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Verkiezing Capelse Ondernemer van het Jaar 2013

Het geheim van succes
De verkiezingsavond ‘Capelse ondernemer van het jaar’ was op 29 mei zeker geen gelopen race. De spanning in het Isala Theater was voelbaar tot het laatste moment. De vier
genomineerden -Marcel van Liere van Strukton Worksphere, Jenze Bosma van Figlo, Hans
de Koning van automobielbedrijf M. de Koning en Jos Grootscholten en Sharon Tettero van
restaurant Perceel- zijn alle vier ‘excellente ondernemers’. Na een enerverende avond
koos de jury Jenze Bosma (categorie Corporate) en het ondernemersduo Sharon Tettero
& Jos Grootscholten (categorie MKB) uit om een jaar lang ambassadeurs te zijn van het
Capelse bedrijfsleven. Lees de interviews met de winnaars op pagina 4 en 5.
Verder in het blad nog meer interviews met ondernemers die excellent presteren op
het gebied van bedrijfsvoering, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen,
zowel in de gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel, als in Zuidplas. Wat is het
geheim van hun succes? Uit de gesprekken blijkt dat hét geheim niet bestaat, want elke
ondernemer heeft een ander succesverhaal. Wat deze ondernemers wél met elkaar verbindt is de grote persoonlijke aandacht die zij aan hun medewerkers en hun klanten geven
én de liefde voor het vak en product. Daarom leidt excellent ondernemen tot succes!
Ingrid Verbakel, hoofdredacteur
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Tel.: 010 - 442 52 95
E-mail: p.meulendijk@cenpcommunicatie.nl
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rechten worden ontleend.
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Tijdens de feestelijke en boeiende THEMATER-avond van 29 mei werden de winnaars bekend
gemaakt van de ‘Capelse ondernemer van het jaar’-verkiezing 2013. Na de korte presentaties van
de vier finalisten, koos de jury de winnaars in de categorieën Corporate en MKB. Burgemeester
Frank Koen reikte voor de derde keer de bekende stierenbeelden met oorkonden uit.
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De winnaars Capelse Ondernemersprijs 2013
Corporate
In de categorie Corporate ging de prijs naar Jenze
Bosma van Figlo. Dit bedrijf bleek een echte verrassing voor iedereen. In deze categorie liet hij Marcel van
Liere van Strukton Worksphere (technische installaties
en gebouwentechniek) achter zich: eveneens een
Capels bedrijf dat zeer succesvol aan de weg timmert.

IJBM 4

MKB
In de categorie MKB gingen de jonge ondernemers Sharon Tettero en Jos Grootscholten van sterrestaurant Perceel aan de haal met de prijs. Hans
de Koning van automobielbedrijf M. de Koning, de
bekende Audi- en VW-dealer in de wijde omtrek,
moest zich in deze competitie laten passeren.

Jenze Bosma van Figlo
Ben je blij met de prijs, Jenze?
“Ik vind het heel leuk om deze erkenning te
krijgen van anderen. Het is een erkenning
voor ons als hele onderneming. De eer van
‘ondernemer van het eerste uur’ komt net
zo goed toe aan technisch directeur Mick
Hanswijk en ons team van 55 medewerkers. Figlo richt zich niet zozeer op Capelle,
maar is een internationaal werkend bedrijf.
We hebben als onderneming nog nooit aan
zoiets meegedaan en ik dacht: ‘Waarom
benaderen ze ons?’ Achteraf bleek dat een
medewerkster ons had opgegeven.”

te beter zij beslissingen kunnen nemen. Dit
doen we met middelen als een levenslijn,
kleuren en grafieken. In Nederland zijn we
hier succesvol in. 80% van de Nederlandse
banken heeft bijvoorbeeld ons ‘huishoudboekje’ beschikbaar voor hun klanten. We
zijn sinds 4 à 5 jaar bezig onze softwareproducten ook in andere landen in de wereld
uit te rollen, zoals in Turkije, Rusland en de
Verenigde Staten. Ingewikkelde financiële
zaken berekenen en dit inzichtelijk en begrijpelijk maken: dat is waar we goed in zijn en
daar is vraag naar in de wereld.”

Wat doet Figlo en waarom?
“Figlo is een onderneming die financiële
producten met software inzichtelijk maakt.
Dit nieuwe vak hebben we onszelf aangeleerd. We leveren software aan financiële adviseurs, banken, hypotheek- en
pensioenadviseurs en financiële planners. Onze ambitie is om consumenten te
laten begrijpen welke financiële producten
ze nodig hebben en welke niet. Dat kan
alleen als mensen hun eigen financiële
situatie begrijpen. Hoe meer ze weten, des

Hoe zie je jouw rol komend jaar?
“Als Capelse ondernemer van 2013 wil ik
samen met de gemeente Capelle kijken wat
we als onderneming kunnen bijdragen aan
de samenleving. Ik denk bijvoorbeeld aan
schuldhulpverlening of het berekenen van
een ontslagvergoeding. We kunnen berekeningen maken voor mensen die in financiële problemen zitten of ze het zelf leren
uitrekenen. Als ondernemer van het jaar
heb je een handvat om binnen gemeente
Capelle actief te zijn en je kennis en erva-

ring te delen. Daarnaast kunnen we andere
ondernemers vertellen over onze ervaringen
om producten in het buitenland af te zetten.
Dat doen wij met lokale ondernemers met
een eigen netwerk. De berekeningen en
software worden in Nederland gemaakt
en onze ‘franchisers’ verkopen en verlenen
service. Zoiets opbouwen in het buitenland
vergt tijd en inspanning, maar de resultaten
gaan nu komen.”

Sharon Tettero en Jos Grootscholten
van restaurant Perceel
zie ook het interview op pagina 11
Wat maakte de meeste indruk?
Jos: “De verkiezingsavond was heel
bijzonder, daar hebben we echt zitten
genieten. Na het winnen van de prijs
kregen we veel bloemen en e-mails van
gasten met felicitaties.” Sharon: “Familie
en bekenden zijn enthousiast. De mooie
korte film over ons restaurant heeft mijn
moeder meteen aan familie en vrienden
gemaild, waar enthousiast op gereageerd
is. De avond zelf maakte op mij de meeste
indruk: dat we ons zo konden presenteren
aan een volle zaal met ondernemers, dat
de gemeente en Themater ons daarvoor de
kans gaven, is super.”
Wat betekent de prijs voor jullie?
Jos: “Deze prijs betekent voor mij en Sharon
eer en erkenning. Ik kook elke dag en Sharon
is bezig met de wijnen, de bediening en de
administratie. Daar ga je zo in op, dat je er
niet bij stil staat dat je aan het ondernemen
bent. Het was erg leuk om in het zonnetje te
staan vanwege je ondernemerstalent. In één
klap hebben we ook meer bekendheid in de
zakelijke markt; super die aandacht.” Sharon:

“Wat me opviel is dat het echt leeft onder
Capellenaren, zij zijn echt trots op ons. Afgelopen zondag nam een gast een heerlijke fles
Cava mee als cadeau. Dat vind ik bijzonder.”
Hoe vullen jullie de ambassadeursrol in?
Jos: “We hebben nog geen concrete ideeën
hoe we het ambassadeurschap gaan
invullen, maar we gaan ons zeker inzetten!”
Sharon: “Als jonge ondernemers willen we
starters in Capelle inspireren om voor zichzelf te beginnen. We willen hen creatief
prikkelen om deze stap te nemen.” Jos:
“Onze eerste bedrijfspresentatie geven was
spannend, maar erg leuk om te doen. Ik wil
wel vaker presentaties houden over onze
ondernemerservaringen.”
Zijn er bij Perceel nog tafels vrij?
Jos en Sharon: “Veel mensen denken dat
het bij ons altijd vol is, maar er zijn meestal
nog tafels vrij, omdat mensen niet lang van
tevoren reserveren. Bel dus gewoon, want
ons eten is lekker, de wijn is goed, maar het
is vooral gezellig!”
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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
Ewout Hol en Hans Tielkemeijer

Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer BV is als beleggingsonderneming

Directie Tielkemeijer & Partners

geregistreerd bij de Autoriteit Financiële markten (AFM) te Amsterdam

Kantoorartikelen
binnen 24 uur leverbaar!
Kantoormeubilair
binnen 10 werkdagen
leverbaar!

