot de kern en 
was de spin in het web tussen familieleden, notarissen en 
andere belanghebbenden. Het wél hebben van een testa-
ment en executeur had veel tijd, energie en leed bespaard.

De achterblijvers
Na een overlijden blijven nabestaanden vaak met veel 
praktische zaken achter: toegang tot bankzaken, wacht-
woorden en sociale media. Of bijvoorbeeld het huisdier, 
foto’s of dagboeken. Alle wensen over dit soort zaken 
staan in een levenstestament.

Wat biedt Levensboom Nalatenschap?
• Inventariseren en aanleggen van persoonlijk levens-

testament
• Begeleiding, bemiddeling en advies bij nalatenschaps- 

kwesties
• Administratieve en financiële ondersteuning
• Ontzorgen en overzicht, voor of na een overlijden

Ik ben een vertrouwenspersoon die een brug slaat tus-
sen de zakelijke en emotionele kant rondom overlijden. 
Dit op een pragmatische wijze, in begrijpelijke taal en met 
persoonlijke aandacht.

Vragen? Kijk op www.levensboomnalatenschap.nl.
Direct contact? maartje@levensboomnalatenschap.nl

LevensboomEdith Coach Talent
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Autobedrijf Noteboom:  
transities in autoland
De wereld draait door en de autobranche draait mee. Als iemand daarover kan meepraten  
zijn het wel brandmanager Ed Roggeveen en storemanager Arie Lock van Autobedrijf Noteboom 
Rotterdam aan de Metaalstraat 5 in Rotterdam-Prins Alexander. Tot voor kort was het Autobedrijf 
Roggeveen in Capelle aan den IJssel een begrip, maar tijden veranderen. Schaalvergroting wordt 
dit fenomeen genoemd.

Ed Roggeveen

“Ontzorgen is vooral  
een kwestie van dóen!”

-  E D  RO G G E V E E N
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‘Die transitie is inderdaad al een jaar of tien aan de 
gang’, zegt Roggeveen onder het genot van een goede 
kop koffie, ’we hebben het lang kunnen uitstellen, 
maar op een bepaald moment moet je wel. Dezelfde 
transitie is gaande met betrekking tot de elektrische 
auto. Je móet wel mee. Maar met een nuchtere blik zie 
ik alle ontwikkelingen als positief.’

Voormalig oliehandelaar Willem Roggeveen begint 
op 1 april 1971 met ene heer van Zwienen aan 
de Kompasstraat in Capelle zijn gelijknamige 
automobielbedrijf, omdat er, mede door de komst 
van aardgas, geen droog brood meer te verdienen 
valt in de deur-tot-deur huisbrandolie. De auto is in 
opkomst en koopman pur sang Roggeveen ruikt zijn 
kans. Hij schrijft diverse automerken aan of hij hun 
officiële dealer mag worden en het is uiteindelijk 
Citroën die met Roggeveen in zee gaat:

‘Ik ben zelf van 1968. In de jaren zestig en zeventig 
heb ik mijn vaders zaak zien groeien. We woonden 
in Krimpen aan de Lek, dus ik ging met de fiets door 
de polder naar Capelle om een extra centje bij te 
verdienen. In het weekend en tijdens de vakanties 
mocht ik in de werkplaats helpen auto’s poetsen. Die 
prachtige Citroën DS uit die tijd… die “Snoek” die zo 
mooi langzaam omhoog kwam. Daar verdiende ik 
vijftien gulden per dag mee. In de zomer klonk de 
stem van Jean Nelissen door de werkplaats, Joop 
Zoetemelk won de Tour in ’80. Mooie herinneringen…’

Het personeelbestand groeit gestaag. De vraag naar 
auto’s groeit aldoor – in 1978 wordt een showroom 
bijgebouwd en Roggeveen voelt tot in zijn vinger- 
toppen wat de voornamelijk Capelse klant wil: service 
van A tot Z, vriendelijkheid, deskundigheid, betrouw-
baarheid. De auto’s worden in de jaren tachtig en 
negentig steeds gecompliceerder, maar Roggeveen 
vertrouwt op zijn handelsgeest en groeit met zijn tijd 
mee, organisch, zonder al te veel weemoed, want de 
mens wikt, maar de tijdgeest beschikt.

‘Nadat ik de mavo, de MTS elektronica en de Auto-
school in Apeldoorn had afgerond ben ik in 1993  
officieel in dienst getreden bij mijn vader. Dat was 
zijn en mijn wens, want daarmee was de opvolging 
gewaarborgd. Op 1 januari 2000 werd de zaak hele-
maal van mij. Het is allemaal heel natuurlijk verlopen, 
zonder ergens ooit een wanklank.’

Zonder wanklank. Het klinkt haast utopisch, maar 
het is echt zo. Ook op personeelsbeleid vertrouwt Ed  
Roggeveen op zijn mensenkennis waarbij ratio en 
gevoel volledig in balans zijn. Hij lijdt niet aan zelf-
overschatting, is de vleesgeworden bescheidenheid, 
maar is tegelijkertijd overtuigd van eigen kunnen. 
Klantvriendelijkheid en vakmanschap zijn container-
begrippen uit managementboeken, maar Roggeveen 
gelooft in de praktijk:

‘Ik ben zelf een echte doener en verwacht dat ook van de medewerkers. 
We kennen weinig verloop en hebben sommige mensen al 40 jaar in  
dienst. Je ziet die mensen vaker dan je eigen familie dus het moet passen. 
En goed voorbeeld doet volgen!’

In april 2021 komt het tot een fusie tussen Motorhuis en Auto Roggeveen 
in verband met hun overname door Autobedrijf Noteboom. Beide 
bedrijven vinden nu hun huisvesting in het pand aan de Metaalstraat in 
Rotterdam-Prins Alexander. Zo wordt bespaard op vooral de arbeids- en 
de huisvestingskosten. Ed Roggeveen krijgt de zegen van zijn vader (“wat 
moet, moet!”), maar bedingt als voorwaarde dat al zijn medewerkers in 
een van de vestigingen van Autobedrijf Noteboom worden ondergebracht, 
omdat loyaliteit nu eenmaal een kwestie van wederkerigheid is:

‘De sfeer hier in Rotterdam is natuurlijk anders. We merkten dat met 
name de particuliere klant uit Capelle in eerste instantie wat meer moeite 
had met deze transitie terwijl een grote zakelijke klant als waterbedrijf 
Evides minder merkte van de fysieke verhuizing naar Rotterdam. Zakelijk 
of particulier… we blijven dezelfde servicegraad garanderen. Ontzorgen is 
vooral een kwestie van dóen.’

In de loop der jaren heeft de elektronica een vaste plaats onder de 
motorkop opgeëist. Dit heeft zijn weerslag op het personeelsbeleid 
gehad. De vertrouwde oliepeilstok is inmiddels vervangen door de laptop 
die met een USB kabeltje aan de auto is verbonden. Er wordt dus meer 
gevraagd van de huidige monteurs en van de monteurs in opleiding:

‘Wat vroeger in tien jaar veranderde, verandert nu in één jaar. Het tekort 
aan technici is enorm. Vanwege het natuurlijke verloop van onze mensen 
wordt dat nog een hele uitdaging. De vroegere LTS bestaat niet meer 
en helaas is de huidige VMBO niet populair bij jongeren en veelal hun  
ouders. Echt jammer, want het is een prachtig en blijvend vak.’

