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• Het IJssel Business Magazine bevat inhoudelijke artikelen gericht op ondernemers;
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bedrijven en organisaties (continu update van het adressenbestand).
Bel voor de mogelijkheden 010 442 52 95 C&P Communicatie of mail naar peter@cenp.eu
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Thijs Lenderink in het winkelcentrum Cityplaza in Nieuwegein.

Opgeven of opleven?
Dat is de vraag voor veel winkeliers in heel Nederland. In het televisieprogramma ‘Slag
om Nederland’ ging het enige weken geleden om nieuwe winkelcentra waar grote winkelketens de boventoon voeren én het gevecht van zelfstandige winkeliers om de gunst
van de consument. In dit programma werd het winkelcentrum Cityplaza in Nieuwegein als
toonbeeld van gelijkvormigheid aan de kaak gesteld. De redactie koos dit winkelcentrum bij
toeval uit als decor voor een foto van Thijs Lenderink, dichtbij zijn werkplek I & O Research.
Lees zijn conclusies uit het Koopstromenonderzoek 2011 en ontdek dat het in onze regio
niet allemaal kommer en kwel is! Jan Willem Janssen ziet behalve problemen zeker ook
kansen voor winkeliers. Weliswaar hebben zij veel concurrentie van internetverkoop, maar
detaillisten kunnen ook hun voordeel doen met de mogelijkheden van mobiel internet,
social media en nieuwe technologieën. Mits zij vindbaar zijn op internet en ze willen
samenwerken. De Kamer van Koophandel informeert u op pagina 16 over het landelijke
programma ‘Retail 2020: Het nieuwe winkelen!’ dat deze maand van start gaat. Op pagina
24 geeft Guido Makor in zijn nieuwe column tips over hoe je social media kunt gebruiken
in het zakendoen. En heeft u misschien Business Zonder Grenzen gemist? Geen nood, kijk
even op pagina 22-23 voor een (foto)impressie van die bijzondere februaridag.
Ingrid Verbakel, hoofdredacteur

998,865,510,10%

Advertorials:
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Prijzen zijn exclusief opmaak en BTW.
Kopij onder verantwoording van de hoofdredacteur.
Voor meer informatie:
C&P Communicatie BV
Postbus 934, 2900 AX Capelle aan den IJssel
Tel.: 010 - 442 52 95, Fax: 010 - 442 70 29
Email: p.meulendijk@cenpcommunicatie.nl
Indien u ideeën heeft voor het volgende nummer van het IJssel
Business Magazine kunt u contact opnemen met de redactie.
Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de
redactie worden overgenomen. Aan de teksten kunnen geen
rechten worden ontleend.
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vermogensbeheerder
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“Bijna iedereen kan onze klant zijn”, zegt
Marco van Egeraat, eigenaar-directeur van
Van Leeuwen Logistics. “Van kleine ondernemers die hun webwinkel vanuit huis runnen
en pakketten willen laten bezorgen tot productiebedrijven die 40 tot 50 ton aan gewicht
willen laten vervoeren naar hun klanten.”
Veel bedrijven in de regio zijn al jaren vaste
klant bij Van Leeuwen.
Van Leeuwen Logistics heeft een naam hoog te
houden. Dit meer dan 100-jarige bedrijf begon
als ‘bodehuis’, de voorloper van een distributiecentrum. Het transport ging toen nog met paard
en wagen… Marco van Egeraat, zelf geboren en
getogen tussen de vrachtwagens van een familiebedrijf in Bergen op Zoom, nam Van Leeuwen in
2005 over. Hij behield de bekende naam en zette
er ‘Logistics’ achter. Uit een marktonderzoek onder
vaste klanten in de Krimpenerwaard bleek, dat
veel klanten het liefst van de hele rompslomp van
goederenafhandeling afwilden. Voor Marco was
dit een extra reden om het transportbedrijf om te
vormen tot een bedrijf dat de totale goederenafhandeling voor klanten verzorgt.
Crossdocken
Inmiddels werken er 20 mensen (15 meer dan
in 2005). Marco: “We werken met een Transport
Management Systeem, waarmee we continu
kunnen monitoren wat de status van de goederenafhandeling is, inclusief de bijkomende administratieve werkzaamheden. Ook hebben we zelf
een speciaal geautomatiseerd opslagsysteem
(WMS) ontwikkeld, waarbij elke pallet een uniek
nummer met locatie krijgt. Hierdoor is alles altijd
snel terug te vinden. De computer is sowieso niet
meer weg te denken uit het hele werkproces.
Neem het ‘crossdocken’. Dit zijn vooral werkzaamheden aan het einde van de werkdag. Hierbij halen
we opgehaalde deellading uit de wagens en maken
we nieuwe routes voor de volgende dag. Aansluitend laden we de wagens vol en de andere dag
gaan de chauffeurs weer vroeg op pad. Een chauffeur met een lege wagen haalt op de terugweg
weer nieuwe lading op en zo gaat het continu door.
Ons bestaansrecht ontlenen we aan onze betrouwbaarheid en flexibiliteit: wijkt de lading af van een
bekend formaat, is er een open vrachtwagen nodig
of een autolaadkraan om bijvoorbeeld lading op
schepen te krijgen? Bij ons kan het allemaal!”
Webwinkels
“We krijgen steeds meer webwinkels als klant. Dan
heb je vaak particuliere afleveradressen, waar niet
altijd iemand thuis is om het pakket in ontvangst
te nemen. We lossen dit op door nog meer te automatiseren. Onze website is nu nog een ‘digitaal
visitekaartje’, maar we zijn bezig met een interactieve website. We willen dat onze klanten kunnen
inloggen op een elektronisch klantsysteem om hun
orders aan te leveren. Hier hoort ook een ‘Track

Marco van Egeraat

Van Leeuwen Logistics

De logistieke touwtjes
strak in handen houden
& Trace’ bij waar je de status van de orders kunt
opvragen. Ons einddoel is dat ons systeem automatisch gekoppeld kan worden aan het systeem
van onze klant.”
Mee met de tijd
De smartphone van Marco gaat enkele keren over.
“Ja, ik heb nu ook zo’n ding. Mijn kinderen staan
ermee op en gaan ermee naar bed. Onze generatie moet het eerst aanleren. Toch vind ik het
heel belangrijk om mee te gaan met de tijd. Onze

klanten doen alles op internet, ze oriënteren zich
daar op producten en bedrijven, kopen er en zoeken
vermaak. Als je hier niet aan meedoet, mis je de
boot. Wij gaan ons binnenkort ook profileren op
sociale media zoals Facebook en Twitter. Je merkt
dat mensen veel kritischer zijn dan vroeger. Op één
onderdeel goed scoren is niet meer voldoende, alles
moet kloppen: prijs, kwaliteit, service én een goede
levering. Alleen zo bereik je met E-Commerce niet
slechts een eenmalige transactie, maar een langdurige klantrelatie op basis van vertrouwen.”

IJBM 5

Winkel van de toekomst
Consumenten komen vooral naar winkels toe om inspiratie op te doen en
‘een beleving’, plezier en verrassing te ervaren. Het grote voordeel dat winkels hebben boven internet is dat je daar producten kunt ‘voelen’ voordat
je ze koopt. Winkeliers in winkelcentra en binnensteden kunnen bezoekers
blijven trekken door het toepassen van nieuwe technologieën.
Gevraagd naar de technische mogelijkheden voor winkels vertelt Jan Cornelis den
Ouden van het bedrijf Logica enthousiast over OLED, een afkorting van Organic Light
Emitting Diode. “OLED is plat, het is flexibel, energiezuinig en kan verwerkt worden in
allerlei materialen en op diverse manieren worden toegepast.” OLED-lichtbronnen zijn
slechts 1,8 millimeter dik en kunnen transparant zijn. Het volledige oppervlak van een
OLED licht op met diffuus licht, waardoor het een zeer zachte lichtbron is, die minder
harde schaduwen geeft in vergelijking met puntlichtbronnen. Jan Cornelis: “In winkelcentra kun je OLED-licht al gebruiken om een gezellige sfeer te creëren. In de loop van
dit jaar worden prototypen van andere toepassingen met OLED op beurzen geshowd.
Dan is de industrie aan zet om die producten verder te ontwikkelen. Een etalageruit van
een schoenenwinkel die -als je naar een schoen wijst- oplicht met extra productinformatie, lijkt science fiction. Toch kan het al eind 2012 op de markt komen. Een spiegel
waar je zonder te passen kunt zien hoe kleding je staat: het wordt allemaal mogelijk.”
Is dit niet onbetaalbaar? “Natuurlijk is het eerst een dure oplossing, die alleen is
weggelegd voor exclusieve winkels. Toch zal het binnen vijf jaar, als de ontwikkelkosten
zijn terugverdiend, goedkoper worden en in het bereik komen van andere winkeliers.”
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Jan Willem Janssen

Klanten waarderen
een goede winkel…
Steeds meer wordt gesproken
over de term ‘Het Nieuwe
Winkelen’. Dat klinkt mooi, maar
wat houdt dat eigenlijk in? En wat
moeten winkeliers ermee? Is het
geen hype die overwaait?
Volgens Jan Willem Janssen, adviseur Innovatie van het
Hoofdbedrijfschap Detailhandel, is Het Nieuwe Winkelen vergelijkbaar met de overgang in de jaren vijftig van het bedienen van
klanten naar zelfbediening. Winkelketens Jamin en De Gruijter
dachten toen dat het niet zo’n vaart zou lopen… Jan Willem: “Het
is niet zo dat ‘het oude winkelen’ verdwijnt, maar ‘het nieuwe
winkelen’ is in opkomst. Het ‘oude’ winkelen houdt in dat mensen
voor veel aankopen eerst naar hun favoriete winkel gaan, en daar
pas besluiten wat ze precies gaan kopen. In het ‘nieuwe’ winkelen
oriënteren zij zich voor aankoop van producten eerst online; ze
kijken, vergelijken en maken hun keuze. Daarna kiezen ze pas het
kanaal waar ze de gekozen producten gaan kopen. Dit zijn meestal
doelgerichte aankopen.”
Klant is mobiel, sociaal en lokaal georiënteerd
“Door de extra mogelijkheden van de mobiel zijn internetwinkeliers in het
voordeel, aangezien hun webwinkels en producten of diensten al online te
vinden zijn. De consument wenst steeds meer relevante en specifieke informatie, toegesneden op zijn of haar persoonlijke situatie. Winkeliers kunnen
het voor de klant in de toekomst gemakkelijker en aangenamer maken. Zo
kan de winkelier iemand die zich hiervoor heeft aangemeld, een persoonlijke aanbieding doen terwijl deze door het winkelcentrum wandelt. Steeds
meer mensen zijn lid van een digitaal sociaal netwerk en delen informatie,
tips, maar ook klachten met elkaar. Veel consumenten oriënteren zich in
de breedte en raadplegen anderen voor hun ervaringen met producten. En
als ze tot aankoop overgaan, doen ze dat graag dichtbij. Volgens Google
wordt bij een derde van alle zoekopdrachten via mobiel internet gezocht
op lokale trefwoorden. Klanten die al weten wat ze willen kopen, zijn interessant voor detaillisten. Maar… veel fysieke winkels zijn niet te vinden op
internet. Hier is echt een wereld te winnen!”
Zorg dat je gevonden wordt
“Mijn advies is: meld je vandaag nog aan bij een digitale lokatiedienst,
bijvoorbeeld Google Places. Dit is Het Nieuwe Winkelen-variant van De
Gouden Gids. Deze vermelding is gratis. Je kunt zoeken op naam en op
product en het is gekoppeld aan een GPS, dus je ziet ook hoe je naar je
gevonden locatie komt. Ik vind het zelf geweldig werken. Ik nam eens een
exclusief sigarenmerk als test. Op internet waren er maar twee zaken waar
ik terecht kon, terwijl ik wist dat er veel meer winkels waren die dit merk
verkopen. Een gemiste kans! Als je een goed digitaal bestand van je hele

assortiment maakt en je zet dit op internet, dan verdient zich dat terug. Een
ander voorbeeld. Maak eenvoudig en gratis een fanpagina aan op Facebook.
Geef klanten na een aankoop bij jou in de winkel een kaartje mee met de
vraag of ze jou willen ‘liken’ op je Facebookpagina.”
Lukraak een webwinkel openen in aanvulling op je fysieke winkel is niet
altijd een goed idee volgens Jan Willem. “Hier moet je ook veel tijd en
energie instoppen. Als er geen goede productfoto’s en filmpjes opstaan,
levert het niets op. Je moet verder actueel zijn en telkens met nieuwe
producten en aanbiedingen komen. Voor een kleine zaak is dat vaak onmogelijk.
Webwinkels die het goed doen, bevorderen het delen van positieve ervaringen en vragen hun klanten expliciet om negatieve ervaringen bij hen te
melden om zodoende hun service te verbeteren. Dit kunnen winkels ook.
Goede winkeliers weten dat investeren in deskundig en klantvriendelijk
personeel loont, zij luisteren naar hun klanten en passen zich aan.”
Pilotproject Het Nieuwe Winkelen in Veenendaal
Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel is vorig jaar een samenwerkingsproject gestart in Veenendaal, dat op 20 januari 2012 is bekroond met de
Citymarketing Stimulerings Award. Jan Willem: “We zijn zeven maanden
bezig geweest om een koplopergroep van 30 binnenstadsondernemers
(winkeliers en horecaondernemers) de voordelen te laten zien van het
onderling delen van klantengegevens en het gezamenlijk profileren als
één winkelstad. Nu zijn ze enthousiast en geven ze dit door aan de overige
330 binnenstadsondernemers. Voorwaarden voor het slagen van dit project
zijn dat je samen met de ondernemers, maar ook met de gemeente om
de tafel zit; dat er een binnenstadmanager beschikbaar is en je afspraken
maakt over een gezamenlijke citymarketing. Pas toen iedereen overtuigd
was, zijn we technische providers erbij gaan betrekken om onze ideeën
vorm te geven. Alle informatie over dit project en de mogelijkheden ervan
voor winkeliers is te vinden op: www.hetnieuwewinkelen.org. In veel
andere steden, zoals Rotterdam, zijn er lokaal bijeenkomsten georganiseerd rondom Het Nieuwe Winkelen.”
Positieve conclusie
“Al met al zijn er veel kansen voor winkels die inspelen op de nieuwe
ontwikkelingen. Een winkel is er niet voor niets al zo lang: het is een efficiënte behoeftevoorziening. Als dit wordt gecombineerd met een uitgekiende selectie van producten, een goede sfeer en persoonlijke service,
weten mensen een goede winkel echt nog steeds te waarderen!”

