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Tijdens mijn laatste wandeling van zo-even dacht 
ik na over de boeiende gesprekken die ik mocht 
voeren voor deze editie van uw businessmagazine.

Drie ganzen staken over en mijn gedachten 
gingen naar de koppige missie van de Stichting 
Rotterdam Fund Racers die Mark van Son van 
Aafje zo indrukwekkend verwoordde. Twee vissers 
wachtten geduldig op een goede vangst en mijn 
gedachten gingen naar Andries de Vries van Van 
As Autoschade die met zoveel overtuiging over zijn 
vak sprak. Een bezwete hardloper passeerde en ik 
dacht automatisch aan de gedrevenheid waarmee 
Celeste Kam-Broekman en Hanna Tutupoly van het 

Werkplein IJsselgemeenten zich 
inspannen om bewoners uit Capelle 
aan een baan te helpen. Ik keek naar 
de Kotsbak (mijn zelf verzonnen bijnaam voor 
dat schotelachtige ding in de vijver van het Prinsenpark) en dacht aan 
Bart Belonje van Leefgoed De Olifant die mij tenminste échte kunst had 
laten zien.

Toen ik thuiskwam maakte mijn lichamelijke pijn plaats voor een brede 
glimlach en niet eentje van een boer met kiespijn. 

Dus mocht het leven een keertje tegenzitten, dan beveel ik het iedereen 
van harte aan: een onschuldig wandelingetje
door het Prinsenpark doet wonderen!

Een wandelingetje door het  
Prinsenpark doet wonderen!

Marco Hendriks

Vorige maand kwam ik lelijk ten val tijdens een fietstraining met zeven gebroken 
ribben als gevolg. Na een kort verblijf in het IJsselland Ziekenhuis revalideer ik 
door driemaal daags te wandelen in het Prinsenpark.
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Van As Autoschade:  
Masterclass vakmanschap!
Sinds 1964 houdt Van As Autoschade zich bezig met schadeherstelwerkzaamheden aan de auto’s in 
de regio Rotterdam-Rijnmond. Mede-eigenaar Andries de Vries mag, met alle vormen van respect, 
een vakidioot worden genoemd die het voorrecht had van zijn passie zijn beroep te maken. “In de 
kern is de auto an sich nooit mijn passie geweest… het was en is het herstellen van de beschadigde 
auto….’ Welkom bij de Masterclass Vakmanschap!

“De een z’n deuk is de ander z’n leuk”. Dit niet-
bestaande spreekwoord is van jongs af aan van  
toepassing op het leven van Andries de Vries, zo legt 
hij op vrijdag de dertiende - toeval of niet - in zijn 
werkkamer uit:

‘Ik heb natuurlijk altijd wel iets gehad met auto’s, 
dat spreekt voor zich. Daar begint alles bij. Van  
oudsher had en heb ik iets met die supermooie Engelse  
sportauto’s, je weet wel zo’n klassieke Jaguar, een 
Austin Martin of een Triumph. Ik kon er uren naar  
kijken. De vormgeving, de lijnen, maar ook de tech-
niek van zo’n auto...’

Ook al staan er 61 levensjaren op de teller van  
Andries, toch twinkelen zijn ogen als het jongetje van 
10 dat zich voor de etalageruit van een automobiel- 
bedrijf vergaapt aan de pracht en grandeur van  
auto’s. Je kunt je direct voorstellen dat de schade aan 
een auto pijn aan zijn ogen doet. Denk aan een sliding 
op een goed onderhouden voetbalveld.

‘Een auto terugbrengen in de oorspronkelijke staat, 
dat was en is het helemaal voor mij. Enkel het  
onderhoud heeft mij altijd minder getrokken. Gek is 
dat he? Ik vind dit zo’n heerlijk vak dat ik nu al een 
slordige 45 jaar mág uitoefenen. Ik ben begonnen als 
leerling-werkplaats, werd toen allround vakman, toen 
chef-werkplaats om uiteindelijk vijftien jaar geleden 
mede-eigenaar te worden. Van As Autoschade telt 
anno 2022 vijf vestigingen in Dordrecht, Barendrecht, 
Sliedrecht, Ridderkerk en hier in Capelle aan den  
IJssel op de Essebaan 2 die tevens de hoofdvestiging 
is. Wij werken hier met een team van 28 medewerkers.’

Een leek als schrijver dezes denkt bij schade meteen 
aan uiterlijke schade. Deukje herstellen, verfje lak 
eroverheen en klaar is Kees die Andries heet. Maar 
naarmate deze Masterclass vordert blijken schades 
een stuk complexer te zijn dan de blikschade die voor 
het blote oog waarneembaar is. We komen tot de 
kern van de zaak van Andries’ passie:

‘De technologie van de auto is in de loop der jaren 
steeds gecompliceerder geworden, vooral de ontwik-
kelingen van de laatste 10, 15 jaar zijn enorm geweest 
en juist dát maakt dit vak zo boeiend. Je hebt niet al-
leen te maken met allerlei soorten, types en merken  
auto’s, maar ook nog eens tal van vormen van schades: 
zowel extern als “onderhuids”. Zo onderscheiden we 
bij ons plaat- en spuitwerkzaamheden, ruitschade, 
hagelschade, uitlijnen, diagnose en kalibratie inbraak-
schade met veelal elektronica werkzaamheden. Daar-
om is geen dag hier hetzelfde en dat gegeven maakt 
ons vak zo afwisselend. We staan nooit stil en leren 
constant bij. Vanzelfsprekend zijn al onze medewerk-
ers volledig gediplomeerd.’

Opdrachtgevers van Van As Autoschade zijn niet alleen particuliere 
autobezitters, maar ook grote verzekeringsmaatschappijen en lease-
maatschappijen die op hun beurt zaken willen doen met bekwame en 
volledig gecertificeerde schadeherstelbedrijven. Andries legt uit:

‘Voor iedere gehavende auto die hier binnenkomt wordt direct een  
reparatieplan opgemaakt. We inventariseren de schade en maken een 
kostenanalyse. Daar hoort ook een onderzoek op een mogelijke total loss 
bij. Van alle werkzaamheden maken we een fotoreportage die onderdeel 
vormt van het dossier. Wij herstellen alle type auto’s en hebben geen 
voorkeur, noch verlenen we voorrang aan een bepaald merk. Iedere auto 
wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld.’

Door de technologische ontwikkelingen van de auto, geldt voor alle  
medewerkers op de werkplaats dat scholing, bijscholing en herscholing 
op technisch vlak een constante vereiste is. Tijdens een rondleiding is 
het (klant)vriendelijkheid troef en op het gebied van duurzaamheid valt 
het vooral op hoe schoon de werkplaats is. Bovendien houdt een afzuig- 
systeem de werkruimte geheel reuk- en geurvrij, waardoor de werknemers 
in een perfecte omgeving werkzaam kunnen zijn.

“De een z’n deuk is de ander z’n leuk”. Zelf bedacht, niet leuk, wel een feit, 
want zolang de mens autorijdt zal de mens schade blijven maken. Zo is 
het nu eenmaal, daar veranderen zelfs de tientallen sensoren voor, zij en 
achter niets aan. Met het toenemen van de technologie wordt de bestuurder 
zelfs iets minder alert, aldus Andries. De schades zelf worden steeds com-
plexer en daarmee kostbaarder. Andries weet dat serieuze investeringen 
in de toekomst nodig zullen zijn om alle technologische ontwikkelingen bij 
te kunnen houden.

Het werk van Van As Autoschade blijft niet beperkt tot het herstellen van 
schade. Zodra woorden als klantvriendelijkheid en klanttevredenheid  
vallen, veranderen de ogen van Andries in een serieuze(re) stand:

‘De mensen komen hier toch altijd een beetje sip binnen. Autoschade is 
per definitie rot nieuws. Dus begint ons werk al bij de receptie waar we de 
klanten kalm en vriendelijk te woord staan. We stellen ze gerust en bieden 
- indien nodig - vervangend vervoer aan. Als later de auto wordt opgehaald 
willen we perse die glimlach terugzien!’

Alles draait om verantwoordelijkheid, deskundigheid en vertrouwen. 
 
‘Onlangs kwam een mevrouw uit Capelle hier binnen. Ze is al jarenlang 
klant bij ons, maar was een tijdje terug naar de Veluwe verhuisd. Toch 
kwam ze helemaal naar ons voor de reparatie van haar schade. “Ik heb 
een goed gevoel bij jullie”, had ze gezegd. Kijk, daar word ik dus heel  
gelukkig van…’

“Dit is een heerlijk vak!”
-  A N D R I E S  D E  V R I E S

Andries de Vries
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Niets doen is geen optie!
De Stichting Rotterdam Fund Racers is een initiatief van enkele vrienden en bevriende relaties uit 
het Rotterdamse bedrijfsleven die vanuit het hart van de samenleving iets terug wil doen vóór de 
samenleving. De Rotterdam Fund Racers hebben zich ten doel gesteld zo veel mogelijk positieve 
krachten en initiatieven te bundelen om op sportieve wijze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
in Rotterdam te nemen. Eén van die Fund Racers en tevens bestuurslid van de stichting is Mark van 
Son, algemeen directeur van Aafje Hulpthuis.

‘Mijn persoonlijke betrokkenheid bij het KWF? Dat is niet zo moeilijk. Helaas. 
Mijn oom Jan, de broer van mijn moeder, heeft sinds 2015 longkanker. 
Daar begon zo’n beetje alles mee. Ik wilde wat terugdoen. De vader van 
mijn levenspartner en aanstaand echtgenote Heidi is 20 jaar geleden aan 
kanker overleden. Bovendien word ik op het werk natuurlijk ook vaak 
met die vreselijke ziekte geconfronteerd. Hetzij bij collega’s of bij hun  
dierbaren, hetzij bij onze klanten zélf. Vergeet niet dat wij als Aafje ook 
veel zorg verlenen bij kankerpatiënten thuis…’

Aafje Hulpthuis, onderdeel van Stichting Aafje, telt in Rotterdam-Rijnmond 
maar liefst 13.000 klanten die zij met de hulp van 2.000 medewerkers de 
best mogelijke ondersteuning thuis verlenen. Van die 13.000 bevinden 
zich een slordige 3.000 in Rijnmond-Oost. Met vier verpleeghuizen annex 
zorgcentra (twee in Prins-Alexander en twee in Capelle) is Aafje goed 
vertegenwoordigd in onze regio. Zo’n 15% van de klanten verblijft in een 
van de zorghuizen, het merendeel geniet van de zorg thuis.

‘Waarom dit werk zo goed bij mij past? Ik maak het mensen graag naar hun 
zin. Dat zit een beetje in mijn karakter. Dit was mijn eerste baan zo’n 20 jaar 
geleden toen ik direct van de HES kwam waar ik commerciële economie had 
gestudeerd. We begonnen met 65 medewerkers en maakten voornamelijk 
verpleeghuizen schoon. Onder politieke en maatschappelijke druk werd de 
zorgbehoefte thuis steeds belangrijker en Aafje voorziet in die behoefte.’ 
De Stichting Rotterdam Fund Racers komt voort uit de jaarlijkse deelname 
aan Alpe d’HuZes die sinds 2012 werd geïnitieerd door Rabobank Rotter-
dam waar zijn huidige levenspartner Heidi toen nog werkzaam was. Toen 
Rabobank in 2015 een stapje terug trad werd de Stichting Rotterdam Fund 
Racers opgericht. Actieve deelnemers uit onze regio zijn Kees van Steensel 
(Van Steensel Assurantiën), Ed Roggeveen (Autobedrijf Noteboom), Arjan 
Smilde (o.a. RTV Rijnmond), Jorrit ter Braak (DJ Publieksentertainment.nl), 
Monique Vroom (Rabobank en Fit20) en schrijver dezes.

