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Voor 0,25 euro per contact 
4.000 beslissers bereiken

•  Het IJssel Business Magazine bevat inhoudelijke artikelen gericht op ondernemers;

•  In het IJssel Business Magazine leest u alles over de regio waarin u actief 
onderneemt en over zaken die u aangaan;

•  Het IJssel Business Magazine wordt op naam verzonden aan beslissers binnen de 
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

NOG MEER DOORSLAGGEVENDE ARGUMENTEN



Veilig Ondernemen
Verdiepend in dit onderwerp duiken steeds meer soorten van ‘veiligheid’ op. Snel wordt 

duidelijk dat het onmogelijk is om alle aspecten van veilig ondernemen te belichten. In 

dit nummer hebben we het daarom vooral over ‘fysieke veiligheid’ en het voorkomen van 

criminaliteit. Alles wat te maken heeft met ‘digitale veiligheid’ en digicriminaliteit vereist 

bijvoorbeeld een aparte behandeling, zoveel is daarover te vertellen. 

Veiligheid begint bij jezelf en je eigen medewerkers, maar eindigt daar niet. Als onderne-

mer heb je ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hoe belangrijk het naleven van 

veiligheidsregels is, weet je na lezing van het verhaal van Michel Bourguignon. Zijn bedrijf 

TIO werd vorig jaar zomer getroffen door een ernstige brand. Ook een goede verzekeraar 

blijkt bij calamiteiten van onschatbare waarde. 

‘Samen sta je sterker’ is een enorm cliché, maar daarom niet minder waar. Alleen door 

een goede samenwerking tussen bedrijven, politie en publieke diensten kunnen criminelen 

worden ontmoedigd toe te slaan bij winkelgebieden en bedrijventerreinen. Stadsmarinier 

Jur Verbeek, van de Taskforce High Impact Delicten, streeft naar 0 overvallen in deze regio. 

Laten we als ondernemers dan streven naar 100% veilig ondernemen!

Ingrid Verbakel, hoofdredacteur

IJBM 3
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 Jur Verbeek, stadsmarinier

Samen een vuist maken om 
overvallen te voorkomen

Jur Verbeek (58) heeft in bijna 30 jaar zijn 
sporen verdiend bij de Rotterdamse politie 
en is al tien jaar stadsmarinier. Vanaf 2007 
zit hij in de Taskforce Overvallen, samen 
met de korpschef, de hoofdofficier van 
Justitie en vertegenwoordigers van werk
gevers organisatie NVONCW, horecaonder
nemingen en winkeliers. Sinds 1 juni 2012 
houdt Jur Verbeek zich fulltime bezig met 
High Impact Delicten. De harde aanpak van 
de politie gaat lonen: het aantal overvallen 
daalt in RotterdamRijnmond. “Maar elke 
overval is er één teveel!”

Jur Verbeek: ”Het aanstellen van stadsmariniers is 
een Rotterdamse vinding. De directe aanleiding was 
de enorme drugsoverlast in de Rotterdamse wijk 
Spangen in 2002. Stadsmariniers hebben namens 
de burgemeester de bevoegdheid gekregen om 
problemen in de stad op te lossen, samen met 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
instellingen. We zijn geen beleidsmede werkers en 
geen managers, maar probleemoplossers. Vanaf 
2007 zijn we ook actief betrokken bij veilig onder-
nemen. De toenmalige minister van Justitie, Hirsch 
Ballin, gaf prioriteit aan de aanpak van overvallen. 
In IJsselmonde steeg bijvoorbeeld het aantal over-
vallen dramatisch. Dat moest naar beneden!
We hebben veel geleerd van de toonaangevende 
criminoloog prof. dr. C. Fijnaut. Hij deed onderzoek 
naar patronen in de criminaliteit. Op basis van zijn 
aanbevelingen stelde minister Opstelten een actie-
programma met maatregelen op.” 

Keurmerk Veilig Ondernemen
“Een van de maatregelen was de instelling van een 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Er kwamen 
winkelgebieden en bedrijventerreinen met dit keur-
merk. Er zijn nu 53 KVO’s in de regio en 24 binnen 
de stad Rotterdam. Goede afspraken over veilig-
heid onder leiding van ondernemers zelf vormen 
de basis van elke KVO. 
Aan de hand van interviews wordt per winkel en/of 
bedrijf de problemen geïnventariseerd. Dat kunnen 
parkeerproblemen zijn, slechte verlichting, zwerf-
vuil of jongerenoverlast. Daarna worden afspraken 
gemaakt om deze problemen aan te pakken. De 
stadsmarinier bewaakt de afspraken en heeft zo 
nodig de bevoegdheid om zaken af te dwingen. 
Pas als inwoners en ondernemers tevreden zijn, 
zijn wij tevreden. We willen veiligheid in de hele 
regio en komen overal in actie waar het nodig is.” 



Wat doet de politie?
“De politie maakt ondertussen veel werk van het 
oppakken en laten vervolgen van criminelen. Ook 
stimuleert zij inwoners en bedrijven om preven-
tieve maatregelen te nemen en zorgt zij voor 
nazorg voor slachtoffers van ‘high impact delicten’. 
Het aantal overvallen in Rotterdam-Rijnmond is in 
2012 met 10% gedaald vergeleken met het jaar 
ervoor. Het oplossingspercentage van overvallen 
is gestegen naar 40%, mede dankzij het team 
van 50 specialisten dat erop is gezet. Criminoloog 
Fijnaut concludeerde dat van alle mensen die uit 
de gevangenis komen, de helft in herhaling vervalt 
en weer soortgelijke delicten gaat plegen. Daarom 
hebben we sinds enige tijd de afspraak gemaakt 
om elke maandag informatie met elkaar delen: 
‘Wie zijn er aangehouden? Hebben we informatie 
over deze mensen? Wie komen er binnenkort vrij?’
Mensen die vrijkomen krijgen standaard een 
bezoek van drie mensen: een reclasserings-ambte-
naar, de wijkagent en de stadsmarinier. Onze bood-
schap is: ‘Doe het niet meer, we houden je in de 
gaten.’ We inventariseren hun problemen en we 
bieden hulp aan naar werk, scholing of zorg.” 

Wie plegen overvallen?
“Daders zijn meestal jong (tussen 15 en 27) en 
hebben grote problemen op meerdere gebieden. 
Als ze aanspreekbaar zijn op hun gedrag en ze 
willen veranderen, bieden we hulp aan. Sommige 
jongens zijn helaas niet te redden, omdat ze geen 
enkel inlevingsvermogen hebben en het omkeren: 
zij leggen de schuld bij jou neer. Bij proefverlof 
(met een elektronische enkelband) stellen we 
harde eisen: geen drugs of drankgebruik, wekelijks 
melden bij reclassering, alleen naar huis, werk of 
school. Door de bezoeken zijn zowel de wijkagent 
als de reclasseringsambtenaar op de hoogte van 
alle afspraken met de betrokkenen. Als zij zich niet 
aan de regels houden, brengen we het voor de 
rechter en gaan ze terug de bak in.
We zijn zo streng, omdat na moord, doodslag en 
andere geweldsdelicten, overvallen de meeste 
impact hebben op mensen. Er zijn jaarlijks onge-
veer 350 slachtoffers in dit gebied. Vooral door 
het geweld houden velen er een trauma aan 
over. De helft van de overvallen wordt gepleegd 
op woningen. Hieronder zijn ook woningen van 
ondernemers die gevolgd zijn door criminelen 
die denken dat er geld te halen is. We proberen 
inwoners en ondernemers tijdens bijeenkomsten 
bewust te maken van de risico’s en stimuleren 
preventiemaatregelen.” 

Adviezen aan ondernemers
“Elke winkelier adviseer ik om een camera ‘live 
in beeld’ aan te schaffen, waarbij de politie kan 
meekijken in de winkel. Een andere voorzorg-
maatregel is een afroomkluis. Voor juweliers is 
een ‘track & trace systeem’ belangrijk. Word je 
toch overvallen: ga niet de discussie aan en bel de 
politie als de overvaller weg is. De politie zal nooit 
in de zaak verschijnen als de overvaller er nog is, 
om gijzeling te voorkomen.” 

Elke overval is er één teveel
“Minister Opstelten kent als oud-burgemeester de 
Rotterdamse regio als geen ander, vandaar dat de 
samenwerking optimaal is. Hij wil het oplossings-
percentage naar 50% brengen en we gaan er alles 
aan doen dat te halen. We zijn pas echt tevreden 
met 0 overvallen. Elke overval is er één teveel. 

We werken goed samen met de gemeenten 
in de regio en ik heb een goed contact met de 
Capelse burgemeester Frank Koen en de Krim-
pense burgemeester Lennie Huizer. Bovendien 
werken we nauw samen met de gemeentelijke 

GOSA-regisseurs die de zorg voor jeugd t/m 23 
jaar coördineren. We gaan in de toekomst naar 
een ‘toezichtmodel’ waarin politie en particuliere 
beveiligingsbedrijven samenwerken en waar de 
input van inwoners, publieke diensten en bedrijven 
optimaal wordt ingezet om criminaliteit te voor-
komen en te bestrijden. We kunnen alleen aan een 
hoger oplossingspercentage komen doordat alerte 
inwoners, ondernemers en gemeenteambtenaren 
informatie doorgeven over verdachte situaties en 
personen. Bijvoorbeeld het doorgeven van kente-
kens. Als er echt iets dringends is, bel dan 112. 
Liever een keer voor niks bellen, dan te laat!” 

IJBM 5

In Capelle zijn sinds eind 2011 twee stads
mariniers werkzaam, die ook aan over
valpreventie doen. Steven Wierckx is één 
van hen. Hij vertelt: “In Capelle zetten we 
zowel in op preventieve maatregelen als op 
nazorg. 

Als er een overval is gepleegd, ga ik samen met 
een veiligheidsexpert in gesprek met het slacht-
offer. We staan hem of haar zo goed mogelijk 
bij in het nemen van maatregelen. Ik vind het 
een goede ontwikkeling dat er steeds meer KVO’s 
komen. Ook de pas opgerichte BIZ Capelle heeft 
een Commissie Beveiliging. Op dit moment zijn 
we bezig met de oprichting van KVO’s voor De 
Terp, De Scholver en de Koperwiek.” 

Verschuiving naar woningovervallen
“De laatste tijd zien we een verschuiving van over-
vallen op winkels en bedrijven naar overvallen op 
woningen. Criminelen volgen bijvoorbeeld een 
directeur van een winkel of bedrijf naar zijn of haar 
huis. Veiligheid in en rond je huis is daarom erg 
belangrijk. Kijk daarnaast goed wie er voor de deur 
staat voor je thuis opendoet. Als je het bedrijf afsluit, 
doe dat dan minstens met z’n tweeën. Terwijl de 
een alles afsluit, kan de ander om zich heen kijken 
of er in de buurt iets verdachts is te zien. Blijf alert 
als je wegrijdt en geef bijvoorbeeld een kenteken 
van een verdachte auto door aan de politie. Verder 
nemen criminelen bijna altijd eerst een kijkje in het 
bedrijf voor zij toeslaan. Cameratoezicht kan dan 
helpen een potentiële dader af te schrikken.”

navolging stadsmariniers in Capelle
Steven Wierckx in gesprek met schoenmaker André Wildeboer.



Wim van Sluis heeft een indrukwekkend cv. 
Van beroep is hij registeraccountant en  partner 
van Daamen & van Sluis Accountants Belasting
adviseurs. Van 2002 tot 2006 was hij wethouder 
Haven, Economie, Milieu en Werkgelegenheid 
van gemeente Rotterdam. Zijn affiniteit met 
de Rotterdamse haven kon hij volop kwijt in 
het voorzitterschap van havenondernemers
vereniging Deltalinqs (20062013). Het inter
view spitst zich toe op zijn voorzitterschap 
van het Platform Criminaliteitsbeheersing 
RotterdamRijnmond (PCRR). 

Wim van Sluis: “De aanleiding voor het oprichten 
van het Platform Criminaliteitsbeheersing in 1995 
was het vermoeden dat er veel criminele activi-
teiten plaatsvonden in het Rotterdamse haven-
gebied. Het Platform heeft inmiddels als doel om 

veiligheid en veiligheidszorg voor bedrijven en 
instellingen in de politieregio Rotterdam- Rijnmond 
te (laten) ontwikkelen en te bevorderen. Dat doen 
we door bedrijven bewust te maken van het belang 
van veiligheidszorg; door het bestuderen en analy-
seren van criminaliteitspatronen die de samenle-
ving en het bedrijfsleven bedreigen én het doen van 
aanbevelingen. Het Platform is heel breed samen-
gesteld: uit overheidsinstanties (onder andere: 
politie, douane, gemeente Rotterdam, Openbaar 
Ministerie), het bedrijfsleven (MKB Nederland, 
VNO/NCW, Kamer van Koophandel, Deltalinqs, 
KPMG, bank- en verzekeringswezen) en vertegen-
woordigers vanuit het notariaat,  advocatuur en 
forensic accountancy. Als het nodig is, hebben we 
een ‘directe lijn’ met minister Opstelten. Burge-
meester Ahmed Aboutaleb is beschermheer van 
het Platform.”

Keurmerk Veilig Ondernemen
Wim vervolgt: “Ik ga op twee thema’s van het 
PCR-R dieper in. Het eerste is het Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO). Bij een KVO gaan bedrijven 
met elkaar en met politie, brandweer en gemeente 
actief samenwerken om hun bedrijventerrein of 
winkelgebied zo veilig mogelijk te houden. De 
stadsmarinier High Impact Delicten, Jur Verbeek, 
brengt hierover bij ons regelmatig verslag uit hoe 
het staat met de veiligheid van bedrijventerreinen 
en winkelgebieden in de regio.” 