...als zij die weten
te vinden!
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Als ondernemer bent u erbij gebaat dat uw juridische zaken

Wat niet wegneemt dat onze advocaten u ook uitstekend

op orde zijn. Zo voorkomt u getouwtrek achteraf en dat scheelt

bijstaan als het toch op procederen aankomt. U bent van

tijd en geld. Pellicaan Advocaten brengt de juridische risico’s

harte welkom voor een oriënterend gesprek bij één van

in kaart op het gebied van arbeids- en ondernemingsrecht. Zo

onze vestigingen. Neem voor meer informatie contact op met

kunnen wij eventuele obstakels tijdig signaleren en wegnemen.

Eric de Waart, tel. 010 277 16 10 of kijk op www.pellicaan.nl

475.00.333 WT Veiligheidshemd 181 1

ORDE IN ZAKEN

Zijn uw arbeidscontracten wel zo veilig als u denkt?

11-05-2007 16:36:11

De essentie
van schoon en fris.

van schoon en fris.

www.mommers.nl

SCHOONMAAKONDERHOUD GLASREINIGING GEVELREINIGING VLOERONDERHOUD SPECIALISTISCH SCHOONMAAKWERK
Mommers Schoonmaakservice. Telefoon: (0180) 314335, fax: (0180) 320563, e-mail: info@mommers.nl, internet: www.mommers.nl
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Initiatief van de gemeente Capelle.
De Capelse ondernemersprijs is een initiatief van
de gemeente Capelle aan den IJssel.De gemeente
reikt de prijs dit jaar opnieuw uit, omdat ondernemers ook dit jaar weer moeten laten zien wat zij
waard zijn.

c

Heeft u de kwaliteiten in huis om de
ondernemer van het jaar te worden?
In juli wordt de ‘Capelse ondernemer van het jaar’
gekozen. Deze ondernemer is het voorbeeld voor
andere ondernemers door zijn of haar doorzettingsvermogen, enthousiasme en vooral creatief ondernemerschap dat hij of zij moet laten zien in deze
moeilijke economische tijden.
De jury, onder leiding van prof. Dr. Roy Thurik, legt
een strenge maar rechtvaardige meetlat langs uw
bedrijf. U bent dan ook niet voor niets de Capelse
Ondernemer van het jaar.

Wat kunt u winnen?
U ontvangt naast de titel het beeld ‘De Capelse
Stier’: symbool voor doorzetting, kracht, ondernemerschap en gedreven leiderschap. Allemaal
kenmerken die u terugvindt in het juryrapport dat u
eveneens ontvangt. U bent een jaar lang het boegbeeld van bewezen ondernemerschap en een voorbeeld voor andere ondernemers binnen en buiten
Capelle aan den IJssel. Als ambassadeur treedt u
op tijdens zakelijke bijeenkomsten. Kortom, winnen
levert u een groot netwerk aan boeiende relaties
en mogelijkheden op.

• Creat

• Realis
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Ook dit jaar wordt de verkiezing van de
Capelse ondernemer van het jaar gehouden. Na het succes van afgelopen jaar heeft
de gemeente Capelle besloten opnieuw een
verkiezing te organiseren. Nieuw dit jaar is
het instellen van twee prijzen voor twee verschillende categorieën. Naast de MKB+ prijs
komt er ook een prijs speciaal gericht op de
detailhandel. Deze bedrijfstak is ruim vertegenwoordigd en deed afgelopen jaar al mee.
Door de jurycriteria van 2011 was het voor
deze groep echter niet mogelijk de prijs te
winnen. Om mee te dingen naar de prijs kunt
u zich aanmelden via de website. Daar kunt u
kiezen tot welke categorie u behoort en uw
gegevens achterlaten. Aansluitend nemen
we dan contact met u op om de procedure
met u af te stemmen.
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Dé Capelse Ondernemer van 2012

De winnaar van afgelopen jaar
Mark van Buuren: “De nominatie voor de Capelse
ondernemersprijs kwam voor ons echt als een
verrassing. We waren heel blij verrast toen we
De Stier wonnen. Maximum was tot voor kort
een soort ‘eilandje’ in de Capelse ondernemerswereld. Daar bedoel ik in de eerste plaats mee
dat we meer gefocust zijn op ons eigen bedrijf
en ons vakgebied, (online) arbeidsmarktcommunicatie, dan op het Capelse bedrijfsleven. Dat is
volledig veranderd. Veel mensen kennen ons nu
en het levert leuke gesprekken op. Ik verzorg veel
spreekbeurten zoals laatst bij Business Zonder
Grenzen.”

Ondernemend, krachtig en gedreven leiderschap

Capelse ondernemer van het jaar
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Thijs Lenderink

Durf als winkelier te kiezen,
werk samen

Thijs Lenderink zit op het puntje van zijn stoel in het kantoor van
I&O Research in Nieuwegein. Hij geeft op een heldere manier een
aantal patronen aan die achter de cijfers van het recent gehouden Koopstromenonderzoek liggen. Tussen het onderzoek in 2004
en in 2011 zijn belangrijke verschuivingen te zien in het koopgedrag van consumenten. Wat kunnen winkeliers hiervan leren?
Vestigingsmanager Nieuwegein bij I&O Research, Thijs Lenderink,
vertelt eerst over het veranderende koopgedrag in de hele
Randstad. Daarna gaat hij in op de uitkomsten voor Rotterdam en
vervolgens focust hij op lokale ontwikkelingen in zowel Capelle als
Krimpen aan den IJssel.
Schaalvergroting
Thijs begint met de stelling dat ongebreidelde bouwzucht in de Randstad
geen zin meer heeft. “Sinds 2004 is er meer vloeroppervlakte aan winkels
gerealiseerd. In 2011 kun je constateren dat de vloerproductiviteit is afgenomen. Met andere woorden: per vierkante meter levert winkelruimte
minder geld op. In het algemeen kun je zeggen dat de winkels in de binnensteden het zwaar te verduren hebben. Vooral zelfstandige detaillisten die op
minder levendige of minder bereikbare plaatsen zitten, hebben het moeilijk. In het algemeen draaien de supermarkten, de sector ‘dagelijkse boodschappen’, wel goed. Je ziet een enorme schaalvergroting bij de meubelboulevards en de tuincentra: er komt één grote vestiging op een goed bereikbare
plaats in de regio in plaats van een aantal kleinere centra. Toch zorgen een
paar grote winkelketens voor een tegengestelde trend; met name de HEMA
opent nog steeds winkels, juist in kleine plaatsen.”
Internetaankopen
“Het aandeel ‘aankopen via internet’ is explosief gestegen. Tussen 2004
en 2011 is het percentage mensen dat via internet koopt omhoog gegaan
van 4% naar ongeveer 14% . Het gaat hier met name om niet-dagelijkse
aankopen. Het gebruik van internet zal nog verder groeien. Vooral in grote
steden en in kleinere dorpen gaat het internetmarktaandeel omhoog.”
Consument wordt efficiënter
“Uit de uitkomsten van onze enquêtes blijkt dat consumenten steeds
bewuster met hun tijd en geld omgaan. Bovendien hebben zij veel meer
keuze in producten en de manier waarop zij deze kunnen aanschaffen, in
winkels en op het internet. Over het geheel genomen vertonen steeds meer
consumenten ‘optimumgedrag’. Mensen kiezen het product dat voldoende
kwaliteit bezit, voor een aantrekkelijke prijs en kopen dit op een plek die het
beste uitkomt. Koopzondagen in grote steden geven nog meer gelegenheid
om aankopen te doen. Tegenwoordig zijn er veel meer aankoopmomenten
mogelijk, ook door het enorme en transparante aanbod op internet. De
mensen kopen op andere momenten, maar gaan niet veel meer kopen.
Niet alle branches voelen dit even zwaar, maar dat kan nog wel komen.”
Kiezen of delen
“Het wordt kiezen of delen voor gemeenten en provincies. Samen met ondernemers-organisaties moeten zij keuzes maken in het vestigingsbeleid en de
profilering van winkelcentra. Zoals ik al eerder heb gezegd: verder uitbreiden
is niet de oplossing. Dat betekent niet dat je winkelcentra links moet laten
liggen. Met een goed plan is investeren nog altijd rendabel. Dat kan ook in een
bestaand winkelcentrum. Overheden plannen op de lange termijn. Soms staan
er zoveel belangen op het spel dat nieuwbouw koste wat kost moet doorgaan,
terwijl soms vernieuwing en saneren een betere optie is.”
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Rotterdam
“In Rotterdam-Centrum zie je dat winkeliers het in de breedte niet makkelijk hebben, als geheel is het centrum waarschijnlijk niet onderscheidend
genoeg. Daar wordt in Rotterdam overigens wel hard aan gewerkt. Opvallend
genoeg scoort Rotterdam-Alexandrium wel een hogere omzet. Dat hangt
samen met het complete aanbod dat dit grote winkelcentrum kan bieden,
zowel op het gebied van dagelijkse als niet-dagelijkse boodschappen. Kennelijk spreekt mensen dat aan. Ook is dit winkelcentrum goed bereikbaar.”
Krimpen aan den IJssel
“In Krimpen en Capelle is niet zoveel leegstand. De grootste winkeluitbreiding is in dit gebied al voor 2004 gerealiseerd. Zeker in Krimpen staat niet
veel winkelruimte leeg. Dat betekent niet dat alles in Krimpen heel goed
gaat. Krimpen groeit al jaren niet meer in inwoneraantal, en er zijn naar
verhouding veel senioren. Veel Krimpenaren doen hun dagelijkse inkopen
in hun eigen woonplaats, maar bezoeken minder Krimpense winkels voor
de niet-dagelijkse boodschappen. Daarvoor gaan zij vaak naar Capelle of
Rotterdam. Er is hier weinig compensatie van mensen die vanuit de omgeving naar Krimpen komen om te kopen. Daarentegen beoordelen Krimpenaren de uitstraling en de sfeer van hun winkelcentra nog steeds ruim
voldoende. Zorg ervoor dat dit wordt vastgehouden. Ook het gratis parkeren
wordt gewaardeerd. Ik zou zeggen: kijk wat bij je past, wees realistisch.”
Capelle aan den IJssel
“In Capelle aan den IJssel hebben de mensen in het algemeen minder binding
met de winkels in hun eigen woonplaats. Capellenaren zijn ‘mondainer’,
doen meer internetaankopen dan Krimpenaren en zijn nog meer gericht op
Rotterdam. Inwoners uit Capelle gaan vaak naar Rotterdam en omgeving
om hun niet-dagelijkse boodschappen te doen. Zelfs voor dagelijkse boodschappen gaan ze regelmatig over de gemeentegrens. Daar staat tegenover
dat de toevloeiing van consumenten die naar Capelle toekomen, ook behoorlijk hoog is. Dit is gedeeltelijk een compensatie voor de afnemende binding
van Capellenaren met het lokale winkelaanbod. In Capelle kun je blijkbaar
efficiënt je aankopen doen en zijn de winkelcentra voldoende bereikbaar.”
Advies: sterke punten benutten
“Alle winkelcentra kennen een levenscyclus, voor het ene winkelcentrum
is deze korter dan voor het andere. Vernieuwing levert vaak een tijdelijke
impuls op. Moeilijker is om kopers langdurig vast te houden. Dit onderzoek
leert ons dat het noodzakelijk is om de ontwikkelingen in koopgedrag van
consumenten in de gaten te houden en hierop in te spelen. Durf te kiezen,
probeer je sterke punten uit te buiten en werk samen met andere winkeliers. Het is wel moeilijk om onderscheidend te zijn als bijvoorbeeld bijna
alle winkeliers al een webshop hebben, of naburige plaatsen allemaal een
koopzondag hebben. Veel zelfstandige zaken, zoals modewinkels, moeten
hard werken om het hoofd boven water te houden. Als zij niet in een winkelcentrum zitten, kunnen zij het alleen volhouden als zij een unieke service
bieden, zodat zij ‘een omweg waard zijn’. Anders moeten deze winkeliers
in een levendige buurt zitten bij andere winkels. Want de consument wordt
steeds efficiënter en wil aankopen combineren of aankopen onderweg van
werk naar huis kunnen doen. In het centrum van een stad doet de warenmarkt het soms ook goed. Maar verder willen mensen in een stadshart vaak
wel kijken en sfeer proeven, maar kopen zij hun spullen vaak toch bij die
handige en goedkope ‘outletstore’ met dat praktische parkeerterrein. Dat
mensen kritischer zijn in hun uitgaven is volgens mij iets blijvends. De crisis
versterkt deze tendens wel, maar is niet de enige oorzaak.”

Op www.kso2011.nl is veel informatie
beschikbaar over het Koopstromenonderzoek Randstad 2011. Op de factsheets van
Capelle en Krimpen aan den IJssel staan de
belangrijkste cijfers over het functioneren
van de lokale detailhandel op een rijtje.