‘De fiets is voor mij, voor ons, een perfect middel om fondsen te werven. Met 
fietsen creëer je je eigen wereld. Of je nu hard of zacht gaat, bergop of bergaf, 
linksom of rechtsom, alleen of met vrienden. Het is met geen enkele sport 
vergelijkbaar. In teamverband ben ik ontzettend trots op ons groenwitte 
wielershirt. Vergis je niet, we doen ieder jaar met zo’n 35 à 40 deelnemers 
mee aan Alpe d’HuZes die de hele dag op en af de Alpe rijden met ons 
shirt. “Hey daar heb je die Rotterdammers weer!” roepen mensen ons 
toe. Dat geeft een kick. Kippenvel. We zijn nu zeven jaar verder en hebben 
al meer dan een miljoen euro opgehaald! Iedere gedoneerde euro gaat 
netto naar het KWF of naar een kleinschaliger doel in het Rotterdamse. 

Denk aan de inrichting van een kamer in een hospice 
of in Familiehuis Daniel den Hoed.’

Sinds oktober 2021 werkt Marks aanstaande echt 
genote Heidi zelf bij het Familiehuis en is verant-
woordelijk voor alle PR, communicatie en fondsen-
werving.  Kortom het leven van Mark en Heidi draait 
veelal om zorgverlening, fondsenwerving, KWF, Alpe 
d’HuZes. Mark over de huidige campagne:

‘Krachten bundelen betekent uiteindelijk: zoveel moge- 
lijk geld ophalen voor meer en gerichter onderzoek 
naar kanker. Als kanker niet langer een terminale 
maar een chronische ziekte is hebben wij ons doel 
grotendeels bereikt. We zijn momenteel druk aan 
het campagnevoeren. Zo werd op 18 mei een Alpe 
d’HuZes golftoernooi georganiseerd met aansluitend 
een veiling en een loterij bij Golfclub Hitland. Alle 
deelnemers voeren op eigen manier campagne. De 
een gaat langs de deur bij de winkeliers uit de wijk, 
de ander heeft een nichtje dat koekjes heeft gebak-
ken voor het goede doel. We vragen familie, vrienden,  
buren, zakelijke relaties om onze actie te onder-
steunen. Het is allemaal hartverwarmend. En we 
trainen onszelf natuurlijk de tandjes deze periode 
hahaha. Dat moet ook wel, want het is de ultieme 
uitdaging om Alpe d’Huez op één dag zes keer te 
beklimmen. Daar moeten veel dingen voor wijken ja. 
We trainen hard, je let extra op je voeding want ieder 
kilootje moet mee naar boven. De berg doet je pijn, 
maar die pijn haalt het natuurlijk niet bij de pijn die 
kankerpatiënten dag in dag uit moeten ondergaan.’

De aanpak is op alle manieren onomwonden  
Rotterdams te noemen:

‘Hand in Hand Vastberaden is ons motto. De saam- 
horigheid van de Rotterdam Fund Racers is groot. Ik krijg 
inspiratie, kracht en energie van mijn fietsvrienden. 
We hebben echt zo’n samen-gevoel. Op donderdag  
2 juni is het zover. Ik weet nu al wat er gaat gebeuren. 
In de vroege ochtend dalen we omlaag. Dan begint de 
eerste klim met duizenden supporters langs de kant 
van de weg. De hele dag worden we aangemoedigd. ’s 
Avonds wordt in het restaurant de cheque met de op-
brengst getoond. Dan vloeien er altijd weer de nodige 
tranen. Ik ben trots en dankbaar dat ik dit mág doen, 
want wees eerlijk: niets doen is toch geen optie?!’

Mark van Son

“Ik maak het mensen  
graag naar hun zin.”

-  M A R K  VA N  S O N

“Ik krijg inspiratie, kracht en  
energie van mijn fietsvrienden.”

-  M A R K  VA N  S O N
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De mens is een soms merkwaardig fenomeen. Soms zoekt de mens 
het gevaar doelbewust op. Bent u een regelmatig bezoeker van een 
voetbalwedstrijd dan weet u er alles van. Soms sluit de mens juist de 
ogen voor de vijand. Bent u een dagelijks gebruiker van een laptop, 
tablet en/of smartphone in zakelijk en privésfeer, dan spreekt Jan Los 
ú aan. Maar waarom negeren wij eigenlijk het gevaar van cybercrime? 
Waarom weten in het gehele ondernemersgebied Rijnmond-Oost 
slechts acht ondernemers de serieuze en concrete bedreigingen van 
cybercrime op waarde in te schatten? Waar komt die gedesinteres- 
seerde struisvogelpolitiek vandaan? 

‘Éen op de achtduizend mensen loopt brandgevaar, één op de acht 
mensen loopt gevaar slachtoffer te worden van cybercrime’, zo klinkt 
het vanuit de zaal in het NH Hotel in Capelle aan den IJssel, waarna 
een wat onwennige stilte valt. ‘De vraag is niet óf, maar wannéér een 
onderneming ermee te maken krijgt. “Mij gebeurt dat niet”, wordt vaak 
gezegd. Het beeld leeft dat cybercrime een probleem is dat vooral grote 
ondernemingen aangaat. Niets is minder waar. Als de slager om de hoek 
plotseling geen pinbetalingen meer kan accepteren, zijn kassasysteem, 
voorraden en klantenbestanden kwijt is, dan piept ie wel anders.’

De aanwezigheid van één van de ondernemers is even eerlijk als illustra-
tief als hij zegt: ‘ook ik heb dit onderwerp steeds een beetje van me afge-
schoven. Daarom ben ik ook hier. Je wéét dat het speelt, maar eigenlijk 
denk je dat je er wel bent met je regelmatige back-uppie...’. 

‘Ik denk dat het niet leeft bij ondernemers, omdat het een dief is die niet zicht-
baar is. Traditionele diefstal is herkenbaar’. Er klinkt het bekende instem-
mende geknik dat de waarheid, in al zijn varianten, te allen tijde verdient. 
‘Misschien moet je iemand met een hoodie, zoals de persoon op mijn power- 
pointpresentatie, een dag lang langs je gebouw laten lopen en naar binnen 
laten gluren... misschien dat het dán bij ondernemers doordringt…’, zo 
stelt Jan Los droogjes vast. Ook de twee vertegenwoordigers namens de 
gemeente Capelle aan den IJssel laten weten dat een eerdere bijeenkomst 
over traditionele diefstal maar liefst 60 deelnemers wist te trekken. De 
overheid zoekt nadrukkelijk contact met het bedrijfsleven, maar laatst-
genoemde partij lijkt niet thuis te geven op het gebied van cybercrime en 
dat is niet alleen jammer, het is ook onverantwoord en zelfs gevaarlijk. In 
de preventieve sfeer moeten serieuze stappen worden gezet.

ENC lunchbijeenkomst: De dichtbij 
mijn bed show die cybercrime heet
Cybercrime. Een hot onderwerp. Het woord heeft iets spannends in zich, het kon zomaar de titel 
van een Hollywoodfilm of een Netflixserie zijn. Het dreigende element van de nietzichtbare vijand 
wordt direct geïllustreerd als moderator annex IT adviseur voor het MKB Jan Los voor slechts acht (!) 
deelnemende ondernemers zijn powerpoint presentatie begint met een duistere afbeelding van 
een achter een laptop gezeten persoon met een hoodie. Welkom bij de Dichtbij Mijn Bed Show die 
Cybercrime heet…

‘Als wij van de gemeente een weg afsluiten, dan mogen 
de bewoners van ons verwachten dat wij de afzettingen 
en omleidingen op een duidelijke manier communi-
ceren. Ze hebben recht op die veiligheid. Mogen wij 
op de digitale snelweg dan ook iets soortgelijks terug-
verwachten van diezelfde burger die weldegelijk een 
eígen verantwoordelijkheid en inspanningsverplich-
ting heeft? We doen toch ook allemaal ons huis op 
slot als we een avondje naar de film gaan?’

Uit een tabel van een spreadsheet van Jan Los blijkt dat 
de groei aan cybercrimeregistraties explosief is geste-
gen de voorbije jaren. De opsporing van cybercrime 
staat op de landelijke politieke agenda en is dús een  
prioriteit voor de opsporingsdiensten. Diefstal, chan-
tage, oplichting, corruptie en sabotage zijn zo oud 
als de weg naar Kralingen, maar diezelfde weg naar 
Kralingen veranderde door de eeuwen heen constant 
van plan en van richting. Uit het door het OM uitge-
voerde onderzoek Veilig Online uit 2020 blijkt dat 
Nederlanders zich tegenwoordig op straat veiliger 
voelen dan online, maar iets aan die digitale onveilig-
heid doen ho maar.

Jan Los maakt de tongen los: ‘Onvoorstelbaar maar 
waar, maar niet lang geleden wist ik een pinautomaat 
in Brussel te hacken. Ik was, laat ik maar zeggen, tot 
aan de voordeur gekomen. Uiteraard heb ik dit netjes 
gemeld aan de instanties, maar het bleek verbluffend 
eenvoudig.’

Als het onderwerp weerbaarheid ter sprake komt, 
maakt Jan Los een treffende vergelijking tussen een 
gemiddeld computernetwerk en een middeleeuws 
kasteel dat ter beveiliging ook werd omgeven door 
meervoudige kasteelmuren rondom het kasteel. 
Anno 2022 kan jouw digitale fort vrij simpel en snel 
op eenzelfde wijze worden beveiligd:

‘Het spreekt eigenlijk allemaal voor zich. Sla sowieso je 
wachtwoorden op een veilige manier op. Dit kan zelfs 
een notitieboekje zijn dat je in je kluis thuis bewaart. 
Langere wachtwoorden met combinaties van cijfers, 
letters en leestekens zijn veiliger dan de 1-2-3-4 com-
binatie die ik écht nog regelmatig tegenkom. Buiten 
een deugdelijk functionerende firewall, antispam,  
en antivirussystemen, zorg je ook voor minimaal drie 

back-ups op twee verschillende media, waarvan eentje 
offline die je buiten de deur van je kantoor houdt. Deze 
moet niet benaderbaar zijn vanuit je normale syste-
men. En om maar een ander hardnekkig misverstand 
uit de weg te ruimen: dit alles hoeft pertinent niet veel 
geld te kosten. Zeker niet als je het vergelijkt met de 
schade die je loopt als het fout gaat…’

Ter illustratie van de dramatische gevolgen van een 
hack, laat Jan Los de naam van de Brabantse onder-
nemer Xander Koppelmans vallen. In 2015 stortte zijn 
wereld in elkaar. Aanvankelijk dacht hij alles goed voor 
elkaar te hebben. Hij had immers geïnvesteerd in een 
firewall, een backupsysteem, en had zelfs een verze-
kering ervoor afgesloten. Wat kon hem gebeuren? 
Totdat bleek dat 20 procent van zijn bestanden 
weg waren en de overgebleven 80 procent corrupt, 
dus onbruikbaar, bleek. Alles weg. De schade was 
vele malen hoger dan de dekking van zijn verzeker-
ing toeliet. Gevolgen? Hartaanval, faillissement, echt-
scheiding (in willekeurige volgorde). Jan Los:

‘Het doel van de criminelen is altijd geld. Simpel. De 
handel in data is booming, de afkoopsommen die 
betaald moeten worden kunnen enorm hoog zijn. Er 
zitten professionele organisaties achter die vaak beter 
ingericht zijn dan de gemiddelde helpdesk van zeg 
maar een bank of verzekeringsmaatschappij. Maak je 
geen illusies, jouw hackende tegenstander wéét waar-
over ie het heeft en heeft negen van de tien keer een 
digitale voorsprong.’ 