Project gekoppeld cameratoezicht
“Als voorbeeld noem ik het proefproject om het 
cameratoezicht in het hele havengebied aan elkaar 
te koppelen, om een beter beeld te krijgen van 
verdachte activiteiten. Een uitgestrekt gebied als de 
haven van Rotterdam is moeilijk te controleren. Veel 
is al gedaan. Er ligt een glasvezelnetwerk, verschil-
lende particuliere beveiligingsbedrijven doen een 
deel van de beveiliging met camerasystemen 
en alarmcentrales én douane en politie houden 
de vinger aan de pols. Onze uitdaging is om alles 
op elkaar af te stemmen, rekening houdend met 
de privacywetgeving. Het is de bedoeling dat de 
bedrijven in het havengebied na de afronding van 
het project een abonnement nemen op het gekop-
pelde cameratoezicht. De pakkans wordt vele malen 
vergroot als beelden worden gedeeld en optimaal 
gebruik wordt gemaakt van kenteken- en gezichts-
herkenning. In het centrum van Rotterdam is dit al 
realiteit: je bent als burger helemaal ‘in beeld’.”

Integriteit: begin bij jezelf!
“Het tweede thema is heel belangrijk voor elk 
bedrijf, namelijk ‘integriteit’. Voor een accoun-
tantskantoor draait alles om vertrouwen en integer 
handelen. Bij Daamen & van Sluis is dit standaard 
ingebakken. En toch moeten ook wij ons blijven 
afvragen: ‘Doen we het goed? Zijn we niet te 
makkelijk in het sollicitatieproces? Controleren we 
goed met wie we zaken doen?’ Als je referenties en 
diploma’s niet checkt, loop je de kans om opgelicht 
te worden. Als werkgever hoor je de administratie 
en alle veiligheidsprocessen op orde te hebben. 
Anders oordeelt een rechter dat je medeverant-
woordelijk bent voor fraude. Ik raad iedere werk-
gever aan om een analyse te maken van alle risico’s 
en te bepalen hoe je deze afdekt. Integriteit, veilig-
heid en openheid zijn van wezenlijk belang voor 
het voortbestaan van je bedrijf.”
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Informatie over wat u kunt doen om uw bedrijf nog 
veiliger te maken of om samen met collega-onder-
nemers uw omgeving veilig te houden is te vinden 
op: www.antwoordvoorbedrijven.nl bij ‘Veiligheid 
en criminaliteitsbestrijding’.

Wim van Sluis, Daamen & van Sluis

Veilig ondernemen vraagt een gezamenlijke 
inspanning



Arjan van der Mark is een van de oprich
ters van de Arnicon Groep, een milieu
adviesbureau gevestigd op de Bedrijven 
Investeringszone (BIZ) CapelleXL. Arnicon 
richt zich op een breed scala aan activitei
ten, waaronder: bodemsanering, bodem
incidentbestrijding (binnen de petrochemie), 
archeologisch onderzoek en het verlenen van 
diensten aan politie, onder andere bij het 
ontruimen van hennepkwekerijen en drug
slaboratoria. Arjan maakt deel uit van de 
Commissie Beveiliging van BIZ CapelleXL.

Arjan van der Mark: ”In 1988 ben ik met mijn 
toenmalige compagnon het milieukundig onder-
zoeksbureau Arnicon begonnen. In deze tijd was 
milieukundig onderzoek in opkomst, vanwege de 
ontdekking van vervuilde grond onder woonwijken 
zoals die in Lekkerkerk. Nu is het voor iedereen bij 
wet verplicht om de grond eerst goed te laten onder-
zoeken voor je gaat bouwen. In twee decennia zijn 
we uitgegroeid tot een landelijk werkend bedrijf, met 
vestigingen in Amersfoort, Appingedam en hier in 
Capelle. Onder de paraplu van de Arnicon Groep 
opereren een aantal gespecialiseerde bedrijven 
(meer informatie: www.arnicon.nl).” 

Milieuonderzoek
“Het lastige van milieuonderzoek is, dat ook als de 
uitkomsten aantonen dat er geen gevaar is voor 
de volksgezondheid, het moeilijk is om mensen 
daarvan te overtuigen. Zo zijn er van nature zware 
metalen in de grond aanwezig. Ook zweeft er altijd 
asbest in de lucht. Wat telt zijn de doses waarin die 
voorkomen. Bij alles wat we doen staat de veilig-
heid van onze medewerkers en de mensen uit de 
omgeving voorop.” 

Strenge regels petrochemie
“De veiligheidsregels op chemische bedrijfster-
reinen zijn een verhaal apart. Die nauwkeurige 
regels gelden uiteraard ook voor medewerkers van 
Arnicon, die 24/7 opgeroepen worden bij een cala-
miteit, bijvoorbeeld als er een gevaarlijke stof is 
weggelekt. Na een briefing door de wachtchef van 
de raffinaderij over wat er precies is gebeurd, over-
leggen we wat er moet gebeuren. Arnicon voert het 
hele proces tot en met de eindcontrole zelf uit. Dit 
werk vereist, naast een algemene milieuopleiding 
en VCA-certificering, ook het volgen van poortinstruc-
ties voor elk specifiek bedrijf. Iedereen moet zich 
strikt aan de regels houden. Dat werkt, want er zijn 
minder ongelukken dan vroeger in de petrochemie.” 

Archeologen en politieondersteuning
“De Arnicon Groep voert ook archeologisch onder-
zoek uit. Bij opgravingen is er vaak sprake van 
bodemverontreiniging. Soms wordt dicht bij 
gebouwen gegraven of moet de grondwaterstand 
verlaagd worden. Daardoor is er kans op verzak-
kingen of zelfs het instorten van de put. De arche-
ologen raadplegen dan hun milieucollega’s of 
winnen advies in om veilig te kunnen werken. 
Een hele andere tak vormt Arnicon Services, 
bestaande uit oud-politiemensen die 24/7 
hennepkwekerijen en synthetische drugslabora-
toria ontmantelen. Niet alleen weten ze om te 
gaan met de zeer gevaarlijke stoffen die gebruikt 
worden bij het maken van bijvoorbeeld XTC, maar 
ook  blinderen zij ruimten (luminol-onderzoek), 
plaatsen zij hekken tegen pottenkijkers, enzovoort.” 

BIZ-Commissie Beveiliging
Het lijkt logisch dat Arjan ook betrokken is bij de 
veiligheid van BIZ CapelleXL. Toch is dat anders 
gegaan. Hij zegt eerlijk: “Eerst was ik zelfs tegen 
de BIZ. Maar ik ben nu helemaal omgedraaid en 
zie echt de toegevoegde waarde. Ik dacht: ‘Als ik 
er dan toch aan moet meebetalen, dan kan ik maar 
beter zelf actief worden.’ En er was nog een plaats 
vrij in de Commissie Beveiliging. De komende tijd 
ga ik bedrijven helpen bij het doen van aangifte. 
Als er meer en beter aangifte wordt gedaan, helpt 
dat de politie om criminaliteit tegen te gaan. We 
krijgen samen meer voor elkaar dan ieder bedrijf 
afzonderlijk. We gaan ook voor het Keurmerk Veilig 
Ondernemen. Mijn persoonlijke ontdekking is dat er 
op CapelleXL veel collega-ondernemers zijn waar 
we raakvlakken mee hebben.”
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arjan van der Mark, arnicon

Door strenge milieuregels minder ongelukken



Directeur Edwin Sintniklaas vertelt enthousi
ast over CODE Beveiliging B.V. op het bedrij
venterrein De Krom aan de Griendstraat in 
Krimpen aan den IJssel. CODE Beveiliging 
was een van de eerste bedrijven met het 
keurmerk beveiliging van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche. De naam is met zorg 
gekozen: een code wordt in de beveili
ging vaak gebruikt en het volgen van een 
gedragscode is de belangrijkste voorwaarde 
om goed en betrouwbaar te kunnen werken 
voor opdrachtgevers. 

Edwin Sintniklaas: “We zijn in 1995 in Voorschoten 
begonnen met het verrichten van diensten in de 
winkelsurveillance, objectbeveiliging en museum-
beveiliging. In 2004 hebben we ons gevestigd 
in Krimpen aan den IJssel. Naast het leveren van 

een breed scala aan beveiligingsdiensten en het 
geven van adviezen en trainingen op maat (zie 
onze website www.codebeveiliging.nl), hebben 
wij ons gaandeweg gespecialiseerd in het leveren 
van diensten binnen de gezondheidszorg. Dat gaat 
verder dan sec beveiligen. Daarom hebben we 
hiervoor 40-plussers in dienst. Zij beschikken naast 
de vereiste opleiding over de nodige levenserva-
ring en ze hebben aanvullende cursussen gevolgd, 
gericht op de mensen in deze zorginstellingen. Je 
kunt hierbij denken aan ouderen die vergeetachtig 
zijn, mensen in de verslavingszorg, mensen met 
psychische en/of gedragsproblemen, enzovoort. Je 
moet bij dit werk stevig in je schoenen staan en ook 
indien nodig medische zorg kunnen bieden. Tot nu 
toe beveiligen we vooral gespecialiseerde zorgin-
stellingen, maar we kunnen onze opgebouwde 
expertise ook goed inzetten bij ziekenhuizen.”

Mobiele zorgbeveiliging
“Nieuw zijn onze ‘mobiele zorgbeveiligers’ die 
7 dagen per week, 24 uur per dag, hulp kunnen 
bieden bij calamiteiten en ondersteuning geven in 
de nachtelijke uren. Onze mensen signaleren medi-
sche problemen en geven dit door. Eenvoudige 
medische handelingen kunnen zij in goed overleg 
met het reguliere medische team, zelf verrichten. 
Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van steun-
kousen.” 

Allround beveiligingsbedrijf
“CODE Beveiliging is een middelgroot bedrijf. Ik 
vind dat ‘groot’ niet altijd beter hoeft te zijn. Wij 
vinden persoonlijk vertrouwen tussen medewer-
kers onderling en de vertrouwensband met onze 
klanten het belangrijkste voor het goed uitoefenen 
van ons vak. Was vroeger de beveiliging beperkt tot 
de aloude ‘portiersfunctie’, nu bestaat de sector uit 
een breed aanbod van diensten en producten. We 
hebben ons in die 18 jaar tijd ontwikkeld tot een 
allround beveiligingsbedrijf. Al hebben we speciale 
expertise opgebouwd om in de zorg te werken, we 
werken ook voor verschillende andere bedrijven 
en organisaties. Zo kunnen we zowel beveiligings-
diensten voor een onderdeel van het Rotterdamse 
havengebied leveren, als voor bijvoorbeeld een 
bedrijf op de Stormpolder of een winkelcentrum. 
Het gaat hierbij om alle facetten van beveiliging: 
van camera toezicht tot verkeersregelaars, van 
beveiligers tot receptiediensten.” 

Elke twee maanden evaluatie
“Bijzonder is dat medewerkers vaak lang blijven 
en ons verzuimpercentage minder dan 1% is. Ik 
geloof in persoonlijke betrokkenheid bij medewer-
kers en klanten. Elke twee maanden evalueren we 
met onze klanten wat er goed is gegaan en wat er 
misschien beter kan. Regelmatig gaan we ook met 
onze medewerkers aan tafel om alles te evalueren. 
Als directie van een bedrijf heb je een grote 
verantwoordelijkheid voor je werknemers. Omdat 
de marges in de beveiligingsbranche klein zijn, is 
het nodig om te groeien om het voortbestaan van 
het bedrijf te waarborgen. 2012 was voor CODE 
 Beveiliging best een goed jaar. Toch verwachten we 
in de komende jaren weinig omzetgroei. Daarom 
kijken we uit naar mogelijkheden om met andere 
bedrijven samen te werken en zo mogelijk te 
fuseren.” 

IJBM 8

Edwin Sintniklaas, CODE Beveiliging BV

Gespecialiseerd in zorg 



“Om 5 uur ‘s ochtends stond mijn moeder 
opeens in de slaapkamer en zei: Je moet 
eruit, TIO staat in brand!” Slaperig had Michel 
Bourguignon die nacht van 17 op 18 augustus 
2012 drie keer een oproep weggedrukt. Bij 
de derde oproep dacht hij vaag het nummer 
van zijn zus in het scherm te hebben gezien. 
Toen zijn moeder aan zijn bed stond, reali
seerde hij zich waarom zijn zus hem wanho
pig probeerde te bereiken. Toch overheerste 
aanvankelijk het ongeloof: een brand in zijn 
bedrijf, dat kon gewoon niet!

Michel Bourguignon vertelt over de impact die de 
grote brand op zijn bedrijf TIO BV Industriële Geluid-
demping, gevestigd aan de Parallelweg in Krimpen, 
heeft gehad. Over hoe hij “hartverwarmend” is 
geholpen door collega-ondernemers, klanten, leve-
ranciers en niet in het minst door zijn medewerkers. 
Ongeveer de helft van de bedrijven die te maken 
heeft gehad met een ernstige brand, overleeft 
zo’n calamiteit niet. TIO, een specialist in geluid-

dempers en vonkenvangers, gaat het wel redden. 
Michel: “De focus van de brandweer lag eerst op 
het sparen van naburige panden. De brand is aan 
de achterkant van de bedrijfshal begonnen. Die 
grenst aan de Sliksloot. Een boot van het Haven-
bedrijf kon gelukkig naar de Sliksloot komen om 
mee te helpen blussen. Alleen het voorste gedeelte 
met het kantoor is gespaard gebleven, de rest is 
verwoest.”