It takes two to tango. Namens het voormalige Motorhuis is fusiegenoot 
en tegenwoordig storemanager Arie Lock aangeschoven die als volgende 
transitie in autoland het elektrisch rijden noemt en roemt:

‘Autobedrijf Noteboom is betrokken bij Logistiek 010, een mobiliteits-
convenant van diverse direct betrokken partijen uit het werkveld die hun 
kennis en ervaringen uit de praktijk uitwisselen om Rotterdam-Rijnmond 
toekomstbestendig te maken op het gebied van elektrisch rijden, omdat 
benzine en diesel aangedreven bestelbusjes over zes jaar verbannen  
zullen worden in Rotterdam.’

Van de Citroën Snoek, via de transistorradio met Jean Nelissen in de werk-
plaats op zaterdagmiddag, om uiteindelijk bij de DS 3 Crossback E-Tense 
in Rotterdam-Prins Alexander uit te komen. Ed Roggeveen en Arie Lock 
van Autobedrijf Noteboom ondergaan alle transacties met respect voor 
het verleden maar met de hoopvolle blik op de toekomst gericht!

“Wij zijn klaar voor de toekomst!”
-  A R I E  LO C K
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Ondernemersloket

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

G E M E E N T E  C A P E L L E  A A N  D E N  I J S S E L

Het mocht weer, en wat was het leuk! 
Woensdag 2 februari jl. vond het eerste 
Ontbijtbazenontbijt plaats bij Brownies 
& Downies Capelle. Tegen acht uur 
schoven twaalf enthousiaste onderne-
mers uit de regio aan.

Eerder werd maandelijks zo’n bijeen-
komst georganiseerd door het onlangs 
opgeheven ZZP Capelle. Nu was er voor 
de eerste keer een ontbijt onder de vlag 
van De Ontbijtbazen, wat het voor or-
ganisatoren Jet Nijhuis en Sandra Lan-
genberg toch bijzonder maakte. De fijne 
samenwerking met Jolanda Opschoor 
van Brownies & Downies is voor hen een 
dikke plus.

Mooie mix van mensen
Door een mooie mix van mensen die 
eerder deelnamen en ondernemers die 
nieuw aanschoven ontstond een fijne 
dynamiek, van aandachtig naar elkaar 
luisteren tot het stellen van verdiepende 
vragen. 

Door de kleinschaligheid ontstond een 
ontspannen sfeer waarin iedereen zich-
zelf kon zijn. Precies wat Ontbijtbazen Jet 
en Sandra voor ogen staat!

Podiumtijd
Wat aan het bekende en succesvolle for-
mat is toegevoegd is ‘podiumtijd’. Elke 
maand krijgt één ondernemer extra tijd 
om te vertellen. Dat kunnen tips zijn, een 
bijzonder project dat verder wordt uit-
gelicht of een ondernemersvraag. Profes-
sional Organizer Micky van Houten was 
de eerste die hier op geheel eigen wijze 
invulling aan gaf door een prachtig ver-
haal te delen over structuur aanbrengen. 
Iets dat door de aanwezigen zeer werd 
gewaardeerd.

De reacties na afloop van het ontbijt 
waren enthousiast en warm. De Ontbijt-
bazen hebben genoten van de verbinding 
en kijken nu al uit naar het volgende ont-
bijt in maart. Aanmeldingen uitsluitend 
via e-mail naar info@deontbijtbazen.nl.

Beleidsadviseur economische Zaken
010 - 284 81 33 
k.van.adrichem@capelleaandenijssel.nl

Accountmanager bedrijven en  detailhandel
06 15 459 319 
e.hommel@capelleaandenijssel.nl

Accountmanager bedrijven en  detailhandel
a.jansen@capelleaandenijssel.nl
06 15 102 933

Junior accountmanager  
bedrijven en detailhandel 
v.jibodh@capelleaandenijssel.nl
06 51 992 786

Beleidsadviseur EZ  Projectleider  
Circulaire Economie
06 46 179 226
george.derksen@capelleaandenijssel.nl

Ontbijtbazen zorgen  
voor nieuwe dynamiek

Jolanda Opschoor van Brownies en Downies (midden) met  
Jet Nijhuis (links) en Sandra Langenberg (rechts) van De Ontbijtbazen

Wilt u als ondernemer graag eens van 
gedachten wisselen over dingen die u 
bezighouden? De accountmanagers van 
het Ondernemersloket bezoeken regel-
matig bedrijven binnen de gemeente. 
Om kennis te maken, informatie te 
delen, of bij gerichte ondernemersvra-
gen waarbij de gemeente wellicht kan 
ondersteunen.

Ook is het mogelijk om samen met een 
arbeidsmakelaar van het Werkplein langs 
te komen. 

Hij of zij biedt ondersteuning op het ge-
bied van personele vraagstukken en advi-
seert over maatschappelijk verantwoord 
werkgeverschap.

Wilt u ook dat een accountmanager bij u 
langskomt? Neem dan contact op, zodat 
wij een afspraak kunnen inplannen. 

U kunt ons bereiken via:
Ondernemersloket
ondernemersloket@capelleaandenijssel.nl
010 284 87 00

Gemeente op bezoek

Andy Jansen 

Erik Hommel

Vinay Jibodh 

George Derksen

Kirsten van Adrichem
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G E M E E N T E  C A P E L L E  A A N  D E N  I J S S E L

Gedeputeerde en wethouder op  
bedrijfsbezoek aan Restaurant Fuiks
Wethouder Economie Harriet Wester-
dijk en gedeputeerde van de provincie 
Zuid-Holland Willy de Zoete brachten 
op vrijdag 18 februari jl. een bezoek aan 
restaurant Fuiks. Fuiks is een Capels 
bedrijf dat gebruik heeft gemaakt 
van de digitaliseringsvoucher. Deze  
voucher is een subsidieregeling om de 
retail en horeca te stimuleren om te 
digitaliseren.

De provincie Zuid-Holland heeft aan 
de gemeenten Capelle aan den IJssel, 
Schiedam, Den Haag en Zoetermeer ex-
tra financiering gegeven om de vouchers 
te kunnen verstrekken aan bedrijven. De 
regeling is specifiek bedoeld voor het 
kleinere midden- en kleinbedrijf (MKB), 
dus voor ondernemingen met minimaal 
1 en maximaal 49 werknemers.

Bedrijfsprocessen moderniseren
Eigenaar van restaurant Fuiks Marinus 
Bothof was een van de eersten die de 
aanvraag deed. “We hebben gekeken wat 
er beter en slimmer kon in het restaurant. 
Met steun van de digitaliseringvoucher 
hebben we verschillende bedrijfsproces-
sen gemoderniseerd en gedigitaliseerd. 
Hierdoor zijn we minder kwetsbaar voor 

externe en niet te beïnvloeden factoren 
die een grote impact hebben op de res-
taurantwerkzaamheden. Zo kunnen we 
nu met een druk op de knop onze web-
winkel voor afhaal openen en bereiken 
we meer mensen, zowel via social media 
als op onze website.”

Sterk midden- en kleinbedrijf
Wethouder Westerdijk onderkent het 
belang van het vaardiger worden van 
ondernemers in de digitale wereld: “De 
coronamaatregelen hebben voor som-
mige ondernemers grote financiële 
gevolgen gehad en het heeft ook laten 
zien dat het is voor kleinere bedrijven 
belangrijk om ook online vaardig te zijn.  
Het is fijn dat we op deze manier 

ondernemers kunnen helpen om hun 
bedrijf (verder) te digitaliseren. Zo inves-
teren we in een sterk Capels midden- en 
kleinbedrijf.”

Voorwaarden
De digitaliseringsvoucher kan worden ge-
bruikt 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. Om te voldoen aan de 
regeling moet de onderneming primair 
actief zijn binnen de detailhandel, horeca 
of persoonlijke verzorging en een fysieke 
vestiging in Capelle hebben.