Winkelcentrum Cityplaza in Nieuwegein

Economische Kring Capelle

Van de voorzitter
Netwerken, verstandig!
Familie, vrienden, collega’s, relaties, concurrenten, je kan als ondernemer niet zonder ze. Ze geven steun, energie,
aandacht, spanning, onrust, frustratie, maar ook plezier en soms liefde. Je kan echt alle kanten met hen op, de
mensen in je omgeving. Maar de vraag die ik eigenlijk in deze column aan de orde wil stellen is: ben ik zonder
hen beter af?
In de hedendaagse maatschappij is globalisering en individualisering aan de orde van de dag. We zorgen voor
onszelf, we staan er alleen voor, we zoeken ons heil ver weg, vaak om economische redenen. We doen graag alles
alleen, want we weten het beter, kunnen het beter of willen het beter. Delen met anderen is dan ook niet vaak
aan de orde. We delen het succes niet graag met anderen, maar de ellende door falen en tegenslagen delen we
ook niet graag met onze omgeving.
Is dit nu wel de weg naar de beste resultaten? Want heeft onze omgeving niet dezelfde ervaringen? En was dus ons
pad niet eenvoudiger geweest als we hadden kunnen profiteren van die ervaringen? Of wellicht was het resultaat
nog beter geweest als we eens hadden geluisterd naar die buurman, collega of concurrent, die wel kennis had van
hetgeen waar we mee te maken hadden. Want kennis delen is niet vies of dom, nee kennis delen is vooruitzien,
is ondernemen, is verstandig. Samen weten we meer en kunnen we meer.
Dus sluit u aan bij een netwerk waar ondernemers op geregelde tijden elkaar ontmoeten en met elkaar ervaringen
delen. U wordt er zoveel wijzer van. U kunt niet zonder uw omgeving.
Gert Abma

De Vereniging Economische Kring
Capelle aan den IJssel is opgericht op
19 mei 1980 en stelt zich ten doel:
-	Het leggen, versterken en instandhouden
van onderlinge contacten tussen Capelse
bedrijven en aangrenzende gemeenten en
de gemeentelijke overheden door middel
van bijeenkomsten;
-	Het op adequate wijze behartigen van
gemeenschappelijke belangen van het
Capelse bedrijfsleven;
-	Al hetgeen daarmede in ruimste
zin verband houdt.
Wilt u lid worden van de EKC?
Stuur een e-mail naar
info@economischekringcapelle.nl of gebruik
het contactformulier op de website.
Omdat de wachtlijst onlangs is weggewerkt,
is er weer ruimte voor nieuwe leden.
Doe uw voordeel met een lidmaatschap van
de EKC!
EKC Online
Kijk voor de meest actuele EKC-info
op www.economischekringcapelle.nl.

Vereniging Economische Kring
Capelle aan den IJssel
Postbus 869
2900 AW Capelle aan den IJssel
info@economischekringcapelle.nl
www.economischekringcapelle.nl
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Even voorstellen:

Eigenhuis Keukens
Pas geleden bracht de EKC een bezoek aan
Eigenhuis Keukens. Reden genoeg om eens in
te zoomen op deze eigenzinnige keukenwinkel
aan de Cornusbaan 59. Nieuw in de regio, maar al
een begrip in het midden van het land. Eigenhuis
Keukens besloot vorig jaar een strategisch vierkant rondom de Randstad te creëren door de
opening van nieuwe vestigingen in Hoofddorp
en Capelle aan den IJssel.
Gestoeld op het succes van de winkels in Hoevelaken en
Houten, zocht men een locatie centraal in Zuid-Holland,
maar juist niet tussen de collega’s. De afgelopen 20 jaar
heeft Eigenhuis Keukens zich bewezen als solide projectpartner voor aannemers, ontwikkelaars en coöperaties.
Juist vanuit die partners kwam de vraag op om uitbreiding te overwegen.
Tevreden klanten
Het merendeel van de klanten vindt Eigenhuis Keukens
door mond-tot-mond reclame. Soms door de aannemer
van hun nieuwbouwwoning, maar bijvoorbeeld ook door
de buurvrouw die trots is op haar nieuwe keuken. Het
succes van het familiebedrijf is gebouwd op tevreden
klanten. Tevreden als zij zijn, bevelen zij dit bedrijf dan
weer aan bij hun vrienden en kennissen. Je ziet dat de
klanten hier in hun enthousiasme actief mee bezig zijn.
Immers na een bezoek aan Eigenhuis keukens, heb je
een ervaring die je wilt delen. ‘Hoe je zelf behandeld
wenst te worden, zo behandel je ook je klanten’ is het
devies van dit bedrijf. Bij Eigenhuis Keukens zijn ze dan

ook trots op het vertrouwen dat de 150 projectpartners
en vele particuliere klanten iedere keer weer in hun
bedrijf stellen. Eigenhuis Keukens realiseerde samen met
hun projectpartners al diverse projecten in Capelle en
omgeving, zoals Schenkelzoom en de Merellaan. Schitterende nieuwbouwprojecten, waarmee de naam goed
wordt neergezet in de regio.
Met de Alexandrium Woonmall en CapelleXL op steenworp afstand, bevindt de keukenzaak zich aan de rand
van de grootste concentratie woonwinkels in Europa. Een
rondje langs de collega’s leert dat veel keukenzaken zich
op dezelfde manier presenteren. Voor Eigenhuis Keukens
een reden temeer om zich te onderscheiden. Het Capelle
Trade Centre (CTC) is prachtig onderhouden met veel
groen. Klanten stappen uit hun auto in een omgeving die
meer weg heeft van een parkje dan van een bedrijventerrein. Eigenhuis Keukens streeft naar naamsbekendheid en wil over 5 jaar bekend zijn in heel RotterdamRijnmond. Niet alleen door tegen scherpe prijzen veel
keuken te leveren, maar ook door de ongekende gastvrijheid en het oprecht helpen van klanten bij het nemen
van een soms moeilijke aankoopbeslissing.
Multi Keuze Assortiment
Achter de keukenzaak schuilt een enorme industrie,
bestaande uit 5 meubelmerken (de keukenkasten),
5 werkbladenleveranciers en 15 apparatenleveranciers.
Het motto is: het bieden van keuzevrijheid. Eigenhuis
Keukens wil met het Multi Keuze Assortiment voor elke
klant en voor elk budget een passende oplossing bieden.

Keukens zijn dan ook leverbaar vanaf 2.500 euro. Een
wat luxer Siematic of Poggenpohl keuken is echter
ook mogelijk. De verkoopadviseurs streven naar een
goed gevoel bij de klant, dat uiteindelijk, als er niets
meer te wensen overblijft, leidt tot de order.
Samen optrekken met CapelleXL
Enkele maanden na de opening heeft Eigenhuis
Keukens gesprekken gevoerd met CapelleXL om
samen te kunnen optrekken. Spannend met de
nieuwe BIZ-zone waar het pand net buiten valt, maar
die volop commerciële kansen biedt. De bewegwijzering is een voordeel, hoewel een klant die weet
waar de Hoofdweg ligt, Eigenhuis Keukens betrekkelijk eenvoudig kan vinden. Enkele maanden later
is de keukenwinkel lid geworden van de Economische Kring Capelle. Dit is geen toeval, want het is
de bedrijfscultuur om contact te onderhouden met
lokale ondernemers, toeleveranciers, projectpartners,
goede doelen en bijvoorbeeld sportverenigingen.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
staat hoog in het vaandel. Dat uit zich bijvoorbeeld
in de keuze van het wagenpark, pro-actieve verkoop
van energiezuinige apparatuur en het sponsoren van
de Stichting Hulphond. Voor het goede doel loopt
een groot deel van het personeel binnenkort geld bij

elkaar (in diverse afstanden, variërend van 5 tot 42
kilometer). Een personeelslid loopt zelfs de ‘4-trails’,
een duurloop door drie landen, waarbij in 4 dagen
157,9 kilometer door de Alpen wordt afgelegd. Een
fantastisch doel, dat gedragen wordt door het hele
personeel.
De keukenbranche is sterk afhankelijk van het consumentenvertrouwen en de bouwsector. Juist hierdoor
is er een afname in het aantal verkochte keukens
in Nederland. Eigenhuis Keukens ziet in deze markt
juist groeimogelijkheden door actief te zijn. Zo organiseerde het bedrijf op 5 maart een lunchbijeenkomst
voor de EKC. Een leuke en nuttige middag met ondernemend Capelle in de winkel, waarbij uiteengezet
werd waar Eigenhuis Keukens voor staat. Ook was
het een prachtig moment om te netwerken.
Mike van Dijk, de geboren Rotterdammer die de
dagelijkse leiding over de winkel heeft: “Een bezoek
aan Eigenhuis Keukens is de moeite waard. Ik nodig
u van harte uit om (sfeer) te komen proeven!”
www.eigenhuiskeukens.nl
Cornusbaan 59, 2908 KB Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 - 264 24 24

Agenda EKC 2012
Indien u in 2013 uw organisatie wilt presenteren
aan de leden van de EKC middels een bezoek en
een lunch, kunt u dat per e-mail aangeven bij het
bestuur.
Lunchbijeenkomst
Maandag 16 april 2012
van 12.00 uur tot 14.00 uur
Gastheer dhr. Marcel van Liere
(Strukton Worksphere)
Locatie: Ligusterbaan 2, Capelle aan den IJssel
EKC Golftoernooi
Maandag 4 juni 2012
van 11.30 uur tot ca 21.00 uur
Locatie: G&CCC te Capelle aan den IJssel
Lunchbijeenkomst
Maandag 3 september 2012
van 12.00 uur tot 14.00 uur
Gastvrouw mw. Teunie van Wijngaarden
(De Zellingen)
Locatie: Verpleeghuis Rijckehove,
Capelle aan den IJssel
Lunchbijeenkomst
Maandag 15 oktober 2012
van 12.00 uur tot 14.00 uur
Gastvrouw mw. Sylvia vd Groenendaal
(DPFC Health Fit & Dance)
Locatie: Kromhoutstraat 13, Rotterdam
Aanmelden en informatie:
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl
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Jan Peter Balkenende

Grenzeloos met woorden

Jan Peter Balkenende kende op 9 februari geen enkele schroom tijdens zijn ‘antispeech performance’ op Business Zonder Grenzen. De inbreng van het publiek,
hoofdzakelijk bestaande uit grote en kleine ondernemers, was maximaal.
Geholpen door de improvisatiecabaretiers van MiER die door de Llyodzaal heen
renden om mensen een microfoon te brengen, deed Jan Peter zijn improvisatieverhaal. Het enige papier dat hij voor zich had, was een snel gekrabbeld lijstje
van door het publiek opgegeven steekwoorden. Op een groot scherm werden ‘tweets’ uit de zaal geprojecteerd, zoals: ‘Waarom deze Balkenende
niet in de 2e Kamer?’ Hoewel hij alles ontspannen en humoristisch aan
elkaar praatte, had hij echt wel een serieuze boodschap te brengen.
Kort samengevat kwam het hier op neer: “Heb aandacht voor ‘de
lange termijn’ in alles wat je doet, duurzaam ondernemen is meer
dan alleen milieu, investeer in onderwijs voor (jonge) mensen en
gericht aan bankiers: geld is iets wat je is toevertrouwd.”
Vooruit denken en innoveren
De Capelse ondernemer van het Jaar had het moeilijk om Jan Peter’s
optreden te overtreffen. Qua inhoud had Mark van Buuren van Maximum
een prima speech, die liet zien dat ondernemers ook in moeilijke tijden
moeten blijven geloven in eigen kunnen en doorgaan, als het moet dan
maar met minder mensen, om er weer sterker uit te komen. Vooruit
blijven denken en innoveren is in de conjunctuurgevoelige communicatiebranche, zeker bij campagnes om mensen te werven, pure noodzaak.
Ook is Maximum over de Nederlandse grenzen heen gegaan door zaken te
gaan doen in China.
Netwerken
De sprekers in de zaal overschreden ook in tijd de grenzen, waardoor maar twee
van de vier geplande kennissessies (social media, mobiliteit, gevolgen van de economische crisis, duurzaam ondernemen) door konden gaan. “Ik heb zeker wat gehad aan
de sessie over social media”, vertelde Karin Hagenaars van Radder Horeca Totaal. “Vooral
met LinkedIn kun je meer doen dan ik tot nu toe gedaan heb.” Op de Meeting Plaza wisselden
mensen in de pauzes en tijdens en na het eten visitekaartjes uit. Iets wat nog steeds werkt
als opstapje voor een nadere kennismaking!
Duurzaamheidpaviljoen
Op de Meeting Plaza stal het ‘duurzaamheidpaviljoen’ van de gemeente Krimpen aan den
IJssel de show. In en aan het paviljoen van duurzaam hout konden bezoekers ‘tips en tricks’
ontdekken om hun bedrijf duurzamer te maken. Verder waren er stands van bedrijven die
het evenement hebben gesponsord
en de initiatiefnemers van Business
Zonder Grenzen: de business clubs
van Capelle en Krimpen aan den IJssel,
Kralingen-Crooswijk en Prins Alexander
en de Kamer van Koophandel. Verschillende mensen spraken uit wat anderen
dachten: “Volgend jaar weer?”
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Kamer van Koophandel

Is uw winkel ook al aan de wandel?
Bent u klaar voor de toekomst?
In de detailhandel is sprake van grote dynamiek:
e-commerce neemt een grote vlucht, de buurtwinkel dreigt te verdwijnen, de leegstand in winkelstrips neemt toe, winkelketens bepalen steeds
meer het beeld in de binnensteden en toenemende
internationale onrust beïnvloedt de markt.

Pam Goudriaan
beleidsmedewerker
Kamer van Koophandel Rotterdam

Stelt u zich eens voor: uw winkel in de winkelstraat, uw winkel op het web én uw winkel aan de wandel (bereikbaar via de mobiele
telefoon). Met de komst van de smartphone
is het online winkelen nog verder uitgebreid.