Meer dan 850 graden Celsius
“Heel snel kwam er een Solvage-coördinator. 
 Stichting Solvage biedt eerste hulp, beperkt de 
schade en treedt op namens de gezamenlijke 
brandverzekeraars. Ik heb veel aan deze man 
gehad. Hij was toevalligerwijs van het expertise-
bureau van de verzekeraar waar ik mijn polis heb 
afgesloten. Hij stuurde mij ’s middags naar huis 
met de woorden: ‘je kunt hier toch niets doen, wij 
regelen alles’ en liet onder andere een gespeciali-
seerd schoonmaakbedrijf komen. De schoonmakers 
hebben het hele weekend dag en nacht gewerkt, 

zodat wij maandag vanuit kantoor konden werken. 
De brand is veroorzaakt door kortsluiting van de 
hoofdschakelaar. Via de kabels verspreidde de hitte 
-die opliep tot meer dan 850 graden- zich door de 
hallen. Boven de 600 graden verliest een stalen 
constructie zijn stijfheid en zakt door.”
Gelukkig was er geen discussie over of TIO aan 
alle clausules en polisvoorwaarden had voldaan. 
De elektrische installatie was gekeurd en de veilig-
heidssystemen hadden gewerkt. Via het logboek 
van de alarmcentrale en de beelden van de bewa-
kingscamera’s kon het verloop van de brand in kaart 
worden gebracht. Michel: “Zes dagen na de brand 
hoorde ik dat alle schade was gedekt. Toen viel 
er een last van mijn schouders en konden we ons 
volledig gaan focussen op de wederopbouw van 
het bedrijf!”

Verzeker je tegen bedrijfsschade
“Ik ben heel blij met mijn assurantieadviseur van 
IFA bedrijfsadvies. Hij heeft twee jaar geleden 
met mij alle polissen doorlopen en onder andere 
geadviseerd de termijn van de bedrijfsschade te 
verhogen van 52 naar 78 weken. Ik wil iedere 
ondernemer op het hart drukken om bedrijfsschade 
goed te verzekeren, net als ik dat heb gedaan. Dat 
is voor de continuïteit na een brand de belang-
rijkste verzekering! Verder hadden we het geluk 
dat we drie dagen na de brand bedrijfshallen in De 
Stormpolder konden huren. Daardoor konden we 
drie weken later de productie al deels hervatten.”

Nieuwe bedrijfshal
Michel heeft inmiddels een bouwvergunning 
aangevraagd voor een nieuw gebouw, dat exact 
op de plaats komt van de oude bedrijfshal. “We 
laten alles slopen en bouwen één grote nieuwe 
bedrijfshal die volledig op ons productieproces 
wordt afgestemd. Ook is bij het nieuwe ontwerp 
gekeken naar duurzaamheid, (brand)veiligheid 
en milieu. Als we straks beginnen in het nieuwe 
gebouw, hoop ik alle ellende af te schudden en 
onder optimale omstandigheden verder te gaan.” 
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Michel Bourguignon, tIO BV

Weer op de rails na grote brand 



Nic Visser Kantoorwereld
Bermweg 224-226
2906 LG Capelle aan den IJssel

www.visser.nl
info@visser.nl

Wij zijn gespecialiseerd 
in het leveren van:
Kantoormachines

Kantoormeubilair

Computer supplies

Presentatiemiddelen

Papier en papierwaren

Schrijfwaren

Facilitaire producten

Kantoorartikelen
binnen 24 uur leverbaar!

Kantoormeubilair
binnen 10 werkdagen 

leverbaar!

10            11            12            13            14            15            16
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U kunt beter beleggen
bij een onafhankelijke
vermogensbeheerder

Rivium Westlaan 17
2909 LD  Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010 – 20 40 560
Mail: mail@tielkemeijer.nl
Internet: www.tielkemeijer.nl

Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer BV is als beleggingsonderneming 
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële markten (AFM) te Amsterdam

Ewout Hol en Hans Tielkemeijer
Directie Tielkemeijer & Partners



Op een gemiddeld kantoorbureau staan 
naast een desktop of laptop computer toch 
altijd nog de nodige gereedschappen. Juist in 
deze tijd van digitale verwerking van gege
vens is er de nostalgische behoefte om ons te 
omringen met pennen, paperclips, potloden, 
scharen, kleurstiften, postit memo’s en meer 
van dergelijke accessoires. 

“Onzin”, zegt de doorgewinterde office manager, 
“niet nodig die spullen we werken hier digitaal”. 
Maar blijkbaar helpen die attributen ons om het 
dagelijkse kantoorleven dragelijk te maken. En om 
je werkomgeving een persoonlijk karakter te geven. 

Persoonlijk karakter
Daarnaast blijkt het ook nog steeds noodzakelijk om 
kantoorartikelen om ons heen te hebben, gewoon 
omdat we die dagelijks gebruiken. Werken wanneer 
de provider er uit ligt of wanneer de stroom uitvalt 
wordt wel heel lastig, maar schrijven kunnen we 
altijd nog. Denken en notities maken doen veel 
mensen met een ‘klein’ zwart notitie boekje op 
hun schoot. Blijkbaar werkt dat toch nog steeds 
heel goed. Jezelf durven zijn ook op je werkplek is 

een verworvenheid van ieder mens en daarmee 
onderscheidt hij zich van de massa. 

Tijdloos design
Opvallend aan veel gebruikte kantoorartikelen is 
het feit dat ze uniek zijn ontworpen. We gebruiken 
ze nog steeds en ze zijn vaak al tientallen jaren 
oud. Dat zien we niet direct terug bij de nieuwste 
gadgets op een mobiele telefoon, die met een 
beetje pech de life cycle van een half jaar nog niet 
haalt.

Altijd bereikbaar zijn
Het belang van een goede leverancier van al uw 
kantoorartikelen is dan ook van groot belang. U belt 
of bestelt on line en vaak nog dezelfde dag worden 
de spullen bij u afgeleverd. Dat is in deze ‘just in 
time’ wereld wel zo handig. Daar hoeft u niet de 
hele wereld voor af te zoeken op internet. Gewoon 
naar Nic Visser Kantoorwereld, daar bestelt u alles 
wat u nodig heeft. Met 12.000 artikelen op voor-
raad reiken uw handen nooit naar een lege plek. 
En u kunt ook altijd naar de winkel komen wanneer 
het internet of uw telefoon er uit ligt, wij zijn altijd 
bereikbaar. 

nic Visser kantoorwereld, zo veel zo voordelig
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Nic Visser kantoorwereld
Bermweg 224-226 
2906 LC  Capelle aan den IJssel  
www.visser.nl

We werken hier digitaal

nic Visser kantoorw
ereld

Advertorial



Gert Abma, voorzitter EKC

Vanaf 1 januari 2013 is het OSBKeurmerk een feit. 
Het OSBKeurmerk brengt de kwaliteit en betrouw
baarheid van schoonmaak en glazenwassersbe
drijven in beeld. Mommers Schoonmaakservice is 
trots dat zij als één van de eerste bedrijven het 
OSBKeurmerk behaald heeft. 

Het OSB-Keurmerk helpt opdrachtgevers en de rest van 
Nederland, kwaliteit bij schoonmaak- en glazenwassers-
bedrijven te herkennen. Een schoonmaak- of glazenwas-
sersbedrijf dat het OSB-Keurmerk draagt, bewijst op vier 
vlakken getest en goedgekeurd te zijn: de (financiële en 
personele) administratie is op orde, de CAO wordt toege-
past, de schoonmaakwerkzaamheden worden conform 
afspraak uitgevoerd en er is sprake van een bijdrage aan 
een duurzame marktwerking. 

Tijdens zijn bezoek aan Mommers Schoonmaakservice 
overhandigde OSB-directeur Rob Bongenaar het OSB-
Keurmerk bord aan directeur Mark Mommers. 

Mommers Schoonmaakservice is gevestigd op het bedrij-
venterrein Hooge Veenen te Nieuwerkerk aan den IJssel 
en is gespecialiseerd in het dagelijks schoonmaken van 
openbare en niet-openbare gebouwen in de profit en 
non-profit sector. Daarnaast worden aanvullende dien-
sten uitgevoerd zoals het wassen van ramen, het behan-
delen van vloeren en het reinigen van gevels.

Meer informatie over het OSB-Keurmerk is te vinden op 
www.osb-keurmerk.nl. 

Mommers Schoonmaakservice
www.mommers.nl

IJBM 12

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@economischekringcapelleaandenijssel.nl  
of gebruik het contactformulier op  
de website.
Omdat de wachtlijst onlangs is weg gewerkt, 
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.economischekringcapelleaandenijssel.nl.

Vereniging Economische Kring  
Capelle aan den IJssel
Postbus 869 
2900 AW Capelle aan den IJssel

Van de voorzitter

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Op het moment dat u dit leest, zijn we al weer een aardig eind op weg in het jaar 2013. De tijd vliegt. Er gebeurt 
veel en dat is maar goed ook. ‘Stilstand is achteruitgang’ wordt wel eens gezegd en daar zit een grote kern van 
waarheid in. Maar vooralsnog wordt de huidige tijd door velen ervaren als een jachtige tijd, veel dingen tegelijk 
en weinig aandacht voor elkaar. 

Zaken die niet goed zijn voor betrokkenen en voor de kwaliteit. De kwaliteit van leven maar vooral ook de kwali-
teit van wat we afleveren. Daarom is het goed dat we ons hiervan bewust zijn en ons richten op het nemen van 
tijd. ‘Pak je tijd’, zoals je tegenwoordig veel hoort zeggen. Mogelijk klinkt je dat iets te populair in de oren, maar 
dit doet niets af aan de intentie. Het is knap dat we in staat zijn om veel ballen tegelijkertijd in de lucht te houden 
(multitasken). Vaak zorgt dit er echter ook voor dat we hetgeen waar we mee bezig zijn met beperkte aandacht 
doen. Hiermee doe je jezelf tekort! Sta stil en schenk je aandacht (en dat kan ook heel kort zijn) aan je omgeving. 
Kijk om je heen en geniet. Het levert je meer op dan je nu misschien bedenkt. Probeer maar eens!

Dit jaar zal het bestuur u weer proberen te verbinden, te ondersteunen, te boeien, te betrekken, te informeren. 
Veel balletjes in de lucht, maar in dit geval is het nodig teneinde de EKC aantrekkelijk te houden voor ondernemend 
Capelle aan den IJssel. Hoort, zegt het voort, want een grote EKC is ook in uw belang. Graag tot de volgende bijeen-
komst, iedere eerste maandag van de 3e maand van het kwartaal. U bent van harte welkom.

Gert Abma, voorzitter EKC

info@economischekringcapelleaandenijssel.nl
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl

Leden in het nieuws

Mommers behaalt OSB-Keurmerk

www.mommers.nl

De essentie
van schoon en fris.van schoon en fris.
www.mommers.nl

De essentie

SCHOONMAAKONDERHOUD  GLASREINIGING  GEVELREINIGING   VLOERONDERHOUD   SPECIALISTISCH SCHOONMAAKWERK

Mommers Schoonmaakservice. Telefoon: (0180) 314335, fax: (0180) 320563, e-mail: info@mommers.nl,  internet: www.mommers.nl

MOMMERS_adv.189x122mm.indd   1 29-08-11   10:56

Econom
ische Kring Capelle



Met ruim 93 jaar ervaring is Veenman uitge
groeid tot de grootste onafhankelijke leveran
cier van Managed Print Services en kantoor
automatisering in Nederland. Dat is de verdien
ste van onze 200 gedreven medewerkers die 
onze klanten professioneel bedienen met slim
me oplossingen vanuit vijf regionale kantoren.

Partners van wereldklasse
Met een compleet productenportfolio van Xerox en 
HP apparatuur, beschikt Veenman over een compleet 
en betrouwbaar assortiment voor elke oplossing en 
voor elke organisatie. Ook als het gaat om docu-
mentmanagement oplossingen, zoals inkoopfactuur-
management, digitaal archiveren en printerparkbe-
heer, werken wij al vele jaren op strategisch niveau 
samen met partners van wereldklasse.

Webshop
Daarnaast beschikt Veenman over een webshop 
waarin u een totaalaanbod voor de kantoorom-
geving aantreft. Veenmandirect.nl is dé one-stop-
shop voor al uw papier, kantoorartikelen, facilitaire 
producten, kantoormeubilair en printersupplies. 

Document Management Concept
Veenman heeft het unieke Document Management 
Concept ontwikkeld dat uw documentenstroom op 
vier fronten aanpakt: ontvangen, verwerken, produ-
ceren en beheren. Dit Document Management 
Concept bestaat uit een aantal doelgerichte oplos-
singen waarmee u alle documenten in de hand 
houdt en die zorgen voor kostenbesparingen, conti-
nuïteit en beheersbaarheid binnen de huidige wet- 
en regelgeving. 

Mijn Veenman Beheer®

Mijn Veenman Beheer® is een combinatie van 
volledig geautomatiseerde registratie van techni-
sche gegevens, tellerstanden en proactieve service 
en supply opvolging vanuit Veenman. 
Met Mijn Veenman Beheer® staat al uw afdruk-
apparatuur dat is aangesloten in een netwerk in 
constante verbinding met het Veenman Service 
Center. Dit stelt Veenman in staat om alle rele-
vante machine-informatie continu te monitoren en 
op te volgen. Wat resulteert in een verlaging van 
uw beheerkosten en verbetering van de beschik-
baarheid van uw apparatuur.

Contact
Dit alles verplicht ons nog meer te begrijpen wat 
onze klanten werkelijk bezighoudt. Of het nu gaat 
om de digitale archivering van een klein advoca-
tenkantoor of het scannen van documenten bij een 
gemeente: we kennen de problematiek en advi-
seren de juiste oplossing.

Welke van onze oplossingen bij uw organisatie 
de beste resultaten oplevert, is natuurlijk afhan-
kelijk van uw specifieke situatie. Onze adviseurs 
bespreken graag in een persoonlijk gesprek de 
mogelijkheden met u. U kunt contact opnemen met 
Veenman via 010 - 284 61 23 of info@veenman.nl.

Te gast bij: M. de Koning 
Autobedrijven
Maandag 4 maart 2013 waren de leden van de 
EKC te gast in de prachtige showroom van M. de 
Koning Autobedrijven in Capelle aan den IJssel.

Gastheer Hans de Koning had voor een prima invul-
ling van deze lunchbijeenkomst gezorgd. Naast de 
goed verzorgde lunch, was er volop aandacht voor 

de presentatie van Leontien Zijlaard van Moorsel. 
Zij kreeg ook een cheque met een aardig bedrag 
voor haar Leontien Foundation, die zich inzet voor 
mensen met anorexia. Het was een bijzonder inspi-
rerende bijeenkomst, die de leden van de EKC zeer 
wisten te waarderen. Het bestuur van de EKC is 
Hans de Koning zeer erkentelijk voor zijn bijdrage.