Een ondernemer kan de voucher inzetten 
voor verschillende digitaliseringsdoelen, 
bijvoorbeeld het starten of verbeteren 
van online (verkoop) activiteiten, het 
aanschaffen van een online CRM-, boe-
kings- of reserveringsysteem of het digi-
taliseren van interne bedrijfsprocessen. 
Sinds november vorig jaar is de voucher 
aan te vragen. Er is nog geld beschikbaar. 

Kijk voor meer informatie op: 
capelleaandenijssel.mkbvoucher.nl

Het bestuur van de stichting BIZ Capelle-
West heeft bij de gemeente aangegeven 
door te willen. BIZ staat voor Bedrijven-
InvesteringsZone, die in 2017 in Capelle-
West is opgericht. In eerste instantie voor 
vijf jaar, wettelijk gezien de maximale 
duur. Om te verlengen voor opnieuw vijf 
jaar is het noodzakelijk om via een draa-
gvlakmeting bij alle ondernemers in het 
gebied te achterhalen of er voldoende 
steun is coor een vervolg.

Wat is een BIZ?
Ondernemers in een bedrijveninvesterings-
zone moeten een BIZ-bijdrage betalen. 
Hiervoor krijgt men een aanslag van de 
gemeente. De gemeente betaalt deze ver-
plichte bijdragen terug als subsidie aan de 
stichting. Het geld besteedt de stichting 
aan collectieve zaken op het terrein. In de 
afgelopen jaren heeft dit er bijvoorbeeld 
toe geleid dat er o.a. parkmanagement, 
beveiliging en camerabewaking geregeld 
is op het bedrijventerrein.

Randvoorwaarde
Een randvoorwaarde voor het organiseren 
of voortzetten van een BIZ is dat uit een 
draagvlakmeting blijkt dat een meerder-
heid zich uitspreekt voor de BIZ. Nu het 
bestuur van de stichting heeft aangegeven 
verder te willen zal de gemeente de ver-
plichte draagvlakmeting gaan organiseren.

Krachten bundelen
Ondernemers zullen de komende maan-
den een stemformulier ontvangen met 
het verzoek aan te geven of zij voor of 
tegen een verlenging van de BIZ zijn. De 
stichting werkt in deze periode aan een 
activiteitenplan voor de komende vijf 
jaar. Voorzitter Peter van Wijk geeft aan: 
‘De afgelopen jaren zijn mooie resul- 
taten bereikt binnen het gebied. We  
willen deze zaken behouden, maar zeker 
ook nog verdere stappen zetten. Met 
de beoogde herinrichting van het ge-
bied liggen er kansen om met elkaar 
het terrein te verbeteren en een toe-
komstbestendige uitstraling te geven.  

Als BIZ willen wij hier ons steentje aan bij-
dragen door samen met onze onderne-
mers de krachten te bundelen en mee te 
denken in de kansen bij deze herinrichting.‘

BIZ Capelle West wil door!
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Kantoortehuur010 biedt kantoorruimtes  
op meerdere locaties in Capelle a/d IJssel  
en Schiedam.
Al onze locaties voldoen aan de volgende voorwaarden: 
• Korte contracten
• Glasvezel internet
• OV op loopafstand
• Snelweg binnen 5 autominuten bereikbaar 
• Goede parkeergelegenheid  
• Kantoren vanaf 20m²

Op zoek naar het juiste adres voor uw bedrijf? 

Kijk op onze website  
welke locatie het best bij uw bedrijf past. 

Bezoek nu ook onze nieuwste locatie Office & More, Cypresbaan 3, Capelle a/d IJssel 

Krimpen aan den IJssel

nèt even anders
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mr. Kees van Steensel 

Als de klant er zich ook thuis voelt, wil je er ook graag bij werken. U 
zult denken: Ammehoela! Ik ga lekker de arbeidsmarkt op en ik ruk de 
centenpot open: morgen moet de kachel weer roken. In mijn gesprekken 
met studenten voel ik dat die nieuwe generatie minder waarde hecht 
aan materieel, maar meer waarde hecht aan kwaliteit van leven. Zij 
maken veel meer een bewuste keuze hoe zij hun leven inrichten en zij 
verwachten ook dat een werkgever daarin past en meedenkt. De nieuwe 
generatie wordt leidend en zij nemen de oudere generaties hier zelfs mee 
in hun denkbeelden.

Minder van belang zijn auto’s van de zaak, bonussen op omzet, maar 
meer flexibiliteit in werkplek, werkomgeving en zorgen voor een optimale 
klant- en werkomgeving.

Het lijkt er dus op dat het als werkgever in een post-coronatijdperk 
belangrijk is goed naar de nieuwe generatie te luisteren en elementen 
van hun ideëen in het bedrijf te verankeren. Dit is niet een zweverig 
verhaal waar wij klant en werknemer gaan pamperen. Nee, dit is harde 
realiteit waarin personeel in een prettige omgeving hard wil werken om 
iets van meerwaarde voor de klant neer te zetten. Met deze insteek zorgt 
het bedrijf voor lang aan het bedrijf verbonden personeel en de gezonde 
toekomstvisie.

Het is aan u om de inhoud van de pot te bepalen. Het lijkt erop dat de 
aloude honing misschien kort nog zijn werk doet. Wilt u een nieuwerwetse 
beer voor lange tijd lokken dan zult u zich moeten beraden om de 
ingrediënten in de pot drastisch te wijzigen.

Van Steensel Assurantiën b.v. 
Pr. Pieter Christiaanstraat 61 

3066 TB Rotterdam 
info@steensel.nl 
T 010 412 39 11

www.steensel.nl

Het blijft toch altijd fascinerend hoe een wild 
en levensgevaarlijk beest als een beer gelokt 
wordt door een hyperzoet spulletje als honing. 
De vervaarlijke blik van menig beer vervaagt als 
de geur van honing wordt waargenomen. Bij de 
geur van honing lijkt het karakter van de beer 
te transformeren van moordlustig schepsel naar 
een knuffel la Winnie de Poeh. Over de jaren 
hebben wij als ondernemer in de rol van werk-
gever regelmatig de “honingpotmethode” toege-
past bij het binnenhouden en werven van gewild 
personeel. Meer geld hield het personeel binnen 
en trok nieuw personeel. Maar is die honingpot-
methode nog wel van deze tijd?

Je zou verwachten dat in een tijd dat de gemiddelde 
ondernemer, die nog ligt bij te komen van alle 
coronagerelateerde perikelen, er niet op zit te 
wachten flink de honingpot open te trekken om met 
nieuw geworven en fris personeel vol de aanval weer 
in te gaan. Eerst maar eens voorzichtig sparen om 
uitgestelde belastingen te betalen en langzaam weer 
handel op te bouwen. Dus de spaarpotmethode voor 
de honingpotmethode.

Met de schaarste op de arbeidsmarkt lijkt de 
honingpotmethode de enige weg naar overleven. 
Zonder personeel kan een bedrijf zich in het huidige 
ondernemersklimaat zich lastig staande houden.

Maar de vraag is of werkgevers de keuze moeten 
maken om met geld personeel te werven. Wij zien 
namelijk een nieuwe generatie werknemers ontstaan 
die natuurlijk ook een mooi inkomen in de keuze voor 
een werkgever meeneemt. Naast dat mooie inkomen 
zoekt de werknemer voor een uitdagende, moderne 
en duurzame werkomgeving.

Je merkt steeds meer dat de keuze voor een 
werkgever valt op de plek waar de werknemer zich 
thuis voelt. Als je als werkgever zo’n werkomgeving 
weet te creëren, wordt de honingpotmethode van 
minder belang en weet je ook mensen langer aan je 
te binden. Deze filosofie zie je in bedrijven die ook 
voor een langetermijnklantenbinding kiezen waarin 
duurzaamheid vaak ook meer zit in een extreem ver 
doorgevoerde klantbediening, terug. 