Wij zijn gespecialiseerd
in het leveren van:
Kantoormachines
Kantoormeubilair
Computer supplies
Presentatiemiddelen
Papier en papierwaren

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

Schrijfwaren
Facilitaire producten

www.visser.nl
info@visser.nl
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Advertorial

Nic Visser kantoorwereld

Het Nieuwe Zitten
Een groot deel van ons werkzame leven brengen we door op kantoorstoelen. En lang niet
voor iedereen geldt dat die ook goed zitten.
Dat kan komen doordat de stoel niet past bij
uw lichaam, dus niet ergonomisch aansluit
op uw lichaamsbouw. Maar het kan ook zijn
dat er aan uw stoelpoten wordt gezaagd.
Zeker wanneer u op een directiestoel zit, is
het van belang dat uw stoel comfortabel is en
op een stalen poot rust. Het voorkomt dat uw
stoelpoot wordt omgezaagd. Verder zorgt een
goede stoel ervoor dat u stevig in het zadel
zit om de juiste beslissingen te nemen.
Goed advies
Stoelen zijn vaak heel persoonlijk en gaan naar het
lichaam staan. Zo moet een goede kantoorstoel
ook aanvoelen. Maar waar moet u op letten? De
juiste hoogte van de zitting tot de grond is van
groot belang, opdat uw voeten de grond raken, uw
spieren in uw benen niet beknellen en het bloed
goed doorstroomt. De diepte van de zitting is ook
een cruciaal punt waar u op moet letten, zodat u
beter op uw stoel zit. Armleuningen op de juiste
hoogte, gelijk aan het bureaublad, waardoor u

uw armen kunt laten rusten: dat voorkomt RSI en
andere ongemakken.
Een goed advies voor het kiezen van de juiste
kantoorstoel is dan ook zeer waardevol. Bij Nic
Visser klopt u nooit tevergeefs aan. Wanneer u
eenmaal op een echt goede kantoorstoel hebt
gezeten, dan weet u wat het verschil is met een
goedkoop Zweeds modelletje.
Thuis uitproberen
Bij Nic Visser hebben ze een ruime showroom
collectie met heel veel stoelen, waarin u op uw
gemak kunt gaan zitten en zelf ervaren hoe dat
voelt. En wanneer u twijfelt over de keuze, zetten
ze de stoel gewoon bij u op kantoor. Dan kunt u in
uw eigen werkomgeving uitproberen hoe de stoel
bevalt. En wanneer dat nodig is, ruilen ze de stoelen
gewoon een paar keer om. Geen probleem.
Het nieuwe zitten
Het ‘Nieuwe Werken’ begint eigenlijk met ‘Het
Nieuwe Zitten’ door het aanschaffen van een
goede kantoorstoel. Waar die staat maakt dan niet
uit; thuis of op kantoor. U werkt zoveel beter met
de juiste stoel op uw maat en wens.

Gert Stubbe
Moraal
De moraal van dit verhaal: wanneer u op een
oude kantoorstoel zit met vier poten of op een
oude kantoorstoel van een voorganger, dan bent
u waarschijnlijk geen blijvertje in het bedrijf. Maar
daar kunt u eenvoudig verandering in brengen! Kom
gewoon even langs bij Nic Visser en kies een goede
kantoorstoel op maat uit.

Nic Visser kantoorwereld
Bermweg 224-226,
2906 LC Capelle aan den IJssel
www.visser.nl
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Bram Ladage

Geef medewerkers de ruimte!
Bij de winkel van Bram Ladage in het
Alexandrium staat Wesley Ladage, zoon van
Bram Ladage, klaar voor een rondleiding. Na
het proeven van een zakje patat lopen we
naar Brood Express/Ezprezzo. Deze zaken
zijn praktisch met elkaar verbonden door
een gang met keukentje, opslagruimte en
minikantoor. Wesley: “We hebben nu 29 vestigingen van Bram Ladage, vijf van onszelf en
de rest van franchisenemers. Daarnaast hebben we elf vestigingen van Brood Express, op
één na alle in franchise, plus vijf zaken van
Ezprezzo, waarvan vier in eigen bezit.”
Behalve de exploitatie van eetgelegenheden
(nieuwste is Pasta Prima) heeft Bram Ladage ook

een markten- en cateringtak, geleid door Carlo
Ladage. Hij zorgt ervoor dat de bekende patatwagens op de markten en grote evenementen
staan om ‘de lekkerste’ patat te verkopen en
uit te delen. Wesley: “Dave van Galen is 16 jaar
mijn rechterhand geweest en mijn beste vriend.
Hij wilde doorgroeien en leidt nu Ladage Events,
dat (grote) bedrijfsfeesten, bruiloften, evenementen en verjaardagsfeesten regelt voor 50 tot
20.000 personen met muziek, eten, een partytent; alles wat de klant wenst is mogelijk.” Dit
is een goed voorbeeld van wat bij Bram Ladage
gebruikelijk is: medewerkers naar een voor hen
uitdagende functie te laten groeien en hen daarbij
te begeleiden. Dat doet het bedrijf zo goed, dat
Bram Ladage in 2012 naast elf andere Neder-

landse bedrijven door MKB-Nederland en Syntens
Innovatiecentrum is onderscheiden als ‘Slimste
bedrijf van Nederland op het gebied van Sociale
Innovatie’.
Eerste patatwagen in 1967
Voor een buitenstaander lijkt er veel te zijn veranderd vanaf die eerste patatwagen van Bram Ladage
in 1967 op de markt van Rotterdam tot dit huidige,
grote en veelzijdige bedrijf anno 2013. In het hoofdkantoor aan de Hoofdweg 180 in Capelle, benadrukken directeuren Wesley en neef Rocco Ladage
echter dat “alleen de vorm en de verpakking is
veranderd, maar dat de passie voor de producten
hetzelfde is gebleven.” Ook de grote persoonlijke
aandacht voor medewerkers en klanten past in
een familietraditie. Rocco: “Bram hielp bijvoorbeeld vroeger een medewerker met autopech
door zijn auto te laten repareren. Zoiets doen wij
nog steeds. Zo meldden collega’s een tijdje geleden
dat een medewerkster in een kaal huis zat, nadat
haar relatie was uitgegaan. Toen hebben we haar
geholpen met een kleine lening en door haar flat te
schilderen en te behangen. Zij zit nu lekker in haar
vel en voelt zich met ons verbonden.”
Investeren in mensen
Rocco: “Onze groei is afhankelijk van de ontwikkeling van onze mensen, daarom investeren we
in hen. We zijn een erkend leerbedrijf tot en met
niveau 4 (HBO). Ook in functies willen we mensen
de ruimte geven. Het is zo makkelijk om te
verzanden in regels en bureaucratie en de menselijke maat te verliezen. Vroeger werden kersverse
franchisenemers weleens in het diepe gegooid, dat
is ook niet de bedoeling. Nu zorgen we voor een
goede begeleiding.” Wesley: “Verder stimuleren we
dat medewerkers aan sport doen. Zo nodig laten
we hen behandelen door een fysio. Dit verdient
zich terug door een laag ziekteverzuim. Ook blijven
veel mensen lang in dienst. Alle medewerkers en
franchisers zijn ooit als weekendhulpje bij ons
begonnen.”
Er bovenuit blijven steken
Bram Ladage gaat mee met de tijd, maar toch blijft
patat hét kernproduct: van verse aardappels, vers
gesneden en in plantaardige sojaolie gebakken.
Wesley: “Alle onderzoeken wijzen uit dat af en
toe patat eten van hoge kwaliteit -zeker het onzeverantwoord is, mits je voldoende beweegt.”
Rocco: “Niet voor niets kwamen Vlaamse wielrenners vroeger goed op krachten door patat te eten
na een wedstrijd.”
Wesley en Rocco vinden bedrijfsgroei en winst
maken geen doel op zich. Rocco: “Liever met
slechts vier filialen erbovenuit steken, dan met 60
filialen bij de grijze middenmoot horen.”
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Van Waning

Een koninklijke staat van dienst

Koninklijke aannemingsmaatschappij Van
Waning viert in 2013 een dubbele verjaardag: het 125-jarig jubileum én 110 jaar
‘Koninklijk’. De regentes van Wilhelmina,
Emma, gaf in 1896 aan Van Waning de
opdracht om rioleringsbuizen aan te leggen
bij Paleis ’t Loo. Emma was zo tevreden met
het resultaat, dat zij Wilhelmina (inmiddels
Koningin) verzocht om dit familiebedrijf in
1903 het predicaat ‘Koninklijk’ te verlenen.
Aan Garrelt van Waning en Willem Meijer de
vraag: wat is het geheim achter jullie succes?
Garrelt van Waning (65): “In 1888 begon het allemaal met de oprichting van de Rotterdamsche
Cementsteenfabriek van Waning & Co. Overal in
Nederland legde dit bedrijf rioleringen aan met
verschillende vestigingen in Nederland. Ook was
Van Waning & Co (WACO) gevestigd aan de IJsseldijk in Krimpen aan den IJssel. Van Waning is een
bekende naam in deze regio. De vader van onze
oprichter, mijn overgrootvader (1847-1917), was
Jacob Isaac van Waning, burgemeester van Bleiswijk. Zijn broer was burgemeester van Ouderkerk en Krimpen aan den IJssel. Op het voormalige WACO-terrein loopt nu de Burgemeester van
Waninglaan. Tot 1964 waren de betonfabrieken en
het aannemingsbedrijf één bedrijf. Daarna splitste
WACO Beton NV zich af en ging het bedrijf verder

onder de huidige naam. Sinds 2001 zit het bedrijf
op het Rivium in Capelle.”
Keuzes durven maken
Garrelt vervolgt: “Van rioleringstelsels gingen we
naar de bouw van pakhuizen, zoals ‘Sint Job’ in
het Lloydkwartier, waarin nu appartementen zijn
gevestigd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zetten
we het bedrijf op een laag pitje, omdat we geen
opdrachten voor de bezetter wilden uitvoeren. Na
de oorlog hervatten we de bouw van silo’s door
heel Nederland. In de jaren ’70 was er een loonexplosie, waardoor onze arbeidsintensieve manier
van bouwen te duur werd. Toen gingen we over op
staalconstructies en loodsenbouw. Telkens passen
we ons creatief aan en zijn we niet bang om keuzes
te maken. Belangrijk is om steeds vooruit te denken
en nieuwe zaken te ontwikkelen. Dat doen we met
een goed en loyaal team van mensen, die doorgaans lang bij ons blijven, zoals Willem Meijer.”
Trouwe klanten
Willem Meijer (55): “Ik ben hier inderdaad al vanaf
1979. Hier heerst de cultuur van een oud familiebedrijf, dat een grote uitstraling heeft naar onze
klanten. We hechten aan persoonlijke banden,
betrouwbaarheid en degelijkheid. Onze instelling dat we blijven praten totdat we er samen
uitkomen, wordt gewaardeerd. Zowel klanten als