EKC Golfdag
Maandag 3 juni 2013 gaan we het weer 
 proberen! Een EKC Golfdag. 

Ditmaal met een drietal partners om daarmee het 
draagvlak te vergroten, maar ook de groep poten-
tieel deelnemende ondernemers uit te breiden 
én daarmee het ondernemersbereik op deze dag 
nog toegankelijker te maken. Binnenkort zullen de 
voorbereidingen starten en wordt u hierover verder 
geïnformeerd.
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Agenda EKC
aanmelden en informatie:
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl

Golftoernooi i.s.m. aBn amro,  
De haij & van der Wende advocaten en  
Daamen& van Sluis accountants Belastingadviseurs
Maandag 3 juni 2013 
nader in te vullen (let op de website)
Locatie: G&CCC te Capelle aan den IJssel.

Werkbezoek aanleg metro noord/Zuidlijn 
Maandag 2 september 2013 
nader in te vullen (let op de website)
Gastheer: Dhr. Gerard Manshanden (Imtech)
Locatie: amsterdam (zie: www.nzlijn.amsterdam.nl) 

Lunchbijeenkomst 
Maandag 2 december 2013 
van 12.00 uur tot 14.00 uur  
Gastheer: een van de leden 
nadere informatie volgt (let op website)

Indien u in 2013 of 2014 uw organisatie wilt presenteren 
aan de leden van de EKC met een bezoek en een lunch, 
kunt u dat per e-mail aangeven bij het bestuur. 

Even voorstellen: 

EKC ledenbijeenkomsten 

Veenman 
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Welke ondernemer durft de uitdaging aan en volgt 
Robbert-Jan Bruins en John van Kralingen op?

Wie wordt de Capelse 
ondernemer van het jaar 2013
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Meemaken wie de twee winnaars 

worden? 

Dat kan op 29 mei 2013

tijdens de Themater Special  

in het Isala Theater. 

Wilt u deelnemen aan het  

Captains Diner voorafgaand aan de 

bekendmaking neem dan contact 

op met Peter Meulendijk  

010 - 442 52 95  

of mail peter@covhj.nl.

Ondernemend, krachtig en gedreven leiderschap

Capelse ondernemer van het jaar

Noteer 29 mei 2013 in uw agenda. Zoals u gewend bent is de toegang tot  
Themater gratis! 

De race is gestart: bedrijven melden zich aan 
voor de verkiezing van de Capelse onder
nemer van het jaar 2013. Dit jaar wordt deze 
verkiezing voor de derde achtereenvolgende 
keer georganiseerd.

Er zijn twee prijzen waarvoor bedrijven in aanmer-
king komen. De MKB-prijs voor lokale onder nemers, 
die actief zijn binnen Capelle en een belangrijke 
bijdrage leveren aan de lokale economie. Daar-
naast is er de Corporate-prijs voor de onderne-
mingen die gevestigd zijn in Capelle, maar vaak 
nationaal en internationaal werken. De jury, onder 
leiding van prof. dr. Roy Thurik, legt een strenge 
maar rechtvaardige meetlat langs de bedrijven die 
zich aanmelden. 
De prijs is ingesteld door de gemeente Capelle 
om haar ondernemers een hart onder de riem te 
steken en te belonen voor hun creativiteit die zij 
aan de dag leggen en hun voorbeeldfunctie van 
doortastend ondernemerschap. 

Aanmelden voor de prijs is de eerste 
stap
Natuurlijk hebt u al voldoende aan uw hoofd en 
aanmelden kost ook weer tijd. Maar wanneer 
u eenmaal op het podium staat en de prijs in 
ontvangst neemt, is alles vergeten en bent u 
gewoon heel trots. Bent u of kent u de Capelse 
Ondernemer van het Jaar? Meldt u dan aan of draag 
hem of haar voor. Dat kan op www.covhj.nl.

Waar let de jury op
Zo wordt er vooral gekeken naar u als ondernemer, 
het succesvol ondernemerschap, maar ook naar de 
maatschappelijke kant bij het ondernemen. Staat 
u bekend als een goed werkgever en wat bete-
kent uw bedrijf voor de Capelse samenleving? De 
jury let bij haar beoordeling op de bovengenoemde 
aspecten van het ondernemerschap. Belangrijk 
hierbij is dat de ondernemer een voorbeeldfunctie 
heeft voor zijn of haar collega’s en de branche 
waarin hij of zij actief is. Het bedrijf moet in Capelle 
gevestigd zijn, een bijdrage leveren aan de Capelse 
samenleving en op maatschappelijk gebied haar 
steentje bijdragen. 

Hier draait het om
De winnaars gaan zeker niet met lege handen naar 
huis. Voor beide prijzen heeft de Capelse beeld-
houwer Frans van Straaten twee mooie sculpturen 

vervaardigd die symbool staan voor het onderne-
merschap, de kracht en het doorzettingsvermogen. 
Daarnaast is de winnaar een jaar lang het boeg-
beeld van bewezen ondernemerschap en een voor-
beeld voor andere ondernemers binnen en buiten 
Capelle aan den IJssel. Als ambassadeur treedt hij 
op tijdens zakelijke bijeenkomsten. Kortom, winnen 
levert een groot netwerk op aan boeiende relaties 
en mogelijkheden. 

De jury stelt zich voor
Niels Wepster (ABN Amro), Kees Rijkhoff 
 (Avantage) en Hans de Haij (de Haij en van der 
Wende advocaten) vormen samen met Marjolein 
Lelieveldt (Goed Arbodiensten), Cor van Marle 
(Facet accountants) en de juryvoorzitter Roy Thurik 
(hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam) een 
stevige jury die voortvarend te werk gaat. 

Meldt u nu aan!
Ondernemers en ondernemingen kunnen zich-
zelf aanmelden om in aanmerking te komen voor 
de prijs. Daarnaast kunnen collega-ondernemers, 
ondernemersverenigingen en intermediairs (zoals 
banken en accountants) kandidaten voordragen. 
Kijk op www.covhj.nl.

Prijsuitreiking
De bekendmaking en prijsuitreiking vinden plaats 
tijdens een THEMATER Special op 29 mei 2013. 
Hier zal het belang van ondernemerschap in relatie 
tot de lokale economie centraal staan en zullen 
diverse gasten in het programma optreden. Niet 
in de laatste plaats de finalisten.

Captains Dinner
Voorafgaand aan de bekendmaking van de Capelse 
ondernemersprijs wordt er een Captains Dinner 
georganiseerd. Hiervoor worden gasten uit het 
bedrijfsleven, de lokale politiek, het onderwijs, 
de wetenschap en maatschappelijke organisaties 
uitgenodigd. Een ‘dinner speaker’ zal een inleiding 
verzorgen over een nog te bepalen actueel onder-
werp. 

Meer informatie
Voor meer informatie over de Capelse Onder-
nemersprijs 2013 en de aanmelding voor het 
Captains Dinner, kunt u contact opnemen met  
Peter Meulendijk, bel: 010 - 442 52 95 of e-mail  
naar: peter@covhj.nl.
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verkiezing voor regionaal en lokaal talent

Dé Capelse Ondernemer van 2013



Peter Breedveld, voorzitter OKK

Het begrip veiligheid heeft veel te maken met 
emotie. In alle mogelijke enquêtes wordt aan 
burgers gevraagd of zij zich veilig voelen, en dan 
gaat het meestal over de perceptie van veiligheid. 
Maar wat de een veilig vindt, kan voor iemand 
anders slapeloze nachten betekenen. Ook aan 
ondernemers wordt gevraagd of zij zich veilig voe
len en dan gaat het meestal over de manier waar
op bijvoorbeeld winkelcentra en bedrijventerrei
nen beveiligd zijn. Het gaat hier in alle gevallen 
over fysieke veiligheid. Daar komt in deze tijd 
van voortgaande automatisering prominent de 
veiligheid op ICTgebied bij; in hoeverre zijn we 
van digitale criminaliteit afgeschermd. Het belang 
hiervan kan eenvoudig niet onderschat worden. 
Deze editie van het IJssel Business Magazine staat 
daarom in het teken van diverse facetten van vei
lig ondernemen.

Ik herinner mij vele discussies uit het niet eens zó verre 
verleden om bedrijventerreinen en winkelcentra te 
beveiligen. Daarbij werd toen uitsluitend nog gedacht 
aan het weren van ongewenst bezoek in de nachtelijke 
uren en gedurende de weekenden. Van risico’s als cyber-
criminaliteit had nog bijna niemand gehoord. Het idee 
was destijds dat kleinere bedrijven op zo’n bedrijven-
terrein voor een gereduceerd tarief zouden ‘meeliften’ 
met de beveiliging van de grotere. Wie zou denken dat 
dat een goede formule was, heeft het mis. De klein-
tjes lieten het afweten; sommigen redeneerden zelfs 
dat diefstal van (overtollige) voorraden te verkiezen was 
boven normale verkoop, omdat verzekeringspenningen 
meer zouden opbrengen.

Het parallel doortrekken naar de ICT-risico’s van vandaag, 
levert een ander beeld op. Grotere bedrijven hebben 
de zaken meestal goed voor elkaar. Een cyberaanval 
leidt tot niet meer dan korte tijd uitval van functies, 
omdat meestal back-ups snel beschikbaar zijn. Kleinere 
bedrijven lopen hier relatief veel meer risico, omdat ze 
niet terug kunnen vallen op een hoofdkantoor, zuster-
bedrijven met dezelfde software e.d. of regelmatige 
back-ups. Waar verzekeraars vroeger opdraaiden voor 
materiële schade, is schade op het ICT-vlak op hardware 
en standaard-software na, niet te verzekeren. Er zijn data 
verloren gegaan en die zijn én niet te verzekeren én niet 
meer terug te halen.

Veiligheid krijgt zo een heel andere dimensie, die onder-
nemers voor andere keuzes stelt. Niet voor niets leggen 
accountants zich nu toe op het in beeld brengen van dit 
soort van continuïteitsrisico’s (ook al omdat aan rechttoe-
rechtaan boekhouden geen brood meer te verdienen is). 
Veiligheidsscans zijn aan de orde van de dag, en brood-
nodig. Waar verzekeren geen optie meer is, moet op andere 
wijze voor het afdekken van risico’s gezorgd worden.

De mogelijkheden zijn legio. Maar er moet wel tijd in 
geïnvesteerd worden. En ondernemers hebben het al zo 
druk, met ondernemen bijvoorbeeld, met overleven, met 
innovatie, met concurrentie, met personeelsproblemen, 
met de bank, met de fiscus, enzovoort, enzovoort.
Laat dit soort werkzaamheden daarom maar aan specia-
listen over. Dat kost misschien wat, maar het rendement 
is onschatbaar.

HJMJ
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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 samenwerkingsver-
banden sluiten. Wilt u lid worden of meer infor-
matie, 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

email: info@okkrimpen.nl
Bezoek ook onze website:  
www.okkrimpen.nl of volg ons via 
Twitter @OKKrimpen.

risico’s

Van de voorzitter
Veiligheid is een perceptie

Tijdens het schrijven van dit artikel keek ik naar buiten en zag een ijzig witte wereld. Het was vanmorgen weer 
gaan sneeuwen. De ANWB gaf ‘code rood’ voor wat betreft het verkeer af en waarschuwde voor extreme gladheid.
Toch kwam het niet in mij op om de auto niet te pakken om er op uit te gaan. Permanente vierwielaandrijving, 
botsbeveiliging, VCA, KVO, PVV plus winterbanden geven mij een ultiem gevoel van veiligheid. Totdat er een auto 
voor me zat die op de dijk 20 km per uur reed en al glibberend zonder al die veiligheidsmaatregelen, zich toch ook 
op de weg begaf en mij daar door een zéér onveilig gevoel gaf.

Zo is het met veiligheid. We zorgen voor firewalls op onze computers, we hebben rookmelders in huis en kantoor, 
alarmopvolging en camerabewaking om ons heen, want dit soort dingen geven ons klaarblijkelijk een veilig gevoel. 
Tot er zich een calamiteit voordoet. De verzekeringsman, die veiligheid verkoopt is opeens, voor ons gevoel, niet 
meer die aardige vent. Of de computerprogrammeur die voor een goede firewall had gezorgd, maar na een virus 
vertrouwen we al onze programma’s niet meer. 

Weg veilig gevoel! 
Ons gevoel voor veiligheid ligt dus klaarblijkelijk in de handen van anderen. In een groep durven we meer dan 
wanneer we alleen zijn. De groep geeft veiligheid: een primair natuurlijk veilig gevoel. Zo geeft ook de politieke 
partij ons het vrije gevoel dat we ons veilig kunnen uiten onder hun politieke ideologie. 

Veiligheid is dus onze perceptie van de wereld waarin wij leven. Keurmerk Veilig Ondernemen is er zo een die ervoor 
moet zorgen dat we in de omgeving waarin wij ondernemen ons veilig voelen. Natuurlijk heel belangrijk! Want stel 
je voor dat de perceptie van jouw bedrijventerrein onveilig is - in de ogen van je klanten...

Peter Breedveld

Ondernem
erskring Krim

pen
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nieuwjaarsreceptie 2013 
Agenda OKK 

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. na 
aanmelding worden de bedrijven 
geïnformeerd. tijdens iedere 
lunchbijeenkomst wordt een 
thema aan de orde gesteld door 
middel van een spreker, een 
presentatie of anderszins.

Op de planning staan:

- lunchbijeenkomsten

-  in juni:  
algemene Ledenvergadering

De uitnodigingen voor de 
bijeenkomsten worden ruim van 
tevoren verstuurd aan de leden.