Is de honingpot uitgewerkt?

Column
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WIJ STAAN

Barbizonlaan 82  |  2908 ME Capelle a/d IJssel 

010 220 44 00  |  mail@haijwende.nl  |  haijwende.nl

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

De Haij & Van der Wende Advocaten. Wij staan voor uw zaak.

Geïnteresseerd? Bel 010 220 44 00

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 samen-
leving. 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 voornaam-
ste zorg is wekelijks voedselpakketten samen te 
stellen die een aanvulling zijn op hetgeen mensen 
zelf kunnen kopen.

OOG VOOR VOEDSEL HART VOOR MENSEN

www.voedselbankcapelle.nl

 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 pakketten. 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

 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
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mr. Elke Hofman – Bijvank

Column

 (iii) Heeft de werkgever legitieme gronden ter rechtvaardiging  
 van de monitoring?
Een voorbeeld van een legitieme grond voor het monitoren is als er 
signalen zijn binnen gekomen die een redelijk vermoeden geven dat 
de werknemer onrechtmatig handelt, bijvoorbeeld in strijd met de  
‘gedragscode gebruik’.

 (iv) Is het mogelijk om een ander monitoringssysteem met  
 minder indringendere methoden en maatregelen toe te passen?
Een alternatief voor het controleren zou zijn als de werkgever het voor 
een werknemer technisch onmogelijk zou maken om bepaalde activi-
teiten te verrichten. Te denken valt aan het toevoegen van bepaalde 
websites aan de zwarte lijst, zodat een werknemer deze websites niet 
kan bezoeken.

 (v) Wat zijn de gevolgen van het monitoren voor de werknemer?
Als een werkgever bijvoorbeeld het e-mailgebruik van werknemers 
controleert om te zien of bedrijfsgeheimen zijn verspreid, dan mag een 
werkgever deze onderzoeksresultaten niet gebruiken om aan te tonen 
dat werknemer onder werktijd privé zaken regelt, als achteraf blijkt dat 
geen bedrijfsgeheimen zijn uitgelekt. De resultaten van het onderzoek 
moeten voor het beoogde doel worden gebruikt.

 (vi) Zijn de werknemer adequate waarborgen geboden? 
Een werkgever moet waarborgen treffen ten aanzien van de privacy 
van werknemers. Te denken valt aan de situatie waarin een werk-
gever privé-mails van een werknemer heeft die onder werktijd zijn 
verzonden. Deze e-mails mag de werkgever pas lezen, nadat de  
desbetreffende werknemer met deze privé-mails is geconfronteerd en 
het privégebruik ontkent.

Conclusie
Mag een werkgever het e-mail- en/of internetgebruik van werk- 
nemers monitoren? Ja, in beginsel is dit toegestaan met inachtneming 
van de hierboven genoemde factoren. Kort en goed zorg dat werk- 
nemers vooraf geïnformeerd zijn door een duidelijk e-mail- en  
internetgebruik protocol, waarin nauwkeurig staat omschreven dat 
monitoring kan plaatsvinden en met welk doel.

De Haij & Van der Wende Advocaten 
Barbizonlaan 82 

2908 ME Capelle a/d IJssel 
T 010 220 44 00 

www.haijwende.nl

Wat voorheen een uitzondering was, is tegenwoor-
dig de normale gang van zaken: het thuiswerken. In 
verband met het voorkomen van de verspreiding 
van het coronavirus heeft de overheid al ge-
durende enige tijd het thuiswerkadvies ingesteld. 
Met het thuiswerken vervagen ook de grenzen 
tussen werk en privé steeds meer. Iedereen zal dit 
wel herkennen. Waar een werkgever op de werk- 
vloer nog enig zicht heeft op wat werknemers 
doen, is dit anders wanneer werknemers vanuit 
huis werken. Hierdoor kan een werkgever de  
behoefte hebben om het (privé) gebruik van e-mail 
en/of internet van werknemers te controleren, 
maar is dit wel toegestaan?

Controle
In beginsel is het een werkgever toegestaan 
om voorwaarden te stellen aan het gebruik van  
e-mail en internet op de (thuis)werkvloer of om 
zelfs bepaald gebruik helemaal te verbieden. Hier-
bij moet de werkgever wel rekening houden met de 
privacy van werknemers. Hun recht op privacy geldt 
namelijk ook op de thuiswerkvloer. Voordat een 
werkgever overgaat tot het monitoren van e-mail- 
en/of internetgebruik van werknemers, moeten de 
volgende factoren in acht worden genomen:

 (i) Zijn werknemers vooraf geïnformeerd  
 over (de aard van) de mogelijke monitoring 
 van correspondentie en andere communi- 
 catie door de werkgever?
Als werkgever kun je een duidelijk reglement e-mail- 
en internetgebruik opstellen, waarin nadrukkelijk 
wordt opgenomen wat het doel is van het monitoren, 
hoe dit in beginsel kan worden gedaan en dat de 
werknemer hiervoor schriftelijk toestemming geeft. 
In dit reglement kun je ook een ‘gedragscode ge- 
bruik’ opnemen, zodat een werknemer precies weet 
wat is toegestaan en wat niet.

 (ii) Wat is de omvang van de monitoring en  
 hoe ernstig is de inreuk op de privacy van de  
 werknemer (geweest)?
Het monitoren van een werknemer moet wel propor- 
tioneel zijn. Let hierbij op de duur van het monitoren. 
Zorg ervoor dat dit niet over een te lange periode 
gebeurt. Als werkgever moet je ervoor waken dat 
een werknemer niet onnodig wordt gemonitord.

Het (thuis)monitoren van werknemers
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Ons RisicoRapport, uw inzicht
Uw verzekeringspakket helder doorgelicht in ons 
RisicoRapport voor de ondernemer.

Van Steensel Assurantiën b.v.
Pr. Pieter Christiaanstraat 61
3066 TB Rotterdam

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

business-magazine.eu, hét business magazine voor de regio!

Ja, ik wil hét magazine  
digitaal ontvangen

Het magazine  
digitaal ontvangen?

Voor nu is de papieren versie van het Business Magazine  
nog steeds het uitgangspunt voor onze redactie. Toch kun-
nen we ons voorstellen dat we in de toekomst het magazine 
naast een gedrukte versie ook digitaal gaan aanbieden en 
dan met name bij die lezers die daar de voorkeur aangeven.

Om dit op termijn te kunnen realiseren willen we u vragen  
uw  e-mailadres bij ons achter te laten. Dit wordt zorgvuldig 
opgeslagen in een beveiligde omgeving en uitsluitend gebruikt 
voor het toezenden van het digitale Business Magazine.

  Heeft u vragen of opmerkingen over   
  deze oproep stuur dan een mail naar  
  peter@alexanderijsselmagazine.nl

C a p e l l e  a a n  d e n  I J s s e l 
Rotterdam Prins Alexander

M A G A Z I N E
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Ik wens u veel personeel...

Femke Schouten

De thuiswerkvergoeding kan onder andere worden gebruikt voor  
internet, water en overige vaste lasten. Op de dagen dat wordt thuis-
gewerkt, kan geen gebruik worden gemaakt van de regeling omtrent de 
onbelaste uitkering van reiskosten. Dit betekent dat de werknemer op 
dagen dat bijvoorbeeld de ochtend wordt thuisgewerkt en de middag 
op kantoor, moet kiezen voor het ontvangen van de onbelaste thuis-
werkvergoeding, dan wel voor de onbelaste reiskostenvergoeding. Om 
een en ander administratief goed te regelen, verdient het de voorkeur 
om met de werknemer af te spreken wat de vaste thuiswerkdagen  
zullen zijn.