medewerkers blijven ons vaak trouw. We hebben
altijd voor het Rijk en andere overheden gewerkt.
Op dit moment hebben we een mooie opdracht
voor de Rijksgebouwendienst onder handen. We
‘doen’ de verbouwing van het Rijksarchief in Den
Haag, waar we de regie hebben van ontwerp tot
eindresultaat. Ook bijzonder is onze afdeling Brandveiligheid met een grote expertise op dit gebied.
We moeten er met elkaar de schouders onder
blijven zetten in deze economisch moeilijke tijd.”
Daniel den Hoed
Willem: “We zijn sterk in logistiek moeilijkere
opdrachten, de laatste jaren vaak in de gezondheidszorg. Zo zijn we trots op een verbouwing in
het oncologisch centrum Daniel den Hoed. Je hebt
daar te maken met zeer kwetsbare mensen waar
je heel zorgvuldig mee om moet gaan. Een klant zei
laatst tegen me: ‘medewerkers van jullie groeten
altijd netjes’. Respectvol en betrokken omgaan met
elkaar en met klanten is een basisvoorwaarde voor
succesvol ondernemen.”
Zowel Willem als Garrelt noemen allerlei voorbeelden van functies die zij vervullen op maatschappelijk gebied. Beiden zijn rasvertellers en
netwerkers pur sang: “Wij geloven in een juiste mix
van het goed laten presteren van je eigen bedrijf,
betrokkenheid bij de samenleving én de bereidheid
andere ondernemers te helpen.”
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Mark Mommers

Schoonmaken is een vak om trots op te zijn

Mommers Schoonmaakservice op bedrijventerrein De Hoogeveenen in gemeente
Zuidplas groeide vorig jaar 4% ondanks
‘de crisis’. Ook dit jaar heeft directeur
Mark Mommers al extra schoonmaakuren
verkocht in een krimpende markt. Ook
is bijzonder dat hij in 2012 meedacht in
het ontwikkelen van een keurmerk voor
schoonmaak- en glazenwassersbedrijven.
Opdrachtgevers weten zo welk bedrijf
transparant, betrouwbaar, kwalitatief
goed en maatschappelijk verantwoord
onderneemt. Vanzelfsprekend is Mommers
Schoonmaakservice ook zelf in het bezit
van dit ‘OSB-keurmerk’.
Mark Mommers: “Voor 2012-2017 hebben we een
analyse gemaakt van de komende economische
en demografische ontwikkelingen. Er zijn op de
langere termijn minder arbeidskrachten beschikbaar. Hoe gaan we om met nieuwe medewerkers
uit Oost-Europa? En wat doen we met het feit dat er
minder kantooroppervlakte is om schoon te maken
als gevolg van ‘het nieuwe werken’? We spelen
hierop in door nieuwe markten te verkennen. Ook
gaan we meer overdag (in plaats van ’s avonds)
schoonmaken. Verder willen we de functie
‘interieurverzorger’ uitbreiden met andere taken.
Denk aan huismeester- of gastvrouwtaken.”
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Nederlandse taal op de werkvloer
“Voor dat laatste is wel extra scholing en begeleiding nodig. En dat is ons sterke punt. We zijn een
erkend leerbedrijf en werken samen met opleider
SVS. Maar alles begint natuurlijk met een goede
beheersing van de taal. Sommige medewerkers
zijn afgehaakt op school. Laaggeletterdheid brengt
onzekerheid met zich mee. Daarom bieden we taalcursussen aan, zoals ‘Nederlandse taal op de werkvloer’ en vakopleidingen die worden afgesloten
met een officieel diploma. Een opleiding verhoogt
het zelfvertrouwen en daarmee het plezier in je
werk. Het volgen van een opleiding is de eigen
verantwoordelijkheid van de medewerker, maar
we helpen, ondersteunen en stimuleren dat zoveel
mogelijk. Ik geloof dat ons lage gemiddelde ziekteverzuim komt door de persoonlijke aandacht voor
onze medewerkers. We willen weten hoe het met
ze gaat. Het zit ook in kleine dingen, zoals een taart
op je verjaardag.
In het schoonmaakvak is het verloop groot. Het
tegengaan hiervan is voor ons dé uitdaging de
komende jaren. Zo helpen we medewerkers met
privéproblemen door een gezinscoach in te schakelen. Als iemand lekker in zijn vel zit, gaat het
werken ook goed, want schoonmaken is een vak
om trots op te zijn! Hoe breng je vaktrots weer
terug? Door een goede opleiding, het vergroten van
de zichtbaarheid en dagschoonmaak. De medewer-

kers van de opdrachtgever zien dan ook dat schoonmaken moeite kost en krijgen meer waardering voor
onze mensen. Daar zitten voor de opdrachtgever ook
voordelen aan: ze hoeven geen sleutel of code meer
af te geven en ze maken minder energiekosten.”
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Natuurlijk heeft Mommers het nieuwste milieu
certificaat. Hij is al jaren bezig met het sparen van
het milieu. Zo worden de flessen schoonmaakmiddelen na gebruik gerecycled, volgens het ‘Cradle
to Cradle’ principe. Even vanzelfsprekend is het dat
hij (en soms ook zijn hele gezin) zich inzet voor de
samenleving, in de rol van bestuurder, vrijwilliger,
donateur of facilitair sponsor. Bijvoorbeeld voor
Stichting Dada, Hospice IJsselhuis of de Wereldwinkel. “Daar waar we kunnen, ondersteunen we.”
Tips
Mark: “Mijn advies aan andere ondernemers is om
in slechte tijden toch te blijven investeren en de
lange termijndoelstellingen in het vizier te houden.
Bij ondernemen is verder het geven van persoonlijke
aandacht aan je medewerkers en het ontzorgen van
je klanten het allerbelangrijkst!” Mark is ook actief op
social media. Je kunt hem volgen op Twitter via het
bedrijfsaccount @mkbschoonmaak, waar hij onder
andere vlekkentips geeft.

Restaurant Perceel

Genieten van smaakvolle en natuurlijke
gerechten
Het ‘moderne bloemstuk’ op de foto hiernaast is bedoeld om op te eten! Het bereiden van gerechten met zelfgekweekte bloemen en kruiden is namelijk dé specialiteit
van chef-kok Jos Grootscholten. Samen met
gastvrouw-sommelier Sharon Tettero runt hij
het restaurant Perceel aan de Dorpsstraat 3
in Capelle. Hun uitzonderlijke keuken werd
ruim een jaar na de opening (op 14 juli 2010)
al bekroond met een Michelin-ster.
Op 16-jarige leeftijd is Jos Grootscholten begonnen
als leerling-kok bij hotel Elzenduin Beach in Ter
Heijde aan Zee. Sharon Tettero liep hier ook stage
voor haar opleiding Hotel- en Hospitality-management. Jos: “Ik heb de mazzel gehad dat ik telkens
aan de slag kon bij een restaurant dat steeg van
geen naar een ster of van een naar twee. Zo kon
ik in 2004 bijvoorbeeld in de leer bij topchef Hans
van Wolde in Maastricht.” Ook Sharon leerde veel
bij diverse topklasse restaurants. Zij deden dat niet
alleen in heel Nederland, maar ook over de grens.
Samen liepen ze stage bij het driesterrenrestaurant
van Martin Berasategui in San Sebastian en bij het
‘beste restaurant ter wereld’: Noma in Kopenhagen.
Die stages leverden hen veel inspiratie op en de
wens om samen zelf een restaurant te beginnen. Ze
werkten bij Calla’s in Den Haag, toen zij op internet
zochten naar een geschikte locatie. Sharon: “Daar
stuitte ik op het ‘Oude Raadhuis’ in Capelle. Toen
we hier gingen kijken, waren we meteen verliefd
op het sfeervolle pand en de mooie ligging aan
de Hollandsche IJssel. Uit onderzoek bleek dat hier
zeker plaats was voor het soort restaurant dat we
voor ogen hadden.”
Eetbare bloemen
Het Perceel ziet Jos als “een stuk grond waar je
zelf invulling aan kunt geven”. Letterlijk doet hij
dat in de tuin naast het restaurant waar hij eetbare
bloemen en kruiden teelt. Jos,‘Gault Millau Belofte
van het Jaar 2013’: “Het gaat me met name om de
bloemen die groeien uit spitskool, broccoli, radijs,
maar ook een soort Oost-Indische kers en viooltjes. We kweken verder kruiden die licht verteerbaar en gezond zijn. Ook enkele groenten, zoals
tomaatjes, komkommer en sla plukken we straks
weer vers uit de tuin. Waar mijn belangstelling voor
bloemen vandaan komt, weet ik niet precies. Ik
ben gewoon begonnen met het telen van planten.
Je leert dan bijvoorbeeld dat de radijs die je in een
winkel koopt, slechts het begin is van de groei van
de radijsplant. Als je het laat groeien, komen er

bloemen die licht radijsachtig smaken. Elk jaar leren
Sharon en ik weer bij. Vorig jaar strooiden we eerst
zaden in de volle grond, terwijl we ze nu eerst
thuis opkweken in potten. We zijn net begonnen
om alles uit te planten in de tuin, want het is er nu
(half april) eindelijk warm genoeg voor. De gasten
kunnen straks door het raam zien wat ze op hun
bord krijgen.”
Belevenis
Sharon en Jos: “Gasten kunnen bij ons verrassende
smaken verwachten. We willen dat uit eten gaan bij
ons een echte belevenis is. We hebben er -samen
met onze medewerkers- plezier in als mensen
zich op hun gemak voelen, het gezellig hebben
met elkaar en -en passant- dingen proeven die ze

misschien nog nooit eerder hebben geproefd. Onze
tip: verwen uzelf met het zesgangen menu van de
Chef en de bijpassende wijnen!”