Binnen de kaders van de preventie is niet alleen weer-
baarheid van belang, maar ook bewustzijn dat anno 
2022 nieuwerwets awareness heet. Geef het beestje 
maar een naam, het doel en de problematiek zijn  
onverminderd helder:

‘Het is belangrijk dit onderwerp aan te snijden bij je 
ketenpartners’, zegt Jan Los, ‘door de verregaande 
digitalisering van de samenleving, en dus ook van 
Nederland Ondernemersland, heeft een digitale aan-
val niet alleen impact op jóuw bedrijf, maar ook op 
dat van je leveranciers en van je afnemers. We staan 
allemaal in verbinding met elkaar. En ja, dat gevaar ís 
reëel.’

Een andere vorm van awareness is afstand doen van 
de vrijblijvendheid. Lang leve de verplichting, want 
wie niet luisteren wil die moet maar voelen. Het  
Ministerie van Justitie heeft om die reden een wet in 
het leven geroepen dat bedrijven per 2024 verplicht 
om een veiligheids- en criminaliteitsbestrijdings- 
paragraaf in hun jaarrekeningen op te nemen.

Na een kort, confronterend en tamelijk schokkend 
bezoekje aan het Dark Web waarop op een Markt- 
plaatsachtige manier Boliviaanse cocaïne, een Belgisch 
paspoort, een Italiaans rijbewijs en 100 sloffen  
sigaretten worden aangeboden, zit deze lunchbij-
eenkomst erop. De Cybercrime, De Dichtbij Mijn Bed 
Show is allang begonnen. Het zoekt alleen nog een 
groot publiek om het er een echt kijkcijferkanon van 
te maken!

“Éen op de achtduizend mensen 
loopt brandgevaar, één op de acht 
mensen loopt gevaar slachtoffer te 

worden van cybercrime.”

“Traditionele diefstal is zichtbaar, 
cybercrime niet!”
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‘Wat levert schoonheid op?’ Op Leefgoed De Olifant doet men een poging antwoord te geven op 
deze hamvraag. Volgens zijn LinkedIn profiel is Bart Belonje cultureel entrepreneur, volgens de 
brochure is hij organisator en conservator van de kunstcollectie van het Leefgoed, maar na mijn 
geanimeerde gesprek met Bart kan ik slechts één ding vaststellen: Bart “ik wil nutteloze dingen 
belangrijk maken” Belonje is een culturele blijmaker…

Het gesprek met Bart vindt plaats op een prachtige zonnige dag halver-
wege mei op het terras van Restaurant De Dames aan de Groenendijk 
325 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Om deze plek meteen de historische 
duiding te geven die zij verdient, steekt Bart onmiddellijk van wal:

‘We bevinden ons op het terrein van de voormalige steenfabriek die hier 
vanaf circa 1700 tot aan 1917 heeft gestaan. Eeuwen geleden telde de 
IJssel vele steenplaatsen en ovens, van Krimpen tot aan Oudewater toe. 
In 1972 kocht de heer Sipkema het landgoed, hij was van moederlijke 
kant familie van de eigenaren van de oude steenfabriek. Hij liet van de 
veldstaanoven een villa maken met respect voor de cultuurhistorische 
waarde ervan. Het terrein dat nu “Leefgoed” heet was vroeger de privé-
tuin van de Sipkema’s.’

Twintig jaar geleden overleed de heer Sipkema. Dochter Ahja Sipkema 
bedacht met haar partner Ariann Kraaijeveld dat ze iets moois moesten 
doen met het domein. Toverwoord: delen! Zodoende kwam de non-profit 
Stichting Leefgoed De Olifant tot stand. Via een cateraar uit de werkhaven 
kwamen Ahja en Ariann elf jaar geleden in contact met Bart met de vraag 
of hij “conceptueel ambassadeur” wilde worden.

‘Ik had op jonge leeftijd in Den Haag de kunstacademie gevolgd en op 
advies van mijn ouders haalde ik aansluitend mijn onderwijsbevoegd-
heid op dit vakgebied. Zodoende ben ik in het kunstonderwijs gerold.  
Uiteindelijk heb ik dat 43 jaar met veel plezier gedaan. Ik ben geboren in 
Gouda, maar heb overal in deze regio gewerkt. Ik kan niet zonder water, 
ik kan evenmin zonder kunst.’

Pas dan valt op dat Bart qua timbre en intonatie een prachtige radiostem 
heeft. Hij is de rust zelve, ademt kunst, maar valt geen moment te be-
trappen op een intellectuele of elitaire verhevenheid. Geen trucjes, geen 
zelfingenomenheid, maar de oprechte wens om schoonheid te delen met 
de bezoekers van Leefgoed OIifant:

‘Door te delen maak je andere mensen blij. Neem nou een kok die een 
topgerecht maakt dat vervolgens niemand te eten krijgt… dan houdt toch 
alles op? Kom we maken een rondje.’

Met deze tot nadenken aanzettende waarheid als een koe maken we een 

wandeling over het prachtige landgoed waarvan  
Restaurant De Dames (een volledig gerestaureerde 
voormalige boerenschuur) een onderdeel vormt. 
“Een groene oase”, zo noemt hij het landgoed dat hij 
en passant vergelijkt met het onafhankelijke Norman-
dische dorp van Asterix en Obelix. ‘Het is hier alsof de 
boze buitenwereld niet bestaat.’

Bart legt voortdurend de nadruk op de harmonie 
tussen natuur, gastronomie en kunst. Gooi deze drie 
fenomenen in een grote hoed, schud de hoed leeg en 
het resultaat ligt panklaar voor u klaar: schoonheid, 
en wel de duurzame variant.

‘We hebben hier vier receptie- en vergaderruimtes op 
Leefgoed De Olifant: De Beer, De Weide, De Plaets en 
De Hut waar bedrijven en organisaties zowel binnen 
als buiten in een - qua rust en ambiance - volstrekt 
unieke omgeving vergaderen, sparren, filosoferen, 
noem maar op. In die glazen tuinkas daar verderop 
staat een lopend buffet klaar voor de gasten. 

Hier worden trouwens ook bruiloften gehouden, 
maar ook tal van culturele evenementen. Zo hebben 
we hier onlangs een toneelvoorstelling gehad met 
allerlei hoogtepunten uit het werk van Shakespeare. 
Dat vond dus híer plaats, maar ook in de weilanden, 
bij de groentetuin en in de Beeldentuin. En met Pink-
steren hebben we het evenement Pinkst’Art. Denk 
aan een soort Montmartre met tal van kunstkraamp-
jes op dit landgoed. Alles gratis toegankelijk.’

De wandeling door de Beeldentuin die daarop volgt 
maakt de harmonie tussen kunst, cultuur, gastro- 
nomie en natuur volmaakt. De zorgvuldig door Bart 
en Ariann uitgekozen kunstvoorwerpen zijn voor-
namelijk afkomstig van beeldende kunstenaars uit de 
regio en variëren van kleur, formaat en samenstelling. 
Bart:

‘Ieder jaar met Moederdag openen we de Beeldentuin 
officieel en de toegang is gratis. Het is een schitter-
ende manier om bezoekers laagdrempelig in contact 
te laten komen met kunst en cultuur. Het tweede 
weekend van september, tijdens monumentenweek-
end, sluiten we de Beeldentuin. Dan zijn Ariann en ik 
alweer druk doende om kunstenaars te benaderen 
voor de collectie van 2023.’

Het echte leven op  
Leefgoed De Olifant

“Het is hier alsof de boze  
buitenwereld niet bestaat.” 

-  BA RT  B E LO N J E

Bart Belonje

Abstracte en concrete kunst gaan hand in hand 
in de Beeldentuin. Bart vertelt summier over de  
kunstenaar in kwestie, en laat daarmee genoeg 
ruimte over aan de verbeelding van de bewonderaar. 
Vanzelfsprekend is een bezoek aan de Beeldentuin te 
combineren met een lunch, wijnarrangement of diner 
in Restaurant De Dames of met een vergadering in 
een van de vergaderruimtes.

‘Kunst is iets dat je moet delen, vind ik. “Je leeft toch 
niet voor jezelf”, zei mijn wijlen vader altijd. Ik voel 
een diepliggende behoefte om het leven van mijzelf 
en van anderen een stukje zinvoller te maken.’

“Spreken is natuur,  
zwijgen is kunst.”
-  M O R I T Z  L A Z A RU S

En toen werd het stil.

We staren naar het in het riviertje dobberende kunstwerk Drijfkonijnen 
afkomstig van het Goudse atelier Tabak & Naus. De vrolijke kleuren steken 
prachtig af bij het groengrijze water, bij de ongesnoeide plantengroei 
aan de oevers en bij de weerspiegeling van de bomen in het rimpelloze  
water.

De stilte vult de perfectie aan.

“Spreken is natuur, zwijgen is kunst”, aldus de Joodse filosoof Moritz La-
zarus die het bedacht zal hebben op een dag dat het leven tot in het 
fijnste detail klopte. Een dag als vandaag.

IN

 D E  R E G
I O

C
ULTUUR



B U S I N E SS  MAGAZINE B U S I N E SS  MAGAZINE12 13

Hij wappert weer: 
de blauwe vlag

Jan Lemmers, voorzitter van wijkraad Nesselande hees samen 
met medewerkers van de gemeente op 12 mei de blauwe vlag. Een 
erkenning voor alle inspanningen voor een schoon en veilig strand, 
goede waterkwaliteit, mooie natuur en een gezond milieu. ‘Dit is een 
eer natuurlijk, de vlag krijg je niet zomaar’, aldus Nancy. ‘Er is een 
strenge keuring en er wordt een flinke lijst afgevinkt met allemaal 
voorwaarden waar je aan moet voldoen: handhaving, vuil, parkeren, de 
waterkwaliteit en of het veilig is. Dat is best veel.’

Nancy vervolgt: ‘We bewaken continu de kwaliteit en veiligheid samen 
met de strandwacht, politie, handhaving en de collega’s van Schone 
Stad. Het taartmomentje 12 mei was dus ook voor hen. Zij moeten door 
de mensen heen en in de hitte hun werk doen. Ze zorgen ervoor dat de 
boulevard en het strand er netjes bij liggen.’

Nesselande is trots! De blauwe vlag wappert voor de zesde keer 
op rij in de vlaggenmast aan de Siciliëboulevard. Die staat voor 
een schoon en veilig strand. ‘Een eer natuurlijk’, vindt Nancy 
Schunselaar, wijkregisseur van de gemeente Rotterdam.

Sinds april 2022 heeft Rotterdam 39 wijkraden. 
De wijkraad komt op voor de wijk. Via de wijkraad 
kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij 
de gemeente aandacht vragen voor dingen die zij 
belangrijk vinden. Zoals meer groen, welzijn, bereik-
baarheid van de wijk of veiligheid op straat. In Prins 
Alexander zijn zes wijkraden; voor Kralingseveer, 
Het Lageland-Prinsenland-‘s-Graveland, Nesselande, 
Ommoord, Oosterflank en Zevenkamp.

De wijkraden worden elke 4 jaar door de bewoners 
gekozen. De wijkraden zijn het middelpunt in  
de samenwerking tussen de wijk en de gemeente. 
De wijkraad nodigt wijkbewoners actief uit om meete 
denken en mee te doen. De wijkraad brengt ver- 
schillende groepen in de wijk samen, luistert naar wat 
er in de wijk leeft en zorgt ervoor dat iedereen in de 
wijk mee kan doen.