Een ander belangrijk aspect van het thuiswerken is het verzorgen van 
een goede werkplek. Uit het Arbeidsomstandighedenbesluit volgt dat 
de thuiswerkplek op ergonomische wijze moet zijn ingericht. Hierbij 
kan worden gedacht aan het bieden van arbovoorzieningen aan werk-
nemers als een bureau, een bureaustoel en een monitor. Het is daarbij 
redelijk om deze zaken in bruikleen te geven; het is niet noodzakelijk 
dat een en ander nieuw wordt aangeschaft. In het geval dat het thuis-
werken incidenteel of voor korte duur plaatsvindt, geldt die verplichting 
niet.

Het is wenselijk om met de werknemer die gaat thuiswerken, de af-
spraken omtrent het thuiswerken vast te leggen in een thuiswerk-
overeenkomst. Hierin kan worden vastgelegd op welke dagen wordt 
thuisgewerkt, welke zaken de werkgever ter beschikking zal stellen en 
hoe de thuiswerkkosten zullen worden vergoed. Door een thuiswer- 
kovereenkomst kan onduidelijkheid, maar ook de aansprakelijkheid van 
de werkgever als door de thuiswerkplek medische klachten ontstaan, 
worden voorkomen. Onze advocaten kunnen assisteren bij het  
opstellen van een dergelijke overeenkomst. Neem voor vragen of meer 
informatie contact op met Femke Schouten, verbonden als advocaat 
aan Pellicaan Advocaten (088 627 22 87, femke.schouten@pellicaan.nl).

Pellicaan Advocaten
Gebouw Eurogate II

Watermanweg 60
3067 GG Rotterdam

rotterdam.advocaten@pellicaan.nl 
T 088 627 22 87 

www.pellicaan.nl

Het thema van het maartnummer van het Business 
Magazine is actueler dan ooit, omdat het CBS in 
de tweede helft van 2021 berichtte dat er voor het 
eerst sinds het begin van de meting in 2003 meer 
vacatures zijn dan werklozen: honderd werklozen 
konden kiezen uit 106 vacatures. Dat maakt de 
nood voor werkgevers om zoveel mogelijk aan 
de wensen van de ideale kandidaat tegemoet te 
komen, steeds groter. 

Er zijn verschillende smaken in arbeidsvoorwaar-
den: primaire arbeidsvoorwaarden richten zich op 
salaris en werktijden; bij secundaire arbeidsvoor-
waarden kan worden gedacht aan een leaseauto, 
een dertiende maand of thuiswerken en tertiaire 
arbeidsvoorwaarden zijn zaken als een kerstpakket 
of lunch. Waar het vroeger onvoorstelbaar leek 
dat werknemers niet het grootste gedeelte van de 
week op kantoor doorbrachten, is dat nu de norm 
en naast het salaris vrijwel de belangrijkste arbeids-
voorwaarde geworden. Nu werknemers meer en 
meer thuiswerken, ontstaat de vraag hoe het thuis-
werken juridisch gestructureerd moet worden.

Vooropgesteld zij dat werknemers geen recht heb-
ben op thuiswerken. In de Wet flexibel werken is 
geregeld dat werknemers een verzoek kunnen doen 
om thuis te werken, welk verzoek de werkgever mag 
afwijzen. Zo’n afwijzing dient dan wel schriftelijk en 
gemotiveerd te worden toegelicht en kan alleen bij 
zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. 

Na goedkeuring van het verzoek van de werknemer 
kan de goedkeuring slechts worden ingetrokken 
als er nieuwe belangen gaan spelen. Aan het ver-
zoek zijn verschillende vereisten verbonden die zijn 
opgenomen in artikel 2 van de Wet flexibel werken. 
Het is niet mogelijk om de arbeidsverhouding te 
be indigen omdat een werknemer verzoekt om 
thuis te werken. Als besloten is dat de werknemer 
mag gaan thuiswerken, is een belangrijk aspect van 
het goed regelen van het thuiswerken wie de kosten 
daarvoor dient te vergoeden. Per 1 januari 2022 kan 
de werkgever aan zijn werknemers onbelast twee 
euro per dag aan thuiswerkkosten vergoeden.

Column

De juridische aspecten  
van thuiswerken
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ADVOC ATEN & ADVISEUR S

IN TOPVORM WEER OP WEG!

www.vanasautoschade.nl | 010 - 450 85 00

Van As Autoschade is een schadeservicebedrijf 
die de volledige schadeafhandeling voor zowel 
particuliere als zakelijke klanten verzorgt.  
Van As Autoschade neemt alle zorg uit handen!
 
Wij hebben vestigingen in Dordrecht, 
Sliedrecht, Ridderkerk, Barendrecht en Capelle 
aan den IJssel.

Dordrecht
Pieter Zeemanweg 79-83
3316 GZ Dordrecht
T (078) 618 62 88

Sliedrecht
Cruquiusstraat 7
3364 BD Sliedrecht
T (0184) 41 11 22

Capelle a/d IJssel
Essebaan 2-8
2908 LK Capelle a/d IJssel
T (010) 450 85 00

Barendrecht
Hamburg 11
2993 LG Barendrecht
T (010) 450 89 89

Ridderkerk
Zinkstraat 5
2984 AL Ridderkerk
T (0180) 49 73 33

 �Haal�en�brengservice�door�heel�
Nederland

 �Vakkundig�herstel�van�alle�merken

 �Mobiliteitsgarantie�/vervangend�vervoer

 �Deskundig�advies

 �24/7�bereikbaar
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Hans Lemmers, Erasmus Uitvaart
info@erasmusuitvaart.nl

Deze van origine Joodse, Arabische en Chinese uitspraak lijkt een positieve insteek 
te hebben maar is juist cynisch bedoeld. Veel personeel brengt vooral veel ‘gedoe’ 
met zich mee. Veel personeel betekent namelijk ook veel kopzorgen. En zeker als 
je dan ook nog eens met personeelstekorten en ondercapaciteit van doen hebt 
zijn de zorgen dubbel zo groot.

De perfecte match
Laatst vroeg iemand aan me: “Heb jij geen personeel in dienst?”. Ik gaf 
aan dat dat in mijn geval helemaal niet nodig is, daar ik heel veel zelf kan 
doen en voor alle voorkomende werkzaamheden de ideale partners aan 
mijn zij heb om invulling te geven aan het organiseren van een gepast 
afscheid. Noem het de perfecte match!

Geen vast personeel in dienst betekent in mijn geval geen verplichtingen, 
geen zorgen en geen eindeloze, tijdrovende discussies over randzaken 
die er niet toe doen. En mocht er iets niet naar mijn zin gaan, dan ligt de 
verantwoording geheel bij mezelf. Lekker transparant.

“Maar wil je dan niet dat je met je bedrijf nog meer successen behaalt en 
groter kan worden door te groeien? Jij kan toch met jouw reputatie, ken-
nis en kunde veel meer uit je onderneming halen?”. “Klopt”: zei ik, “maar 
het is goed zo! Ik voel me prettig bij de manier waarop het nu gaat. Ik heb 
enorm veel plezier in mijn werk en hoef me geen zorgen te maken om 
personeel. Ik ben een kleine zelfstandige, heb met de opdrachten die ik 
binnen krijg iedere dag ‘brood op de plank’, kan mijn eigen tijd indelen en 
ben tevreden met wat ik heb. Wat wil een mens nog meer?”.