Op 11 januari 2013 werd in eetcafé De Nar in Lekkerkerk de Nieuwjaarsreceptie 2013 gehouden. Met een 
flinke opkomst van ruim 90 personen werd dit een zeer gezellige avond. Bij binnenkomst kregen alle 
aanwezigen een heerlijk glas prosecco en werd er live muziek gespeeld. In het achterste deel van het 
eetcafé was er voor degenen die dit leuk vonden een wijnproeverij, geregeld door Roel Lenten, eigenaar 
van Slijterij Kerkplein12. Onder het genot van heerlijke amuses kon worden geproefd van vier verschil
lende wijnen. 

Oproep voor bestuurslid
In een korte toespraak keek voorzitter Peter Breedveld terug op het afgelopen jaar, blikte hij vooruit op het programma 
voor het nieuwe jaar en toostte hij op een goed 2013. Ook deed hij een oproep voor een vrijwilliger om de vrijgekomen 
plaats in het bestuur op te vullen. Door Patrick en Yvonne van Wijnen, eigenaren van De Nar, werd vervolgens een heer-
lijk buffet klaargezet dat de aanwezigen zich goed lieten smaken.



De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft 
in samenwerking met ondernemers, Onder
nemers Kring Krimpen (OKK), de politie, de 
brandweer en MKB Nederland in 2010 het 
certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen 
Bedrijven terreinen behaald (KVOB). Als 
input voor het plan van aanpak is in 2010 
een nulmeting gehouden. Iedere twee jaar 
wordt opnieuw bekeken of het certificaat 
weer kan worden afgegeven. Daarom is in 
2012 gestart met een traject om tot een 
hercertificering van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen te komen voor de bedrij
venterreinen Stormpolder, De Krom en de 
Parallelweg.

Hercertificering
Om opnieuw het certificaat te kunnen ontvangen 
diende de werkgroep een plan van aanpak te 
schrijven. Op basis hiervan heeft er een audit-
gesprek plaatsgevonden. Als input voor het plan 
van aanpak is er een enquête gehouden onder 
de ondernemers van de Stormpolder, Parallelweg 
en de Krom. In de enquête zijn vragen gesteld 
over: veiligheid, overlast, criminaliteit, onderhoud 
en beheer, knelpunten op gebied van verkeer en 
de bekendheid van de bedrijventerreinen. Begin 
februari is het hercertificaat verleend. 

Doelstellingen
De komende twee jaren gaat de KVO-werkgroep 
zich richten op diverse doelen. Zo wil de werk-
groep stimuleren dat onveiligheidsgevoelens in de 
directe omgeving van de bedrijven en op de bedrij-
venterreinen verminderen en zij wil de (verkeers)
knelpunten aanpakken. Ook is het streven om 
overlast van vernielingen, graffiti en hangplekken 
en inbraken in panden en auto’s te laten dalen. 
Daarnaast heeft de werkgroep de ambities om 
de meldingsbereidheid en het doen van aangifte 
én de tevredenheid over onderhoud en beheer, 
te verhogen. De werkgroep wil er in de komende 
periode voor zorgen dat de bekendheid van het 
Keurmerk Veilig Ondernemen in de drie bedrij-
venterreinen omhoog gaat. Door regelmatig te 
communiceren en evaluaties te laten plaatsvinden, 
worden de ondernemers op de hoogte gehouden 
van de stand van zaken. 

In september 2008 heeft de gemeenteraad 
de ‘Duurzaamheidsvisie 20082011’ vast
gesteld. Daarin staat beschreven wat de 
gemeente in die jaren en in de toekomst 
met duurzaamheid wil. Op een groot aan
tal  thema’s, zoals water, afval en geluid was 
duurzaamheid al langer een uitgangspunt. 
In de afgelopen jaren werd ook aandacht 
besteed aan duurzame mobiliteit, energie
gebruik en duurzaam bouwen. Het is nu 2013 
en daarom hoog tijd de duurzaamheidsvisie 
die destijds is vastgesteld, te evalueren. 

Interviews 
Voor de evaluatie zijn diverse interviews afge-
nomen bij medewerkers van de gemeente en bij 
externe partijen. Zo hebben de Stadsregio, woning-
stichting Qua Wonen, DCMR Milieudienst Rijnmond, 
de Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel en 
Milieudefensie hun medewerking verleend. Op 
14 februari is de evaluatie aan de raad gepresen-
teerd. De evaluatie wordt gebruikt als input voor 

het nieuw te formuleren duurzaamheidsbeleid, 
het daaruit voortvloeiende uitwerkingsprogramma 
en eventueel tot een herformulering van de duur-
zaamheidsvisie.

Conclusies
De belangrijkste conclusie is dat de uitgangspunten 
van de duurzaamheidsvisie ook in de toekomst 
voldoen. In de uitvoering van deze visie heeft de 
gemeente te veel (zelf) willen doen. Er zijn 68 acti-
viteiten benoemd. Veel van deze activiteiten zijn 
uitgevoerd, maar nog niet allemaal afgerond en 
sommige activiteiten zijn nog niet opgepakt. Er zijn 
te weinig keuzes gemaakt. Daardoor zijn sommige 
thema’s minder goed uit de verf gekomen. De 
thema’s groen en water, afval, duurzaam bouwen 
en (inzet van de) gemeentelijke organisatie worden 
bovengemiddeld positief beoordeeld. De thema’s 
communicatie en energie worden het minst positief 
beoordeeld. De gemeente heeft goed voorbeeld-
gedrag getoond, behalve met het raadhuis dat niet 
geïsoleerd is en erg veel energie verbruikt. 
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Gemeente Krimpen aan den IJssel
Raadhuisplein 2
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Telefoon 14 0180 

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

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

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

Liesbeth Pleizier
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Beleidsadviseur Economische zaken  
en Duurzaamheid
14 0180 
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl

Evaluatie duurzaamheidsvisie

hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen 

Van de gem
eente Krim

pen



Van 1 november 2012 tot 1 april 2013 loopt 
bij gemeente Krimpen aan den IJssel de proef 
‘Het Nieuwe Werken’ (HNW). Ruim 40 mede
werkers doen mee aan de pilot. Door de 
proef gaat de gemeente efficiënter te werk. 
Een voorbeeld hiervan is het beter benutten 
van werkplekken, doordat de pilotdeelne
mers geen vaste werkplek meer hebben. Ook 
wordt er zoveel mogelijk papierloos gewerkt. 
In dit half jaar doen de deelnemers ervaring 
op met deze nieuwe manier van werken. Bij 
positieve ervaringen worden elementen van 
HNW doorgevoerd in de hele organisatie.

Waarom deze proef?
De gemeente wil haar taak als overheid nog beter 
uitvoeren en nog meer dienstbaar zijn voor inwo-
ners en bedrijven. Daarnaast wil de overheidsor-
ganisatie meegaan met de tijd, zeker nu het werk 
verandert. De nadruk ligt steeds meer op regie 
en regionalisering en op verjonging enerzijds en 
vergrijzing anderzijds. Ook is de digitale reputatie 
belangrijker geworden en vragen inwoners en 
bedrijven een andere werkwijze dan voorheen. 
Door zich hierop aan te passen, wil de gemeente 
Krimpen ook in de toekomst een aantrekkelijke 
organisatie blijven. 

De stadsregio Rotterdam geeft in 2013 sub
sidie aan onder andere bedrijven die op hun 
eigen terrein een laadpaal willen plaat
sen voor een elektrische auto. De subsidie 
bedraagt maximaal duizend euro. Er is vol
doende geld beschikbaar voor ongeveer 110 
palen. 

De subsidie voor de laadpalen op eigen terrein 
bestond al in de gemeente Rotterdam. Nu is er ook 
een regeling voor de andere veertien gemeenten 
van de stadsregio. Particulieren, bedrijven en regio-
gemeenten komen in aanmerking voor de nieuwe 
subsidieregeling. 

Aanvragen
De aanvrager moet een factuur van het laadpunt en 
het kentekenbewijs of leasecontract van de elek-
trische auto laten zien. Er is geen subsidie mogelijk 
wanneer de laadpaal wordt geleverd door de leve-
rancier van de auto. In volgorde van binnenkomst 
worden de aanvragen behandeld. 
Op www.stadsregio.info vindt u het aanvraagformu-
lier en meer informatie over de subsidieregeling.

Heeft u voor uw bedrijf na 1 oktober 2012 
een nieuw voertuig aangeschaft waarover 
geen BPM wordt geheven? En is die wagen 
voorzien van de schoonst mogelijke tech
niek? Dan kunt u in aanmerking komen voor 
een subsidie. De subsidie voor een plugin 
hybride of elektrisch aangedreven voertuig 
bedraagt 3000 euro en een uitzonderlijk 
schone benzine, lpg, aardgas of dieselmo
tor kan 1250 euro opleveren.

Verbetering luchtkwaliteit
Deze regeling vloeit voort uit het Nationaal Samen-
werkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het is 
een van de maatregelen van de NSL die ervoor 
moeten zorgen dat overal in Nederland wordt 

voldaan aan de Europese grenswaarden voor de 
luchtkwaliteit. Het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu stelt hiervoor 20 miljoen beschikbaar.

Voorwaarden
Kopers die hun voertuig tussen 1 oktober 2012 en 
1 januari 2015 op naam laten zetten, kunnen via 
het overheidsloket Agentschap NL een aanvraag 
voor deze subsidieregeling indienen. De regeling 
geldt voor bedrijven die taxi’s, bestelwagens en 
andere bijzondere voertuigen, zoals invalidenvoer-
tuigen, geldtransportwagens en politie-, brand-
weer- en ziekenauto’s aanschaffen. Het dienen 
ook voertuigen te zijn die vrijgesteld zijn van BPM 
of waarvoor een deel van de BPM wordt terug-
gegeven. 

Op maandag 4 februari heeft de overheid 
het eerste NLAlert controlebericht uitgezon
den. Door dit bericht kon iedereen in regio 
RotterdamRijnmond nagaan of hun telefoon 
goed is ingesteld om NLAlerts te ontvangen. 
Als u het tekstbericht heeft binnengekregen, 
dan weet u zeker dat u gelijk op de hoogte 
bent als er een noodsituatie in uw directe 
omgeving is. Op 6 mei en 4 november wordt 
weer een controlebericht verstuurd. 

Heeft u op 4 februari het controlebericht niet 
ontvangen? Of wilt u weten of uw telefoon een 
NL-alert kan ontvangen? Kijk op www.nl-alert.nl. 
Daar leest u ook hoe u uw telefoon instelt, zodat u 
de berichten voortaan wel kunt ontvangen.

Gratis, anoniem tekstbericht
Sinds 8 november 2012 is NL-Alert een aanvullend 
alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. In de 
alert staat specifiek wat er aan de hand is en wat 
mensen op dat moment het beste kunnen doen. 

NL-Alert werkt niet met sms-berichten, maar met 
zogenaamde cell broadcastberichten. Dit is vergelijk-
baar met een radiosignaal. De anonieme en gratis 
berichten worden verzonden via de zendmasten van 
de mobiele telefonieaanbieders. Daardoor werkt het 
middel ook als het telefonienetwerk overbelast is. 
Meer informatie vindt u op www.nl-alert.nl. 
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KVO staat voor Keurmerk Veilig Ondernemen. 
Bij KVOB gaat het om veiligheid op bedrij
venterreinen. Een bedrijventerrein krijgt 
een KVOB ‘basis samenwerken’ certifi
caat wanneer er een eerste convenant voor 
samenwerking is ondertekend. Het certifi
caat KVOB ‘continue samenwerken’ wordt 
twee jaar later toegekend, wanneer de 
acties uit het convenant zijn uitgevoerd. 
Bedrijventerreinen in Capelle aan den IJssel 
(Hoofdweg) en Krimpen aan den IJssel 
(Stormpolder) hebben een KVOcertificaat. 

Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheids-
gevoel van ondernemers, werknemers en burgers. 
Ook ontstaat er tijdens het traject vaak een struc-
turele verbetering van de samenwerking tussen 
ondernemers en andere partijen. Het KVO-B stimu-
leert een goede communicatie tussen de deel-
nemende partijen. Gemeenten, bedrijven, MKB 
Nederland en politie werken in dit traject samen 
aan een veilige werkomgeving. “De rol van Kamer 
van Koophandel Rotterdam op dit gebied is vooral 
signaleren, stimuleren en initiëren”, zegt Linda van 
der Windt, beleidsadviseur bij de KvK. “Ervaring 
leert dat partijen verder gaan dan veiligheid en 
ook andere knelpunten aanpakken.”

Waarom KVO?
Ondernemers hebben last van criminaliteit. Vaak zelfs 
meerdere keren per jaar. Criminaliteit kost het bedrijfs-
leven veel geld door aangerichte schade en kan zelfs 
leiden tot faillissement. Ondernemers en medewer-
kers leiden hierdoor ook persoonlijk schade.

Bedrijfsscan
Ondernemers kunnen zelf veel doen aan een 
veiliger werkomgeving. Vrijwel alle criminaliteit 
begint met de kansen die criminelen zien, zonder 

dat ondernemers zich daarvan bewust zijn. Elke 
zwakke schakel in de bedrijfsvoering en -omge-
ving is zo’n kans. Preventie begint met het in kaart 
brengen van de zwakke plekken in en om het 
bedrijf. Als die slag is gemaakt, is investeren in de 
juiste maatregelen de volgende stap. Maar ook de 
openbare ruimte verdient aandacht en daar is de 
lokale overheid verantwoordelijk voor. Daar ligt de 
kracht van de privaatpublieke samenwerking. Zo 
worden bedrijventerreinen onaantrekkelijker voor 
vandalen en inbrekers.
In al meer dan 400 bedrijventerreinen is het Keur-
merk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) 
ingevoerd. Ondernemers kunnen hieraan zien dat 
er op een bedrijventerrein wordt gewerkt aan een 
veilige omgeving. Dat maakt het gebied een interes-
sante vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven. 