Wilt u ook genieten van heerlijke gerechten
in restaurant Perceel?
Perceel is van woensdag t/m vrijdag en op
zondag geopend voor lunch van 12.00 tot 14.00
uur en voor diner van 18.30 tot 22.00 uur.
Op zaterdag alleen voor diner.
Voor het reserveren van een stijlvolle
(zaken)lunch of private dining
(maximaal 34 plaatsen), bel 010 - 227 19 22
of e-mail naar info@restaurantperceel.nl.
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Steam&Clean

Op stoom met goede franchiseformule
Rasondernemer Jan Krekt onderneemt al
35 jaar in diverse branches. Jan: “Zo was ik
eigenwijs genoeg om begin 2009 juist wel
met een uitzendbureau te beginnen, terwijl
dit van alle kanten werd ontraden.” Na drie
jaar omzetstijging met Select&Match, keerde
het tij echter ook voor Jan. Maar het zit niet
in zijn DNA om de crisis ‘uit te zitten’. Daarom
is hij met zoon Patrick en dochter Pauline het
gloednieuwe ‘Steam&Clean’ gestart.
Zoon Patrick (27) en vader Jan (58) vertellen vol
enthousiasme over hun initiatief Steam&Clean. “Op
22 februari 2013 gaven we een openingsfeestje
voor de 15 leveranciers waar we mee samenwerken. We doen zaken met onder andere een
accountant, een drukkerij, een websitebouwer,
een gereedschapsleverancier, een autobedrijf en
een kantoorhandel; 70% komt uit Capelle. Om
sommige dingen kun je niet heen, zo zit de enige
Nederlandse importeur van ons stoomapparaat in
Zoetermeer.” Jan was jarenlang zelf franchisenemer
en heeft met Select&Match ervaring opgedaan als
franchisegever. Hij weet als geen ander waaraan
deze moet voldoen om franchisenemers optimaal
voor te bereiden en te ondersteunen. “Ik ga samen
met Jan Kuijlman en Ilse Schuring van ‘The Buzzinez
Bootz’ de franchisenemers in opleiding permanent
trainen en bijscholen. Ook heb ik een goed doortimmerd marketingplan gemaakt. Als ondernemer
moet je een droom hebben en weten waar je voor
werkt. Misschien moet je dan eerst iets anders
doen, om te bereiken dat je werk kan gaan doen
wat je echt leuk vindt.”
Wie heeft de smerigste auto?
Voor Patrick is zijn droom duidelijk: “Ik heb acht
jaar in de steigerbouw gewerkt als voorman en als
zzp-er, maar het is zwaar werk en de concurrentie
is hard. De uitzendbranche was niets voor mij, maar
ik heb er veel zin in de praktische en technische
zaken van Steam&Clean te runnen. Dat past echt
bij mij. Verder bedenk ik Facebook-acties, zoals
‘Wie heeft de smerigste auto?’, een fotowedstrijd
waarmee je bij ons een gratis autoschoonmaakbeurt kan winnen.” Zijn zus Pauline (29) is niet bij
het gesprek, maar is wel degelijk ook zakenpartner.
Zij gaat zich bezighouden met alle administratieve
zaken, zoals de contracten met bedrijven en franchisenemers en het betalingsverkeer. Bovendien
gaat zij voor het bedrijf social media beheren, zoals
LinkedIn, Twitter en Facebook.
Franchisenemers in opleiding
Op dit moment heeft Steam&Clean zes franchise
nemers in opleiding. Jan: “Dit willen we laten
groeien tot 100 franchisenemers met een
beschermd rayon. Zij krijgen ieder de beschikking
over een volledig ingericht voertuig met stoom-
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installatie, waarmee hoogwaardig van alles kan
worden schoongemaakt: niet alleen privé- en
zakelijke auto’s, ook caravans, boten, interieur,
meubelstoffen en tapijt, bedrijfskeukens en zorg
instellingen. En er zijn nog meer toepassingen
mogelijk: met gecombineerde techniek van zandstralen en stoom kan zelfs graffiti worden verwijderd.” Geroutineerd somt hij de voordelen op van
deze vorm van schoonmaken: “krasvrij, waterzuinig
(3 liter water per auto, zowel binnen als buiten
gereinigd), geen vervuiling of wateroverlast, snel
en met een goede prijs-kwaliteit verhouding. En
natuurlijk is veiligheid belangrijk, iedereen moet
zijn veiligheidcertificaat hebben behaald, voordat
hij aan de slag gaat. Ik wil ook werken met de

beste materialen. Internet is geweldig, want daar
vind je de nieuwste technieken en waar je die kunt
kopen.”
“We hebben geen geheimen”, zegt Jan stellig
in zijn kantoor aan de Linie 3P. In één oogopslag
kun je alles zien, want de drie kamers zijn alleen
gescheiden door helder glas. Slechts zijn oude
werkschoenen in de hoek zie je pas op zijn aanwijzing staan. “Die helpen mij af en toe aan het werk
te herinneren dat ik nooit meer wil doen.”
Patrick besluit met de slogan van Steam&Clean, die
de bedrijfsfilosofie goed samenvat: ’t Kost u niet de
wereld! Zo is het!

H. Van Wijnen Salmon Smokers

Familiebedrijf met eeuwenoud hart voor zalm
“Hoe zit het met die naam?” Beoogd
opvolger van het Krimpense familiebedrijf
H. van Wijnen, Pieter de Snoo (31): “Oprichter
Hendrik van Wijnen had alleen dochters en in
die tijd ging een bedrijf dan vaak over op de
aangetrouwde familie, wij dus. Mijn vader
Paul de Snoo (62) is de vijfde in de lijn van
opvolging. Hij heeft het bedrijf laten groeien
van een klein bedrijf naar een internationaal
opererende onderneming. Ik wil het bedrijf
straks twee keer zo groot maken qua afzetmarkt, maar met behoud van onze ‘Taste &
Tradition’.”
Pieter de Snoo: “Die verbondenheid met zalm gaat
terug tot 1700, toen familie Van Wijnen met drie
kleine vissersboten op zalm viste. In 1740 kreeg
zij zelfs voor onbepaalde tijd de visrechten voor
de rivieren de Lek en de Hollandsche IJssel.” Ook
al verdween de zalm uit deze contreien en wordt
er niet meer gevist, de zalm bleef voor de familie
hét middel van bestaan. Al vele decennia komt in
het pand aan de Van der Hoopstraat verse wilde
en gekweekte zalm op scherfijs uit Noorwegen en
Schotland, om vervolgens te worden gerookt in
rookkasten met houtsnippers. Pieter zegt droogjes:
“We hebben de tijd gehad om de zalmbereiding te
perfectionaliseren.” Tijdens een boeiende rondlei-

ding -waarbij vooraf alle hygiënische voorzorgen
zijn genomen- blijkt dat het productieproces zowel
supermodern als enorm arbeidsintensief is. Pieter:
“We zouten nog steeds met de hand. De hoeveelheid zout is namelijk afhankelijk van de soort vis
en de tijd van het jaar. Ook je eigen gevoel moet je
laten spreken, het blijft een mooi natuurproduct.”
Blij met goedkope zalm
Zalmrokerij H. Van Wijnen zit in het topsegment
en levert aan groothandels en supermarkten in
binnen- en buitenland. Pieter: “De groei zit voor ons
vooral in Oost-Europa, Italië en de Verenigde Staten.
Het gaat ons om mensen die bereid zijn om wat
meer te betalen voor topkwaliteit. Alle waarde naar
zijn geld. Toch ben ik blij met goedkope zalmproducenten. Vergelijk het met wijn. Iemand die nog
nooit wijn heeft geproefd begint met een goedkope fles uit de supermarkt en vindt dat best lekker.
Dan proeft hij of zij een glas betere wijn tijdens een
feestje en denkt: ‘mmm dat is ècht lekker’. Ook bij
zalm kun je je smaak ontwikkelen.”
Productinnovatie
Gemakzuchtig achteroverleunen doet Pieter allerminst. “We hebben alle certificaten op het gebied
van duurzaamheid en voedselveiligheid, alles is
traceerbaar tot de bron. Daarnaast blijven we aan

productinnovatie doen, zo hebben we nu zalm met
honing-, citroen- en groene theesmaak. Ook spelen
we in op de behoefte van klanten naar kant-enklare maaltijdonderdelen zoals ‘zalmtartaartjes’,
zalmspiesjes en zalmworst voor de barbecue. Met
TNO hebben we als eerste een methode bedacht
om zalm op precies dezelfde standaardmaat en
-gewicht te leveren, met als toepassing sandwiches
in de vliegtuigcatering en bijvoorbeeld tankshops.
In de toekomst blijven we vernieuwen en investeren. Onlangs hebben we voormalige chef-koks
in dienst genomen die continu onze kwaliteit en
smaak van de vis controleren.”
Tevreden klanten
“Wij als familiebedrijf willen dat onze -vaak vasteklanten over tien jaar nog steeds tevreden zijn
over onze producten. Daarom proberen we zoveel
mogelijk tegemoet te komen aan wensen van
klanten. Ik reis heel wat af om mensen persoonlijk
te spreken. Ook een goede werksfeer vinden we
heel belangrijk. Van de vaste medewerkers kennen
mijn vader en ik iedereen bij naam. Iedere medewerker kan bij ons binnenlopen om zijn of haar
verhaal te doen. Veel mensen zijn lang bij ons; we
vieren jubilea aan de lopende band. Ik ben er trots
op om dit mooie bedrijf met loyale medewerkers
en trouwe klanten straks te mogen voortzetten!”
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Economische Kring Capelle