Groot, groter, grootst
Toch hield de gestelde vraag mij bezig. Is groei echt noodzakelijk? Ieder-
een heeft het erover. En per definitie moet blijkbaar alles ‘groot, groter, 
grootst’. En is groter altijd beter? Ik betwijfel het. En als je dan perse groei 
wil doormaken, waar vindt je dan de juiste mensen in deze turbulente 

tijd met een krapte op de arbeidsmarkt? En als je de 
perfecte persoon in huis hebt, hoe hou je deze voor 
een langere tijd vast om ‘samen’ de groei te verwezen-
lijken? Voor je het weet is deze ambitieuze werk- 
nemer weer toe aan een nieuw avontuur en kun je 
weer van vooraf aan beginnen met het zoeken naar 
een opvolger.

Groot geworden door klein te blijven
Ik heb me in de afgelopen jaren echt weleens afge- 
vraagd of het niet prettiger zou zijn met wat mede-
werkers om me heen. Wat meer gemak, wat meer 
ruimte, wat meer gelijkgestemden om gezamen-
lijk iets op te bouwen en successen te delen. Klinkt 
ook mooi! Wellicht iets voor de toekomst? Ik hou het 
vooralsnog lekker simpel en eenvoudig. Je kunt in 
je eentje ook succesvol zijn. Mijn motto is niet voor  
niets: ‘Groot geworden door klein te blijven.’

Maar trekt u zich niets aan van mijn eigen ideaal. ‘Ik 
wens u - in positieve zin - veel personeel toe’ met het 
verwezenlijken van uw groei!

MAX Capelle zoekt vrijwilligers
Chauffeurs:
Enthousiaste vrijwilligers die de mensen met een mobiliteitsbeperking in 
Capelle kunnen verplaatsen met de MAX. Je helpt hen bij het in en uit-
stappen en geeft ze de kans om achter de voordeur vandaan te komen. 
Voordat je van start gaat krijg je een rijtraining van een dagdeel en een 
certificaat. (Ivm Corona: scherm tussen de stoelen en mondkapjes zijn 
standaard onderdeel geworden van de MAX mobiel.)

Planners:
Als planner neem je de telefoon aan als de mensen een rit willen boeken. 
Je checkt de beschikbaarheid van de MAX en de chauffeur en vervolgens 
plan je de rit. Het inplannen gebeurt vanuit de Point in de Koperwiek met 
een telefoon en een laptop met internetaansluiting.

Voor beide jobs geldt:
• Ouder dan 18 jaar
• Minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar  
• Tijden: tussen 9 en 17 uur worden de ritten geboekt en wordt er gereden
   met de MAX

• Je wordt onderdeel van een poule van vrijwilligers 
   met een app.
• Er staat geen vergoeding tegenover
• meerdere vrijwilligers bijeenkomsten per jaar als    
   dank voor de inzet

Wil je je aanmelden of ben je geïnteresseerd en wil je 
meer weten, stuur een mail naar info@maxcapelle.nl 
of bel 0653383374

Ik wens u veel personeel...
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Economisch Netwerk Capelle
Lijstersingel 15
2902 JD Capelle aan den IJssel 
info@enc-capelle.nl
www.enc-capelle.nl

E C O N O M I S C H  N E T W E R K  C A P E L L E

Lid worden?  
Goed idee! 
Het lidmaatschap is voor ondernemers bin-
nen 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 collega-
ondernemers dergelijke ondervindingen 
hebben. Veel belangrijker is nog, dat ENC-
leden kennis en ervaringen kunnen uitwis-
selen 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.

Na 2 jaar de gevolgen te hebben 
ervaren van de coronacrisis moeten 
ondernemers nu weer verder. Zonder 
NOW, TVL of andere steunmaatregel. 
Maar wel met een rugzak vol gevol-
gen van het op last van de overheid 
sluiten van de deuren en nemen van 
maatregelen. Ik geef hierna graag de 
twee naar mijn mening grootste uit-
dagingen weer.

De actuele situatie stelt ondernem-
ers voor grote uitdagingen. Meer dan 
60.000 ondernemers in Nederland heb-
ben een enorme belastingschuld door 
de aangeboden en aangegrepen mo-
gelijkheid om het betalen van belast-
ingschulden uit te stellen en de aldus 
opgebouwde schuld vanaf oktober in 
een periode van 5 jaar terug te betalen. 

Het gaat om ca 40 miljard euro dat 
ondernemers moeten terugbetalen ter-
wijl ze ook vanaf nu aan al hun verplicht-
ingen moeten blijven voldoen. Dat naast 
het feit dat ondernemers de afgelopen 2 
coronajaren ca 10 miljard euro aan eigen 
vermogen hebben zien verdampen. 

Want er waren natuurlijk steunmaat-
regelen maar dat was bij lange na niet 
voldoende om aan alle (vaste) verplich-
tingen te voldoen van alle ondernemers. 
Zo konden bijvoorbeeld niet alle 
ondernemers gebruikmaken van de Te-
gemoetkoming Vaste Lasten, aangezien 
daarvoor een omzetverlies van mini-
maal 30 procent is vereist. 

Het is te hopen en te verwachten dat de 
overheid de ondernemers de mogelijk-
heid geeft de opgebouwde belasting-
schulden over een veel langere periode 
terug te betalen en dan meer dan 10 
jaar.

Een ander probleem waar de onderne-
mers nu in het post-corona tijdperk mee 
worden geconfronteerd is het tekort 
aan personeel. Ondernemers uit allerlei 
sectoren, zoals de horeca, recreatie, de-
tailhandel en de reis- en evenementen-
branche, hebben het zwaar te verduren 
gehad de afgelopen twee jaar. 

Vooral de lockdowns hebben erin ge-
hakt. Personeel is min of meer gedwon-
gen op zoek gegaan naar ander werk, de 
werkgever in deze zwaar getroffen sec-
toren alleen achterlatend. Hoe wordt 
deze arbeidslacune weer opgevuld? En 
wat wordt de rol van de overheid om de 
ondernemers in deze te ondersteunen? 
Want alleen zal het moeilijk worden om 
personeel te verleiden, te boeien en te 
binden. 

De komende tijd zal het vooral gaan om 
weer voldoende personeel te vinden 
voor herstel en daarna om de organisa-
tie weer te laten groeien. Hopelijk zal dit 
themanummer u handvatten geven hoe 
dit vraagstuk aan te vliegen. Succes en 
een ondernemende groet.

De corona voorbij, en nu?

E C O N O M I S C H  N E T W E R K  C A P E L L E

Veel ENC leden waren 1 februari naar 
het Isala theater gekomen om daar 
onder het genot van een hapje en een 
drankje elkaar weer te ontmoeten. 

Het was na een lange periode van 
afwezigheid een mooi begin van naar 
verwachting een heel mooi business 
jaar. De aanwezige leden hadden elkaar 
genoeg te vertellen en lieten zich de 
hapjes en drankjes goed smaken. Deze 
eerste bijeenkomst was veelbelovend 
voor 2022.

Het mocht weer! De eerste 
businessborrel van 2022
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TECHNICHE building careers, werving- en selectie- 
bureau met verstand van mens én techniek
Met 33 jaar ervaring in recruitment 
weet TECHNICHE toch het verschil 
te maken. Wij kunnen ons heel goed 
verplaatsen in zowel de markt, onze 
opdrachtgevers als in potentiële kan-
didaten, en dat werpt zijn vruchten af.

TECHNICHE is gespecialiseerd in het 
samenbrengen van mens en opdracht-
gever in technische disciplines voor MBO, 
HBO en universitair opgeleiden, voor 
zowel starters, mid-careers als ervaren 
engineers. Onze dienstverlening gaat 
veel verder dan het sec recruiten van per-
soneel. Wij gaan de diepte in, verplaatsen 
ons in kandidaat en opdrachtgever, be-
spreken wensen en ambities en trekken 
altijd referenties na. 