Het koopgedrag van de consument verandert
sterk en snel. De tijd dat de klant als vanzelfsprekend naar uw winkel(centrum) kwam, is definitief voorbij. Winkeliers en winkelcentra moeten
daarom op het veranderde winkelgedrag inspelen
om te overleven. Veel grootwinkel- en filiaalbedrijven doen dit al. Voor de kleine zelfstandige is
dat minder eenvoudig.
Kansen benutten, maar hoe?
Welke trends zijn er, waar liggen mijn kansen en
hoe benut ik ze? Om hier een helder beeld van
te krijgen, kan de detaillist wel wat ondersteuning
gebruiken. Daarom start de Kamer van Koophandel
samen met CBW-Mitex, Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en Syntens dit voorjaar het landelijke

programma ‘Retail 2020: Het nieuwe winkelen’! Dit
traject is speciaal bedoeld voor mkb-ondernemers
en winkeliersverenigingen en speelt precies in op
de vragen die er liggen.
Retail 2020: Het nieuwe winkelen!
kent drie fasen
1.	Bewustwording: bijeenkomsten (startsessies)
over trends en ontwikkelingen;
2.	Visie: strategiebijeenkomsten zowel voor de
individuele detaillist als voor het collectief;
3.	Verdieping: een menukaart met semiars/workshops om uitvoering van de gekozen strategie
concreet te maken.
In maart starten de eerste bewustwordingssessies
in uw regio!

Wilt u meer over dit onderwerp weten?
Neem dan gerust contact op met Pam Goudriaan
via e-mail pgoudriaan@rotterdam.kvk.nl of
via 010 - 402 74 96.

Durven, Denken, Doen

Durven,
Denken,
Doen

Durft u na te denken over de toekomst van uw bedrijf, de groei, de opvolging of overname. Op de achtergrond spelen deze zaken mee wanneer u volop aan het ondernemen
bent. In gedachten bent u meestal al verder en krijgen plannen vorm. Met wie moet u
overleggen en welke stappen zijn de juiste en vooral in welke volgorde? Vaak ontbreekt
het u aan tijd om hier voldoende aandacht aan te geven. Ook al weet u dat het uiteindelijke succes van uw onderneming daar mede afhankelijk van is. Wat te doen?

Maak uw dromen waar
Een afspraak maken met de professionals van Daamen & Van Sluis is de beste stap
die u kunt zetten. Zij helpen u uw dromen waar te maken en kunnen u begeleiden op
fiscaal, bedrijfseconomisch- en financieel gebied. Ook voor de dagelijkse ondersteuning
bij accountancy, fiscaliteit en HRM/salarissen kunt u terecht. Zowel op nationaal als
internationaal niveau is de deskundigheid in huis.
Bel voor een afspraak en maak uw dromen waar.

Fascinatio Boulevard 722, 2909 VA Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 - 458 11 44, Fax: 010 - 458 14 49, E-mail: info@daasluis.nl

Kijk voor het laatste nieuws op: www.daasluis.nl
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Kun je het allemaal alleen?
Hoe vaak heb je behoefte aan een klankbord? Even sparren met een
ervaren ondernemer? Of direct een serieus probleem voorleggen aan
een ervaren professional. Iemand die je kunt bellen, die je kent en vertrouwt, met een netwerk, kennis en ervaring. Mentor Capelle helpt je
aan zo’n professional, gratis. Wat telt is jouw ondernemerservaring. Ben
je starter of niet langer dan vijf jaar aan het ondernemen, dan zijn wij
er voor je. Meld je vandaag nog aan.
We hebben een groep professionele ondernemers in ons team. Dit zijn enthousiaste vrijwilligers die vooral komen uit de netwerken die de Stichting Mentor
Capelle hebben opgericht. Dit zijn de gemeente Capelle, de Kamer van Koophandel, Rotary Club Capelle, ONC, EKC, Verco en Stadscentrum Koperwiek. Eén van
onze mentoren zegt: “Ik word geconfronteerd met heel oorspronkelijke vragen,
waardoor ik zelf ook weer even na moet denken. Jonge ondernemers houden
me scherp.”
Wist je dat…?
Ruim 70 procent van de gestarte ondernemingen beëindigen binnen vijf jaar hun
activiteiten. Hebben deze ondernemers alle kansen benut die voorbij kwamen?
Durfden zij om hulp te vragen? Hebben zij de bronnen in hun netwerk aangesproken? Onderzoek toont aan dat ondernemers die gecoacht zijn vier keer meer
kansen hebben om succesvol te ondernemen. Dat is dus een krachtige reden om
gebruik te maken van de mogelijkheden die Mentor Capelle biedt.
Een korte greep uit onze projecten: bedrijfsondersteuning en interim projecten,
brandbeveiliging, hoedenbedrijf, meubelontwerp, coaching, wooncomfort, vertaalbureau, advies HRM en outdooractiviteiten. Jonge ondernemers hebben vragen als:
‘Hoe kan ik mijn klantenkring uitbreiden, mijn organisatie opbouwen en financiering regelen?’ Andere vragen gaan over marketing en netwerken. Kortom: alles
wat we tegenkomen bij ondernemen.
Al veertien ‘matches’
Er zijn in korte tijd al veertien ‘matches’ gemaakt. In het projectteam worden de
vragen die binnenkomen beoordeeld. Daarna gaan we op zoek naar de beste
Mentor, die bij de ondernemer en de vraag past.

Ervaringen van jonge ondernemers:
“Ik zou startende ondernemers zeker aanraden aan te
kloppen bij Stichting Mentor, al is het alleen maar om een
frisse en opbouwend kritische blik op je idee te krijgen en
voor je netwerk kan het ook een grote aanwinst zijn”.

Activiteiten voor Capelse ondernemers
Ons motto is: ‘ondernemers voor ondernemers, succesvol samenwerken’. Verstandige ondernemers laten kansen niet voorbij gaan. Dit jaar organiseren wij weer
activiteiten waar Capelse ondernemers elkaar ontmoeten en van elkaar kunnen
leren. In mei zijn we aanwezig bij de Startersavond van de Kamer van Koophandel
in Capelle. In het najaar komt er een thema-avond over succesvol ondernemerschap. Zorg dat je erbij bent.
Beste ondernemers, aarzel niet en durf je vraag te stellen. Je kunt er
alleen maar beter van worden. Meld je aan via www.mentorcapelle.nl
en we nemen snel contact met je op.

“Mijn meest positieve ervaring is dat, als ik een gesprek
heb gehad met mijn mentor, ik steeds weer vol ideeën en
enthousiasme zit. Hij kan me echt motiveren om dingen
weer anders aan te pakken en brengt me vaak ook op
goede ideeën”.
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Van de voorzitter
Verkopen in een nieuwe koopwereld
De afgelopen weken ben ik een aantal zaterdagen achter elkaar in het centrum van Den Haag geweest. Ik kom
daar wel vaker en ken de winkels. Met verbazing constateerde ik dat rond het ‘Noordeinde’ binnen één week vier
gerenommeerde winkels definitief de deuren hebben gesloten. Enkele ondernemers plakten hun winkelruiten vol
met onheil voorspellende teksten zoals ‘totaal uitverkoop’ en met ‘hoge kortingspercentages’.
Wanneer moet je als ondernemer definitief het licht uit doen? Dat hoeft misschien niet als je dáár heen gaat waar
het licht 24 uur per dag aanstaat. Het 24/7 online shoppen, dat geen trend meer is maar een realiteit! Toch zijn er
genoeg ondernemers die de nieuwe koopwereld niet willen of kunnen zien.
Pas op! Kopen in de stad of ‘we gaan stadten’ wordt gek genoeg steeds belangrijker voor de consument! Want, in
de koopgoten en op de winkelboulevards wil de klant entertaint worden. Daar koopt hij impulsief en met emotie.
Smartpads, slimme telefoontjes en sociale netwerken vertellen ons precies waar dat leuke winkeltje zit of waar
je als consument het beste geholpen wordt. Ondernemers die in niches exclusiviteit bieden en entertainen, zullen
hun kansen behouden. De producten waar we toch wel van weten dat ze goed zijn en waar we niet aan hoeven
te voelen, zullen via het glasvezelnetwerk in een pakket tot ons komen. Ondernemers zullen altijd blijven bestaan,
maar zij moeten op de ondernemersracebaan wel de bocht aan zien komen, anders vliegen ze eruit.
Peter Breedveld

Ondernemerskring
Krimpen aan den IJssel
De Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel
is een platform waar in Krimpen aan den IJssel
gevestigde ondernemers elkaar ontmoeten.
Zowel door activiteiten voor de leden als door
vertegenwoordiging in verschillende gremia
levert de Ondernemers Kring een bijdrage aan
verbetering van het ondernemersklimaat
Lid worden
In de Ondernemerskring ontmoet u mede
ondernemers uit Krimpen aan den IJssel.
Dat kan mooie connecties opleveren. U kunt
nieuwe klanten werven of samenwerkingsverbanden sluiten. Wilt u lid worden of meer informatie, kijk dan op www.okkrimpen.nl of neem
contact op met Henk-Jan Collignon, secretaris.
Samenstelling bestuur OK Krimpen
Peter Breedveld
voorzitter
Henk-Jan Collignon secretaris
Michel Bourguignon penningmeester
Robert Poel
algemeen bestuurslid
Cor van der Harst
algemeen bestuurslid
Johan Maissan
algemeen bestuurslid

Ondernemerskring
Krimpen aan den IJssel
Postbus 80
2920 AB Krimpen aan den IJssel
e-mail: info@okkrimpen.nl
Bezoek ook onze website:
www.okkrimpen.nl
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(Ver)koopgedrag
De ontwikkelingen op het gebied van het koopgedrag van de consument gaan ongelofelijk snel.
Enerzijds is dat ingegeven door de toenemende vraag naar producten en diensten door onze
gestegen welvaart, en anderzijds door de toenemende beschikbaarheid van alles wat de consument zich maar kan wensen. Het is overigens
steeds meer de vraag wat er eerder is, de vraag
naar goederen en diensten of het aanbod ervan
(bijvoorbeeld bij Apple), een aardig onderwerp
voor een studie. In elk geval wordt de tijdsspanne
tussen beide fenomenen steeds korter.
Uiteraard is de steeds sneller voortschrijdende automatisering van onze mondiale maatschappij hier debet
aan. Zonder deze ontwikkeling zou er nog geen fractie
mogelijk zijn van wat tegenwoordig allemaal aan materieel verkeer over de steeds kleiner wordende wereld
omgaat. En we staan nog maar aan het begin hiervan.
Het ‘world wide web’ biedt ongekende potentie en wie
niet meedoet, is gedoemd de aansluiting te missen.
Waar we -nog niet zo lang geleden- op de fysieke detailhandel waren aangewezen, kun je nu op ieder moment
van de dag, alle dagen van de week, vrijwel alles van je
gading aanschaffen via de entertoets. Product of dienst
van je keuze bepalen, betalen en wachten op de postbode, die al binnen enkele dagen aanbelt. Makkelijker
kan het niet. Je hoeft er de deur niet meer voor uit.
Muziek aanschaffen of liever (gratis) downloaden is geen
kunst meer. Boeken kunnen elektronisch geladen worden
vanaf het net. Kleding uitzoeken, maat en kleur opgeven,
betalen met iDeal en wachten op de deurbel.
Maar is dat nu wat we willen?
Natuurlijk, gemak dient de mens, en voor zaken die
geen complex beslissingsproces behoeven is het een
mooi systeem, en het belang daarvan zal buitengewoon

krachtig toenemen. Maar bijvoorbeeld een auto kopen,
een huis of een ingewikkeld financieel product, is geen
zaak van internet. Een auto aanschaffen is emotie: die
wil je zien, voelen, uitproberen en het onderhandelen
over de prijs is een sport op zich. Daar leent het internet
zich niet voor. Een huis wil je uiteraard zien en beleven
en de bijbehorende hypotheek is meestal een zaak van
persoonlijke advisering.
Kleding kopen is leuk (zeggen vrouwen), shoppen is ‘fun’,
zoals dat tegenwoordig heet, en de hele detailhandel
doet haar uiterste best om de bijbehorende warme sfeer
in de winkelcentra op te roepen. En je moet er als detaillist maar aan wennen dat consumenten bij jou komen
snuffelen en informeren om vervolgens via internet de
goedkoopste aanbieding te kopen. Niet eerlijk? Nee,
maar wel realiteit en wanneer je niet creatief met dit
gegeven omgaat, verlies je uiteindelijk het gevecht.
Gezien de enorme concurrentie tussen bedrijven, of het
nu om fysieke handel gaat of om internetaanbieders, is
het meer dan ooit noodzakelijk de kostenstructuur van
je onderneming in de gaten te houden. Dat was altijd al
zo, maar in de nabije toekomst zoveel temeer. En dan is
een van de snelst scorende bezuinigingen het maximaal
snijden in het personeelsbestand.
Maar hier is een waarschuwing op z’n plaats. De consument laat zich niet altijd sturen richting de laptop om
in zijn behoeften te voorzien. Hij wil soms ook gewoon
persoonlijk contact, anders gezegd: hij wil ook herkend
en erkend worden, bij de naam genoemd. Wat dat
betreft zijn functies in de frontoffice, aan de receptie en
in de directe verkoop ongelofelijk belangrijk. Ze worden
vaak het eerste wegbezuinigd, omdat het alleen maar
kostenposten zouden zijn. Maar even zo vaak zijn het
de visitekaartjes van het bedrijf en de enige binding die
klanten met zo’n onderneming hebben. Klinkt wat ouderwets misschien, maar lees er de klanttevredenheidsmetingen maar op na. Die hebben altijd gelijk.
HJMJ

Duurzaam ondernemen door
slim verpakken

Agenda OKK 2012
Tijdens lunchbijeenkomsten worden nieuwe
leden kort geïntroduceerd. Daarnaast is er de
mogelijkheid voor leden zich via een ‘pitch’ van
een minuut bij toerbeurt te presenteren. Tijdens
iedere lunchbijeenkomst wordt een thema aan
de orde gesteld door bijvoorbeeld een spreker
of een presentatie.
5 april 2012
lunchbijeenkomst

		

31 mei 2012 			
lunchbijeenkomst
22 juni 2012 			
algemene ledenvergadering
20 september 2012 		
lunchbijeenkomst
15 november 2012 		
lunchbijeenkomst
Bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht de hoeveelheid verpakkingsafval terug
te dringen die ontstaat bij de eindgebruiker.
Ook hebben bedrijven een inspanningsverplichting om recycling van het afval mogelijk
te maken. Deze zogenoemde ‘verpakkingspreventie’ is een belangrijk onderdeel van
duurzaam ondernemen.
Uitvoeringsorganisatie Nedvang adviseert en ondersteunt gemeenten en bedrijven bij ‘verpakkingspreventie’. Nedvang staat voor ‘Nederland van Afval naar
Grondstof’ en adviseert en ondersteunt gemeenten
en bedrijven bij het gescheiden inzamelen en recyclen van verpakkingsafval. Tijdens de bijeenkomst
op 16 februari hebben drie vooraanstaande sprekers
de aanwezigen op inspirerende wijze geïnformeerd.
De heer Frans Weisglas, lid van de Maatschappelijke
Adviesraad van Nedvang gaf een voordracht over
recycling en het inzamelen van afval. De heren Jan
Storm (directeur van Nedvang) en Ries Jansen (voorzitter van de Maatschappelijke Adviesraad) vertelden
ons over de missie en doelstellingen van Nedvang.
In deze presentatie kwam ook de nieuwe wetgeving
Afvalbelasting aan de orde.