Wijkraden

Wijkraad Het Lage Land-Prinsenland-’s Gravenland

Het wijkakkoord
De wijkraad, de gemeente en het wijknetwerk maken namens 
de wijk een wijkakkoord. Het wijkakkoord is de basis voor de 
samenwerking in de wijk. Het wijkakkoord bestaat uit een wijk-
plan, waarin staat wat er volgens de wijk de komende tijd moet 
gebeuren om de wijk beter te maken, en afspraken hoe de wijk kan 
meedoen bij stedelijke onderwerpen die landen in de wijk. En de 
wijkraad geeft ook advies hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat  
wijkbewoners goed bij plannen voor de wijk worden betrokken. 
De wijkraad houdt in de gaten of iedereen zich aan de afspraken 
houdt. Gaan dingen niet volgens afspraak, dan trekt de wijkraad 
aan de bel bij de gemeente.

Wijkraad Kralingseveer

Wijkraad Nesselande

Wijkraad Ommoord

Wijkraad Oosterflank

Wijkraad Zevenkamp

Afvalbutlers
‘Tijdens de inspectie voor de blauwe vlag lag een berg 
peuken tussen de opgestapelde strandstoelen, ik 
heb meteen actie ondernomen. Op dat soort dingen 
letten we extra als we een rondje maken, vooral 
omdat het strand steeds drukker wordt. Vorig jaar 
hadden we ook gedragsinterventies op het gebied 
van afval, met speciale afvaleilanden en afvalbutlers 
met vuilniszakken die mensen aanspraken over 
afval verzamelen. Helaas hadden we maar enkele 
mooie dagen, dus er viel nauwelijks te meten of het 
werkte.’

Meer weten?
De Blauwe Vlag, die trouwens ook in Hoek van 
Holland wappert, is een internationale onder-
scheiding die elk jaar gaat naar stranden en 
jachthavens die veilig en schoon zijn. Meer  
informatie staat op www.blauwevlag.nl.
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Als ondernemer moet u aan veel dingen denken. Uw afval regelen 
hoort daar ook bij. Afval heeft een grote impact op de leefbaarheid 
van de stad. Goed afvalmanagement betekent onder meer: scheiden 
van verschillende afvalstromen, opslag van bedrijfsafvalcontainers 
op uw eigen terrein en het sluiten van een passend inzamelcontract 
of betalen van bedrijfsreinigingsrecht voor het ophalen en verwer-
ken van uw bedrijfsafval.

Afval scheiden
Wat voor de één afval is, kan voor de ander een waardevolle grondstof 
zijn. Steeds meer soorten bedrijfsafval kunt u apart laten inzamelen voor 
recycling. Om te zorgen dat zo veel mogelijk afvalstoffen opnieuw gebruikt 
worden, zijn er regels voor het scheiden van bedrijfsafval. Die regels zijn 
eigenlijk heel simpel. Sommige soorten afval moet u altijd scheiden. Andere 
moet u scheiden, wanneer u er een keer veel van heeft. Tot slot is er afval 
dat u alleen hoeft te scheiden wanneer uw bedrijf groot genoeg is.

Doe de check!
Ieder bedrijf heeft ander afval, en in andere hoeveelheden. Wilt u weten 
of u uw afval op de juiste manier scheidt? Doorloop dan de checklist 
op afvalwijzervoorbedrijven.nl. U vindt daar welk afval u altijd moet  
scheiden en welke aanvullende soorten afval u apart moet houden.

Welke inzamelaar voor mijn afval?
Als u weet welk afval u moet scheiden, is de volgende stap het regelen 
dat uw afval wordt opgehaald en verwerkt door een afvalinzamelaar of 
de gemeente. Wanneer uw bedrijf voldoet aan een aantal voorwaarden, 
kunt u gebruik maken van de gemeentelijke containers. U betaalt hier-
voor bedrijfsreinigingsrecht. U kunt ook een contract afsluiten met een 
erkende afvalinzamelaar.

Bedrijfsafval in Rotterdam

Tips
Heeft u weinig ruimte voor de opslag van uw bedrijfsafval?  
U kunt afspraken maken met uw afvalinzamelaar om de bedrijfs-
afvalcontainer vaker te laten legen. 

Hierdoor kunt u een kleinere container gebruiken en heeft u een 
kleinere inpandige opslag nodig. Een alternatief is het betalen 
van bedrijfsreinigingsrecht. Wanneer uw bedrijf hiervoor in 
aanmerking komt, kunt u op veel plekken in Rotterdam gebruik 
maken van de afvalcontainers op straat. Dit geldt als uw afval 
vergelijkbaar is met huishoudelijk afval en wanneer uw bedrijf 
wat betreft de branche en oppervlakte van uw bedrijfspand  
binnen de verordening valt.

Vrijstelling bedrijfsreinigingsrecht
Bedrijven krijgen jaarlijks een aanslag voor bedrijfs-
reinigingsrecht van Gemeentebelastingen. U heeft  
recht op vrijstelling van bedrijfsreinigingsrecht:
• als u een geldig contract met een erkende afvalin-

zamelaar heeft én geen afval aan de gemeente 
aanbiedt.

• of als u aantoonbaar geen bedrijfsafval heeft.
• of als de verhuurder zorgt voor het afvoeren van 

bedrijfsafval.

Jaarlijks stuurt u hiervoor het contract en een recente 
factuur met betalingsbewijs voor al het bedrijfsafval 
en iedere vestiging aan Gemeentebelastingen. Dit kan 
per post of online. Meer informatie staat op vrijstelling- 
bedrijfsreinigingsrecht. Let op: een vrijstelling moet u 
elk jaar aanvragen.

Bedrijfsafval opslaan en aanbieden
Door uw bedrijfsafval goed op te slaan en aan te bieden 
voor inzameling, draagt u bij aan een schone en aantrek-
kelijke stad. Per sector zijn er specifieke regels voor het 
opslaan van afval. Zo moet de horeca een aparte ruimte 
voor afvalopslag hebben en zijn er strenge voorschriften 
voor het afval van een slager.Voor het opslaan en aan-
bieden van uw bedrijfsafval gelden de volgende regels:
• Sla uw bedrijfsafval binnen uw gebouw of uit het 

zicht op uw privéterrein op.
• Bied uw bedrijfsafval aan in goed afgesloten 

afvalcontainers die niet toegankelijk zijn voor 
plaagdieren.

• Zet uw container aan de straat op de dag en het tijd- 
stip dat u met uw inzamelaar heeft afgesproken;  
niet eerder dan 7.00 uur. Doe dit zo dicht moge-
lijk bij uw bedrijf en zodanig dat voetgangers 
en overig verkeer er goed langs kunnen. Zet de 
afvalcontainer meteen na het legen terug op 
uw privéterrein of in uw gebouw. Haalt de afval- 
inzamelaar uw afval niet op de afgesproken tijd 
op? Dan moet u de container(s) uiterlijk om 20.00 
uur weer van straat halen. Blijft er na het legen 
van uw container afval op straat achter? Dan moet 
u dit opruimen en de straat schoon achterlaten. 
U bent verantwoordelijk voor afval uit uw contai-
ners op het gedeelte van de weg voor uw bedrijf 
en verder binnen een straal van 25 meter rond uw 
bedrijf. Controleer dus ook uw omgeving.

• (Ondergrondse) Containers voor huishoudelijk 
afval in de stad mag u alleen gebruiken voor uw 
bedrijfsafval als u bedrijfsreinigingsrecht betaalt.

• U kunt uw bedrijfsafval niet naar een milieupark 
brengen. Het milieupark is alleen voor bewoners. 
Wilt u uw bedrijfsafval zelf wegbrengen? Dat kan 
bij een erkende inzamelaar.

Een uitzondering hierop is elektrische apparatuur die 
vergelijkbaar is met die van particuliere huishoudens, 
zoals een koelkast of wasmachine. Na schriftelijke toe-
stemming kunt u dit inleveren bij het milieupark. Mailt 
u hiervoor naar schonestadverkoopsb@rotterdam.nl

(Alle regels voor het aanbieden van bedrijfsafval 
staan in de Afvalstoffenverordening Rotterdam 
2009 en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen 2018.)

Als u veel van een soort afval heeft, kan het  
goedkoper zijn dit gescheiden te laten ophalen. De 
kosten van het restafval gaan dan namelijk vaak 
naar beneden. U draagt daarmee bij aan een beter 
milieu. 

Als afval gescheiden is, kunnen de grondstoffen gerecycled worden. Zet 
op een rij welk afval regelmatig in uw bedrijf voorkomt. Deze lijst kunt 
u samen met de checklist op Afvalwijzervoorbedrijven.nl gebruiken om 
afspraken te maken met uw afvalinzamelaar.

Nog beter is het om afval te verminderen. Wilt u meer weten over afval 
scheiden, afval verminderen en een circulaire bedrijfsvoering? Kijk dan op 
Vangbuitenshuis.nl.

Soms kunt u kosten besparen door samen met andere ondernemers 
een contract af te sluiten met een afvalinzamelaar. Samen heeft u 
meer afval. U kunt samenwerken via een gezamenlijk contract met een 
ondernemersvereniging of bedrijven investeringszone (BIZ) of via uw  
brancheorganisatie.



B U S I N E SS  MAGAZINE B U S I N E SS  MAGAZINE16 17

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!

In dit nummer stellen we  
een nieuw lid aan u voor!

Mijn naam is Onno Trip en ik ben sinds 1 februari 
2020 franchisenemer van de SNS Bank in Capelle 
aan den IJssel en 1 februari jongstleden heb ik het  
kantoor Rotterdam Hesseplaats overgenomen. Ik werk 
al sinds 1996 in de financiële dienstverlening en ik kan wel  
stellen dat dit mijn passie geworden is.

Ik ben in 2010 bij de SNS bank in Rotterdam begonnen als 
financieel adviseur, wat ik altijd met veel plezier en inzet 
gedaan heb, maar besloot in 2019 dat het starten van een 
eigen onderneming in dezelfde branche wel een droom 
was die ik nog wilde verwezenlijken. Begin 2020 was het 
dan eindelijk zover en mocht ik als franchisenemer van de 
SNS Bank een kantoor openen in de Koperwiek in Capelle 
aan den IJssel. Nu zijn we twee jaar verder en heb ik het 
filiaal op de Hesseplaats in Rotterdam overgenomen, 
waardoor ook ons team weer een uitbreiding heeft  
gehad. In totaal bestaat ons team uit 9 medewerkers, 
onderverdeeld in persoonlijk adviseurs (Kim, Joop, Diana, 
Francis en Michiel) en financieel adviseurs (Patrick,  
Harmen en Onno). .

Wat de SNS bank bijzonder maakt is onze persoon-
lijke aanpak. Eerst de mens en dan het geld. Daarmee  
bedoelen we dat we graag het verhaal van onze klanten 
willen horen: wat houdt hen bezig, waar ligt hun droom, 
welke passies heeft de klant. Dat levert de mooiste 
gesprekken op. Wat ik veel terug hoor van onze klanten is 
dat ze voelen dat ze gehoord en serieus genomen worden. 
Als de klanten dan zo tevreden zijn, willen ze regelmatig 
graag meer horen over onze andere producten.

Nog een voorbeeld van hoe we graag te werk gaan is dat 
als de klanten bellen met de SNS, ze dan in vier van de 
vijf gevallen door het team in hun eigen winkel/regio te 
woord worden gestaan. Hier komt binnenkort nog bij dat 
je via de betaalapp van de SNS rechtstreeks contact kan 
krijgen met één van de persoonlijk adviseurs binnen je 
eigen kantoor.