Dat is niet 100% maatgevend maar het 
geeft wel extra richting. Mensen laten 
groeien en nieuwe prikkels geven. Dat is 
de grootste reden waardoor werk leuk 
blijft. Zo benadrukken we bij bedrijven 
dat ze personeel moeten koesteren en 
actief moeten investeren in personeel, 
zodat mensen zich gewaardeerd en 
welkom voelen. Dat geldt niet alleen voor 
nieuwe medewerkers, maar zeker ook 
voor ‘oudgedienden’. Je wilt tenslotte een 
kandidaat binnenhalen die ambitieus is 
en er zin in heeft in plaats van iemand die 
na drie maanden alweer is ‘gevlogen’.

Omdat wij veel tijd investeren in het uit-
gebreid screenen van kandidaten – en 
daarin zijn we echt uniek – weten wij  

vrijwel altijd de juiste persoon aan de 
juiste vacature te koppelen. Ruim 94% 
van de kandidaten die we aandragen 
treedt uiteindelijk in vaste dienst bij onze 
opdrachtgevers. Wij zijn NEN 4400- en 
VCU-gecertificeerd, aangesloten bij de 
Stichting Normering Arbeid, lid van de 
NBBU en volgen de wetgeving op de voet.

Altijd de beste deal bij BD Lease: van stadsauto tot 
wagenpark en van bestelwagen tot graafmachine
Veel mkb-ondernemers in de regio 
hebben de afgelopen jaren al kennisge-
maakt met Erik-Jan Teunissen van BD 
Lease. Sinds 2016 is deze allround lea-
seadviseur actief in Rijnmond vanuit zijn 
kantoor in Ridderkerk en Rotterdam 
Prinsenland of als vrijwillig Wagenparkbe-
heerder bij de Voedselbank Rotterdam.

Zelfstandig met 25 partners
Persoonlijk contact betekent bij BD 
Lease namelijk dat de klant daadwer- 
kelijk voorop staat. Maar uiteindelijk 
draait het natuurlijk allemaal om de 
mensen. Ondersteund door een centrale 
binnendienst vanuit het hoofdkantoor 
in Breda is snelheid gewaarborgd. Voor 
zowel klant als dealer.

BD Lease is een formule met 25  
zelfstandige ondernemers door heel  
Nederland. BD Lease vergelijkt onafhank-
elijk tussen gerenommeerde banken 
en maatschappijen waarmee intensief 
wordt samengewerkt. Van financial lease 
tot operational lease, BD Lease biedt alle 
leasevormen aan. Teunissen: ‘Ook zijn bij 
ons bijna alle bedrijfsmiddelen te leasen. 
Het grootste deel bestaat uit het leasen 
van auto’s. Steeds meer ondernemers 
ontdekken ook de mogelijkheden om 

meubels, airco’s, hoogwerkers, inrichting 
van kantoren en andere roerende zaken 
te leasen. Het leasen van cnc-machines 
voor hout- of metaalbewerking is bijvoor-
beeld in trek.’

Voordelen van lease Cash is king. Het 
is een gevleugelde uitspraak die steeds 
opnieuw geldt. ‘Dat merkte je tijdens de 
kredietcrisis en ook tijdens de corona- 
pandemie’, zegt Teunissen. ‘Als je  
liquiditeit hebt, overleef je het. Dat is ook 
een van de redenen dat steeds meer 
ondernemers de meerwaarde van leasen 
begrijpen. Ze hoeven niet hun liquidi- 
teiten aan te spreken, terwijl ze wel direct 
over nieuw materiaal of een nieuw voer-
tuig beschikken. In het geval van lease 
kunnen ondernemers zich dus richten op 
wat ze het liefste doen: ondernemen.’

Voedselbank
Naast commercieel bezig zijn is vrijwil-
ligerswerk ook een zinvolle en dankbare 
activiteit waar sinds 2019 1 dag per week 
aan wordt besteed. ‘Dit zorgt voor een 
andere kijk op de maatschappij en zorgt 
voor een frisse afwisseling in de soms 
kantoorachtige omgeving van de leasing’ 
aldus Teunissen.

Ontzorgen
De onderscheidende factoren van BD 
Lease zijn expertise en ontzorging.  
Teunissen: ‘Bij elke vraag van een klant 
gaan we kijken welke leasemaatschappij 
de beste voorwaarden heeft. Voor ieder 
soort leaseaanvraag hebben we de juiste 
aanbieder in onze portefeuille. Voor een 
starter heb je andere leasemaatschap-
pijen dan voor een bedrijf dat al jaren 
bezig is, dat geldt ook voor het object dat 
je least. We bieden een optimale mix.’

Teunissen vult aan: ‘Zo kunnen we onze 
klanten optimaal bedienen. Onze doel-
groep bestaat uit zzp’ers en mkb-bedrijven 
van 1 tot 50 medewerkers. Van klusbus 
tot een consultant die een auto nodig 
heeft en machines en kleinzakelijk goed. 
Zoals gezegd, persoonlijk contact is onze 
kracht. Erik-Jan geeft klanten direct zijn 
mobiele nummer. Ze kunnen mij altijd 
bellen. De service die vroeger zo gewoon 
was; geen wachtmuziek of keuzemenu, 
maar direct contact.’

Wil je ook direct informatie over de  
mogelijkheden tot leasen? Bel of mail dan 
naar Erik-Jan Teunissen (06-81525080/ 
erik-jan@bdlease.nl )
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Vastgoedzorg

Totaalinrichting Brandpreventie

Renovatie

Metaalhof 40 3067 GM Rotterdam | +31 (0)10 478 09 44 | info@hofrijn.nl | www.hofrijn.nl

Transparantie en passie

Wij zijn snel, flexibel,  
vernieuwend en veelzijdig!

Kunnen wij je helpen?

Altijd gezelligheid! FO
LL

OW

 US! /cafeottohahnOTTOHAHN.NL

BORRELEN, LUNCHEN OF DINEREN

OPENINGSTIJDEN
Ma: 10.00 - 24.00 uur 
Di t/m do: 09.30 - 24.00 uur
Vr en za: 09.30 - 02.00 uur 
Zo: 12.00 - 24.00 uur

Binnenhof 14 
3069 KV Rotterdam 
010 455 11 88

Een bedrijfsborrel- lunch of diner is dé ideale  
gelegenheid om samen met uw medewerkers, 
relaties of klanten bij te praten en te genieten  
van heerlijke gerechten en dranken.

Heeft u speciale wensen, dan denken wij natuurlijk graag 
met u mee over de invulling van uw bedrijfsborrel. Bel ons 
voor advies of loop gewoon even binnen! 



B U S I N E SS  MAGAZINE 33

Geen personeel? Wat nu?

De trend is dan ook dat bedrijven een aparte website 
op laten zetten, helemaal geënt op het werven van 
personeel. Geen losse standaard vacaturetekst meer, 
maar een campagne-website die het hele verhaal  
vertelt en laat zien waarom jouw bedrijf nou de juiste 
keuze voor de sollicitant is om te komen werken. 
Niet enkel het eisenpakket wat iemand in huis moet  
hebben, maar een compleet verhaal met bijvoor-
beeld interviews met de werknemers, waarom zij zo 
graag bij jouw bedrijf werken. 

Zijn er bedrijfsuitjes, is er een vrijdagmiddagborrel, 
doorgroeimogelijkheden, feestdagen, budget voor 
opleiding en ga zo maar door.

Wat kunnen wij jou bieden? 
Wij realiseren een aparte wervingswebsite. Vaak ge-
zien als een campagnewebsite (of wervende landings- 
pagina). De wervingswebsite wordt geplaatst onder 
een subdomein, dus als voorbeeld: uw website is 
www.mijnbedrijf.nl de campagnewebsite wordt dan 
werkenbij.mijnbedrijf.nl.