Feiten op het gebied van
verpakkingspreventie
- We veroorzaken gemiddeld per dag 1,5 kilo
afval per persoon.
- Nedvang wil bedrijven en consumenten motiveren minder verpakkingsmateriaal te produceren en te gebruiken.
- In veel gemeenten is de Plastic Heroescampagne geïntroduceerd met het ‘oranje
mannetje’ dat duidelijk maakt dat je ook
plastic afval gescheiden kunt inzamelen.
-U
 , als ondernemer, kunt ook meehelpen om
de hoeveelheid afval terug te dringen. Op
grond van het ‘Besluit beheer verpakkingen
en papier en karton’ zijn bedrijven bovendien
verantwoordelijk voor preventie, inzameling
en recycling van de verpakkingen die zij op
de markt brengen.
-M
 instens 70% van het verpakkingsafval moet
gerecycled worden!
-N
 edvang beschikt over veel praktijkvoorbeelden en kan ook ideeën aanreiken hoe u
verpakkingen kunt maken van gerecyclede
grondstoffen.

Data onder voorbehoud. U ontvangt ruim van
tevoren een uitnodiging met de details.

Business zonder
grenzen
Met als doelstelling om op een hoog niveau
te kunnen netwerken is Business Zonder
Grenzen letterlijk en figuurlijk een groot succes geworden. Letterlijk, omdat we vanaf de
13e verdieping van het aan de Maas gelegen
Scheepvaart en Transport College een mooi
uitzicht hadden over Rotterdam. Alleen de
Algerabrug was net niet zichtbaar. En figuurlijk vanwege de aanwezigheid van ruim 300
ondernemers uit Krimpen aan den IJssel en
omliggende gemeenten.
Op een inspirerende, motiverende maar zeker
ook humoristische manier heeft Jan Peter Balkenende zijn visie gegeven op de door het publiek
aangedragen onderwerpen. Mark van Buuren van
Maximum heeft aangetoond dat ook een relatief
kleine onderneming uitstekende dienstverlening
kan bieden aan multinationals, mits je zorgt voor
een juiste marktpropositie en je jezelf continu innoveert. De kennissessies en de stands op de Meeting
Plaza werden druk bezocht. Visitekaartjes werden
druk uitgewisseld, diverse standhouders zijn met
concrete orders naar huis gegaan.
De doelstelling dat Business Zonder Grenzen
een evenement is dat ‘grenzeloos inspireert en
netwerken samenbrengt op een unieke locatie’ is
zonder meer behaald. Met dank aan alle deelnemers en sponsoren.
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Detailhandelvisie Krimpen aan den IJssel

Gemeente Krimpen aan den IJssel
Raadhuisplein 2
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Telefoon 0180 - 540 655

Heeft u vragen op het gebied van bedrijven
en ondernemen in Krimpen aan den IJssel?

Eric Blanche Koelensmid
DCMR Milieudienst Rijnmond
Coördinator Bedrijfsgerichte taken
010 - 246 83 50
eric.blanchekoelensmid@dcmr.nl

Esther Kras-Smit
Parkmanager
Krimpen aan den IJssel
06 - 459 256 38
bedrijventerreinenkrimpen@gmail.com

Liesbeth Pleizier
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Beleidsadviseur Economische zaken
en Duurzaamheid
0180 - 540 655
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl
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Uit het Koopstromenonderzoek 2011 blijkt dat
omzetten in winkels teruglopen. Groei is voor
winkeliers niet langer meer vanzelfsprekend.
Bovendien is de consument van vandaag een
andere dan die van gisteren. Op internet is de
keuze aan artikelen onbeperkt, kun je altijd
terecht en heb je betere vergelijkingsmogelijkheden. Dit dynamisch krachtenspel vraagt ook
van de overheid om een koers te bepalen. Dat
is één van de redenen waarom de gemeente
Krimpen aan den IJssel een detailhandelvisie
heeft opgesteld. De visie is de uitkomst van
een interactief proces met alle partners, zoals
de Kamer van Koophandel, Hoofdbedrijfschap
Detailhandel, vastgoedeigenaren en vertegenwoordigers van winkeliersverenigingen.
Koopkrachtbinding in Krimpen hoog
De detailhandel in Krimpen aan den IJssel functioneert nog vrij goed. Uit het Koopstromenonderzoek
2011 blijkt dat er weinig leegstand is en de koopkrachtbinding in Krimpen hoog ligt, vooral in de dagelijkse sector. Het winkelaanbod heeft ook aantrekkingskracht op inwoners buiten Krimpen. Dit komt
onder andere door de goede bereikbaarheid en het
gratis parkeren. Om het niveau van de winkelvoorzieningen in Krimpen aan den IJssel op peil te houden
is wel een duidelijke visie op de toekomst noodzakelijk. In de visie zijn daarom een aantal duidelijke
keuzes gemaakt.
Versterking hoofdwinkelstructuur
Centraal in de visie staat de versterking van de hoofdwinkelstructuur, die bestaat uit de Crimpenhof, De Korf
en De Olm. Nieuwe ontwikkelingen buiten deze structuur zijn daarom niet gewenst. De nadruk ligt vooral
op een kwalitatieve verbetering door optimalisatie
van het bestaande winkelaanbod. Zittende (zelfstandige) ondernemers krijgen de ruimte om te floreren
en hebben voorrang bij uitbreiding en verplaatsing
van hun organisatie.

Flexibiliteit in bestemmingsplan
Bij de winkelstrips en overige winkels buiten de
hoofdwinkelstructuur met de bestemming detailhandel is het uitgangspunt dat de markt zijn werk
kan en mag blijven doen. De bestemming wordt
verruimd, zodat deze bij onvoldoende belangstelling
voor detailhandel geleidelijk kan ‘verkleuren’ naar
andere economische functies. Dit is gunstig voor de
wijkeconomie en voorkomt verloedering. De mogelijkheid om op deze plaatsen detailhandel te vestigen
blijft bestaan in het bestemmingsplan. Ook als de
locatie tijdelijk verandert naar andere economische
functies, kan detailhandel hier weer terugkeren.
Geen nieuwe perifere en grootschalige
detailhandel
We kiezen er voor om nieuwe grootschalige vestigingen niet toe te staan in de Stormpolder en/of
op de IJsseldijk. Uit onderzoek blijkt dat er ruimte is
voor toevoeging van een grootschalige concentratie
van detailhandel, maar dat ligt nu niet voor de hand.
Er is veel concurrentie in de omgeving (Capelle XL,
Alexandrium). Verder heeft Krimpen aan den IJssel
een relatief geïsoleerde ligging en laat het huidige
bestemmingsplan en het provinciale beleid dit in principe niet toe.
Webwinkels aan huis
Steeds meer aankopen worden via internet gedaan.
Dankzij de inburgering van smartphones kunnen
consumenten steeds makkelijker online winkelen. In
de visie wordt geadviseerd om webwinkels aan huis
in eerste instantie toe te staan, zolang ze geen ruimtelijke uitstraling van detailhandel hebben. Zodra dat
wel het geval is, worden ze aangemerkt als detailhandel aan huis en zijn ze niet meer toegestaan. Dit
kan bijvoorbeeld het geval zijn als consumenten op
het woonadres producten komen ophalen en betalen.
De detailhandelvisie wordt uitgewerkt in de nieuwe
gemeentelijke bestemmingsplannen.

Stagemakelaar brengt vraag en aanbod Gemeente geeft
maatschappelijke stage samen
drie duurzaamheidscans weg
Vanaf het schooljaar 2011-2012 zijn alle
leerlingen uit het voortgezet onderwijs verplicht om na schooltijd minimaal 30 uur
aan maatschappelijke stages te besteden.
Die uren zijn vrij in te delen. Door de inzet
van stagiaires kunnen organisaties nieuwe
activiteiten starten of bestaande activiteiten verbeteren en uitbreiden. De stageklussen van de scholieren kunnen plaatsvinden
in diverse organisaties, zoals zorginstellingen, sportclubs, kinderopvang en culturele
verenigingen.
Stagemakelaar
Sinds eind 2011 is Karin Pattikawa in Krimpen aan
den IJssel als stagemakelaar actief. Zij brengt vraag

en aanbod voor de maatschappelijke stage samen.
Zo helpt Karin middelbare scholieren bij het vinden
van een stageplaats en is zij contactpersoon voor
de stagecoördinatoren op Krimpense middelbare
scholen. Ook benadert, informeert en adviseert de
stagemakelaar maatschappelijke, non profit en vrijwilligersorganisaties over stageklussen. Vervolgens
plaatst ze vacatures van stageopdrachten in een
vacaturebank, die scholieren kunnen gebruiken om
een stageplek te vinden.

Contact
Heeft u vragen over de maatschappelijke stage,
wilt u een stageopdracht indienen of wilt u hulp
bij een stageopdracht? Neem dan contact op met
Karin Pattikawa via kpattikawa@meldpunt-ck.nl.

Tijdens Business Zonder Grenzen kon je er niet
omheen: het ‘Paviljoen van Duurzaamheid’,
gesponsord door de gemeente Krimpen aan
den IJssel. In dit paviljoen konden bezoekers
duurzame oplossingen zien, voelen en ervaren. Veel bedrijven hebben hier een kijkje
genomen en werden geïnspireerd door de
mogelijkheden en kansen van duurzaamheid
in de bedrijfsvoering.
Steuntje in de rug
Voor veel bedrijven liggen er nog kansen op het
gebied van duurzaamheid die niet alleen goed
zijn voor het milieu, maar ook vaak kostenbesparingen opleveren. Een duurzaamheidscan geeft
bedrijven inzicht waar deze kansen liggen. Om
een aantal bedrijven alvast een steuntje in de rug
te geven, verlootte de gemeente Krimpen aan den
IJssel drie scans onder de bezoekers van Business
Zonder Grenzen. De winnaars zijn: LéVos Container
Cleaning, Groene Tara en Eef en Huub.

Een betere service aan ondernemers
Klantvriendelijk gedrag, een goede telefonische bereikbaarheid en een snelle respons
op verzoeken en inhoudelijke vragen. Dit
zijn verbeterpunten die gemeente Krimpen
aan den IJssel aanpakt. Op 6 februari heeft
wethouder Bart Prins het ‘Bewijs van goede
dienst’ gekregen voor het verbeteren van de
service aan ondernemers. In het Bewijs staat
wat de gemeente al goed doet en wat er kan
verbeteren in de dienstverlening aan ondernemers. Hier hoort ook een verbeterplan bij
om de dienstverlening aan bedrijven zichtbaar te verbeteren.
Digitaal ondernemersloket
Bart Prins: “Tussen de gemeente Krimpen aan den
IJssel en lokale ondernemers is van oudsher direct

contact. Ook hebben we al jaren lang een tweemaandelijks overleg met de ondernemers. Ik ben
blij met dit Bewijs van goede dienst en zie het vooral
als een stimulans om verder te blijven werken aan
een goede dienstverlening aan bedrijven. Zo gaan
we aan de slag met het verkorten van de doorlooptijden van vergunningaanvragen. Dit wordt
gecombineerd met een klantgerichte aanpak en
een zaakgerichte manier van werken. Zaken doen
met de gemeente wordt hiermee gemakkelijker
en sneller met minder administratieve rompslomp. Ook gaan we een digitaal ondernemersloket
plaatsen op www.krimpenaandenijssel.nl met de
meest belangrijke informatie en producten. Uit de
meting bleek dat we vooral boven het gemiddelde
scoren op het gebied van deugdelijke besluitvorming en klanttevredenheid.”
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Ontevreden over uw bedrijfsomgeving?
Wat levert het KVO u op?
Een bedrijventerrein dat schoon, heel en veilig is
biedt een aantrekkelijke omgeving om zaken te
doen en klanten en leveranciers te ontvangen. Als
ondernemer op een KVO-gecertificeerd bedrijventerrein kunt u ook profiteren van financieel voordeel, zoals korting op verzekeringspremies. Dit kan
u honderden euro’s per jaar voordeel opleveren.

Deze plek kwam bij de vorige schouw als onveilig naar voren en wordt komend najaar
aangepakt.
Op 29 maart 2012 van 14.00 tot 16.30 uur vindt
er weer een schouw plaats van bedrijventerreinen de Stormpolder, De Krom en Parallelweg
in Krimpen aan den IJssel. Graag ontvangt de
KVO-werkgroep uw input over mogelijke onveiligheden in uw bedrijfsomgeving.
Keurmerk Veilig Ondernemen
De bedrijventerreinen Stormpolder, De Krom en
Parallelweg hebben op 24 februari 2011 het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontvangen van MKB-

Nederland. Het doel van het KVO is een veilig, leefbaar en attractief werkklimaat. Dit gebeurt onder
andere door niet alleen met z’n allen te kijken naar
de veiligheid van de bedrijfspanden, maar ook naar
de veiligheid en de omgeving van de bedrijventerreinen. De KVO-werkgroep, bestaande uit politie,
brandweer en vertegenwoordigers vanuit de ondernemers en de gemeente Krimpen aan den IJssel,
komen structureel bij elkaar om tot een gezamenlijke analyse te komen, oplossingen te bedenken
en deze samen uit te voeren.