Zelf ben ik ook nog ‘gewoon’ actief als financieel adviseur 
in Capelle, wat ik nog steeds met veel plezier doe. De  
afgelopen jaren behandelden we vooral hypotheken voor 
de eigen woning, maar sinds een goed jaar kunnen we 
u ook adviseren over een hypotheek voor uw bedrijfs-
pand. Op dit proces en product ben ik erg trots omdat 
we een goede rente kunnen bieden, maar ook vrij ruime  
financieringsmogelijkheden hebben, met name op de 
verhouding van de hypotheek ten opzichte van de waarde 
van uw bedrijfspand. Daarom nodig ik u graag uit voor 
een vrijblijvend gesprek waarin ik u graag beter wil leren 
kennen en we kunnen gaan kijken naar de mogelijkheden 
om uw droom waar te maken.

Vragen? Bel even naar 030-6333000



“Die ondernemende geest 
voelen wij goed aan. Als je 
niet in die dynamiek mee 
kunt gaan, komt zo’n relatie 
niet van de grond.“

“ Goed luisteren is essentieel. 
Maar minstens zo belangrijk 
is het stellen van prikkelende 
vragen.“

Als ondernemer denkt u in kansen en mogelijkheden. Bij alles wat u doet wilt u het geheel 

goed kunnen overzien. Dat geldt zeker ook voor uw vermogen. Het is zaak steeds op zoek 

te gaan naar de juiste balans. Tussen privé en zakelijk, maar ook tussen nu en later. Private 

banker Hans Weber en segmentdirecteur Ondernemer & Onderneming Sophie van der 

Giessen helpen u met een evenwichtig beheer van uw vermogen. 

Het ritme van bevlogenheid  
“Het ondernemersklimaat hier in de regio is ongekend”, 
typeert Hans het Rotterdamse zakenleven. “Je voelt 
die dynamiek overal om je heen. Ondernemers zien 
voortdurend kansen en gaan er helemaal voor.” 
Hans staat intensief in contact met zijn klanten. 
“Ik neem echt de tijd om een langdurige relatie op te 
bouwen. Wij zijn er om onze klanten in al hun stappen 
te begeleiden.” Rotterdamse ondernemers zijn zeer 
bevlogen. “Die ondernemende geest voelen wij goed 
aan”, gaat Hans verder. “Als je niet in die dynamiek 
mee kunt gaan, komt zo’n relatie niet van de grond.”

Aanzetten tot nadenken
Ondernemers in en om Rotterdam houden van 
duidelijkheid. “Iets is goed of niet goed”, geeft Sophie 
aan. Als vrouw van een Rotterdamse ondernemer 
waardeert ze de hands-on mentaliteit in de regio. 
“Alles staat of valt met vertrouwen. Wij moeten ons 
kunnen verplaatsen in de situatie van onze klanten.” 
Het leren kennen van een klant is dan ook de start 
van elke nieuwe relatie. “Goed luisteren is essentieel”, 
gaat Sophie verder. “Maar minstens zo belangrijk is 
het stellen van prikkelende vragen. Daarmee zetten 
we onze klanten aan tot nadenken. Zeker bij complexe 
vraagstukken doet een ondernemer er goed aan dit 
vanuit meerdere invalshoeken te doen.”

Kennismaken met 
private banking
Staat u voor uw bedrijfsoverdracht en wilt u advies 
over het toekomstig beheer van uw vermogen? 
Of wilt u meer samenhang in het beheer van uw 
zakelijk- en privévermogen? Dan bent u van harte 
welkom voor een kennismaking. 

Ondernemers bij elkaar brengen
Een divers team bedient de ondernemende klanten 
in de regio Groot-Rotterdam, dus ook in Schiedam, 
Vlaardingen en Capelle en Nieuwerkerk aan den IJssel. 
“Veel van hen zijn actief in transport en logistiek, opslag 
en overslag en export”, geeft Hans aan. “Dat heeft alles 
met de haven te maken. Ook zakelijke dienstverlening 
is goed vertegenwoordigd. Snel opkomend zijn 
ondernemers in de ICT en techniek. De innovatiegraad 
is overal zeer hoog.” De private bank is actief in het 
verbinden van ondernemers. “We organiseren regelmatig 
bijeenkomsten rond aansprekende thema’s. Via Informal 
Investment Services bieden we ondernemende klanten 
de mogelijkheid hun kennis en kapitaal in te zetten bij 
veelbelovende ondernemingen.”en groeit de band. 
Je komt dan op het niveau dat de ondernemer je de 
business ook echt gunt.”

Aandacht en deskundigheid 
“Persoonlijke aandacht in combinatie met kennis en 
deskundigheid”, vat Sophie de dienstverlening samen. 
“Binnen de bank staan vele specialisten klaar om de klant 
bij te staan bij al zijn vermogensvragen. Van beleggings-
advies tot vermogensstructurering, van estate planning 
tot bedrijfsopvolging. We hebben intensief contact met 
onze collega’s van de zakenbank.” De private bank werkt 
ook samen met specialisten van buiten de bank. “Voor 
de overdracht van het familiebedrijf brengen we klanten 
in contact met specialisten van BDO. En voor advies en 
ondersteuning bij de verkoop of aankoop van een bedrijf 
met YES Corporate Finance.”

De dynamiek 
van ondernemers
Privé en zakelijk steeds in balans

Afspraak maken?
Neem dan contact op met Hans Weber, 
06-51300950 of hans.weber@nl.abnamro.com. 
Of met Sophie van der Giessen, 06-10870599 
of sophie.van.der.giessen@nl.abnamro.com.

Het team  van ABN AMRO MeesPierson Rotterdam

Audrey

Hans

Actief zijn na de verkoop
De relatie met een nieuwe klant start altijd vanuit een 
vermogensplan. “Een goede structuur is de basis”, 
geeft Sophie aan. “Zo kunnen we de klant steeds goed 
adviseren.” Veel ondernemers blijven na de verkoop van 
hun bedrijf actief. “Ze staan altijd open voor nieuwe kansen”, 
schetst Hans. “Veel klanten investeren bijvoorbeeld in 
commercieel onroerend goed. Wij denken graag mee 
over een passende fi nanciering of belegging.” De private 
bank biedt een integrale dienstverlening. “Omdat we de 
klant goed kennen, zorgen we ervoor dat alles in de juiste 
samenhang gebeurt. Wij zijn echt een sparringpartner.”

Maurice

Sophie

Hakan
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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

Bent u ondernemer en komt u met uw 
bestel- of vrachtauto in Rotterdam? Dan
gaat er wat veranderen. Op 1 januari 
2025 gaat de Zero Emissie Zone voor 
stadslogistiek (ZES-zone) in. In dit  
gebied mogen alleen bestel- en vracht-
auto’s rijden die geen schadelijke stoffen 
uitstoten. Doel van deze maatregel: 
schoner en minder verkeer in de stad.

Niet langer toegankelijk
De ZES-zone is een gebied binnen de ring 
van Rotterdam. De zone geldt voor alle 
zakelijke bestel- en vrachtauto’s die spullen 
vervoeren. Dat betekent dat u op termijn 
moet overstappen op schoon vervoer 
om het ZES-gebied in te kunnen komen. 
Daarbij gaat het om voertuigen die bij-
voorbeeld gebruikt worden voor bevoor-
rading van winkels, kantoren en bouw-
plaatsen, pakketbezorgers, consumenten 
en bedrijven, bestelauto’s van service- en 
verhuisbedrijven, maar ook om de lokale 

winkel, cateraar en bloemist die hun klanten 
bevoorraden, of monteurs en schilders. 
Voor een aantal voertuigcategorieën is er 
tot 2030 nog een overgangsregeling.

Benieuwd naar wat de ZES-zone voor u 
betekent? U kunt voor advies en prak-
tische tips terecht bij www.logistiek010.nl/
advies. Bijvoorbeeld over mogelijkheden 
voor schoon vervoer, subsidies, kosten en 
voordelen.

Meer weten over de ZES-zone? Kijk op 
www.logistiek010.nl/zone.

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
06 15 102 933 
a.jansen@capelleaandenijssel.nl

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

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

Smits Auto maakt positieve nieuwe start
Smits Auto in Capelle werd op 18 novem-
ber 2021 in de as gelegd bij de grote 
brand aan de Radarstraat. De wederop-
bouw werd mei jl. gevierd, toen het 
hoogste punt van de nieuwe staalcon-
structie was bereikt. Eigenaar Bram 
Smits wil iedereen bedanken die een 
aandeel heeft gehad in de positieve 
ommekeer.

“Het was even een officieel moment om 
bij stil te staan”, blikt Bram Smits terug 
op de viering van het hoogste punt. “We 
hebben het gevierd door een toost uit te 
brengen met onze familie en iedereen 
die geholpen heeft. Dat was een mooi 
moment; ons nieuwe bedrijf krijgt vorm 
en dat voelt goed.”

“Normaal is de officiële start van de bouw 
de eerste paal. Maar omdat wij op dezelfde 
vloer gaan bouwen, hebben we gekozen 
voor het hoogste punt van de nieuwe 
constructie”, verklaart Bram Smits.

Steun
Bram Smits voelt zich in de afgelopen 
periode gesteund door allerlei partijen. 
“Medewerkers en familie hebben ons 
enorm geholpen en we hebben ook veel 

steunbetuigingen gekregen van klanten. 
Ook de gemeente heeft ons snel een 
vergunning verleend om weer op te  
kunnen bouwen. We hebben die vergun-
ning voor de kerstvakantie aangevraagd 
en die is binnen de termijn afgegeven. 
We willen eigenlijk alle betrokken partijen 
oprecht bedanken voor de medewerking.”

Knop om
Lang stilstaan bij de grote brand wil Bram 
Smits niet, omdat daar al genoeg over 
gezegd en geschreven is. Toch blikt hij 
kort terug op die novemberavond. “In 
de auto kreeg ik een telefoontje. Dan sta 
je daar met z’n allen te kijken. Met een 
traantje, maar wel meteen met de ge-
dachte dat we het bedrijf weer moesten 
opbouwen. De knop ging om, om weer 
door te kunnen gaan.”

Tijdelijk pand
Gelukkig kon Smits Auto tijdelijk terecht 
in een pand in de nabijgelegen Kompas- 
straat, omdat dit pand net leeg was 
komen te staan. Daarbij is het bedrijf bij-
zonder geholpen door de vorige eigenaar. 
Smits Auto was eigenaar van het pand 
waarin Felyx de huurscooters had op-
geslagen. Bram Smits kan verzekeren dat 

dit bedrijf niet meer terugkomt als de ge-
bouwen herbouwd zijn. “Dat hebben wij 
de buurtbewoners ook beloofd.”

Voor de zomervakantie
Als de volledige herbouw van het garage-
bedrijf voorspoedig verloopt, kunnen de 
eerste klanten voor de zomervakantie 
weer verwelkomd worden. “Deze week 
beginnen we met de constructie van 
het dak en later worden de zijwanden  
geplaatst”, aldus Bram Smits.

Rotterdam krijgt Zero Emissie 
Zone voor Stadslogistiek

Gemeente Capelle aan den IJssel bere-
kent in 2022 geen kosten (leges) voor 
horeca- en evenementenvergunningen. 
Eind 2021 heeft de gemeenteraad het 
Actieplan corona vastgesteld, waarin 
maatregelen zijn aangekondigd om de 
Capelse economie een duwtje in de rug 
te geven. Deze maatregel maakt hier 
onderdeel van uit.

Kostenvrij
Het gaat specifiek om de volgende  
producten:
• Aanvraag tot verkrijging van een ver-

gunning art. 3 Alcoholwet
• In behandeling nemen melding art. 