Van de voorzitter
De tijd vliegt
De eerste helft van 2013 zit er al weer op. Het gaat snel. Ontwikkelingen volgen zich in rap tempo op. We worden
geleefd en doen er zelf in alle hevigheid aan mee. Over het algemeen zijn ondernemers ongeduldige mensen.
Is dat omdat ze ambities hebben? Of omdat ze bang zijn dat ze anders links en rechts worden ingehaald door de
ontwikkelingen in de markt of door de collega’s/concurrenten? Misschien zijn ondernemers wel onrustig, omdat
stilstand wordt ervaren als achteruitgang. De huidige ondernemer kan het zich blijkbaar niet permitteren om pas
op de plaats te maken, om te evalueren of zaken nu wel zijn gegaan zoals ze bedoeld waren. Stress, minder oog
voor kwaliteit, minder aandacht voor personeel en vooral minder focus op het succes van vandaag is het gevolg.
Oorzaak van ellende, reorganisaties, ontslagen, faillissement. Het succes van het heden bepaalt met name de kans
van slagen in de toekomst. Dus bezint eer ge begint en gebruik de komende vakantieperiode hiervoor.
Het bestuur van de EKC wenst u allen een hele fijne, zonnige, maar vooral rustige vakantie.
Gert Abma, voorzitter EKC

de Cloud

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 weggewerkt,
is er weer ruimte voor nieuwe leden.
Doe uw voordeel met een lidmaatschap van
de EKC!
EKC Online
Kijk voor de meest actuele EKC-info op
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl.

Vereniging Economische Kring
Capelle aan den IJssel
Postbus 869
2900 AW Capelle aan den IJssel
info@economischekringcapelleaandenijssel.nl
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl
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Avantage informeert, adviseert
en migreert
Een succesvol ondernemer focust zich op de doelstellingen van zijn bedrijf. ICT is een hulpmiddel
bij het bereiken van deze doelstellingen. Met de
opkomst van de Cloud komen ondernemers voor
een nieuwe afweging te staan. Laat ik de ICT zoals
deze nu is of valt er winst te behalen door over te
stappen naar de Cloud?
Als ICT-dienstverlener heeft Avantage een duidelijke
visie als het gaat om de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de ICT. ‘Anyway, Anyhow, Anywhere’ is
onze visie waar uw huidige en toekomstige omgeving
aan moet voldoen. Uw ICT-inrichting dient aan te sluiten
op drie ontwikkelingen in de maatschappij:
- Bring Your Own Device;
- Het nieuwe werken;
- Een toename van het aantal devices per medewerker.
De Cloud kan een rol spelen om te voldoen aan de
behoeften van medewerkers en organisatie die ontstaan
door de bovenstaande ontwikkelingen. Medewerkers
moeten te allen tijde op elke plaats en op elk willekeurig
device bij hun informatie kunnen. Dit levert absoluut een
positieve bijdrage aan de productiviteit van diezelfde
medewerkers.
Het hoofd in de wolken, maar beide benen
op de grond
Wij merken echter dat er nog veel onbekendheid is bij
ondernemers. Wat is de Cloud en wat kan deze ontwikkeling betekenen voor mijn organisatie? Wat zijn de
verschillen tussen ‘De Private Cloud’ en de ‘Shared
Cloud’? Wat zijn de risico’s van de Cloud met betrekking
tot de beveiliging? Waar komt mijn data te staan? Wie
kan de data benaderen?
Op 23 mei werden deze onderwerpen uitvoerig behandeld tijdens een door Avantage georganiseerde inspi-

ratiemiddag. Tijdens deze middag was de boodschap:
‘Veilig in de Cloud’. De Cloud moet niet worden gezien
als een wondermiddel voor alle ICT-problemen. Maar
voor de sceptici: de risico’s rondom beveiliging en
beschikbaarheid van Clouddiensten moeten niet worden
overdreven.
Heeft u het seminar gemist en zit u met vragen
omtrent de Cloud? Avantage informeert u graag in
een persoonlijk gesprek. De presentaties staan ook op
www.uitdecloud.nl.
Kennis en Kunde
Avantage is al 23 jaar gespecialiseerd in het uit handen
nemen van zorgen rondom ICT. Kennis en kunde staan bij
ons hoog in het vaandel. Onze engineers en consultants
zijn hoog opgeleid, zodat wij alle benodigde certificeringen voor onze merken in huis hebben. Op die manier
bent u er zeker van, dat u altijd oplossingen in huis
haalt die daadwerkelijk werken. Dus ook als het gaat
om Cloud-oplossingen. Onze ruim honderd medewerkers
staan klaar om ook u te ontzorgen. The sky is the limit!
Maak eens kennis met ons via Martijn de Vries, telefoon:
010-2351235 of e-mail: martijn.de.vries@avantage.nl.

Even voorstellen:

yndenz B.V.
Agenda EKC
Werkbezoek aanleg metro Noord/Zuidlijn
Dinsdag 10 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: Kees Rijkhoff (Avantage BV)
Onderwerp: ‘de Cloud’ (zie hiernaast)
Aanmelden en informatie:
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl
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.

Circa 150 jaar geleden liet Charles R. Darwin
(1809-1882) de volgende, inmiddels alom
bekende, woorden optekenen: “It is not the
strongest of the species that survives, nor the
most intelligent. It is the one that is most adaptable to change”. Tot op de dag van vandaag
raakt het voornoemde de kern van innovatie.
Aanpassen is niet vrijblijvend
Het creëren van een netwerk tussen computers heeft in
de jaren ’60 van de vorige eeuw geleid tot datgene wat
wij nu het internet noemen. Halverwege de jaren ’90
van diezelfde eeuw kende deze innovatie een explosieve groei in omvang en adaptatie door het bedrijfsleven. Internet heeft bedrijven gemaakt en gebroken.
Feit is dat het een steeds grotere rol speelt in de wijze
waarop we communiceren en zakendoen. Bedrijven
moeten zich aanpassen aan veranderende omstandigheden om te overleven. yndenz helpt hen daarbij.
Commercieel krachtige websites
yndenz is een full service online marketingbureau dat
haar klanten in staat stelt om kostenefficiënt nieuwe
klanten te acquireren door inzet van het internet.
Belangrijke aspecten in de dienstverlening van yndenz
zijn het genereren van méér en relevanter verkeer naar
websites, het verhogen van online conversieratio’s,
online adverteren, social media en lead management.

En als vanzelfsprekend bent u ook voor het ontwerpen
en (her)bouwen van commercieel krachtige websites
en webshops bij yndenz aan het juiste adres.
Rode draad
yndenz, opgericht in 2011, bestaat momenteel uit
een hecht team van acht hoogopgeleide internetexperts en maakt een stabiele en gezonde groei
door. Het klantenbestand is zeer divers. Gedacht kan
worden aan organisaties met slechts enkele tot wel
honderden werknemers en met een focus op zowel
de zakelijke als particuliere markt. De rode draad
door het klantenbestand is overigens erg eenvoudig:
men onderkent allen de impact van internet op het
verwerven van nieuwe klanten, ziet in dat deze
impact alleen nog maar verder zal toenemen en wil
daar adequaat op anticiperen.
Of het nu gaat om een technisch adviesbureau, autobedrijf, advocatenkantoor of producent van betonnen
wasbakken, de afnemers van hun producten en
diensten oriënteren zich voornamelijk online. Om te
verkopen en hun concurrentie voor te blijven, is het
een must dat zij door zoekmachines worden gevonden.
Bestaansrecht
Een zoekmachine kijkt heel anders naar een website
dan een mens. Dat een website een professioneel

uiterlijk heeft, wil nog niet zeggen dat deze ook
daadwerkelijk wordt gevonden. Voor veel bedrijven
is materie omtrent vindbaarheid en conversie nog
niet of nauwelijks bekend. Gelooft u dat het toeval of
willekeur van zoekmachines is, waarom uw competitie wel goed online wordt gevonden?
Haar bestaansrecht ontleent yndenz aan zeer uitgebreide kennis op het gebied van zoekmachineoptimalisatie, haar procesmatige benadering van verkoopprocessen en oud-Hollands hard werken.
Zelf testen?
Bent u benieuwd naar het presteren van uw eigen
website? Test deze dan eens op www.test-seo.com,
of neem contact met yndenz op voor een gratis en
geheel vrijblijvende QuickScan van uw website of
webshop.
Tot ziens bij de EKC!
Ben Buiks & Dennis Eschmeijer, directie yndenz
yndenz B.V.
Rivium Quadrant 90
2909 LC Capelle aan den IJssel
T: 010-7370738
W: www.yndenz.com
E: info@yndenz.com
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Ondernemerskring Krimpen

Excellence en Passie
Waar komt passie vandaan?
Passie heb je wanneer je iets doet wat je leuk vindt. Omdat je passie hebt in wat je doet, heb je hier energie voor
en kun je een bron van energie zijn voor je omgeving. Je weet waarom je iets doet, je weet wat je doet en je weet
hoe het gebeurt. Passie kun je niet alleen voor een hobby hebben, passie kun je ook voor je werk hebben. Wanneer
je als ondernemer of manager passie hebt voor je bedrijf, dan is het resultaat van je energie belonend genoeg. Je
bent dan de energiebron en juist dan is het zó geweldig om manager of eigenaar van een bedrijf te zijn. Passie kun
je zien als een resultaat van je inzet. Door je met passie in te zetten, word je een energiebron. Zonder passie geen
excellerende bedrijven! Maar hoe kom je er toe?