Schouw ook mee!
Jaarlijks organiseert de KVO-werkgroep een schouw
om het terrein te controleren op de kenmerken van
‘schoon, heel en veilig’. U kunt hierbij denken aan
onderwerpen als eventuele parkeerproblematiek,
onveiligheidsgevoelens, vernieling, onveilige situaties bij buurpanden (bijvoorbeeld pallets die in
de weg staan). Dit jaar vindt de schouw plaats op
29 maart 2012 van 14.00 tot 16.30 uur. De deelnemers aan de schouw verzamelen zich bij de
Stormsweg, nummer 9. Belangstellenden zijn van
harte welkom om bij de schouw aanwezig te zijn. U
kunt ook uw aandachtspunten vòòr 25 maart 2012
melden bij parkmanager Esther Kras via bedrijventerreinenkrimpen@gmail.com of 06-459 256 38. Op
29 maart komen we dan kijken naar de mogelijke
onveiligheden in uw bedrijfsomgeving. Kortom,
met behulp van uw input, kan de KVO-werkgroep
actie ondernemen met als resultaat: een goed
onderhouden bedrijventerrein, tevreden ondernemers en een aantrekkelijke werkomgeving.
KVO-nieuwsflits
Wilt u op de hoogte blijven van wat de KVOwerkgroep onderneemt en ontvangt u nog niet
de KVO-nieuwsflits? Meldt u zich dan nu voor
deze nieuwsbrief aan bij Esther Kras. Dit kan per
e-mail: bedrijventerreinenkrimpen@gmail.com
of telefonisch: 06 - 459 256 38.

Autodelen: voordelig en gemakkelijk!
Dag en nacht de beschikking over een auto,
maar alleen betalen als je hem gebruikt. Dat
is het systeem van autodelen, een praktische
vorm van gedeeld autogebruik. Bovendien
draagt het bij aan duurzaam ondernemen.

ment. Afhankelijk van de aanbieder variëren deze
kosten van 5 euro tot 50 euro per maand. Daarnaast ontvang je maandelijks een rekening van
de gereden ritten. Als abonnee kun je door heel
Nederland auto’s reserveren.

Op veel plekken in Nederland wordt al succesvol
gebruik gemaakt van het autodelen. Op speciaal
gereserveerde parkeerplekken in de buurt staan
auto’s geparkeerd. Met een abonnement kun je als
bedrijf of inwoner 24 uur per dag via de website
of telefoon één van deze auto’s reserveren. Er zijn
speciale abonnementen voor MKB-bedrijven en
Zzp’ers. Met een chipkaart open je de gereserveerde auto en vervolgens kun je gaan en staan
waar je maar wilt. Je betaalt voor het abonne-

Doe ook mee
De gemeente Krimpen aan den IJssel ziet veel
voordelen in het autodelen en introduceert het
graag in haar gemeente. Ook zijn er al 10 inwoners die hebben aangegeven dat zij mee willen
doen. De gemeente wil graag weten of er genoeg
belangstelling is voor deze vorm van autogebruik, want alleen bij meer dan 15 abonnees is
het voor een aanbieder interessant om een auto
te plaatsen.

IJBM 22

Laat het ons weten!
Heeft u belangstelling voor autodelen, laat het
ons weten. Dit kan per e-mail via: gemeente@
krimpenaandenijssel.nl of telefonisch:14 0180.

Goede bereikbaarheid hulpdiensten
is van levensbelang
Hulpdiensten moeten in geval van incidenten
snel ter plaatse zijn. Om een snelle aanrijtijd te kunnen waarborgen, moeten hulpverleners overal bij kunnen. Verkeerd geparkeerde voertuigen kunnen ervoor zorgen dat
locaties voor hen moeilijk bereikbaar zijn.
Strenger handhaven
De politie handhaaft vanaf medio maart in de hele
gemeente Krimpen aan den IJssel strenger. Zij gaat
bekeuringen uitschrijven (à 85 euro) voor voertuigen die fout zijn geparkeerd.
Parkeer auto’s niet:
- in bochten;
- binnen 5 meter van kruispunten;
- voor inritten;
- voor paaltjes;
-	bij een parkeer-/stopverbod
	(zie paragraaf 10 van het Reglement verkeers
regels en verkeerstekens 1990).

Overvalcriminaliteit
Volgens Regiopolitie Rotterdam-Rijn
mond, district Oost is het aantal overvallen binnen dit hele district (Capelle aan
den IJssel, Krimpen aan den IJssel en
de Rotterdamse deelgemeenten Prins
Alexander en Kralingen-Crooswijk) in
2011 ten opzichte van 2010 afgenomen
met 5%. Het oplossingspercentage van
overvalcriminaliteit is gestegen. Toch
blijft deze criminaliteit terecht de aandacht vragen.
Vijf eenvoudige maatregelen
kunnen de kans op een overval
sterk verminderen:
1. Een overvaller heeft haast. Zorg dat het
veel tijd kost om de buit te bemachtigen en
te vluchten.
2. Een overvaller gaat meestal berekenend
te werk. Maak duidelijk dat er weinig te
halen valt. Gebruik afstortmogelijkheden
voor contant geld en room regelmatig de
kassa af.
3. Criminelen willen niet herkend worden.
Maak het moeilijk om anoniem te blijven.
4. Eén persoon is kwetsbaarder dan verschillende personeelsleden. Werk zoveel
mogelijk in elkaars zicht.
5. Wees alert op uw omgeving en meld
verdachte situaties.

M. de Koning Autobedrijven
wil duurzaam ondernemen
Jan Willem Mauritz, project manager bij M.
de Koning Autobedrijven heeft samen met
vertegenwoordigers van andere Krimpense
bedrijven eind 2010 de cursus ‘Duurzaam
Ondernemen loont in Krimpen’ gevolgd. Wat
heeft het bedrijf met de uitkomsten gedaan?
Jan Willem Mauritz: “We hebben diverse eenvoudige en praktische verbeteringen direct doorgevoerd, maar ook een aantal lange(re) termijn
mogelijkheden en maatregelen in kaart gebracht. Zo
hebben we bijvoorbeeld onze interne transportafdeling geanalyseerd en het proces efficiënter ingericht.
Daarmee dringen we de belasting voor het milieu
terug en reduceren we de kosten. Ook hebben we
na de verbouwing van ons schadebedrijf bijvoorbeeld LED-verlichting toegepast en hebben we de
wasstraat vervangen door een milieuvriendelijker
type. Binnen de zes verschillende werkplaatsen
zijn we nog verder gegaan in het scheiden van het
afval, gaan in de pauzes de lichten uit in de werkplaatsen en combineren we onze haal- en brengservice met meerdere klanten tegelijk.”
Klanten informeren
“Vanuit onze rol als dienstverlener en ons principe
dat we er zijn voor onze klanten, gaan we hen

ook betrekken in duurzaam ondernemen. Tijdens
de verkoop of na een werkplaatsbezoek zullen we
duurzaam gedrag van klanten gaan stimuleren
door hen te informeren over de positieve invloed
van de juiste bandenspanning, het juiste gebruik
van de airco, ‘het nieuwe rijden’, enzovoort.
Volgens ons wordt iedereen beter van duurzaam
ondernemen: onze klanten, het milieu, onze individuele medewerker én onze organisatie. Bovendien: we hebben hart voor de zaak én we willen
graag iets betekenen voor onze (directe) omgeving. Dat is volgens ons de kern van duurzaam
ondernemen en daarmee onze motivatie om door
duurzaam ondernemen op onze eigen manier te
investeren in de toekomst van ons allemaal. Doet
u ook mee?”
Ook aan de slag?
Bedrijven die de tweede cursus ‘Duurzaam
Ondernemen loont…’ willen volgen, kunnen zich
aanmelden bij Liesbeth Plezier:
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl
Alle Krimpense bedrijven kunnen kosteloos gebruik
maken van de Milieubarometer.
Ga naar: https://online.milieubarometer.nl/
aanmelden/stadsregio en vraag direct een
startabonnement aan.
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Onlangs liep ik ergens in de stad. Ik was net
onderweg toen er een heer op mij afkwam.
Hij noemde zijn naam, maar stelde zich verder niet voor. Hij wilde me geen krant verkopen. Hij wilde me ook geen goed doel aanprijzen. Nee, hij wilde graag de beschikking
over mijn database met zakelijke contacten.
Nadat ik hem voorstelde om elkaar dan maar
eerst eens iets beter te leren kennen, liep hij
door zonder verder iets te zeggen.
Vreemd verhaal? Toch is het dat niet. Velen
doen dit namelijk dagelijks. En wel op
LinkedIn.

Guido Makor
Adviesbureau voor taal en sociale media

LinkedIn is een sociaal netwerk, gericht op de zakelijke markt en gebaseerd op vertrouwen. U vindt
er ‘professionals’; mensen die een carrière hebben
of aan het opbouwen zijn in loondienst of als zelfstandig ondernemer. Via LinkedIn onderhouden zij
hun zakelijke netwerk. Men kan op LinkedIn zijn
cv kwijt, deelnemen aan discussiegroepen, iets
vertellen over zijn bedrijf en natuurlijk ook een
database bijhouden met contacten.
Mensen die in LinkedIn met elkaar verbonden zijn,

kunnen bovendien elkaars contactenlijst bekijken.
Zij zijn – in LinkedIn termen – eerstegraadscontacten. De meeste LinkedIn-gebruikers hebben
die contactenlijst in de loop van jaren zorgvuldig
opgebouwd. Hij bevat de namen en gegevens van
collega’s, oud-collega’s, ex-managers, zakelijke
contacten, klanten, cliënten, leveranciers et cetera.
Relaties in LinkedIn zijn gebaseerd op vertrouwen:
pas als u iemand vertrouwt kunt u ‘linken’, elkaar
aanbevelen of bij de rest van uw netwerk introduceren. Het vertrouwelijke karakter van een dergelijke lijst vraagt erom hier zorgvuldig mee om te
gaan. De lijst toegankelijk maken voor vreemdelingen staat daar haaks op.
De moraal van dit verhaal: nodig niet zomaar
iemand uit in je LinkedIn contactenlijst en accepteer niet de eerste de beste met een interessant
LinkedIn-profiel. Leer iemand eerst kennen: nodig
hem of haar uit voor een kennismaking op een
netwerkbijeenkomst, op kantoor of onder het genot
van een bak koffie.
Zó bouw je relaties die duurzaam zijn en betrouwbaar. Verlies het sociale aspect van social media
niet uit het oog!

Kan uw organisatie juridisch gezien tegen een stootje?

Als ondernemer bent u erbij gebaat dat uw juridische zaken

Wat niet wegneemt dat onze advocaten u ook uitstekend

op orde zijn. Zo voorkomt u getouwtrek achteraf en dat scheelt

bijstaan als het toch op procederen aankomt. U bent van

tijd en geld. Pellicaan Advocaten brengt de juridische risico’s

harte welkom voor een oriënterend gesprek bij één van

in kaart op het gebied van arbeids- en ondernemingsrecht. Zo

onze vestigingen. Neem voor meer informatie contact op met

kunnen wij eventuele obstakels tijdig signaleren en wegnemen.

Eric de Waart, tel. 010 277 16 10 of kijk op www.pellicaan.nl

475.00.333 WT Helm 189x122FC.ind1 1
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ORDE IN ZAKEN

Column Guido Makor

“Mag ik uw contactenlijst gebruiken?”

11-05-2007 16:35:35

Financieel accent

Fiscale aspecten van
E-commerce
mr. J. (Jeroen) in ’t Hout
fiscalist Daamen & van Sluis

factuur te kunnen aantonen. Het is raadzaam om dit
per land waar u met uw onderneming actief bent na
te gaan en een ‘mapping’ te maken van de transacties waar u bij betrokken bent.