30 Alcoholwet
• Aanvraag ontheffing art. 35 Alcohol-

wet

• Aanvraag terrasvergunning uitoefenen 
horecabedrijf

• Aanvraag evenementenvergunning 
één dag

• Aanvraag evenementenvergunning 
voor elke volgende dag

Normaliter bedragen de leges voor deze 
producten tussen € 66,66 en € 270,11, af-
hankelijk van de aanvraag. Nu is dit dus 
gratis. Voor andere dan de genoemde 
vergunningen geldt de maatregel niet.

Met terugwerkende kracht
Let op, de maatregel geldt met terug- 
werkende kracht van 1 januari 2022 t/m  
31 december 2022. Indien u gedurende 
deze periode een vergunning aanvraagt 
of aangevraagd heeft, dan betaalt u dus 

geen leges. Let op: u ontvangt wel ge-
woon een legesaanslag van de gemeente. 
Deze wordt echter door de gemeente 
voldaan, waardoor u zelf niets hoeft te 
betalen. Hebt u de afgelopen maanden 
een vergunning aangevraagd en toch 
leges betaald? U ontvangt zo spoedig  
mogelijk een terugbetaling.

Horeca- en evenementenvergunningen  
gratis in 2022

Andy Jansen 

Erik Hommel

Vinay Jibodh 

George Derksen

Kirsten van Adrichem

Wilt u als ondernemer graag eens van ge-
dachten wisselen over dingen die u bezig-
houden? De accountmanagers van de  
gemeente leggen veel bedrijfsbezoeken 
af en komen graag bij u langs. Om kennis 
te maken, informatie te delen, of om in te 
spelen op gerichte ondernemersvragen 
waarbij de gemeente u wellicht kan on-
dersteunen.

Personele vraagstukken
Ook is het mogelijk om samen met een ar-
beidsmakelaar van het Werkplein langs te 

komen. Hij of zij biedt ondersteuning op 
het gebied van personele vraagstukken 
en adviseert over maatschappelijk verant- 
woord werkgeverschap. Wilt u ook dat 
een accountmanager bij u langskomt? 

Neem dan contact op, zodat wij een  
afspraak met u kunnen inplannen.

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

Uw bedrijf onder de aandacht

Bron: Het Kontakt - Huub Lakerveld
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mr. Kees van Steensel 

Maar de gemiddelde aanvallen die wij op ons computersysteem of 
telefoon binnen krijgen, zijn zo geraffineerd dat wij ons team dagelijks 
trainen in het herkennen van aanvallen gericht om het systeem in te 
komen. Niet een zoveelste konijn uit de hoed, maar vaak een pareltje van 
inventiviteit.

De cybercriminelen zijn niet alleen goochelaars 2.0, maar zijn de laatste 
tijd vooral meesters in gedaanteverwisseling. Door zich voor te doen alsof 
zij iemand van binnen de organisatie zijn (nota bene de tip om goed naar 
het gebruikte e-mailadres te kijken, werkt ook niet altijd meer!) of iemand 
die dicht tegen de organisatie aan schurkt, wordt vertrouwen gewekt. Als 
jeu soms de mails of andere gecommuniceerde aanvallen ziet, krijgt u het 
onprettige idee dat onze hacker al een tijdje in de organisatie zit mee te 
kijken. En dat zou zomaar kunnen...

De statistieken liegen er niet om. Ongetwijfeld bent u er al meerdere 
keren mee om de oren geslagen. De kans dat uw huis of bedrijf afbrandt, 
is vele malen kleiner dan dat u gehackt wordt. De schade bij een hack kan 
u in een faillissement storten. Net zoals een grote brand dat gevolg kan 
hebben. Toch verzekeren de meeste mensen zich tegen brand, maar de 
groep die zich tegen cybercrime verzekert is veel kleiner. Dat is op zijn 
zachtst gezegd apart.

Wilt u zich niet verzekeren tegen het risico van cybercrime? Zoek dan 
in ieder geval een club die u en uw organisatie ondersteunt bij het 
actief ondervangen van de trucs van de hedendaagse goochelaars 
van de cybercriminaliteit. Want die trucs zijn al lang het niveau van de 
doorgezaagde dame en het konijn uit de hoed ontstegen. Hou ze buiten 
de deur of het nu Russische, Chinese of elders gevestigde criminelen zijn!

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

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

www.steensel.nl

Misschien maak ik u wel erg aan het schrikken 
en het is met alle gebeurtenissen rond Oekraïne 
wat ongepast om met zo’n botte mededeling te 
beginnen. Toch is de kans vrij groot dat Russische 
hackers of hackers van een andere etniciteit 
al een tijdje met u mee zitten te kijken en het 
moment zoeken om toe te slaan. En dat moment 
komt. Dat is meer een zekerheid dan een kans! 
De methodes om u en uw medewerkers op 
een verkeerd spoor te zetten, worden steeds 
geniepiger.

Nu denkt u, die Kees schrijft altijd van die luchtige 
stukkies, zonder hel en verdoemenis te preken. Dit 
keer niet. In mijn verzekeringspraktijk hebben wij veel 
te doen met het tegengaan van cybercrime. En ik kan 
u zeggen, dat valt niet mee. kunt wel een leuk polisje 
afsluiten en achteroverleunen met de gedachte dat u 
niets meer kan overkomen, maar zo werkt het niet.

Met onze klanten zijn wij veel meer bezig om bij de 
klant en bij de medewerkers van de klant tussen de 
oren te krijgen dat het buiten de deur houden van 
cybercriminelen een dagtaak is die serieus genomen 
moet worden. Mensen moeten worden opgeleid om 
de trukendoos van criminelen te doorzien. Want je 
kunt de mooiste veiligheidssystemen op computers, 
laptops, tablets en telefoons installeren, maar iedere 
keer worden er weer gaten geschoten in die veilig-
heidssystemen.

En opleiding moet permanent zijn, want uit de 
trukendoos komt iedere dag weer iets nieuws. 
Goochelaars kunnen het zich permitteren om al 
tientallen jaren met een variatie te komen op een 
doorgezaagde welgevormde jongedame en om 
enkele momenten later de daarvoor nog uit twee 
stukken bestaande dame vrolijk weer in volle weelde 
te laten rondhuppelen. Ook een konijn uit een hoed 
gaat al wat jaartjes mee.

Natuurlijk is er ook in de cybercrime een groep 
criminelen die u nog steeds lastig valt met een 
onbekende oom uit Engeland die u miljoenen komt 
brengen. 

De Russen zitten al bij ons binnen!

Column
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De ontvangst is allerhartelijkst en staat symbool 
voor het feitelijke werk van het Werkplein IJssel-
gemeenten: kandidaten op een laagdrempelige 
manier ontvangen én motiveren om passend werk 
te vinden. De sfeer ademt een en al toegankelijk-
heid, welwillendheid, geloof en vertrouwen in hun 
missie: werk!

‘Wij gaan over werk en dus níet over uitkeringen. Dat 
gebeurt in het gemeentehuis hier aan de overkant. 
In het kort: iedereen die in aanmerking komt voor 
een uitkering komt eerst terecht bij het gemeente-
huis, maar kandidaten die kúnnen werken worden 
vervolgens doorgesluisd naar het Werkplein.’

De dames tegenover mij laten er geen gras over 
groeien. Al komt Feyenoord niet één keer ter sprake, 
toch hoor ik tijdens het hele gesprek een stem 
Geen Woorden Maar Daden op de achtergrond 
meezingen. Tegenover mij zitten Hanna Tutupoly, 
Unithoofd Werk IJsselgemeenten en Celeste Kamp-
Broekman, Senior Werkgeversdienstverlening IJssel-
gemeenten, teamleider, accountmanagement en 
regionaal verbinder. Bewust of onbewust, maar het 
woord verbinder benadrukt zij:

‘Ik voel me echt een verbinder tussen de kandidaten, 
de werkgevers en de partners waar wij mee samen-
werken. Per 1 november 2021 ben ik hier in Capelle 
gestart. Hiervoor heb ik gewerkt als adviseur onder-
wijs en arbeidsmarkt bij een collega gemeente.  
Celeste is 20 jaar werkzaam in het sociale domein in 
de regio Rijnmond.

Ook het Werkplein IJsselgemeenten, dat zich inzet 
voor de gemeenten Capelle, Krimpen en Zuidplas, 
heeft te maken met de uitzonderlijke krapte op de 
actuele arbeidsmarkt in vrijwel alle sectoren. De 
vraag is enorm en het aanbod navenant. Celeste, 
Hanna en hun 40 collega’s werken zich iedere dag 
een slag in de rondte om vraag en aanbod op elkaar 
afgestemd te krijgen. Om inzichtelijk te krijgen wát 
het Werkplein nu precies doet, maken we het onder-
scheid tussen aanbod en vraag, om te beginnen met 
het aanbod. Hanna legt uit:

‘Wij houden een persoonlijk face to face intake-
gesprek met een kandidaat zodat we een goed 
beeld krijgen van zijn of haar talenten, skills, hobby’s, 
voorkeuren en competenties. Enkel en alleen blind 
varen op een CV is erg old school. Zo kan een lood-
gieter als hobby computers hebben. Waarom zou je 
hem of haar dan niet inzetten voor een toffe baan 
in de IT?’

Celeste vult aan: ‘casemanagers houden wekelijks 
persoonlijke gesprekken om in contact te blijven met 
die aanbodkant. We laten niemand los. Sinds de par-
ticipatiewet is er sprake van een arbeidsverplichting, 
een uitkering is een tijdelijk vangnet en dat moeten 
we onze ongeveer 1.500 geregistreerde kandidaten 
duidelijk maken. We willen iedereen in het vizier  
krijgen.’

Werkplein IJsselgemeenten in beeld
Op de Fluiterlaan 427 in het centrum van Capelle aan den IJssel bevindt zich het Werkplein IJssel-
gemeenten. Op deze woensdag 11 mei is het een drukte van belang als ik het ruime kantoorpand 
betreed. ‘We zitten midden in onze actie “IJssel in Beeld”’, verduidelijkt Celeste Kamp-Broekman op 
weg naar de koffieautomaat. ‘Werk, werk, werk, dáár gaan wij over!’, klinkt het overtuigend als het 
gesprek nog moet beginnen.

Dit blijkt een prachtig bruggetje naar de huidige actie “IJssel in Beeld”, 
want prompt word ik uitgenodigd voor een korte rondleiding over de 
ruim opgezette afdeling waar de casemanagers van het Werkplein in per-
soonlijk gesprek zijn met de kandidaten, zo legt Hanna uit:

‘De kandidaten worden gerangschikt in vier categorieën: categorie A is 
direct inzetbaar. Categorie B behoeft nog wat extra coaching of bijvoor-
beeld een VCA certificaat (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)), want 
wij doen hier óók aan scholing en opleiding. Categorie C heeft wat meer 
afstand tot de arbeidsmarkt en behoeft wat meer begeleiding en coach-
ing. Categorie D is voor ons niet bemiddelbaar en valt onder de afdeling 
Activering & Zorg van de gemeente.’

Deze specifieke actie “IJssel in Beeld” heeft als veelzeggende subtitel “Aan-
pakken!”. Er worden kandidaten gezocht die fysiek werk niet schuwen. 
Magazijnmedewerkers, laders, lossers, postvoorbereiders, noem maar 
op. Een volgende actie kan bijvoorbeeld gericht zijn op kandidaten die 
meer aanleg hebben voor de dienstverlenende sector.