The Golden Circle
Simon Sinek heeft hiervoor een meesterlijk eenvoudig model
gemaakt. Volgens zijn theorie is er in de natuur een natuurlijke
vorm van succes. Volgens hem is er een duidelijke reden waarom
sommige ondernemers succesvoller zijn dan andere. Hij schrijft
het volgende: “Iedereen weet ‘wat’ zijn bedrijf doet. Weinigen
weten ‘hoe’ hun bedrijf het doet (functioneert) en nog minder
ondernemers of bedrijven weten ‘waarom’ zij doen wat ze doen.”

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

Ondernemerskring
Krimpen aan den IJssel
Postbus 80
2920 AB Krimpen aan den IJssel
e-mail: info@okkrimpen.nl
Bezoek ook onze website:
www.okkrimpen.nl of volg ons via
Twitter @OKKrimpen.
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Begin met de vraag ‘waarom’
Stel je zelf eerst de vraag ‘waarom’ in plaats van ‘wat’ doet mijn bedrijf. Focus dus niet alleen op waar je bedrijf zich
mee bezig houdt, maar eerder wat ook alweer de bedoeling was van de onderneming. Waarom is het gestart; waar
geloofde het in? Begrijp waar de wortels van de onderneming liggen en wat de grondlegger of jij met het bedrijf
voor ogen had. Laat vooral iedereen weten waar de oprichter, het bedrijf en jij voor staan. Kun je dit zelf niet beantwoorden, hoe moet je klant dit dan doen?! Wanneer je de DNA van je onderneming bloot legt en je weet waarom
je onderneemt, kun je succesvol beginnen aan ‘hoe’ je jouw product of dienst in de markt zet. ‘Winst maken’ mag
nooit het antwoord zijn op de vraag “waarom”. Winst creëren is het uiteindelijke resultaat van de ‘waarom’-vraag.
En dan ‘hoe’
Met ‘hoe’ maak je de omgeving onderdeel van jouw product en bedrijfscultuur. Er is een onlosmakelijk verband
tussen succes en de manier van communiceren, oftewel het vermarkten. Hoe breng ik mijn product of dienst met
de kennis van ‘waarom’ op de markt? Hoe krijg ik de klant zover dat hij mijn product bestelt? Een prachtig en ultiem
voorbeeld is Apple: voordat iemand het ooit in handen heeft gehad, zijn er enorme bestellingen gedaan.
‘Wat’ dan
Laat de mensen waarmee je interactief communiceert weten waar het bedrijf voor staat. Maak je werknemers en
klanten loyaal aan je merk, zij worden dan ambassadeurs voor je bedrijf en zo krijg je nieuwe business. Vooral in
de consumentenmarkt weten klanten inmiddels heel goed via sociale media je bedrijf te waarderen. Inspireer actie,
geloof in wat je doet en zegt. Vertrouw op je medewerkers en pik vragen en wensen op van je klanten. Zorg
ervoor dat je medewerkers en je klanten geloven in
je bedrijf, want als de omgeving rond je onderneming
weet ‘waarom’, door ‘hoe’ en met ‘wat’, dan wordt het
bedrijf bijna vanzelf ‘leading’ en succesvol.
Dus het verschil
Hoe maak je nu het verschil en wanneer ben je een
excellerende ondernemer of manager? Zoek de oplossing op in het concept van je bedrijf. Natuurlijk is de
‘waarom’ niet tastbaar en in een zin te vangen. Ook
veranderingen van het ‘waarom’ zijn niet gemakkelijk
te implementeren, maar wel héél noodzakelijk om mee
te beginnen. Genereer een gevoel, promoot je product
ook onder ‘believers’ die op hun beurt weer ‘volgers’
krijgen en doe dit met passie. Want als je weet waarvoor je iets doet en je doet dit met passie, dan kun je
de energiebron zijn die nodig is in een onderneming.
Martin Luther King begon met “I have dream” en kon
uiteindelijk het verschil maken.
Peter Breedveld, voorzitter OKK

Lunchbijeenkomst 14 maart

Arbeidsrecht
De met bijna 60 deelnemers goedbezochte lunchbijeenkomst van 14 maart werd, na het gebruikelijke welkomstdrankje, geopend door voorzitter
Peter Breedveld.
Allereerst heette hij alle aanwezigen in Bowling- & Partycentrum Krimpenhof van harte welkom, waarbij een viertal
nieuwe leden met name werd genoemd. Mevrouw Wahid
van Lamsma, Veldstra en Lamé Advocaten, Ronald Arends
van Roteck B.V., Jan Buijs van Buijs Architecten en mevrouw
Kooij van het Krimpenerwaard College kregen vervolgens
de gelegenheid zichzelf en hun bedrijf kort voor te stellen.
Tijdens de goedverzorgde lunch presenteerde de heer
Davy Meijer van DCMR daarna de vorderingen met betrekking tot en uitkomsten van het bodemonderzoek van het
EMK-terrein. Daarna hield Ies Biemond van Buijs Advocaten een onderhoudende lezing over arbeidsrecht en de

mogelijke wettelijke wijzigingen hierin. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden zette hij iedereen op scherp over dit
onderwerp en liet verder alle valkuilen voor werkgevers
zien bij het ontslaan van personeel. Met humor maakte hij
duidelijk dat hier zeer zorgvuldig mee moet worden omgegaan, omdat werkgevers anders voor onprettige (financiële) consequenties kunnen komen te staan.
Graag nodigen we Ies opnieuw uit zodra de
wetswijzigingen definitief zijn!
In navolging van dit onderwerp werd tenslotte door Lisette
Kalis en Marcel Mulders aan alle aanwezigen de Randstad Werkpocket 2013 uitgereikt. De Werkpocket geeft
een volledige update van alle trends, ontwikkelingen en
een overzicht van nieuwe en bestaande sociale wet- en
regelgeving, HR-procedures en alles wat er bij personele
zaken komt kijken. Vanaf deze plaats hiervoor nogmaals
hartelijk dank.

Lunchbijeenkomst 16 mei

Crisis of werkelijkheid?

De lunchbijeenkomst van 16 mei in Bowlingen Partycentrum Krimpenhof in Krimpen aan
den IJssel werd geopend door voorzitter Peter
Breedveld die vooruitblikte naar het uitje op
7 juni naar het Louwman Museum en Huis ter
Duin en de jaarlijkse algemene ledenvergadering mét haringparty op 20 juni.
Tijdens de weer prima verzorgde lunch maakte vervolgens een drietal ondernemers gebruik van de mogelijkheid om zichzelf en hun bedrijf te presenteren tijdens
een pitch op de zeepkist van maximaal een minuut,
te weten: Monique Smit van MW Coaching & Advies,
Liesbeth Pleizier van de gemeente Krimpen aan den
IJssel en Onno Faassen van FO Training & Advies.

Van NIKS naar PRET
Daarna was het woord aan Moniek Berende van
Syntens die een inspirerende lezing gaf met als
titel: ‘Crisis of werkelijkheid?’ Als je doet wat je
altijd deed, krijg je niet meer wat je altijd kreeg! De
centrale vraag hierin was of er aan de huidige crisis
nog wel een eind komt, of dat er sprake is van een
nieuwe blijvende situatie die vraagt om een andere
manier van ondernemen. Moniek maakte duidelijk
dat er met een andere aanpak toch nog steeds
succesvol zaken kan worden gedaan, maar dat dit
in veel gevallen valt of staat met de cultuur van
een bedrijf. Daarbij kan cultuur worden omschreven
als de onzichtbare brug óf de onzichtbare afgrond
tussen plannen en uitvoering, die door onderne-

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:
- 20 juni
Algemene Ledenvergadering/
haringparty
- lunchbijeenkomsten
De uitnodigingen voor de bijeenkomsten
worden ruim van tevoren verstuurd aan
de leden.

mers kan worden beïnvloed. Enkele uitgewerkte
praktijkvoorbeelden kwamen hierbij aan de orde
zoals ‘Van NIKS (Negatief, Individueel, Kleinerend
en Somber) naar PRET (Positief, Respect, Enthousiasme en Teamwork)’, ‘van piramide naar pannenkoek’ (met betrekking tot leidinggeven), ‘de missie
is de baas’ (met betrekking tot transparantie naar
werknemers op alle gebieden) en ‘People don’t buy
what you sell, they buy why you sell it’ (gevoel!).
Al met al een zeer interessante en onderhoudende
presentatie waar iedereen wel iets uit kon halen
om verder over na te denken. Met ruim 50 ondernemers was deze bijeenkomst weer druk bezocht,
zoals op de foto’s te zien is.

IJBM 17

Persoonlijk nancieel advies
doe je samen met je klant.
Maak kennis met het Figlo Platform.
Eén integraal adviessysteem voor iedere adviesvraag
Bespaar tijd en geld: laat uw klant zoveel mogelijk zelf doen
Kwaliteitsbeheersing met automatische processen
Uitgebreide en objectieve productvergelijking
Blijf uw advies monitoren

Ga voor meer informatie naar: glo.com

Altijd het juiste klimaat
Compair voor airconditioners, warmtepompen en klimaatbeheersing
Naast een breed scala aan airconditioners en warmtepompen voor de particuliere
en zakelijke markt, levert Compair Airconditioning klimaatbeheersing op maat voor
commercieel vastgoed, winkelbedrijven, utiliteit, zorginstellingen, woningen en
scheepvaart. Een eigen installatie- en servicedienst staat garant voor een probleemloze montage en periodiek airco onderhoud.

Compair Airconditioning werkt met gemotiveerde, hooggekwalificeerde medewerkers,
heeft ruime ervaring en kent een markt- en klantgerichte aanpak.
Een onderneming met een sterke reputatie door de wensen van de klant op nummer
één te zetten, kwaliteit te leveren en de juiste mensen en technieken in te zetten
voor een perfecte klimaatoplossing.