E-commerce, het drijven van handel via het
internet, is net als alle andere vormen van
handel onderworpen aan belastingheffing.
Een aantal fiscale aspecten van e-commerce
verdient evenwel bijzondere aandacht. In
deze bijdrage ga ik eerst in op elektronisch
factureren. Vervolgens ga ik kort in op de
internationale fiscale aandachtspunten en
mogelijkheden die internet biedt.
Elektronische factuur
Sinds 2009 is elektronisch factureren in Nederland vorm- en middelvrij. Tot die tijd was elektronisch factureren slechts onder bijzondere voorwaarden mogelijk. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk
om per e-mail een pdf-bestand van een factuur
te versturen. Wel dienen de facturen te voldoen
aan de normale factuurvereisten die gelden, zoals
datum, factuurnummer, BTW nummers etc. zoals

die ook gelden voor alle andere facturen. Elektronische facturen die opgesteld worden op basis van
de soepelere regels zijn wel wat gevoeliger voor
fraude. Om die reden zullen met name grotere
organisaties proberen de risico’s rond factureren te
beheersen. Om die reden kan het wenselijk zijn
om maatregelen te nemen om de integriteit en
de authenticiteit van de factuur te waarborgen,
zoals bijvoorbeeld het werken met een geavanceerde elektronische handtekening. Dit kan spelen
wanneer u zaken doet met dergelijke bedrijven.
Bij facturering aan buitenlandse cliënten of bij facturering van buitenlandse BTW is voorzichtigheid
geboden. In andere EU landen kunnen strikte eisen
gelden met betrekking tot de facturering en teruggaaf van BTW. Verder kan bijvoorbeeld als eis worden
gesteld dat een zogenaamde digitale handtekening
moet worden meegezonden om de echtheid van de

De internationale dimensie
Voordat u het weet, handelt u op het internet internationaal. Dit heeft diverse gevolgen en kan leiden
tot nieuwe mogelijkheden voor uw bedrijf.
Wanneer u in een ander EU-land bijvoorbeeld
producten verkoopt aan particulieren, dan moet u
zich daar voor de BTW laten registreren wanneer
de omzet een bepaalde grens overstijgt.
De vraag die verder kan ontstaan is of u over de
winst die u in dat andere land met internetverkopen behaalt, belasting moet betalen, net als
dat het geval zou zijn als u daar een winkel zou
hebben. De heersende mening is dat het enkel
hebben van een website in het buitenland niet leidt
tot het belasten van de winst. Er is meer nodig
voor een zogenaamde ‘taxable presence’ van de
onderneming. Het opzoeken van die grens kan ook
voordelen hebben, met name als je in het andere
land minder belasting betaalt dan in Nederland.
Sommige landen kennen een zogenaamde E-zone
met een zeer gunstige regeling voor internetactiviteiten. Op Curacao bijvoorbeeld wordt de winst met
slechts 2% belast. Verder geldt hier een gunstige
regeling voor in- en doorvoeren van producten,
bijvoorbeeld van en naar de opkomende markten in
Latijns-Amerika. Een dergelijke ‘e-hub’ kan aanzienlijke belastingvoordelen hebben wanneer u hier
winst aan kunt toerekenen.
Mocht u hierover opmerkingen of vragen hebben,
dan kunt u contact met ons opnemen.
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Ondernemers netwerk Capelle

Agenda
ONC 2012

Tourclub de IJsselrenners

3 april 2012
Business Borrel Capelle
Isala Theater Cafe,
17.00 uur tot 19.00 uur
24 maart 2012
Passieconcert, Dorpskerk,
Capelle aan den IJssel,
19.30 uur tot 21.30 uur

Ontspanning door
inspanning

26 april
algemene Ledenvergadering
Van Cappellenhuis
17.00 uur tot 21.30 uur
1 mei 2012
Business Borrel Capelle
Isala Theater Cafe
17.00 uut tot 19.00 uur

De nog jonge tourclub is opgericht op 1 maart 2011
op initiatief van een viertal actieve ONC leden. Zij
hebben zich niet onbetuigd gelaten door naast zitting te nemen in het bestuur, ook als sponsor op
te treden om zo de start financieel te faciliteren.
Inmiddels heeft de tourclub zich mogen verheugen op de enthousiaste deelname van 20 leden.
Daardoor bestaat de groep inmiddels uit een fietsvriendelijk gemêleerd gezelschap. De meeste fietsfanaten hebben
destijds kennis genomen van de startpublicatie in de regionale weekbladen en enkelen hebben een introducé meegenomen die in clubverband meegeniet. Zo is een ieder inmiddels voorzien van een zelf ontworpen kwalitatief goed
gesoigneerde kledingset. Om de naamgeving eer aan te
doen is dat opgesierd met een blauwe geslingerde baan
die symbolisch is voor de Hollandsche IJssel langs Capelle.

Lid worden? Goed idee!
Het ONC-lidmaatschap is voor ondernemers binnen en buiten Capelle eigenlijk
een must. Bij het ONC ontmoet u namelijk andere ondernemers met dezelfde
succesverhalen en af en toe misschien
zelfs dezelfde dips. Het is goed om te
weten niet de enige te zijn die met
bepaalde zaken bezig is, maar dat veel
meer collega-ondernemers dergelijke
ondervindingen hebben. Veel belangrijker is nog, dat ONC-leden kennis en
ervaringen kunnen uitwisselen en soms
zelfs zaken kunnen doen. Niets moet,
maar alles is mogelijk!

Wie sluit zich aan?
In die outfit wordt iedere zondagochtend op het vaste
vertrekpunt ’t Hooghe Water vaart gezet om een wisselende route van doorgaans gemiddeld 75 km te rijden.
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Dé IJsselrenners zetten in het nieuwe seizoen koers…
Meld je aan en ga mee! Kijk op www.tcdeijsselrenners.nl.

Bestuur uitgebreid met Carola Kalishoek

Bel voor meer informatie over het
ONC-lidmaatschap naar
06 - 261 622 11, Gert Stubbe,
bestuurslid ledenwerving of mail naar
info@ondernemersnetwerkcapelle.nl
Ondernemers Netwerk Capelle ONC
Postbus 657
2900 AR Capelle aan den IJssel
info@ondernemersnetwerkcapelle.nl
www.ondernemersnetwerkcapelle.nl

Weliswaar in een rap tempo waarin een ieder zich
kan vinden, onder het motto ‘samen uit samen thuis’.
Vanzelfsprekend wordt met de nodige discipline rekening
gehouden met de gedragregels op de racefiets. Natuurlijk
zijn ‘IJsselrenners’ ook veiligheidskenners! Voor de nodige
onderlinge communicatie is de site de lucht ingegaan.
De ervaring leert dat deze frequent wordt geraadpleegd,
zowel door de leden en opvallend genoeg door een groot
aantal geïnteresseerde gasten en kandidaat-leden. Zeker
gezien het programma, dat door gezamenlijke ideeën
invulling krijgt. Mede daarom verwachten we voor het
komende fietsseizoen meerdere fietsliefhebbers die zich
op de racefiets willen aansluiten. Zeker ook in economisch
mindere tijden moeten ook ondernemers in symbolische
zin ‘kopwerk’ voor het bedrijf doen om dat in gang te
houden en zo nodig financiële ‘gaten dichten’. Alle reden
voor iedereen om met de nodige gezondheid ‘goed in het
vel’ te blijven zitten en even zo goed het nuttige met het
aangename te kunnen combineren.

De belangrijke post van bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de activiteiten van het ONC is
sinds 1 maart ingevuld door Carola Kalishoek.
Carola, nog maar kort lid van het ONC, zag het
als een uitdaging om Peter Regoord op te volgen
in de veeleisende functie van bestuurslid met de
verantwoordelijkheid de evenementen en bijeenkomsten te organiseren.

Peter Regoord had al eerder aangegeven dat hij naast
zijn drukke werkzaamheden niet langer het initiatief kon
nemen binnen het bestuur. Daarop is een vacatureprofiel
op de website geplaatst en de vacature in de nieuwsbrief geplaatst. Hierop heeft Carola gesolliciteerd. Na
een interviewronde met diverse bestuursleden heeft het
bestuur unaniem besloten Carola voor deze zware functie
te benoemen. Zij is per direct tot het bestuur toegetreden. Officieel wordt tijdens de ALV in april goedkeuring
gevraagd aan de leden. Om een goed jaarprogramma
te kunnen samenstellen, wilde het bestuur echter niet
wachten met deze aanstelling en is Carola per direct aan
het werk gegaan. Samen met Ton Kurtschreutter werkt
zij momenteel het jaarplan uit, opdat dit tijdens de ALV
kan worden gepresenteerd.
Carola heeft een eigen bedrijf: ‘First Support’. Daarmee
ondersteunt zij bedrijven op het gebied van acquisitie,
relatiemarketing en Human Resource Management
waarbij de focus ligt op de Business-to-Business markt.

De Tip van Hans Tielkemeijer

Is beleggen in vastgoed nu interessant?
niet op tegen de geldontwaarding. Bovendien
snoept de fiscus mee uit uw spaarpot.

In de Quote500 staan nog steeds veel personen die hun geld hebben verdiend met vastgoed. Zij hebben belegd in winkelpanden,
kantoorgebouwen of verhuurden ‘deurtjes’.
De tijd dat je een nieuw koophuis kon aanbetalen met de overwaarde van je vorige huis is
ook nog maar een paar jaar geleden. Helaas
komt dat nu niet veel meer voor.
Vastgoedfraude, de kredietcrisis en moeizame
kredietverstrekking hebben de vastgoedmarkt
midscheeps getroffen. Leegstand en failliete
huurders versterken het idee dat je je geld beter
ergens anders in kunt stoppen, dan in stenen. Er
zijn genoeg redenen te verzinnen om nu niet in
commercieel vastgoed, zoals kantoren en winkelcentra, te beleggen, maar geldt dat ook niet voor
aandelen, obligaties en grondstoffen? Geld dat je
voorlopig niet nodig hebt, kan worden gestald op
een spaarrekening, maar de renteopbrengst weegt

Commercieel vastgoed is mijns inziens nog steeds
een interessante beleggingsmogelijkheid. Het is
simpelweg een andere beleggingscategorie dan
aandelen of obligaties en daarmee past vastgoed
dus goed in een gespreide beleggingsportefeuille.
Een veelgemaakte fout is echter dat beleggers zich
niet goed genoeg oriënteren op de mogelijkheden.
Vaak wordt er gekozen voor een zogenoemde vastgoed-cv met slechts een paar kantoorgebouwen in
portefeuille. Als er dan één of meerdere huurders
vertrekken, heeft de belegger een strop. Participeren
in een winkelcentrum kan een interessant alternatief
zijn, maar oh wee als de prognoses niet uitkomen.
En welke particuliere belegger heeft er nu verstand
van winkelcentra?
CV-beleggers worden gelokt met klinkende namen
en hoge, gegarandeerde uitkeringen. De AFM waarschuwde echter eind vorig jaar dat zij bijna een
derde van dit soort vastgoedfondsen als zeer risicovol betitelt. Wie in zo’n CV heeft belegd moet
bovendien vaak lijdzaam afwachten, want de
fondsen zijn niet beursgenoteerd en dus bijna niet
te verkopen. Professionele beleggers kennen de
gevaren van dit soort producten, wees dus als particuliere belegger op uw hoede. Het goed begrijpen
van de risico’s is belangrijk.
Op www.afm.nl/consumenten staat een checklist.
Beursgenoteerd commercieel vastgoed is veel makkelijker te verhandelen. Bovendien worden dit soort
beleggingsfondsen beter gevolgd door analisten en
toezichthouders. Ik vind dat een groot pluspunt.

Kiest u dan wel voor een goed gespreide, internationale vastgoedportefeuille. Er zijn genoeg beleggingsfondsen te vinden met vastgoed op plekken in
de wereld waar de economie volop draait. Een mix
tussen kantoorgebouwen en winkelcentra verdient
natuurlijk de voorkeur, risicospreiding kan nooit ver
genoeg gaan. De beloning voor een dergelijke belegging is in de meeste gevallen een hoog dividendrendement en een betere bescherming tegen inflatie.
Hans Tielkemeijer
Directeur Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer
Telefoon: 010 - 20 40 560, www.tielkemeijer.nl

Algemene Ledenvergadering
Graag nodigt het ONC bestuur u uit voor
het bijwonen van de Algemene Leden
vergadering. Op 26 april bent u vanaf 17.00
uur onze gast in het Van Cappellenhuis.
Nee, het wordt geen saaie terugblik op wat we het
afgelopen jaar allemaal hebben gedaan. We willen
u graag meenemen naar de toekomst en aangeven
waar wij aan denken voor het komende seizoen.
Er staan heel wat leuke en vooral nieuwe zaken op
de agenda. Uiteraard leggen we verantwoording af
over het afgelopen jaar. Maar er is vooral ook veel
ruimte voor uw inbreng, we luisteren met belangstelling naar uw ideeën. Aansluitend drinken we
een borrel onder het genot van passende hapjes.
Uiteraard weer een mooi netwerkmoment.
Graag tot de 26e april in het Van Cappellenhuis,
Dorpsstraat 164, 2903 LB Capelle aan den IJssel.

Capels bedrijf levert cameratoezicht Maria Danneelserf
Het gebied rondom het Maria Danneelserf
in Capelle Schollevaar is het afgelopen jaar
vaak onderwerp van gesprek geweest door
een aantal overvallen dat heeft plaatsgevonden. De gemeente Capelle aan den
IJssel heeft recent opdracht gegeven om het
gebied te voorzien van camera’s, om zo meer
veiligheid te bieden aan de omwonenden, de
winkeliers en het winkelend publiek.
De gemeente heeft op basis van een beknopt
programma van eisen een aantal leveranciers uitgenodigd hier een passend advies met bijbehorende
offerte voor uit te brengen. Op basis van de ‘Economisch meest voordelige inschrijving’ (het EMVI
model) is gekozen voor de Capelse onderneming
Q-Vario BV. Hierbij is onder andere gekeken naar
de aanneemsom en de omvang van het dekkingsgebied van de camera’s. Maar ook is gekeken naar
de soort camera en het aantal camera’s dat nodig
is om de doelstellingen te behalen.