Tot zover de aanbodkant, maar hoe zit het nu met de vraagkant? De lezers 
van dit prachtige business magazine zijn immers ondernemers waarvan 
99,99% staat de trappelen om personele versterkingen. Terug in de werk-
kamer legt Celeste uit:

‘In het kader van “IJssel in Beeld” hebben we over twee weken een zoge-
naamde Speed Meet: dan komen de bedrijven die “aanpakkers” zoeken 
naar dit pand toe om de kandidaten persoonlijk te ontmoeten. Zie het 
inderdaad als een soort First Dates van de televisie hahaha! Tijdens het 
één-op-één gesprek houden wij op afstand een oogje in het zeil, maar het 
is de nadrukkelijke bedoeling dat de kandidaat zélf het gesprek aangaat.’
De tijd van pappen en nathouden is voorbij. Onder politieke en 
maatschappelijke druk van de laatste jaren ligt de verantwoordelijkheid 
bij de kandidaat zelf. De sociale kant van het werk gaat allerminst ver-
loren, maar het contact met het bedrijfsleven wordt steeds relevanter en 
dus hechter. Celeste hierover:

‘Dat bedoelde ik met dat “verbinden” eerder dit gesprek. Ik vind mijzelf 
echt een mensen-mens en dat vind ik meteen het mooie aan dit vak, om 
die perfect match tussen vraag en aanbod te realiseren.’

Al wordt het werk zakelijker, het betekent niet perse harder of onper-
soonlijker. Eigenlijk integendeel, zo verduidelijkt Hanna:

‘Daarom is die persoonlijke screening van de kandidaten zo belangrijk 
en tegelijkertijd willen we weten wat de vragen en behoeftes vanuit de 
bedrijven en instellingen zijn. We willen nadrukkelijk samenwerkingsver-
banden met hen aangaan. Daar werken we iedere dag met man en macht 
aan!’

Als bedrijf, organisatie of instelling interesse in een partnerschap met het 
Werkplein IJsselgemeenten? Neem dan contact op met Celeste Kamp-
Broekman via c.kamp@ijsselgemeenten.nl.

”Ik voel me ook echt een  
verbinder tussen de kandidaten en 

de werkgevers.”
-  C E L E S T E  K A M P - B RO E K M A N

“ Enkel en alleen blind varen  
op een CV is erg old scool.” 

-  H A N N A  T U T U P O LY

Celeste Kamp-Broekman & Hanna Tutupoly 
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Een andere belangrijke wijziging is het verbod op nevenwerk-
zaamheden. Veel werkgevers nemen een dergelijk beding op in de  
arbeidsovereenkomst. Na 1 augustus 2022 is het een werkgever slechts 
toegestaan hier een beroep op te doen als zij een objectieve reden  
hiervoor heeft, bijvoorbeeld als werkgever door de verrichte ne-
venwerkzaamheden niet meer in lijn met de Arbeidstijdenwet kan  
handelen.

Kortom, deze nieuwe wetgeving brengt een aantal veranderingen mee 
voor de praktijk. Werkgevers wees hierop alert en laat indien nodig de 
(model)arbeidsovereenkomsten en personeelsregelingen aanpassen.

De Haij & Van der Wende Advocaten 
Barbizonlaan 82 

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

www.haijwende.nl

Op 1 augustus 2022 zal de nieuwe Wet Transparante 
en Voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking 
treden. Deze nieuwe wetgeving brengt een aantal 
ontwikkelingen met zich mee op het gebied van 
het arbeidsrecht.

Een belangrijke wijziging is dat werkgevers een uitge-
breidere informatieplicht krijgen. Zo zijn werkgevers 
straks verplicht om de werknemer te informeren over 
de arbeidstijden, de arbeidsplaats, de procedurele 
aspecten bij beëindiging van de arbeidsovereen-
komst, de loonbestanddelen, de verlofregelingen, 
etc. Een aantal van deze zaken staan als het goed 
is al opgenomen in de arbeidsovereenkomst of een 
personeelsregeling, maar veel ook nog niet. Het is 
dus van belang dat werkgevers de (model)arbeids-
overeenkomsten en personeelsregelingen op de 
nieuwe wetgeving aanpassen. 

Verder is een werkgever straks verplicht om scholing 
kosteloos aan te bieden. Waar nu nog een studie-
kostenbeding voor mag worden afgesloten, is dat na  
1 augustus 2022 in beginsel niet meer mogelijk. Als 
de wet, een cao of het unierecht bepaalde scholing 
als verplicht aanmerkt, dan mag een werkgever geen 
terugbetalingsregeling meer voor de kosten hiervan 
afsluiten. Als het gaat om scholing die ‘nice to have’ 
is, aldus de Minister, dan is het nog wel mogelijk om 
een studiekostenbeding hiervoor af te sluiten. Alle 
huidige studiekostenbedingen voor scholing die niet 
als ‘nice to have’ kunnen worden aangemerkt, zullen 
in beginsel nietig zijn en dus niet meer geldig. 

Nieuwe Wet Transparante en  
Voorspelbare arbeidsvoorwaarden 
binnenkort in werking

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

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

mr. Elke Hofman – Bijvank

Column
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ADVOC ATEN & ADVISEUR S

Ik wens u veel personeel...

Femke Schouten

na een Teams identificatie, een volmacht af. Iemand die op het kantoor 
van de notaris werkt ondertekent de akte namens de ondernemer. Het 
grote verschil met digitaal oprichten na 1 augustus 2022 is dat de akte 
digitaal is en als zodanig gepasseerd kan worden. Het nieuwe proces 
ziet er als volgt uit. De notaris identificeert de partijen door gebruik 
te maken van een veilige identificatiemethode zoals DigiD en vraagt 
via de digitale weg informatie op bij de cliënt voor in de akte. Er wordt 
een model akte beschikbaar gesteld, maar ook het eigen model van 
de notaris mag worden gebruikt. Daarna start het proces voor het 
passeren van de akte. Er is een digitaal passeerplatform, wat inhoudt 
dat alle partijen in een digitale vergaderruimte zitten. Door middel van 
een elektronisch ID bewijs controleert de notaris nogmaals de identiteit 
van partijen. De notaris zal de kernpunten van de akte bespreken en 
de digitale akte op het scherm laten zien. Als er tijdens het voorlezen 
van de akte een fout in blijkt te staan kan de notaris de akte meteen 
wijzigen. Een notariële akte komt tot stand door ondertekening van de 
akte. De ondertekening moet dus ook digitaal plaatsvinden, namelijk 
met een gekwalificeerde handtekening, omdat deze het meest

betrouwbaar is. Cliënten moeten deze handtekening vooraf verkrijgen. 
De notaris ondertekent zelf met zijn beroepscertificaat, dat nu al wordt 
gebruikt om registraties te doen bij de Kamer van Koophandel, de 
Belastingdienst en het Kadaster. Alle partijen ontvangen een digitaal 
afschrift van de digitale akte. Goed om op te merken is dat fysiek 
passeren mogelijk blijft.

Wilt u een besloten vennootschap oprichten? Wij helpen graag. 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

Binnenkort wordt een Europese richtlijn geïmple- 
menteerd waardoor ondernemers besloten  
vennootschappen digitaal kunnen oprichten, door 
in te loggen op een digitaal passeerplatform en 
daar door middel van een elektronische hand-
tekening een elektronische akte van oprichting te 
ondertekenen. Het is de bedoeling dat dit vanaf  
1 augustus 2022 mogelijk is, al is het nog maar de 
vraag of de wetgever deze datum daadwerkelijk 
haalt. In dit artikel bespreek ik de impact van de 
richtlijn op de praktijk.

De richtlijn heeft als strekking dat elke lidstaat de 
mogelijkheid moet bieden om een vennootschap 
volledig digitaal op te richten, zonder dat degene 
die wil oprichten fysiek aanwezig hoeft te zijn. Het 
gaat dan om het gehele proces: van identificatie 
tot afronding. In Nederland wordt gestart met de 
besloten vennootschap; mogelijk wordt digitaal 
oprichten later ook voor andere vennootschappen 
mogelijk. 

Momenteel vindt de oprichting van een besloten 
vennootschap als volgt plaats. In de voorfase 
vraagt de notaris informatie op en identificeert hij 
partijen. Vervolgens vindt (behoudens indien een 
volmacht is afgegeven) een fysieke afspraak plaats 
waar de notaris controleert of de partijen bij de 
akte daadwerkelijk zijn verschenen, de akte (op 
hoofdlijnen) voorleest, controleert of partijen op de 
hoogte zijn van de gevolgen van de akte en de akte 
vervolgens passeert door deze te ondertekenen en 
aan te bieden aan de toepasselijke registers. Na 
hetpasseren verzorgt de notaris het inschrijven van 
bestuurders in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel en bewaart hij een minuut van de 
akte op speciaal papier in een daarvoor bestemde 
kluis.

Aan het voorproces en de procedure na het passeren 
van de akte verandert door de richtlijn weinig; groot 
verschil is dat alle te nemen stappen via de digitale 
weg moeten worden genomen. Door de coronacrisis 
werd al duidelijk dat een oprichting grotendeels 
digitaal en op afstand kan – de ondernemer geeft dan, 

Column

Digitale oprichting van de  
besloten vennootschap

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 



31B U S I N E SS  MAGAZINE

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.

Geen leuk woord om als voorzitter mee 
te beginnen. Meestal bent u gewend 
dat ik op deze plaats vanuit een positief 
gevoel u gedachten voorhoud die 
passen binnen het thema van het  
Business magazine van dit kwartaal.

Echter deze keer heeft de redactie 
besloten om een actueel en ingrijpend 
onderwerp bij de kop te pakken, Cyber 
security. En terecht natuurlijk gelet op 
alle zaken die de afgelopen tijd in de 
pers naar voren zijn gekomen. Vooral 
de geraffineerde wijze waarop maakt in-
druk. Gelukkig is voor het belangrijkste 
in deze kwestie, bewustwording, tegen-
woordig veel aandacht. Seminars (enige 
maanden terug nog bij het ENC ver-
zorgd door onze Jan Los), publicaties en 
voorlichting. 

Ook bij de gemeente Capelle aan den 
IJssel staat dit onderwerp in de schijn-
werpers.

Toch is er veel meer dreiging. Dreiging 
waar we ons echt zorgen over moeten 
maken omdat het iedereen raakt. De hu-
manitaire en economische gevolgen van 
de Oekraïne oorlog, het op de loer liggen-
de corona monster, het niet kunnen 
voldoen aan verplichtingen die huizen- 
hoog zijn als gevolg van de crisis die ons 
de afgelopen twee jaar heeft geteisterd.

Laten we daarom vooral de kracht  
vinden om met elkaar deze dreigingen 
te weerstaan. Want samen staan we 
sterk. En daar wil het ENC graag een  
bijdrage aan leveren.

Dreiging

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

Onder leiding van ons lid Jeroen van 
Kaam genoten onze leden op dinsdag 17 
mei in Restaurant-Wijnbar De Bank van 
een exclusieve culinaire wijnproeverij.

Deze hoogstaande proeverij vond plaats 
in de sfeervolle wijnkamer van Restaurant- 
Wijnbar De Bank. Jeroen van Kaam van 
Wijnkoperij Cees van Noord (opgericht in 
1980) heeft ons tijdens 4 rondes met 2 
verschillende wijnen voorzien van boei-
ende informatie en mooie anekdotes. 

Bij elke ronde werd een bijpassend 
gerecht geserveerd. Alle gerechten 
zijn speciaal voor deze gelegenheid 
samengesteld voor de leden van het 
ENC, door de chef van het restaurant in 
samenspraak met Jeroen van Kaam.

Dat smaakt naar meer...

Henk Goudberg zorgde met zijn camera 
voor de fotoreportage.