Aan jou de eer om goed over de teksten na te denken, interviews met 
de werknemers te houden en aan ons de taak hier een spetterende  
wervende website van te maken.

De website staat en nu? Dan is de volgende stap dit op Sociale Media 
te plaatsen met een link naar de campagnewebsite. De doelgroep 
is bepalend voor het medium dat je kiest. Zit je voornamelijk in de 
zakelijke markt, dan is LinkedIn de juiste keuze voor het plaatsen van 
een aantrekkelijke post, waarmee je bezoekers uitnodigt om naar de  
campagnewebsite te gaan. Met als doel in contact te komen met mis-
schien wel de nieuwe aanwinst voor jouw bedrijf!

Direct weten wat wij voor jou kunnen betekenen?
Bel ons op 010 - 300 71 37
Lijstersingel 15, 2902 JD Capelle aan den IJssel
info@yoursite.nl

Veel vacatures, te weinig mensen. We zitten midden in een arbeidsmarktcrisis. Je wil en kan  
groeien, maar niet met te weinig handjes binnen het bedrijf. Wil je toch de juiste mensen aantrek-
ken voor jouw bedrijf dan zal je moeten opvallen. Te vaak zien we nog vacatureteksten met een 
waslijst aan eisen (of wensen in de vorm van “een pré”) voor de sollicitant. En als we dan kijken 
naar wat het bedrijf biedt, komen we uit op standaard teksten als “marktconform salaris”, ofwel dit 
zegt helemaal niets over wat jouw bedrijf, de sollicitant te bieden heeft. Dit terwijl je zo specifiek 
aangeeft wat de sollicitant in huis moet hebben. Als sollicitant zal je dan ook met zoveel vacatures 
en opties sneller kiezen voor een partij die aangeeft wat het salarisbereik is en je alvast de bedrijfs-
cultuur laat proeven. Het scheelt je namelijk veel energie en tijd als je van te voren al de informatie 
hebt, die je bij veel bedrijven pas in het allerlaatste gesprek te horen krijgt. Is dit niet wat je zoekt 
is dus alle moeite voor bedrijf en sollicitant voor niets geweest.
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Per 1 januari 2022 is de kersverse samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland 
Bereikbaar (www.zuidhollandbereikbaar.nl) gestart. Hierin werken het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Metropool-
regio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, 
gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan 
de bereikbaarheid van Zuid-Holland. Dat is hard nodig, want er staat in 
dit gebied veel te gebeuren de komende jaren. Zo komt er in Zuid-Holland 
4 keer de stad Delft aan woningen bij. Daarnaast hebben veel wegen, 
bruggen, tunnels en spoorverbindingen dringend onderhoud nodig, om 
ervoor te zorgen dat ze daarna weer jaren mee kunnen. Dat zorgt voor 
extra drukte. Als we niets doen komen we in Zuid-Holland vaker stil te 
staan de komende jaren. Daarom slaan de samenwerkingspartners de 
handen ineen binnen Zuid-Holland Bereikbaar. De eerdere uitvoerings-
organisaties in Zuid-Holland, BEREIK!, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland 
en De Verkeersonderneming, (wellicht bij u bekend) zijn opgegaan in deze 
nieuwe provinciebrede samenwerking.

Met elkaar zorgen we ervoor dat we de planningen van alle werkzaam-
heden zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en daarmee zorgen voor 
een zo optimaal mogelijke programmering. We zorgen dat we het verkeer 
op de weg in goede banen leiden en omleiden bij incidenten, drukte of 
hinder. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk (logistieke) bedrijven en 
reizigers te verleiden te kiezen voor slimme en duurzame manieren van 
reizen en vervoer. Want ook dat is nodig om Zuid-Holland bereikbaar te 
houden de komende jaren.

De betrokken publieke partners trekken alles uit de kast om de provincie 
bereikbaar te houden, maar ze kunnen dat niet alleen. Het vraagt ook iets 
van u als ondernemer. En dat beroep doe ik ook op u. Is het daadwerkelijk 
nodig dat iedereen om 9 uur ’s ochtends op kantoor is en de hele dag op 
kantoor werkt? Zijn er kansen om bijvoorbeeld het fietsen naar het werk 
te stimuleren of heeft u een ov-halte in de buurt? 

Laat er geen misverstand over bestaan; als mede-
werkers iedere dag van 9 tot 5 op kantoor/de werk-
vloer moeten zijn, kan ik u verzekeren dat deze mede- 
werkers in de nabije toekomst weer regelmatig in 
de file komen te staan. Natuurlijk zijn er beroepen 
en bedrijven waarbij thuiswerken of hybride werken 
geen optie is. Maar er zijn ook genoeg bedrijven bij 
wie dit wel een optie is en waar de medewerkers 
geacht worden toch naar kantoor te komen.

Wilt u aan de slag met hybride werken, het structu-
reel vormgeven daarvan of hulp en advies bij het 
meer medewerkers op de fiets krijgen? De mobiliteits- 
makelaars van Zuid-Holland kunnen u adviseren en 
ondersteunen. Neem eens een kijkje op de website 
van www.ways2go.nl om te zien welke acties en rege-
lingen er allemaal zijn en neem vrijblijvend contact op.

Want alleen samen houden we Zuid-Holland in  
beweging!

Ren Vrugt, Programmadirecteur Zuid-Holland Bereik-
baar

We gaan een periode in van krapte op de arbeidsmarkt en waarin veel werkgevers steeds harder 
naar personeel moeten zoeken. De verwachting is dat de mogelijkheid tot hybride werken straks 
een asset wordt bij het aantrekken van personeel. Dat mensen zelf kunnen kiezen wanneer ze 
werken, of ze op kantoor komen werken, hoe laat ze er zijn en ze vooral beoordeeld worden op 
hun kwaliteit van werk in plaats van op hun zichtbaarheid op kantoor.

Krapte op de arbeidsmarkt

Ren Vrugt
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Hackett brillen, 
voor de ultieme gentleman

De zonnebrillen van Hackett London zijn 
voor mannen uit iedere leeftijdscategorie 
die houden van klassiek, tijdloos, elegant 
en modern. Een brits merk dat de 
typische Engelse stijl perfect weergeeft.

Alle zonnebrillen zijn voorzien van 
polariserende zonneglazen en zijn licht 
in gewicht dat zorgt voor een hoog 
draagcomfort.

Ben jij op zoek naar een zonnebril die 
opvalt vanwege kwaliteit en klasse? Dan 
zit je met Hackett London zeker goed.

Introductie- 
korting 20%

*Vraag naar de voorwaarden.



VERGADERINGEN EN BIJEENKOMSTEN
in een landelijke omgeving aan de IJssel

Zó dichtbij, zó buiten
Op de grens van Nieuwerkerk a/d 
IJssel en Capelle a/d IJssel

Op Leefgoed de Olifant staan 5 inspirerende vrijstaande locaties voor
vergaderingen, teambuilding, brainstormsessies, cursussen, coaching, 
bedrijfspresentaties enz. 
Sfeervol, rustig in een natuurlijke omgeving, in de randstad met ruime 
en gratis parkeergelegenheid. 

De Beer   max 40 pers.
De Hut    max 35 pers.
De Plaets    max 30 pers.
De Weide   max 30 pers.
De Kas    144 m2

Restaurant De Dames zorgt voor 
de catering, lunch en diner. 

Kom eens kennismaken!

Info@leefgoed.nl -- www.leefgoed.nl -- 0180 323 414

Leefgoed de Olifant - Restaurant De Dames - Groenendijk 325 Nieuwerkerk a/d IJssel
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