Netwerktechnologie
Er is gekozen voor een op basis van netwerktechnologie samengestelde oplossing. Daardoor is het
mogelijk om naast het realiseren van kwalitatief
hoogwaardige ‘live’ beelden ook beelden te kunnen
opslaan, zonder dat daarbij sprake is van verminderde beeldkwaliteit. De beelden zijn geschikt om
vanaf elke willekeurige locatie bekeken te kunnen
worden. Niet alleen binnen het lokale netwerk,
maar ook op elke andere locatie waar een beveiligde internetverbinding is.
Q-Vario ontwerpt, installeert en onderhoudt
moderne toekomstvaste beveiligingsoplossingen.
Q-Vario levert maatwerk, gebaseerd op gestandaardiseerde moderne technologieën. De combinatie
van product en dienst zorgt voor een complete
oplossing waar u jarenlang plezier en ondersteuning aan beleeft.
www.qvario.nl, info@qvario.nl, tel. 010 - 442 67 42
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gerechtsdeurwaarders & incasso

“Ons uitgangspunt tijdens de incassoprocedure is
het behoud van de goede relatie tussen u en uw klant”
Bezoekadres
Cypresbaan 2-6
2908 LT Capelle a/d IJssel
Correspondentieadres
Postbus 5133
2900 EC Capelle a/d IJssel
T 010 451 16 44
F 010 458 77 72
contact@maasstadgdw.nl
www.maasstadgdw.nl

GRENZEN EN
BARRIÈRES WEGNEMEN
Dat is internationaal zakendoen anno nu
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Overal in de wereld zaken kunnen doen. Zonder
grenzen en barrières. Dat is waar het bij
internationaal zakendoen om draait. Met meer
dan 180 jaar ervaring weten wij als geen
andere bank hoe wij voor onze klanten
internationale deals soepel en snel tot een
succes kunnen maken. Dat is internationaal
zakendoen anno nu. Kijk voor meer informatie
op abnamro.nl/internationaal

Hoofdregel in het arbeidsrecht is dat een
werknemer geen recht heeft op loon, indien
hij geen werkzaamheden verricht. Een uitzondering op deze hoofdregel is de zieke
werknemer, deze heeft in beginsel recht op
doorbetaling van het loon gedurende maximaal twee jaar (met een minimum van 70%).
In sommige gevallen is het echter mogelijk
om de loonbetaling op te schorten of zelfs
stop te zetten. Wanneer mag u nu precies de
loonbetaling opschorten of stoppen?
Opschorten loon
Een werkgever is gerechtigd om controlevoorschriften vast te stellen, die een werknemer na
moet leven tijdens ziekte. Wanneer een werknemer zich niet aan deze controlevoorschriften
houdt en de werkgever niet kan controleren of
de werknemer daadwerkelijk ziek is (bijvoorbeeld
in het geval de werknemer niet verschijnt op het
spreekuur bij de bedrijfsarts), kan de werkgever de
loonbetaling opschorten. Het opschorten van het
loon is dan een pressiemiddel om de werknemer
te bewegen de controlevoorschriften alsnog na te
leven. Indien de werknemer alsnog verschijnt op
het spreekuur van de bedrijfsarts en indien vervolgens blijkt dat de werknemer inderdaad ziek was
gedurende de periode van de loonopschorting,
dient de werkgever alsnog het loon aan de werknemer uit te betalen.

‘Onverwijlde mededeling’:
let op de juiste omschrijving!
Wilt u als werkgever de loonbetaling aan een werknemer opschorten dan wel stopzetten dan dient
u dit onverwijld –bij voorkeur schriftelijk- aan de
werknemer mee te delen, met daarbij de reden
voor de opschorting of stopzetting van de loonbetaling. Laat een werkgever dit na, dan kan achteraf
geen beroep meer worden gedaan op de opschorting dan wel stopzetting van de loonbetaling.
Tussen opschorting en stopzetting van de loonbetaling zit een belangrijk (juridisch) verschil. In een
recent arrest van het Gerechtshof Leeuwarden was
een kwestie aan de orde waarbij een werknemer
zich niet aan zijn re-integratieverplichtingen hield
(hij weigerde passend werk te zoeken bij een
andere werkgever). De werkgever liet de werknemer vervolgens schriftelijk weten dat de loonbetaling zou worden opgeschort. Wat de werkgever
echter eigenlijk bedoelde was de stopzetting van
de loonbetaling. Toen de werknemer uiteindelijk alsnog voldeed aan zijn re-integratieverplichtingen, vorderde hij uitbetaling van het loon over
de opschortingsperiode.
Het Hof was van oordeel dat de werkgever het loon
van de werknemer stop mocht zetten, vanwege het

Juridisch accent

Opschorten
of stopzetten
loonbetaling?
Ingrid van Efferen
Advocaat Pellicaan Advocaten N.V.
ingrid.vanefferen@pellicaan.nl

feit dat de werknemer niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldeed. De werkgever had echter
in de brief aan de werknemer expliciet gesproken
over de opschorting van het loon in plaats van de
stopzetting van het loon. Dit betekent, aldus het
Hof, dat het opgeschorte loon alsnog moest worden
betaald aan de werknemer op het moment dat hij
zijn re-integratieverplichtingen weer nakwam. Het
is dus van groot belang dat een werkgever het
juiste sanctiemiddel toepast en dit ook duidelijk aan
de werknemer kenbaar maakt (schriftelijk).
Als u meer informatie over dit onderwerp of over
andere arbeidsrechtelijke kwesties wenst, kunt u
contact opnemen met de sectie Arbeidsrecht van
Pellicaan Advocaten.

Stopzetten loon
Loon staken of stoppen betekent dat de werknemer
nooit meer loon over de periode van de loonstaking
zal ontvangen. Het stopzetten van de loonbetaling
is de volgende situaties mogelijk:
-	De werknemer belemmert of vertraagt zijn genezing door eigen toedoen;
-	De ziekte is door opzet van de werknemer
veroorzaakt;
-	De werknemer weigert passende arbeid te
verrichten;
-	De werknemer weigert zonder enige grond om
mee te werken aan het opstellen/evalueren/
bijstellen van het plan van aanpak;
-	De werknemer weigert mee te werken aan
redelijke voorschriften of maatregelen om tot
passend werk te komen.
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Van de gemeente Capelle

Nota Buitenreclame 2012
Voor een gezonde economische ontwikkeling
van de gemeente is het belangrijk dat bedrijven zichzelf en hun producten binnen redelijke grenzen voldoende kunnen presenteren.
Hierbij is de opgave om een zo groot mogelijke attentiewaarde voor de adverteerder te
combineren met de algemene belangen van de
gemeente, zoals een kwalitatief hoogwaardig
stadsgezicht, verkeersveiligheid en het voorkomen van overlast.

Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u op de hoogte blijven van het gemeentelijk
nieuws? Meldt u dan via www.capelleaandenijssel.nl
onder de kop ‘over Capelle’ voor één van onze
nieuwsbrieven. U kunt kiezen uit Gemeentenieuws,
Capelse Courant, Raads- en commissienieuws ,
Bekendmakingen of Ondernemersnieuws.

Adverteerder centraal
In de Nota Buitenreclame 2012 staat de gebruiker van
buitenreclame, de potentiële adverteerder, centraal.
Op de gemeentelijke site komt een aparte rubriek
‘reclame maken’. Deze pagina is gevuld met foto’s
van reclameobjecten (zoals vlaggen, abri’s, mupi’s
gevelreclame, reclame op het dak). Als op deze foto

Capels Compliment voor Nic Visser

Heeft u vragen op het gebied van bedrijven
en ondernemen in Capelle aan den IJssel?

Henk van Ree
manager
economische
ontwikkelingen
tel. 010 - 284 87 87
h.van.ree@capelleaandenijssel.nl

Ruud Verschuren
beleidsadviseur
Economische Zaken
tel. 010 - 284 87 83
r.verschuren@capelleaandenijssel.nl

Cock van Zanten
accountmanager
werkgelegenheid
tel. 010 - 284 84 79
c.m.van.zanten@capelleaandenijssel.nl
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wordt geklikt, dan komen bezoekers terecht op een
pagina die gaat over deze reclamesoort. De potentiële
adverteerder leest daar of dit soort reclame is toegestaan op de gewenste locatie en of er een vergunning
nodig is. Vanuit deze pagina kan worden doorgeklikt
naar de Nota Buitenreclame. Ook kan worden doorgeklikt naar de site van het bedrijf dat dit soort reclame
in Capelle exploiteert of naar het omgevingsloket,
waar een vergunning voor de betreffende reclamevorm kan worden aangevraagd.

foto Frank de Roo

Actuele besluiten van het college van b. en w. en
nieuwsberichten, speciaal geselecteerd voor ondernemend Capelle, treft u aan op:
www.capelleaandenijssel.nl. Op deze site worden
ook de Europese aanbestedingen van de gemeente
gepubliceerd.

Buitenreclame, bijvoorbeeld gevelreclame en reclameborden langs de weg, beïnvloedt het straatbeeld. In de Nota Buitenreclame uit 2001 heeft de
gemeente regels opgesteld om een rommelig straatbeeld te voorkomen. Omdat er in meer dan tien jaar
tijd veel verandert en er behoefte was om de regels
aan te passen, is een nieuwe nota vastgesteld.

Op dinsdag 3 januari reikte burgemeester
Frank Koen een Capels Compliment uit aan
de heer Nic Visser. Dit gebeurde tijdens de
afscheidsreceptie ter gelegenheid van zijn vertrek als voorzitter van ondernemersvereniging
Stadscentrum De Koperwiek.

Nic Visser heeft zich elf jaar lang als voorzitter ingezet
voor onder meer de verbetering en vernieuwing van
het Capelse Stadscentrum. Nic Visser: “Ik voelde me
zeer vereerd door de waardering die burgemeester
Frank Koen namens de gemeente uitsprak tijdens zijn
toespraak. Ik vind het heel fijn dat na jaren van veel
vergaderen inmiddels de eerste fase van de interne
vernieuwing van het winkelgebied is gerealiseerd.
En dat ook de plannen voor een vervolg en het optimaliseren van het Stadsplein verder gestalte aan het
krijgen zijn. Iets wat mij als rasondernemer en belangenbehartiger van de ondernemers en consumenten
zeer goed doet. Vooral op dit gebied vind ik het toch
wel heel spijtig dat ik samen met mijn bestuur heb
moeten besluiten, mede door regelmatig terugkerende gezondheidsproblemen, met mijn activiteiten
als voorzitter te stoppen.”
Nieuwe voorzitter
De heer Ben Bremer volgt Nic Visser op als voorzitter van de ondernemersvereniging Stadscentrum
De Koperwiek.

foto Frank de Roo

Hoofdweg CapelleXL wordt Bedrijven Investeringszone
onder alle ondernemers. Te denken valt dan aan
onderhoud van de buitenruimte, gladheidbestrijding, beveiliging en dergelijke.
Slimmer en krachtiger samenwerken
Wethouder Economische zaken, Eric Faassen “Ik ben
blij met deze uitkomst. Het is een initiatief van de
ondernemers en de gemeente heeft het gefaciliteerd. Een BIZ geeft veel kansen voor ondernemers. Hiermee kunnen ze beter en slimmer samenwerken en, bijvoorbeeld, gezamenlijk diensten
inkopen. Er is nu veel meer mogelijk, ook in de
contacten en samenwerking met de gemeente”.

BIZ Hoofdweg CapelleXL is het grootste Bedrijven
Investeringszone (BIZ) gebied in de regio. Voor
grote bedrijventerreinen is het vaak lastig om
elkaar te vinden. In Capelle heeft men laten zien

dat dit niet onmogelijk is en het juist in zo’n groot
gebied van belang is om de krachten te bundelen.
Instrument voor en door ondernemers
Een Bedrijven Investeringszone is een wettelijk
instrument waarmee alle ondernemers uit een
gebied gezamenlijk sturen op en investeren in de
kwaliteit van hun omgeving. Een BIZ is dus een
instrument vóór en dóór ondernemers. Door een
BIZ kunnen kosten van de investeringen in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving verdeeld worden

Aceve ontvangt eerste subsidie
Veiligheid Kleine bedrijven
De heer en mevrouw Peek van Aceve Totaal
installateurs hebben op maandag 20 februari uit handen van wethouder Veiligheid,
Ans Hartnagel en wethouder Economische
zaken, Eric Faassen de subsidie Veiligheid
Kleine bedrijven ontvangen. Aceve heeft in
het verleden te maken gehad met inbraken
en vandalisme. Een goede reden om een
veiligheidsscan uit te laten voeren. Tijdens
de scan werd gekeken naar alle mogelijke
risico’s, van diefstal tot het beveiligen van
computers.

van 700 euro. Omdat veel ondernemers meer geld
moeten investeren, kunnen zij voor hogere kosten
de helft terug vragen bij de gemeente, tot maximaal 500 euro. In totaal kan de ondernemer zo met
1200 euro aan eigen investeringen, zijn of haar
bedrijf voor 2700 euro beveiligen. Zo willen we
Capelse bedrijven stimuleren zich goed te beveiligen tegen bijvoorbeeld inbraak, diefstal en roofovervallen.

Revitalisering van het gebied
Recent heeft de Stadsregio ruim 8,5 ton en de
provincie ruim een half miljoen euro beschikbaar gesteld. Samen met de door de gemeenteraad toegezegde middelen, kan in de komende
drie jaar ruim 2,2 miljoen worden besteed aan
een opknapbeurt van bedrijventerrein Hoofdweg.
Door de komst van de BIZ kunnen ondernemers
behalve individueel (opkomen voor de eigen
belangen) ook collectief (opkomen voor de gezamenlijke belangen) meepraten en beslissen over
de aanwending van deze middelen in dit gebied.

Informatie
Bedrijven die aan de landelijke richtlijnen voor deze
subsidie voldoen, komen in aanmerking voor de
Capelse aanvulling. In augustus 2011 hebben alle
ondernemers een brief ontvangen over de beveiligingssubsidie. Meer informatie over de landelijke
regeling is te vinden op www.stavoorjezaak.nl. De
gemeentelijke regeling vindt u op www.capelleaandenijssel.nl.
Uitbreiding van de regeling
Vanaf dit jaar kunnen ook grotere Capelse bedrijven
50% subsidie (met een maximum van 750 euro)
krijgen voor het uitvoeren van een scan en het
nemen van veiligheidsmaatregelen. Ook hierover
leest u meer op www.capelleaandenijssel.nl.
foto Frank de Roo

Een meerderheid (ruim tweederde) van
de ondernemers van het Hoofdweggebied
heeft op 22 februari gestemd vóór een
Bedrijven Investeringszone. Hiermee is de
BIZ Hoofdweg CapelleXL (met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2012) een feit.

Veiligheidsscan
Met een veiligheidsscan kunnen ondernemers
hun zaak door een expert laten controleren. Deze
experts nemen de hele winkel of het bedrijf onder
de loep. Ze bekijken de inrichting, betaalwijzen,
controlelampjes voor briefgeld, de training en
controle van het personeel, hang- en sluitwerk,
camerabewaking en dergelijke. Voor deze scan
krijgen ondernemers een vergoeding van 300 euro
van de rijksoverheid.
Subsidies
Om de aanbevolen beveiligingsmaatregelen uit te
voeren, vergoedt het rijk de helft, tot een maximum
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wij printen en drukken

bijna alles
www.grafischcompleet.nl