Mient 14a • 2903 LC Capelle a/d IJssel • T +31 (0)10 442 25 64 • info@compair-airco.nl • www.compair-airco.nl
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Excellente gemeente?
Bij excellent ondernemerschap gaat het om
bovengemiddeld presterende bedrijven. En
zou een gemeente ook excellent kunnen
zijn, zo is mijn vraag, ze presenteren zich toch
immers graag als bedrijf met een bedrijf
achtige organisatie, net echt eigenlijk. Maar
het is natuurlijk geen bedrijf, want afgezien
van volledige afwezigheid van concurrentie
is er ook voor de ‘klant’, voor de burger dus,
geen alternatief in zijn keuze. Gedwongen
winkelnering zogezegd. Bovendien is er geen
onderneming die vóóraf vrij nauwkeurig de
omzet kan bepalen, en die áchteraf voor
tekorten eenvoudigweg bij de burger kan
aankloppen. Illusie dus allemaal.
Maar als overheden dan geen bedrijf zijn, kunnen
ze dan wel excelleren? Die schijn wordt wel gewekt,
bijvoorbeeld de rankingen van hoe gemeenten hun
taken uitvoeren, hoe groen ze zijn, of hoe klantvriendelijk, of welke de duurste/goedkoopste is met OZB
en dergelijke. Maar op lokaal niveau doen zich merkwaardige zaken voor, die niet gemeten worden.
Om te beginnen bijvoorbeeld de verhuur van een
gedeelte van het gemeentehuis aan de Rabobank.
De bank gaat na grondige verbouwing een fors
gedeelte van het pand huren, terwijl de Gemeente

zelf op verscheidene locaties binnen de gemeente
kantoorruimte moet bijhuren. Deze transactie wordt
als een slimme zet gezien, vanwege flexibiliteit en
zo. Maar gezien de snelle afname van de behoefte
aan huisvesting in het bankwezen is de enige
winnaar natuurlijk de Rabobank, die over vijf jaar
zomaar als huurder kan vertrekken. En dan? En de
gevolgen voor de Centrumvisie?
Een andere eigenaardige zaak is de nieuwbouw en
verplaatsing van het Krimpenerwaard College. Het
nieuwe Gezondheidscentrum staat er nog niet of de
infrastructuur komt al in problemen. Is kennelijk niet
goed over nagedacht. Leidmotief van de kant van de
gemeente om het sportveld en de school te laten
ruilen van plek is de nauwelijks bekende groenstrook
die Krimpen moet opsieren. Is alléén vanuit de lucht
te zien. Voorts wordt een deel van de toekomstige
exploitatie gefinancierd uit de huur van een sportvereniging die ongetwijfeld net zoals het voorziene
leerlingenaantal in de toekomst te lijden zal hebben
van afnemende inwonertallen en vergrijzing, zie de
demografische projecties. En als klap op de vuurpijl
wordt na zovele jaren het aanpalende LPG-station
alsnog als een gevaar voor de omgeving gezien, waar
het eerder geen punt van discussie mocht zijn. Zelfredzaamheid en vluchtmogelijkheden voor omwonenden
en leerlingen zijn nu ineens wel van belang?

Al eerder hebben we ons verwonderd over het
EMK-terrein en de zeer trage ontwikkeling ervan.
Op de site van de gemeente is na enig zoeken
een aparte afdeling te vinden over dit tragische
erfgoed. Ruim een jaar geleden al (31-1-2012) is
er een eindadvies uitgebracht over de herontwikkelingsmogelijkheden van het terrein. Een zogenaamde ‘businesscase’ die aan de ene kant nogal
schimmig is over wat er allemaal gebeuren moet
om tot sanering te komen en aan de andere kant
tot in detail (euro’s) beschrijft hoe het terrein voor
commerciële doeleinden kan worden gebruikt. De
eerste subsidies van de Provincie en de Stadsregio
zijn al binnen. Wanneer zou de eerste schop nu
eindelijk eens de grond ingaan ?
Om te excelleren is meer nodig dan bijvoorbeeld
een eervolle vermelding voor de gemeentelijke
website. Een integraal beleidsplan bijvoorbeeld,
een gedegen toekomstvisie, analoog aan wat echte
bedrijven plegen te doen. En een bezoekje van de
‘vierde macht’ aan het Krimpcafé, leuk en leerzaam
tegelijk, óók voor raadsleden trouwens.
HJMJ

EKC Golfdag
Dankzij uw inbreng en
aanwezigheid is de
EKC golfdag 2013
een groot succes geworden. Er
waren ruim
110 ondernemers aanwezig.
De dag is mede mogelijk
gemaakt door onze partners:
ABN Amro bank, de Haij & van
der Wende advocaten en
Daamen & van
Sluis Accountants
Belastingadviseurs.
Graag tot
maandag 2 juni 2014.

IJBM 19

Van de gemeente Krimpen

Tweewielerregeling bij Opstapdag Tweewielers

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?

De strenge oostenwind hield de circa 200 bezoekers van de Opstapdag Tweewielers niet tegen.
De Verkeersonderneming, gemeente Krimpen
aan den IJssel, gemeente Nederlek, De 1000
van de Algera, Sterfietsen, Hoogenboezem
Tweewielers, Fietswereld Mica, Buijs Twee
wielers en Van der Velden Tweewielers kijken
terug op een geslaagde dag.
Beschut in een grote tent waren diverse fiets- en
scooterfabrikanten aanwezig om bezoekers te
voorzien van informatie over de modellen. Wie
een proefronde op een e-scooter, e-bike of fiets
had gemaakt, kon zich daarna warmen aan een
kop koffie of lekkere erwtensoep. Ook werden de
bezoekers voorzien van informatie over de kortingsregeling ‘Tweewielerregeling Algerabrug’.

Tweewielerregeling Algerabrug
Om de verkeersdrukte op de Algerabrug te
verminderen, zijn diverse ideeën van inwoners en
bedrijven binnengekomen via de campagne ‘1000
van de Algera’. Eén van de ideeën was het faciliteren van een e-bike- en e-scooterregeling.
Met de ‘Tweewielerregeling Algerabrug’ kunnen
inwoners en bedrijven in de regio Rotterdam in
aanmerking komen om met korting een fiets,
e-bike of e-scooter te kopen. Wellicht kan uw organisatie of kunnen uw medewerkers ook gebruikmaken van de kortingsregeling. Meer informatie
over de regeling en de voorwaarden vindt u op
www.1000vandealgera.nl.

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

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

Liesbeth Pleizier
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Beleidsadviseur Economische zaken
en Duurzaamheid
14 0180
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl
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Gemeente Krimpen aan den IJssel vindt
duurzaamheid belangrijk en zet daarom in
op zoveel mogelijk duurzame verlichting. De
gemeente heeft in 2012 bij diverse gemeentelijke gebouwen de verlichting vervangen
door duurzamere alternatieven. Dit levert
een jaarlijkse besparing op in energie en
onderhoud van 17.718 euro en zorgt ook voor
60 ton minder uitstoot aan CO2.
In opdracht van de gemeente heeft het bedrijf Lumeco
vijftien gemeentelijke accommodaties onderzocht op
de mogelijkheden om te besparen op de verlichting.
Hierbij is onder meer gekeken naar het terugdringen
van onnodige verlichting en het energiezuinig maken
van de lichtbronnen. Vervolgens is ervoor gekozen
om in elf gemeentelijke gebouwen energiezuinige
verlichting aan te brengen.

De uitvoering
De uitvoering van de werkzaamheden is bij zeven
gebouwen gegund aan Lumeco. Alewijnse heeft
de verlichtingsarmaturen in de overige gebouwen
vervangen. Onder begeleiding van monteurs van
Lumeco werkten mensen van Promen aan de
vervanging van de verlichtingsarmaturen. Hiermee
levert dit project een bijdrage aan de werkgelegenheid en aan de maatschappelijke betrokkenheid
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Investering wordt terugverdiend
De totale investering bij alle gebouwen bedroeg
110.000 euro. Dit bedrag wordt in gemiddeld zes
jaar terugverdiend. In verband met het noodzakelijke onderhoud en de leeftijd van de verlichting is
alles in één keer aangepakt. De nieuwe verlichting
gaat langer mee en oogt ook moderner.

Foto: Leen Communicatie bv

Supersnel een milieurapport
Met slechts enkele muisklikken een milieurapportage maken, wie wil dat nu niet? Voor
gebruikers van de Milieubarometer is dit nu
mogelijk. Extra mooi is dat de gemeente
Krimpen aan den IJssel het startabonnement
op de Milieubarometer gratis aanbiedt aan
ondernemers. De rapportgenerator die aan
de Milieubarometer is toegevoegd, zet alle
milieuprestaties op een rij. Deze extra tool
bespaart bedrijven die willen communiceren
over hun milieuprestaties veel tijd.

Milieubarometer biedt grafieken, kengetallen, de
CO2-footprint en branchespecifieke maatregelenlijsten. Daarnaast is het mogelijk het eigen bedrijf
te vergelijken met een vijftiental branchegemiddeldes.

Vergelijk milieuscores
In het Milieubarometerrapport staat hoe het bedrijf
scoort op het gebied van milieu, wat de CO2-footprint is en wat besparingsmogelijkheden zijn. De

Gratis startabonnement
Wilt u ook een gratis startabonnement op de
Milieubarometer?
Ga dan naar www.milieubarometer.nl/aanbod.