Fantastische culinaire  
wijnproeverij Maxim’s Events

Maxim’s is een bijzondere evenement-
en locatie omgeven door groen en  
gelegen aan de ’s-Gravenweg in 
Capelle aan den IJssel. Onze locatie is 
van alle gemakken voorzien voor het 
organiseren van een geweldig bedrijfs-
evenement.

Een zaal huren voor uw zakelijke of  
particuliere evenement? Onze exclusieve 
binnenruimte de oude Brasserie biedt 
als evenementen locatie ruimte aan 
groepen tot 175 personen. Ook ons  
gedeeltelijk overdekt terras staat tot uw 
beschikking. De hele locatie is exclusief 
tot uw beschikking.

Ons team is creatief en luistert graag naar 
uw wensen. Ons doel is de verwachting 
van uw gasten te overtreffen en een 
unieke beleving te garanderen. 

• Eigen Catering
• Events tot 175 gasten
• Half overdekt terras
• Privé parkeerterrein
• Geweldige omgeving
• Exclusiviteit
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Stichting MAX Capelle
De MAX Mobiel is een elektrisch 2-per- 
soons autootje (www.max-mobiel.nl) 
voor de doelgroep die moeilijk ter been 
en/of niet achter de voordeur vandaan 
komt. De MAX wordt gereden door  
vrijwilligers, die de doelgroep brengt en 
haalt. 

De Stichting MAX Capelle (www.max-
capelle.nl) is opgericht met ondersteu-
ning van de Koperwiek (Wereldhave) 
en de RABOBANK. Begonnen in 2019 
met 2x MAX Mobiel en zijn er ruim 400 
ritten gedaan, in 2021 zijn we, met 4x  
MAX Mobiel, op 2528 ritten geëindigd, 
een geweldig resultaat. Het project is  
gefinancierd door bedrijven in Capelle 
en het Denk en Doe Mee fonds waardoor 
we de ritprijs kunnen houden op, schrik 
niet, € 1. 

De Stichting werkt nu met ruim 25 vrij-
willigers die de MAX besturen, de ritten 
boeken, de planning maken en met het 
bestuur, inclusief twee raad van advies 
leden. Deze groep is de basis van het 
succes. MAX Capelle is een onderdeel 
geworden van Capelle aan den IJssel. Dit 
jaar zijn we gestart met een pilot met 
beide JUMBO vestigingen, waarbij de 
doelgroep het rittengeld retour krijgt bij 
aanschaf van boodschappen. 

Plus dat de drie Albert Heijn vestigin-
gen een statiegeldactie houden om ook 
daarmee dit project te ondersteunen. Als 
laatste heeft de SNS toegezegd om ook 
MAX Capelle te ondersteunen en rijdt er 
na 1 juni een MAX rond in SNS kleuren. 
We zijn trots om te melden dat het  
succes in Capelle nu wordt uitgerold over 

alle steden met Wereldhave winkelcentra. 
De Stichting MAX Capelle zoekt nog altijd 
vrijwilligers om te rijden en te plannen 
en zijn er bedrijven die MAX Capelle  
financieel willen ondersteunen, neem 
dan contact op met Dirk ten Have 
 (06 533 833 74).

Maxim’s Events | ’s-Gravenweg 178 | 2902 LG Capelle aan den IJssel 
info@maxims-events.nl | www.maxims-events.nl | 010 2615300
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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
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VEILIGE WEBSITE?

DIRECT WETEN WAT WIJ VOOR JOU KUNNEN BETEKENEN?

DAT REGELEN WIJ!

KIES VOOR
FULL SERVICE HOSTING BIJ YOURSITE

BEL ONS OP 010 - 300 71 37
LIJSTERSINGEL 15, 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL  |  INFO@YOURSITE.NL

Als je kiest voor YourSite als hostingprovider kies je niet alleen voor de hosting van website en e-mail, maar ook voor
het onderhoud van je website en CMS systeem. Populaire CMS systemen zoals Joomla en WordPress zijn vatbaar voor 
hacks en aanvallen van buitenaf. Als deze niet goed onderhouden worden loopt jouw website het risico dat hij offline gaat 
of dat je geen invloed meer hebt op de inhoud van de website (terwijl je hier wel voor verantwoordelijk bent).

AUTOMATISCHE 
BACK-UPS

OPTIMAAL 
BEVEILIGD

VOLLEDIG 
ONTZORGD

Digimaatjes, wat zijn dat?
Digimaatjes zijn digitaal vaardige, warme mensen die klaarstaan voor 
Capellenaren en Krimpenaren die online beter hun weg willen leren vin-
den. Zij worden persoonlijk begeleid, in de bibliotheek, en krijgen zo in 
een veilige, vertrouwde setting de mogelijkheid om digitaal vaardiger te 
worden. Cruciaal in het dagelijks leven vandaag de dag, omdat bijvoor-
beeld overheidszaken steeds meer digitaal geregeld dienen te worden. 
En wat te denken van online een bloemetje voor iemand bestellen wan-
neer je slecht te been bent en niet zo eenvoudig de deur uitgaat? Digitaal 
meedoen is dus zowel praktisch als fijn, het behoudt verbondenheid en 
vergroot zelfstandigheid. 

Waar helpt een Digimaatje mee?
Digimaatjes kunnen helpen bij specifieke vraagstukken of een stukje met 
iemand meelopen die graag het digitale pad wil verkennen. Los van de 
praktische kant, gaat het begin immers vaak gepaard met spanning, ook 
door verhalen van mensen om je heen. Een digimaatje vergemakkelijkt 
die eerste stappen, wijst je de weg waar nodig en ondersteunt.

Hoe lang krijg je hulp? 
Hoe vaak je elkaar treft, verschilt. Het hangt van de vraag of vraagstukken 
af en van de eigen wensen. De hulp is er in principe een x-aantal weken 
en het is mogelijk elkaar wekelijks in de bibliotheek te ontmoeten. Dit 
wordt individueel afgestemd tussen klant en Digimaatje.

Gebundelde expertise 
Digimaatjes is een project van Rabobank en Bibliotheek aan den IJssel, 
voor in elk geval drie jaar. De samenwerking is een nieuwe stap in de 
relatie tussen de twee, die al langer de krachten bundelen maar nu hun 

gecombineerde expertise doelgericht inzetten. Niet 
enkel in middelen bovendien. Er worden nu juist 
ménsen ingezet: speciaal voor het project getrainde 
medewerkers van zowel Rabobank als Bibliotheek 
aan den IJssel.

Digimaatje aanvragen of worden?
Je kunt je nu aanmelden voor Digimaatjes, als je digi-
tale vragen hebt of als je je graag wilt inzetten als Digi-
maatje voor een ander. Aanmelden kan in een van 
de vestigingen van Bibliotheek aan den IJssel of bij  
Rabobank Capelle aan den IJssel. Je kunt je ook  
digitaal aanmelden.

Stuur dan een mailtje o.v.v. ‘Digimaatjes’ naar Patricia 
van Schaick: p.vanschaick@bibliotheekaandenijssel.nl 
of bel met 010 4503244.

Vandaag is Digimaatjes gelanceerd, een structurele samenwerking tussen Rabobank en Bibliotheek 
aan den IJssel om mensen uit Capelle en Krimpen aan den IJssel digitaal vaardig(er) maken; in de 
veilige setting van de bibliotheek. Wie digivaardiger wil worden is van harte welkom bij bevlogen 
medewerkers van Rabobank en de bibliotheek, die speciaal voor dit project worden getraind en 
ingezet.

Persoonlijke begeleiding om  
digitaal vaardig(er) te worden

Wesley Sturrus en Dionne Dinkhuijsen
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Deze zogenoemde bouwopgaven brengen onherroepelijk logistieke  
bewegingen met zich mee. Immers, de materialen moeten worden ge-
bracht en bouwvakkers zijn daar ter plekke aan het werk. Tegelijkertijd 
staan er in deze regio de komende jaren veel wegwerkzaamheden op de 
planning. Veel bruggen en tunnels in de regio moeten worden gerenoveerd 
en er komt nieuwe infrastructuur bij. Ook dat geeft extra druk op de wegen 
in de regio. Tel daarbij op dat de files al heel snel weer richting het ‘oude’ 
(pré-corona) niveau gaan en je hoeft niet gestudeerd te hebben om te  
begrijpen dat het erg druk gaat worden de komende jaren. 

Als slotstuk gaat ook ProRail de komende jaren aan de gang met werken 
aan het spoor in onze regio. Alle hens aan dek dus om onze regio bereik-
baar te houden. Binnen Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente  
Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en ProRail aan een gebieds- 
gerichte aanpak. Zuid-Holland Bereikbaar werkt, zoals de naam doet ver-
moeden, voor heel Zuid-Holland. Maar de opgaven verschillen per regio. 

In de Drechtsteden spelen weer andere opgaven dan op de Zuid- 
Hollandse eilanden en je kunt de Rotterdamse haven niet vergelijken met 
de stad Rotterdam als het gaat om alternatieven voor de auto. Samen 
met alle partners van Zuid-Holland Bereikbaar werken we daarom aan 
een gebiedsgerichte aanpak. Het gebied ‘Rotterdam en omgeving’ omvat  
Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, de BAR-gemeen-
ten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk), Schiedam, Vlaardingen 
en Maassluis. De meerwaarde van deze aanpak zit ‘m er onder andere in 
dat alle infrabeheerders planningen goed op elkaar afstemmen. 

Daarmee bedoel ik dat als Rijkswaterstaat bijvoor-
beeld werkt aan de A20 tussen Rotterdam en Gouda 
ProRail niet op datzelfde moment ook gaat werken 
aan het spoor op die verbinding. Dat klinkt heel logisch 
en simpel, maar is in de praktijk een behoorlijke klus.
Planningen liggen vast, aanbestedingen zijn gedaan 
en aannemers ingeschakeld. Een andere meerwaarde 
van een gebiedsgerichte aanpak is dat er niet tien  
verschillende mensen bij u aankloppen voor tien 
verschillende projecten maar dat we dit bundelen. 
Linksom of rechtsom gaan we uw hulp keihard nodig 
hebben. Ik ben portefeuillehouder voor dit gebied  
vanuit Zuid-Holland Bereikbaar en als ik de enorme 
klus zie die we de komende jaren met elkaar te  
klaren hebben, dan ben ik blij dat wij ondernemers de 
helpende hand kunnen toesteken. Ondernemers die 
vragen hebben, kunnen contact met ons opnemen. 

Mijn team en ik staan klaar om te helpen! Benieuwd naar 
de mogelijkheden? Kijk op www.ways2go.nl en neem 
contact op! Monique Monster|Portefeuillehouder 
Rotterdam en omgeving Zuid-Holland  Bereikbaar
 

De files nemen gestaag toe en staan er alweer als vanouds. Staat u ook regelmatig in de file 
en/of staan uw medewerkers regelmatig in de file? Het gaat nog veel drukker worden. In en 
rond Rotterdam worden op verschillende plekken woningen gebouwd. In totaal komt er in de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag een stad als Utrecht aan woningen bij. Dat is fors, maar 
hard nodig om de woningnood te verminderen. Op de website www.rotterdambouwt.nl kunt u 
zien op welke locaties in Rotterdam wordt gebouwd en gebouwd gaat worden.

Het wordt druk(ker) in 
en rond Rotterdam

Monique Monster 

Dat wordt een 
       leuke zomer!

*Vraag naar de voorwaarden. ** Sterkte +4.00 t/m -6.00 / cil. -2.00

Wij hebben een extra collectie ingekocht van o.a. 
Lacoste, Liu-Jo en Calvin Klein. 

Zeker nu, met een zonnebril op sterkte!

Nu complete zonnebril incl. glazen 
op eigen sterkte v.a. 115,-



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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