Voorbeelden van maatregelen:
-  het plaatsen van camera’s met aansluiting op 

een regionale toezichtruimte;
- beter georganiseerd toezicht;
-  het beter verlichten van panden en openbare 

wegen;
-  investeringen in de openbare ruimte, zoals 

groenonderhoud en betere parkeergelegenheid.
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Iedere werkgever heeft er mee te maken: De 
Arbowetgeving. Deze wetgeving bestaat uit 
zogeheten doelvoorschriften, die uitgaan van 
normen en grenswaarden. De regelingen die 
toezien op arbeidsomstandigheden zijn de 
Arbowet, het Arbobesluit, de Arboregeling 
en de Arbeidstijdenwet. De doelvoorschrif
ten geven het gewenste resultaat aan. 
Bijvoorbeeld: ‘Boven 80 decibel moet de 
werkgever zijn werknemers voorlichten en 
zorgen dat zij over de juiste gehoorbescher
ming beschikken’. Werkgevers en werkne
mers bepalen vervolgens zelf hoe zij aan 
deze resultaten willen voldoen.

Inspectie SZW  
(voorheen: Arbeidsinspectie)
De Inspectie SZW controleert of een bedrijf voldoet 
aan de wettelijke voorschriften en kan bij overtre-
dingen boetes opleggen zonder tussenkomst van 
een rechter. Dat betekent dus geen ellenlange 
rechtszaken. De ondernemer wordt direct gecon-
fronteerd met de gevolgen van zijn of haar onjuist-
heden. De Inspectie SZW kan aan een werkgever 
(en werknemer) boetes opleggen tot maximaal 
22.500 euro per beboetbaar feit. 

Meer controle op overtredingen 
Arbowetgeving
In 2012 controleerde de Inspectie SZW strenger op 
het bestaan van ongezonde of onveilige arbeids-
omstandigheden. Bedrijven die de wet overtreden 
kunnen van de inspectie hogere boetes krijgen 
en in het uiterste geval zelfs worden stilgelegd. 
Bij bedrijven die zich wél aan de wet blijken te 
houden, gaat de inspectie juist minder vaak langs.

Boetes 2013 voor overtredingen van de 
Arbowet
Per 1 januari 2013 zijn nieuwe boetebedragen 
ingegaan voor overtredingen van de Arbowet-
geving. Het overzicht van de boetenormbedragen 
is in de Staatscourant gepubliceerd. Afhankelijk van 
de hoeveelheid werknemers in de organisatie, de 

ernst van de overtreding en de herhaling van over-
tredingen, kan zo’n boete flink oplopen. 
Bij het niet naleven of overtreden van de Arbowet-
geving krijgt uw organisatie mogelijk een boete 
opgelegd. De wet onderscheidt zeven categorieën 
oplopende normbedragen. Het eerste normbedrag 
is 340 euro en het zevende is 13.500 euro. Het 
uitgangspunt van deze bedragen is een organisatie 
met 500 of meer werknemers. Kleinere onderne-
mingen betalen een percentage van het norm-
bedrag. Organisaties met 40 tot 100 werknemers 
betalen bijvoorbeeld 50%.

Hogere boete bij zware overtreding 
Arbowet
De boete is ook afhankelijk van de ernst van de 
overtreding. Bij een zogenoemde zware overtre-

ding wordt het normbedrag vermenigvuldigd met 
twee. Een zware overtreding is bijvoorbeeld het 
plaatsonafhankelijk werken met gevaarlijke stoffen 
die niet zijn toegestaan.
Ook voor de Arbeidstijdenwet is een tarieflijst met 
boetebedragen beschikbaar.

Kortom: het niet naleven van de Arbo-regels kan 
een kostbare zaak zijn. Een (vaak verplichte) start 
zou de Risico Inventarisatie Evaluatie (RIE) kunnen 
zijn. Laat u zich hierover informeren door een 
deskundige. Uiteraard kunnen wij u hierbij ook van 
dienst zijn.

nieuwe boetes   
arbo wetgeving  

per 2013 
René Verbruggen 

Daamen & van Sluis

Financieel accent



Ledenbijdragen worden na vervaldatum geïnd door incassobureau

Als penningmeester draag ik er -samen met de overige bestuursleden- zorg voor dat de uitgaven in de pas blijven 
bij de inkomsten, namelijk de ledenbijdragen. Jaarlijks begroten we de kosten aan de hand van een activiteiten-
plan. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de te verwachten inkomsten. Deze zijn redelijk stabiel te noemen. 
Wel ontvangen we natuurlijk gedurende een jaar diverse opzeggingen. Daaraan liggen verschillende redenen ten 
grondslag. Een ONC-lid beëindigt zijn bedrijf, verhuist of heeft geen tijd om deel te nemen aan onze bijeenkomsten. 
Soms wordt als reden gegeven dat het netwerk niet leidt tot directe opdrachten. Deze opzeggingen worden gelukkig 
ieder jaar weer overtroffen door aanmeldingen van nieuwe leden die een bedrijf zijn gestart of personen die graag 
willen netwerken en zich thuisvoelen bij het ONC.

Lasten gelijk verdelen
Het is voor het doen van uitgaven cruciaal dat leden op tijd betalen. Helaas blijkt elk jaar weer dat een aantal leden 
de contributie niet op tijd overmaakt. Als penningmeester heb ik er steeds veel werk aan om ook deze betalingen 
binnen te krijgen. In sommige gevallen zijn we helaas genoodzaakt om gebruik te maken van een incassobureau. 
Als bestuur vinden we dat iedereen op tijd moet betalen, om de lasten gelijk te verdelen. 

Betaal op tijd
Om de ledenbijdragen op tijd te kunnen incasseren, hebben we besloten om de incassoprocedure voortaan anders 
in te richten. Direct na het vervallen van de betalingstermijn van de jaarlijkse nota’s, geven we de openstaande 
vorderingen uit handen aan het incassobureau. Maar beter is het, om het zover niet te laten komen!
Dat bespaart u en ons extra geld. Maak daarom uw contributie op tijd over, zodat we als bestuur voldoende middelen 
hebben om boeiende activiteiten voor ons allemaal te organiseren.

Bij voorbaat hartelijke dank!

 
Namens het bestuur, Kees Schaap.

Kees Schaap, penningmeester

We vertrouwen erop dat u met velen komt, niet alleen 
om te horen wat we afgelopen jaar hebben gedaan en 
verantwoording af te leggen maar vooral om uw mening 
te geven op de plannen die we presenteren. Wij zijn er 

voor u, u bepaalt wat wij als bestuur doen. Maar dan 
moeten we dat wel van u horen. Vandaar de oproep: Kom 
met zo veel mogelijk leden en meldt u aan op de website 
www.ondernemersnetwerkcapelle.nl.

Op 25 april houden we de algemene ledenvergadering in het Van Cappellenhuis aan de Dorpsstraat. Net 
als afgelopen keer hebben we voor deze sfeervolle locatie gekozen, zodat we een goede vergadering 
kunnen houden en een uitstekende borrel na afloop met elkaar kunnen drinken. 
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algemene ledenvergadering

Lid worden? Goed idee!
Het -lidmaatschap is voor ondernemers 
binnen en buiten Capelle eigenlijk een 
must. Bij het ONC ontmoet u name-
lijk 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 belang-
rijker is nog, dat ONC-leden kennis en 
ervaringen kunnen uitwisselen en soms 
zelfs zaken kunnen doen. Niets moet, 
maar alles is mogelijk!

Bel voor meer informatie over het  
ONClidmaatschap 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

Ondernem
ers netw
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In de praktijk kom ik ze wel eens tegen: men
sen die zeggen dat ze soms zorgen hadden 
toen ze nog geen geld hadden, maar nu, 
met ruim voldoende geld, weer andere zor
gen hebben. Ik begrijp dat. Het valt niet mee 
om je vermogen enerzijds te beschermen en 
anderzijds te laten groeien. Een spaarreke
ning levert bijna niets meer op, in ieder geval 
niet genoeg om de negatieve invloed van 
inflatie en fiscus te compenseren. 

Het voordeel van een spaarrekening is de eenvoud 
ervan. Je brengt geld naar de bank, krijgt wat 
rente en te zijner tijd krijg je je geld weer terug, 
zonder al te veel poespas. Dat wordt anders als je 
op zoek gaat naar een beter rendement. Je komt 

dan in de wereld van beleggingsfondsen, aandelen, 
 obligaties, vastgoed, enzovoorts. Voor je het weet 
zie je door de bomen het bos niet meer. Veel aspi-
rant beleggers zouden eigenlijk wel een spaarvorm 
willen hebben, maar die één die meer oplevert 
dan de huidige rentestand. Een soort van ‘veilig 
beleggen’ dus.
 
Helaas. Veilig beleggen bestaat niet, verstandig 
beleggen wel. Daarop kom ik later terug. Gaat u 
er voor het gemak maar van uit dat alle beleg-
gingen met een verwacht rendement van 2% 
of meer een bepaalde mate van risico met zich 
meebrengen. Dat hoeft niet erg te zijn, als dat risico 
maar duidelijk in beeld is gebracht. Helaas laten 
nogal wat beleggers zich om de tuin leiden door 
in te gaan op aanbiedingen met gegarandeerde, 
hoge rendementen. Het ging dan vaak om beleg-
gingen in kantoorpanden of winkelcentra met klin-
kende namen en een beloofd rendement van wel 
7% of meer.

De meesten van dit soort beleggingen zijn nu ziel-
togend. Rendement komt er allang niet meer uit 
en het is maar de vraag of de inleg ooit helemaal 
zal terugkomen. In de tussentijd wordt de belegger 
fi nancieel gegijzeld en kan niet aan zijn ingelegde 
geld komen.

Beleggers willen het zichzelf nog wel eens te moei-
lijk maken en spitten de fi nanciële pagina´s door 
op zoek naar het volgende ´pareltje´ van de beurs. 
Niet doen, is mijn advies. Een goede en verstan-
dige belegging wordt vooral gekenmerkt door risi-
cospreiding. Dat is de simpelste manier om zo veilig 
mogelijk te beleggen. Het is ook enigszins saai en 
daarom minder populair. Want zeg nou zelf, het is 
veel spannender om winst te kunnen nemen op 
een zelf gevonden, succesvolle aandelenkeuze. 

Helaas is de praktijk nogal weerbarstig, waar-
door zo´n aandelenbelegging nogal eens de mist 
ingaat. De spannende belegging wordt dan een 
zieltogende winkeldochter in je beleggingsporte-
feuille, want verlies nemen is helemaal niet leuk. 
Beleggers kunnen beter een beroep doen op hun 
gezonde verstand dan op hun geluk. Hou het dus 
simpel en als dat te saai lijkt, besteed dan je beleg-
gingen uit aan een gekwalifi ceerde vermogens-
beheerder. Aan ondergetekende bijvoorbeeld.

Hans Tielkemeijer
Directeur Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer
Telefoon: 010 - 204 05 60
www.tielkemeijer.nl
Reageren op dit artikel? Mail@tielkemeijer.nl

De informatie in deze column is bedoeld voor 
educatieve doeleinden en geen professioneel 
beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen van 
bepaalde beleggingen.

Zeppelin ligt op koers
De ‘bestuursnuffelstage’ ligt achter ons, de 
bestuurleden. Met wat kleine verschuivingen 
hebben we elkaar gevonden en er is duidelijk 
in kaart gebracht waar ieders kwaliteiten en 
krachten liggen. Met die aanpak kunnen we 
vol vooruit. 

Dat was al duidelijk in de samenwerking met de 
Verkeersonderneming, waarbij door een groot 
aantal enthousiaste leden is meegedacht over 
oplossingen voor het verkeersinfarct rond de Alge-
racorridor, het Hoofdweggebied en het knooppunt 
Capelle/Alexander. De samenwerking tussen 
bedrijfsleven en onderwijs staat eveneens hoog 

op de agenda. De behoefte aan goede stages in 
het onderwijs en de roep om gekwalifi ceerd perso-
neel bij de bedrijven gaat hand in hand, omdat de 
toekomst van het Zeppelingebied mede daarvan 
afhankelijk is.

Wat staat er binnenkort op de agenda?
Er wordt gewerkt aan een bijeenkomst in het voor-
jaar. Ook hierbij is het uitgangspunt om met elkaar 
van gedachten te wisselen en daadwerkelijk te 
kijken naar mogelijke oplossingen. 
Zeppelin heeft tot doel regionaal te werken aan het 
in kaart brengen van knelpunten en hier draagvlak 
voor te vinden bij lokale en regionale overheden. 

Wanneer we als Zeppelin zorgen dat de locale 
en regionale bestuurders weten wat wij willen, 
kan daar regionaal en nationaal rekening mee 
worden gehouden. En die behoefte speelt vandaag 
de dag meer dan ooit. Kijk voor informatie op 
www.zeppelin.nu.

Zeppelin Federatie van Business Clubs
www.zeppelin.nu

IJBM 23

De Tip van Hans Tielkemeijer

Veilig beleggen
Agenda ONC

het OnC heeft een aantal mooie activiteiten in 
voorbereiding. 

Verder staat er een bezoek aan het nieuwe 
Eneco kantoor in de steigers. 

Ook de rest van het jaar gaan we spetteren, 
houdt uw email box in de gaten voor de 
uitnodigingen. 



Ondernemer ben je of ben je niet. Het beperkt 
zich niet tot binnen de muren van uw bedrijf. 
Met enige regelmaat moet u zich over com
plexe financiële vraagstukken buigen. De 
praktijk leert dat daardoor de bedrijfsopvol
ging te weinig op de agenda van de onder
nemer staat. Dit is niet alleen jammer voor 
uzelf, maar ook maakt u het uw opvolger 
onnodig moeilijk. 
 
Als adviseur wijzen wij onze relaties erop dat zij 
tijdig met de overdracht van hun onderneming 
moeten beginnen. Dit in verband met de continu-
iteit van de onderneming. Door op tijd het onder-
werp ‘bedrijfsoverdracht’ te bespreken kan deze 
op termijn soepeler verlopen. Een veel voorko-
mend onderwerp in het kader van bedrijfsover-
dracht is de vrijgestelde beleggingsinstelling. Met 
behulp hiervan kan een directeur-groot aandeel-
houder, eventueel in gezinsverband, het risico en 
rendement op zijn beleggingen in zijn vennoot-
schap verder optimaliseren. Een goed voorbereide 
bedrijfsoverdracht zorgt ook voor continuïteit van 
uw onderneming en uw personeel. Immers een 
(te) hoge overnamefinanciering drukt de cashflow 
en daarmee de slagvaardigheid van de onderne-
ming. Een goed gestructureerde overname is dan 
ook van belang voor alle partijen.

Persoonlijke veiligheid
Ook over de persoonlijke veiligheid praten we 
geregeld met onze cliënten. Zeker nadat de afge-
lopen jaren vermogende Nederlanders zijn gecon-
fronteerd met het feit dat op basis van openbare 
gegevens en publicaties in tijdschriften, inbraken bij 
hen zijn gepleegd. Als gevolg daarvan zien wij ook 
dat onze relaties advies willen over mogelijkheden 
waarbij hun privacy beter wordt gewaarborgd. 
We stellen dat daar waar de werelden van privé en 
zakelijk samenkomen het van evident belang is, dat 

u zich in een vroeg stadium laat adviseren door de 
verschillende adviseurs die betrokken zijn bij uw 
bedrijf en u als persoon. Stevige gesprekspartners 
die begrijpen dat er in het leven van een onder-
nemer belangrijke beslissingen genomen moeten 
worden. Hierbij valt te denken aan de accountant, 
notaris, fiscalist en uw bankier.

Raad van advies
Verder kan het samenstellen van een raad van 
advies uitkomst bieden. Een raad van advies 
bestaat veelal uit maximaal 3 personen: een stra-
tegisch partner, een financieel deskundige en een 
commercieel gedreven persoon. De raad van advies 
treedt op als sparringpartner van u als ondernemer 
en fungeert als klankbord, inspireert en houdt een 
spiegel voor. Bij een overdracht aan een nieuwe 
aandeelhouder is de raad van advies een stabiele 
factor die te allen tijde ook de continuïteit van de 
onderneming in de gaten houdt.

Concluderend kunnen we stellen dat uw adviseurs, 
eventueel aangevuld met een raad van advies, 
vragen stellen die u aan het denken zetten en u 
prikkelen met verschillende uitgewerkte scenario’s. 
U heeft als ondernemer behoefte aan adviezen 
op het raakvlak van zakelijk en privé. Zakelijk en 
privé gescheiden houden is in veel gevallen een 
mooi streven. Alleen niet als het om uw onderne-
ming en om uw vermogen gaat. U bent gebaat bij 
mensen die u op een persoonlijke manier naar uw 
zaken kijken en u zakelijk bijstaan in situaties die u 
persoonlijk raken.

Oriënterend gesprek
Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, 
dan bieden wij u als directeur-groot aandeelhouder 
graag de mogelijkheid om in een oriënterend gesprek 
zowel de zakelijke als de privékant te belichten 
door de nauwe samenwerking tussen ABN AMRO 
MeesPierson en ABN AMRO Bedrijven. 
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Ondernemer en onderneming

Niels Wepster
Directeur Bedrijven  
ABN AMRO IJssel & Lekstreek 
telefoon 06-510 06 628

Paul Roosen
Senior Vermogensstructureerder  
ABN AMRO MeesPierson 
telefoon 06-206 34 338
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Het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd 
betekent niet automatisch het einde van de 
arbeidsovereenkomst. Indien tussen werkge
ver en werknemer geen expliciete afspraken 
zijn gemaakt, loopt de arbeidsovereenkomst 
normaal gesproken gewoon door. Om die 
reden staat er in de meeste arbeidsovereen
komsten een zogenaamd ‘pensioenbeding’. 
Een pensioenbeding is een bepaling die in 
veel gevallen regelt dat de arbeidsovereen
komst wordt beëindigd op de eerste dag van 
de maand waarin de werknemer de AOW
gerechtigde leeftijd bereikt, dan wel op de 
65e verjaardag van de werknemer.

Het pensioenbeding is lange tijd omstreden 
geweest, nu het in de lagere rechtspraak niet 
zelden in strijd werd geacht met het gesloten 
stelsel van het ontslagrecht. Op dit moment is de 
tendens in de rechtspraak dat het pensioenbeding 
meestal rechtsgeldig wordt geacht, mits de inhoud 

voldoet aan de gewijzigde wet- en regelgeving en 
niet in strijd is met de Wet gelijke behandeling op 
grond van leeftijd bij arbeid (hierna: ‘WGBL’).

Pensioenbeding en AOW-gerechtigde 
leeftijd
In de WGBL is opgenomen dat ieder onderscheid 
op grond van leeftijd is verboden, tenzij er sprake is 
van een objectieve rechtvaardiging. Een pensioen-
ontslag op grond van een pensioenbeding wordt 
in dat kader geacht objectief gerechtvaardigd te 
zijn. De WGBL bepaalt namelijk dat een onderscheid 
naar leeftijd niet verboden is, indien het onder-
scheid betrekking heeft op de beëindiging van een 
arbeidsverhouding in verband met het bereiken van 
de leeftijd waarop het recht op ouderdomspensioen 
conform de AOW ontstaat.
Het is dan ook van cruciaal belang dat het pensi-
oenbeding is gekoppeld aan het bereiken van de 
AOW-gerechtigde leeftijd. In veel arbeidsovereen-
komsten is echter een pensioenbeding opgenomen 

waarin staat dat de arbeidsovereenkomst wordt 
beëindigd op de eerste dag van de maand waarin 
de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, 
dan wel op de 65e verjaardag van de werknemer. 

Rechtsgeldig pensioenbeding?
Sinds 1 april 2012 ontstaat echter het recht op een 
AOW-uitkering niet langer op de eerste dag van 
de maand waarin de AOW-gerechtigde leeftijd 
wordt bereikt, maar op de dag waarop de werk-
nemer deze leeftijd bereikt. Daarbij komt nog eens 
dat AOW-gerechtigde leeftijd per 1 januari 2013 
periodiek wordt verhoogd, waardoor de leeftijds-
grens van 65 moet worden los gelaten. Een rechts-
geldig pensioenbeding moet voldoen aan de net 
genoemde veranderende wet- en regelgeving. Een 
bepaling met de strekking dat de arbeidsovereen-
komst zal eindigen op de 65e verjaardag van de 
werknemer of op de eerste van de maand waarin 
de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt, is -door 
het verschuiven van de datum waarop het recht 
op een AOW-uitkering ontstaat- namelijk in strijd 
met de WGBL en kan door een werknemer worden 
vernietigd. De Eerste Kamer heeft in dat kader 
aangegeven dat foutieve pensioenbedingen tot 
1 januari 2013 nog konden worden gedoogd, maar 
dat met ingang van 1 januari 2013 werkgevers hun 
arbeidsovereenkomsten op orde dienen te hebben.

Controleer arbeidsovereenkomsten
De ervaring leert dat in een veel arbeidsover-
eenkomsten nog een pensioenbeding staat dat 
aansluit bij de oude wet- en regelgeving. Contro-
leer dan ook het pensioenbeding in uw arbeids-
overeenkomsten om te voorkomen dat u als onder-
nemer voor verrassingen komt te staan. Mocht het 
huidige pensioenbeding niet voldoen, dan is het 
wellicht verstandig om uw arbeidsovereenkomsten 
door een specialist onder de loep te laten nemen. 
 Pellicaan Advocaten is u daarbij graag van dienst.
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het pensioenontslag

mr. Jasper van der Voet
Advocaat arbeidsrecht

Pellicaan Advocaten

Juridisch accent
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Durven, Denken, Doen
Durft u na te denken over de toekomst van uw bedrijf, de groei, de opvolging of over-
name. 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 uiteinde-
lijke 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 
fi scaal, bedrijfseconomisch- en fi nancieel gebied. Ook voor de dagelijkse ondersteuning 
bij accountancy, fi scaliteit 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

Durven, 
Denken, 
Doen

de stigter notariaat

mr s.w. de stigter, notaris • dorpsstraat 34 • 2902 bd  capelle a/d ijssel • tel. 010 - 442 22 33
fax 010 - 442 18 44 • info@notarisdestigter.nl • www.notarisdestigter.nl

• ondernemingsrecht

• familierecht

• scheepvaart

• vastgoed



Eind februari 2013 werd op het kantoor van 
notaris De Stigter de 20.000 ste akte gepas
seerd. Daarin zullen tenminste evenzovele 
Capellenaren met naam en toenaam zijn 
vermeld, en voor het nageslacht vereeuwigd! 
 
Alle akten worden nauwkeurig 
bijgehouden. 
Deze zijn vanzelfsprekend voorzien van een datum; 
tezamen met de handtekening van de notaris 
bieden de akten executoriale kracht. Met een offi -
cieel afschrift biedt dat zonder rechterlijke tussen-
komst de mogelijkheid om de daarin opgenomen 
verplichtingen af te dwingen.
 
De akten worden voorts genummerd, ingeschreven 
in een repertorium, geregistreerd (ook bij de Belas-
tingdienst, met uitzondering van de testamenten) 
en tenminste honderd jaar bewaard! De bewaring 
vindt plaats in Doc-data in Winschoten, een speciaal 
voor dat doel gebouwde centrale bewaarplaats. 
Daarmee zijn enkele jaren geleden de 19 arrondis-
sementsrechtbanken verlost van het houden van 
een notariële bewaarplaats.
 
De bewaring van de akten welke op speciaal duur-
zaam papier worden gesteld, vindt op het notaris-
kantoor plaats in brandvrije kasten. Daarnaast vindt 
een interne digitalisering plaats.
 
Na 30 jaar verlaten de akten 
het kantoor om in de centrale 
bewaarplaats te worden gestald.
Voorzien van een streepjescode en verpakt in zuur-
vrije dozen, zullen de akten tussentijds kunnen 
worden opgevraagd, en na 100 jaar onveranderd 
duidelijk blijken te zijn. In het verleden werden de 
akten doorgaans na 100 jaar vernietigd, maar thans 
zijn de gemeenten weer geïnteresseerd geraakt ter 
aanvulling van hun eigen archieven. Daarnaast kan 
met digitalisering de opslagruimte worden beperkt.
 
Het notariskantoor voert derhave 
archief en administratie voor zijn 
cliënten.
Omdat de minuut van de akte, dit is het onder-
tekende origineel, op kantoor wordt bewaard, 

kunnen daarvan te allen tijde kopieën en afschriften 
worden vervaardigd en afgegeven.
 
Afgifte van afschriften en kopieën mag slechts 
plaatsvinden aan hen ‘die daartoe gerechtigd zullen 
zijn’. Aan die kwaliteit van gerechtigdheid worden 
door de Wet op het Notarisambt en de beroepsre-
gels duidelijke beperkingen opgelegd.
 
De bewaring van de akten is derhalve 
in goede handen. Tòch zijn er 
uitzonderingen.
 
Bij het bombardement van Rotterdam is een groot 
aantal akten verloren gegaan. Een Noodwet welke 

aan afschriften van de akte ‘kracht van origineel’ 
toekende, heeft veel transacties verduidelijkt en zo 
mogelijk kunnen helen.

uw notaris bewaart alle akten en relevante stukken voor u! 
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De Stigter Notariaat
Dorpsstraat 34
2902 BD  Capelle aan den IJssel
tel. 010-4422233
fax 010-4421844
www.notarisdestigter.nl

De Stigter notariaat sinds 1991

Feest op de Dorpsstraat
De Stigter notariaat
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Op 1 februari gaf Staatssecretaris Klijnsma van 
Sociale Zaken en Werk gelegen heid het start
sein voor de samenwerking op het Werkplein 
tussen Capelle, Krimpen en Zuidplas. Ze 
deed dat samen met de wethouders Sociale 
Zaken Blankenberg van Krimpen aan den 
IJssel, Faassen van Capelle aan den IJssel en 
Hazelebach van Zuidplas. 

Omdat de staatssecretaris graag meer wilde weten 
over de werkwijze en de mensen die betrokken zijn 
bij ons Werkplein, stond voor de officiële opening 
een korte kennismaking op het programma. Na de 
ontvangst door locoburgemeester Jouke van Winden 
vertelde Werkpleinmanager Hetty van Guilik in het 
kort iets over de aanpak en de successen van het 
Werkplein. Dit werd aangevuld met een compilatie 
van de filmpjes die afgelopen jaar over het Werk-
plein zijn gemaakt. Daarna voerden Jetta Klijnsma 
en de wethouders een aantal korte gesprekken met 
medewerkers, werkgevers en een voormalig werk-
zoekende. Zij vertelden allemaal over de projecten 

en werkwijze van het Werkplein. Als openingsgebaar 
voltooide zij daarna samen met de wethouders een 
puzzel van het verzorgingsgebied van het Werkplein.

Samenwerking sinds 1 januari
Op het Werkplein IJsselgemeenten werken we sinds 
1 januari van dit jaar met veel energie samen met 
Krimpen aan den IJssel en Zuidplas. We werken vanuit 
het idee dat werk de basis is voor een zelfstandig 
bestaan voor onze inwoners. Tegelijkertijd onder-
steunen we werkgevers bij het invullen van (soms 
ook lastig in te vullen) vacatures.

Kennis en betrokkenheid
De kennis van en contacten met de lokale arbeids-
markt en betrokkenheid bij klanten zorgen ervoor 
dat we projecten op maat voor werkgevers en werk-
zoekenden kunnen bieden. Onze arbeidsmakelaars 
hebben zich ieder gespecialiseerd in een branche, 
zodat ze goed weten wat er op de werkvloer speelt 
en wat de trends zijn in de (arbeids)markt. We 
werken samen met regionale opleidingscentra om 
steeds te zorgen voor een goede aansluiting van de 
vaardigheden van werkzoekenden bij de wensen 
van de werkgevers. We brengen op ons Werkplein 
regelmatig werkgevers en werknemers bij elkaar. De 
energie die tijdens die bijeenkomsten ontstaat heeft 
al vele mensen aan werk geholpen en vacatures 
ingevuld. Verder werken arbeidsmakelaars en case-
managers in teams samen om optimale koppelingen 
te maken tussen vacatures en kandidaten. 

Meer informatie
Kijk op www.capelleaandenijssel.nl onder ‘Werkplein 
voor ondernemers’ voor meer informatie en contact-
gegevens van onze arbeidsmakelaars en filmpjes 
over hun activiteiten.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een 
keurmerk voor winkelcentra die zich extra 
inzetten om hun winkelgebied schoon, heel 
en veilig te hebben en te houden. Winkeliers 
maken hierbij afspraken met de politie, brand
weer en de gemeente over veilig winkelen. 
Denk hierbij aan alles wat hiermee te maken 
heeft, van criminaliteit tot brandveiligheid en 
van cameratoezicht tot afval. 

Om de gemaakte afspraken te borgen, wordt een plan 
van aanpak gemaakt met daarin beschreven hoe de 
afspraken worden uitgevoerd. Als dit plan wordt goed-
gekeurd, krijgt het winkelcentrum een Veiligheidsster, 
zodat winkelend publiek kan zien dat het centrum veilig-
heid hoog in het vaandel heeft. En dat zorgt vaak voor 
een economische impuls! Overigens kunnen ook bedrij-

venterreinen het Keurmerk Veilig Ondernemen behalen. 

Economische impuls
Om het KVO te krijgen, moeten de ondernemers 
binnen een winkelcentrum zich heel goed georgani-
seerd hebben. Als dit nog niet het geval is, kunnen ze 
een pre-KVO-traject starten waarna ze dit keurmerk 
alsnog kunnen krijgen. De Terp en De Scholver zijn 
hiermee bezig. Winkelcentrum De Koperwiek werkt 
aan hercertificering. Zo laten deze winkelgebieden 
zien dat ze veiligheid erg belangrijk vinden. Op bedrij-
venterrein Hoofdweg CapelleXL heeft men in 2011 het 
KVO Certificaat Basis Samenwerken gehaald en wordt 
eind maart naar verwachting de tweede ster behaald. 
De pre-KVO-trajecten en KVO-trajecten worden bege-
leid vanuit de gemeente. Voor meer informatie kunt 
u kijken op de website www.hetcvv.nl.
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Actuele besluiten van het college van b. en w. en 
nieuwsberichten, speciaal geselecteerd voor onder-
nemend Capelle, treft u aan op:  
www.capelleaandenijssel.nl. Op deze site worden 
ook de Europese aanbestedingen van de gemeente 
gepubliceerd.

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 Gemeente nieuws, 
Capelse Courant, Raads- en commissienieuws , 
Bekendmakingen of Ondernemersnieuws.

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

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

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

Cock van Zanten
accountmanager werkgelegenheid
tel. 010 - 284 84 79 
c.m.van.zanten@capelleaandenijssel.nl

foto:  
Fotobureau Roel Dijkstra

Erik Hommel
accountmanager bedrijven
tel: 010 - 284 81 59
e.hommel@capelleaandenijssel.nl

Ondernemersspreekuur elke  
eerste dinsdag van de maand van 
16.00 - 17.00 in het Isala theater.
Meer info www.capelleaandenijssel.nl.

Staatssecretaris Klijnsma opent Werkplein

aandacht voor veiligheid met 
Keurmerk Veilig Ondernemen

Van de gem
eente Capelle



U en uw medewerkers kunnen een bijdrage 
leveren aan de veiligheid in Capelle aan den 
IJssel door u aan te melden voor Burgernet. 
Burgernet is een uniek samenwerkingsver
band tussen burgers, gemeente en politie 
om de veiligheid in de woon en werkomge
ving te bevorderen. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefo-
nisch netwerk van inwoners en medewerkers van 
bedrijven uit de gemeente. Burgernet-deelnemers 
krijgen bijvoorbeeld een melding op hun telefoon 
als er in hun buurt een inbraak is gepleegd of een 
kind vermist is. Dit gebeurt op basis van een goed 
signalement. 
Deelnemers krijgen een ingesproken bericht via 
de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS 
met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk 
omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanaf 
bijvoorbeeld de werkplek. Zo kunnen u en uw 
medewerkers direct behulpzaam zijn bij de opspo-
ring van bijvoorbeeld dader(s), een voertuig of een 
vermist kind.

Meer weten of aanmelden? 
Dat kan via www.burgernet.nl. 

Maandelijks heeft Wethouder Economische 
Zaken, Eric Faassen, een inloopspreekuur 
in het Isala Theater. Maar liefst zes Capelse 
ondernemers bezochten het spreekuur in 
februari. Er werden verschillende onderwer
pen besproken. Wilt u ook iets met de wet
houder bespreken? Kom dan naar het eerst
volgende spreekuur op dinsdag 2 april, van 
16.00 tot 17.00 uur in het Isala Theater. 

Ondernemers hoeven geen afspraak te maken, 
maar kunnen direct hun vragen, ideeën of wensen 
kwijt bij de wethouder. Hij wordt geassisteerd door 
de accountmanager bedrijven, Erik Hommel.

De Bedrijven Investerings Zone (BIZ) CapelleXL 
heeft veiligheid hoog op de prioriteitenlijst 
staan. Onderdeel daarvan is de hercertifice
ring van het Keurmerk Veilig Ondernemen. 

Ondernemers uit de BI-zone konden tot begin 
februari een enquête invullen waarin vragen 
stonden over hoe vaak er zich in de afgelopen 12 
maanden onveilige situaties voor hebben gedaan; 
wanneer zich dit voordeed en op welke locatie. Ook 
is men bevraagd over vernieling, graffi ti, inbraken 

en overvallen. Daarnaast is gevraagd of men hier 
aangifte van heeft gedaan of juist niet en de reden 
daarvan. Op basis van de uitkomsten schrijft de BIZ 
commissie Beveiliging/KVO -in nauwe samenwer-
king met de gemeente, de politie en de brandweer- 
een plan van aanpak met uitvoeringsmaatregelen. 
Daarna kan BIZ CapelleXL de aanvraag voor het 
KVO-B certifi caat indienen.

Hulp bij aangifte criminaliteit
Naast de KVO-certificering helpt de commissie 

Beveiliging van BIZ CapelleXL ook met het doen van 
aangifte bij inbraak en vandalisme. Het aantal gere-
gistreerde aangiftes van criminaliteit is laag. Daaruit 
kan geconcludeerd worden dat het op het gebied 
van criminaliteit vrij rustig is op het bedrijventer-
rein. Ondernemers geven echter een ander signaal 
af. Dit heeft alles te maken met de aangiftebereid-
heid. Daarmee is niet gezegd dat het met CapelleXL 
slecht gesteld is, maar hoeveel criminaliteit er in 
werkelijkheid is, is onbekend. Door het ontbreken 
van de juiste cijfers is het lastig om te bepalen in 
hoeverre surveillance en eventuele camerabewa-
king nodig, dan wel gewenst zijn.
 
Omdat het doen van een aangifte een vervelende 
en tijdrovende klus is, biedt BIZ CapelleXL de onder-
nemer uit uit dit gebied de helpende hand. 
Heeft u te maken met criminaliteit? Neem dan 
contact op met Wout Spruijt, 010 - 25 82 350 van 
Arnicon Services BV (Essebaan 7). Hij helpt u met 
het doen van uw aangifte. De Commissie Beveili-
ging van BIZ CapelleXL hoopt daarmee de aangifte-
bereidheid van de bedrijven binnen het CapelleXL-
gebied te verhogen en daarmee zicht te krijgen op 
de werkelijke situatie. 

Veiligheid begint bij het doen van aangifte.

V.l.n.r. Peter Regoord, Gert Stubbe, 
Eric Faassen en Erik Hommel.
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Burgernet:
ook voor u! 

Inloopspreekuur voor ondernemers

BIZ CapelleXL voor een veilig bedrijventerrein!

CAPELLEXL
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business magazine

Haiko van der Pol, 
ManPower Nederland

Zorgen dat je 
professionals 
aantrekt 

Verder in dit nummer:

KvK Rotterdam

Het Nieuwe Werken  
in praktijk

CloudAdvies

Digitaal kennis delen 
en innoveren

Verkiezing Capelse 
ondernemer

Ontmoet kanjers  
op 4 juli

t H e M A N u M M e R

Het Nieuwe Werken
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business magazine

Ronald van Son, 
IHC Merwede

Complexe 
pijpenleggers
bouwen in  
Krimpen

Verder in dit nummer:

Zwijnenburg

Casco’s voor 
droomschepen

Nicari

Sfeervol printen op 
groot formaat

Dé Capelse ondernemers 
van 2012

Dick van Sluis

So you think you 
can be a technician!
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Verder in dit nummer:

Dé Capelse ondernemers 

Verder in dit nummer:

Dé Capelse ondernemers 

business magazine

Stadsmarinier Jur Verbeek

Elke overval is 
er één teveel

Verder in dit nummer:

Michel Bourguignon

Verzeker je tegen
bedrijfsschade

Wim van Sluis

Maak een analyse 
van alle risico’s

Milieuregels minder 
ongelukken

CODE Beveiliging B.V.

Wie wordt Capelse 
Ondernemer 2013? 
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Veilig ondernemen
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Verder in dit nummer:

KvK Rotterdam

Het Nieuwe Werken 
in praktijk

CloudAdvies

Digitaal kennis delen 
en innoveren

Verkiezing Capelse 
ondernemer

Ontmoet kanjers 
op 4 juli
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M M e R

I n n o v a t i e f 
o n d e r n e m e n

business magazine

Louise Vet

Stap voor stap 
naar circulaire 
economie
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Sodexo 

Bewust kiezen
voor duurzaamheid

Rondetafeldiscussie

Duurzaam ondernemen

Widek 

Duurzaam op weg

Restaurant  
De Roode Leeuw

Glorieus herrezen
t h e m a n u m m e R

Duur zaamheid
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Voor dit ondernemersblad in de regio Krimpen 
en Capelle aan den IJssel zoekt de redactie een 
enthousiast redactielid ‘social media’.

We vragen:
- Kennis van online communicatietechnieken (HBO-niveau);
- Zelf actief gebruiker en ‘fan’ van social media;
- Creatieve, fl exibele en sociale opstelling;
-  In redactievergaderingen (4x per jaar) met een inbreng 

komen door:
 -  Het monitoren van (jonge) ondernemers in het online 

debat en deze vertalen in online (en offl ine) acties;
 -  Met behulp van social media lezers betrekken bij 

de inhoud van het blad.

Je krijgt:
- Ervaring in het werken met een social media opdracht;
- Een groter netwerk (van ondernemers);
-  Feedback in de redactievergaderingen en tussendoor 

van de andere redactieleden.

Je kan reageren op de oproep bij Peter Meulendijk 
010 - 442 52 95 of per mail ijssel@cenp.eu.



In het Business Magazine van december 2012 
heeft u kunnen lezen over de geslaagde bij
eenkomst in de Trefterp om de uitkomsten 
van het onderzoek ZZP’ers in Beeld te horen. 
Op uitnodiging van de Kamer van Koophandel 
en de afdeling Economische Zaken van de 
gemeente Capelle aan den IJssel hebben 
zich 88 Capelse ZZP’ers gemeld. Daaruit is 
een Taskforce samengesteld om de speci
fieke problemen en wensen aan te pakken.

Sinds die bijeenkomst hebben de 32 leden van 
de Taskforce niet stil gezeten. De twee officiële 
Taskforce-bijeenkomsten in december en februari 
zijn druk bezocht, maar ook daarbuiten hebben de 
nodige acties plaatsgevonden. Al tijdens de eerste 
bijeenkomst werd duidelijk dat er onder de Capelse 
ZZP’ers een sterke behoefte is om elkaar te leren 
kennen, kennis uit te wisselen, te klankborden 
en om daar waar mogelijk met elkaar samen te 
werken. 
De Taskforce heeft hiermee een start gemaakt 
door het in stelling brengen van een aantal (inmid-
dels noodzakelijke) Social Media-kanalen. Zo is op 
LinkedIn de groep ZZP Capelle aangemaakt (inmid-
dels 53 leden en groeiende), is er een Twitter-
account actief waarmee de ontwikkelingen kenbaar 
worden gemaakt en is er alvast een (tijdelijke) 
website (ZZPCapelle.wordpress.com) opgericht.

Elkaar vinden
Elkaar leren kennen is één ding, maar als je ook 

met elkaar aan het werk wilt, zul je ook gevonden 
moeten worden. Uit ZZP’ers in Beeld blijkt ook dat 
de overige Capelse ondernemers de ‘eigen’ ZZP’er 
nog weinig weten te vinden. Het onderzoek geeft 
aan dat ondernemers hun opdrachten voor 80% 
van buiten de regio haalt. Met ruim 4700 ZZP’ers 
binnen de Capelse gemeentegrenzen, zou je 
verwachten dat het percentage opdrachten binnen 
de regiogrenzen wat hoger zou zijn.

Flexwerkplekken
Verder heeft ZZP’ers in Beeld aangetoond dat 79% 
van de ZZP’ers vooral vanuit het eigen huis werkt. 
De wens om gebruik te kunnen maken van flex-
werkplekken of gezamenlijke werkruimten kwam 
dan ook al snel naar voren. De Taskforce heeft 
daarom een enquête opgesteld die aan de ZZP’ers 
zal worden voorgelegd om inzage te krijgen in de 
specifieke wensen. Met het recent beschikbaar 
komen van het voormalige US Army gebouw aan 
de Hoofdweg, kan hier mogelijk ook invulling aan 
gegeven worden.

Waar de Taskforce op dit moment voor staat, is het 
vaststellen van haar eigen identiteit. Zaken als laag-
drempeligheid, kwantiteit en vindbaarheid spelen 
hierbij een belangrijke rol. Voor de volgende Task-
force-bijeenkomst in maart, worden dan ook de 
doelstelling, de identiteit en de bijbehorende orga-
nisatievorm besproken. 

Wij (de Capelse ZZP’ers) houden u op de hoogte!
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taskforce ZZP Capelle

Er zijn ruim 4700 ZZP’ers in Capelle

Van de gem
eente Capelle
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