De gebruiker selecteert zelf welke grafieken en
tabellen hij wil tonen in het rapport. De rapportage is direct bruikbaar voor het management en
om aan klanten de milieuprestatie van het bedrijf
te laten zien.

Gebiedsmanagement
Stormpolder
Bedrijven in de Stormpolder, aan de
Parallelweg en De Krom gaan samen met de
gemeente Krimpen aan den IJssel gebiedsmanagement opzetten voor het industrieterrein Stormpolder.
Gebiedsmanagement draagt bij aan het economisch sterker maken van het gebied, het realiseren van meer arbeidsplaatsen en het behouden
en aantrekken van bedrijven. De bedrijven werken
samen met de gemeente aan het opstellen van
een integrale Gebiedsvisie en de vaststelling van
een Uitvoeringsprogramma voor de periode 20142017. In de visie en het programma komen de
thema’s duurzaamheid, onderwijs, arbeid, bereik-

baarheid, marketing en communicatie en ruimtelijke ordening aan bod.

WEES GEEN FILEDIER

Gebiedsplatform en stuurgroep
Gebiedsmanagement bestaat uit een Gebiedsplatform en een Stuurgroep. Aan het Platform nemen
eigenaren en ondernemers uit de Stormpolder deel
(inclusief de Krom en de Parallelweg). Zij denken
actief mee over de invulling van de eerdergenoemde
thema’s. Het Platform adviseert de Stuurgroep met
betrekking tot de verschillende voorstellen. De Stuurgroep heeft als taak de Gebiedsvisie en het Uitvoeringsprogramma in 2013 nader uit te werken en na
2014 uit te voeren. Het gebiedsplatform komt circa
drie maal per jaar bijeen.

Heeft u ook zo’n onbedwingbare behoefte
om twee keer per dag uw auto te starten en
samen met anderen in de rij te staan? Vindt u
ook dat de file het ultieme moment is om in
alle rust tot uzelf te komen? Dan bent u een
filedier, een dier dat blindelings de kudde
volgt. Maar er zijn ook steeds meer filedieren
bij wie het kuddegedrag gaat knellen. Die
wel eens wat anders willen. Meer tijd voor
hun gezin of hun hobby. Voor die filedieren
is de Verkeersonderneming in het kader van
het programma Beter Benutten de campagne
‘Wees geen filedier’ gestart.

Duurzame mobiliteitsscan
Gemeente Krimpen aan den IJssel, Stadsregio
Rotterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond
initiëren het nieuwe onderzoeksproject
‘Vervoersmanagement bij bedrijven in de
regio Rijnmond’. Hierbij wordt bij dertig
bedrijven verdeeld over de stad, regio en
haven een vervoersscan uitgevoerd. Vijf
Krimpense bedrijven krijgen een duurzame
mobiliteitsscan ter waarde van 5.000 euro.
Doel mobiliteitsscan
Het doel van de scan is om bedrijven te helpen
zoeken naar mogelijkheden om fors te besparen
op de transportkosten, de bereikbaarheid te verbeteren en het wagenpark te vergroenen. Daarmee
ontstaat ook een reductie van verkeersemissies op
bijvoorbeeld fijnstof, NOx, CO2 en verkeerslawaai.

De resultaten van de scan worden samengevat in
een integraal bedrijfsvervoerplan, waarin verbetermaatregelen en een planning voor de invoering
zijn opgenomen.
Interesse?
Binnen het beoogde vervoersmanagementproject
in Krimpen aan den IJssel gaat de aandacht met
name uit naar bedrijven met circa een miljoen of
meer goederentransportkilometers per jaar. Ook
gaat het bij voorkeur om bedrijven die gebruik
maken van de Algerabrug.
Bent u geïnteresseerd in een gratis duurzaamheidsscan? Meld u dan aan bij Liesbeth Pleizier
of Stefanie Vermeul van gemeente Krimpen aan
den IJssel via telefoon: 14 0180 of per e-mail:
gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

Bewustwording
De campagne is erop gericht de bewustwording van
filerijders en hun werkgevers te vergroten en om
mensen te stimuleren op een andere manier of op
een ander tijdstip dan in de spits van en naar het
werk te reizen. Uit onderzoek blijkt dat in de regio
Rotterdam bijna twee maal zoveel mensen wekelijks langer dan een uur in de file staan dan elders
in Nederland. Veel filerijders vinden dat er steeds
minder begrip is wanneer zij vertraagd zijn door de
files. Slechts een klein deel van de filerijders bespreekt
de verkeersprobleem met zijn of haar werkgever.
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu)
vindt dat werknemers juist met hun werkgever in
gesprek moeten gaan. “Ik zie dat steeds meer werkgevers open staan voor een flexibeler reisgedrag van
hun werknemers, door ze in staat te stellen om iets
eerder of later te beginnen of een dagje thuis werken.
Dat is een mooie ontwikkeling. Want om de spitsdrukte te verminderen hebben we de inzet van het
bedrijfsleven en de reiziger nodig!”
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Kamer van Koophandel

Ondernemen in crisistijd

Pam Goudriaan
adviseur lokale economie
Capelle aan den IJssel

Ondernemen in crisistijd heeft zo haar beperkingen. In veel gevallen lijkt het op watertrappelen om te overleven. Maar er zijn ook
genoeg mensen die van de nood een deugd
maken. Als de zaken minder gaan, is er tijd
om na te denken.
Ondernemers maken van de impasse gebruik
om hun bedrijfsvoering tegen het licht te houden
op zoek naar verbeterpunten. En dan blijkt dat
kleine aanpassingen al een behoorlijk voordeel op

leveren. Maar zij kunnen ook nieuwe aspecten, die
geen andere investering dan tijd vragen, testen
op toepasbaarheid. Zo kunnen zij bijvoorbeeld op
een andere manier dan voorheen hun bedrijf gaan
promoten door bijvoorbeeld social media in te
zetten als marketing instrument. In beide gevallen
zijn zij bezig met innovatie.

tionale handel en innovatie, en voor allerlei andere
overheidszaken en transacties zoals registratie, belastingen, subsidies en vergunningen. Daarmee vermindert de huidige versnippering in dienstverlening aan
ondernemers. Dit bespaart ondernemers geld en tijd
en voorkomt ergernis. Deze digitale dienstverlening
zal continu worden uitgebreid.

Praktijkvoorbeeld
Een mooi regionaal voorbeeld is Mourik’s praktijk
voor fysio- en orthopedische manuele therapie,
één van de twee pluspraktijken in Capelle aan den
IJssel. De praktijk is in 2010 vanuit een woonhuis
naar het nieuwe gezondheidscentrum in Capelle
Schollevaar verhuisd. Dat betekende investeren in
een economisch slecht klimaat. Gelukkig heeft de
nieuwe multidisciplinaire omgeving bijgedragen
aan forse groei van de praktijk. Maar er is ook
geïnnoveerd. Bij Mourik kunnen cliënten tegenwoordig begeleid trainen. In kleine groepen kunnen
mensen onder deskundige begeleiding op verantwoorde wijze werken aan hun herstel/fitheid en
het voorkomen van nieuwe klachten. Deze aanpak
bewijst een duidelijke meerwaarde ten opzichte
van trainen in een sportschool.

Reorganisatie
Per 1 januari 2014 worden de Kamers van Koophandel, Kamer van Koophandel Nederland en
Syntens Innovatiecentrum samengevoegd tot één
nieuwe organisatie die valt onder de eindverantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische
Zaken. De nieuwe Kamer van Koophandel ontwikkelt en beheert het digitale ondernemersplein. Het
is de bedoeling dat ook andere voor ondernemers
relevante publieke (en later mogelijk ook private)
dienstverleners hier op aansluiten.

Kamer van Koophandel innoveert ook
Ook de Kamer van Koophandel innoveert. Op dit
moment wordt er hard gewerkt aan de realisatie van
een digitaal ondernemersplein. Ondernemers kunnen
daar dag en nacht terecht voor informatie, voorlichting en advies over starten, ondernemen, interna-

Pellicaan Advocaten
Rivium Promenade 190
2909 LM Capelle a/d IJssel
088 627 22 87
www.pellicaan.nl

ORDE IN ZAKEN.

Arbeidsrecht en
ondernemingsrecht

www.pellicaan.nl
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Juridisch Accent

Ontslag wegens
werkweigering

Als een werknemer hardnekkig weigert te
voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten
die door of namens zijn werkgever worden
gegeven, dan kan dat voor een werkgever
volgens de wet een dringende reden zijn om
een werknemer op staande voet te ontslaan.
Uit de praktijk blijkt echter dat lang niet
elke werkweigering ontslag op staande voet
rechtvaardigt. Uiteraard is een rechtsgeldig
ontslag op staande voet te allen tijde afhankelijk van de omstandigheden van het geval,
maar om u in de praktijk enig houvast te bieden, treft u hieronder enkele veel voorkomende voorbeelden aan.
Arbeidsongeschiktheid
Ingeval van arbeidsongeschiktheid dient er zeer
zorgvuldig te worden gehandeld. De Hoge Raad
heeft namelijk beslist dat een enkele weigering van een werknemer om de (redelijke) voorschriften omtrent ziekteverzuim na te leven, geen
dringende reden oplevert. Alsdan heeft een werkgever immers de mogelijkheid om het loon van
een werknemer op te schorten. Een rechtsgeldig

ontslag op staande voet kan pas aan de orde zijn
ingeval van bijkomende omstandigheden. Het hardnekkig weigeren van een werknemer om controle
voorschriften na te leven, kan volgens de Hoge
Raad kwalificeren als een dergelijke bijkomende
omstandigheid.
Herhaaldelijk te laat komen
Een werknemer die zonder gegronde reden te
laat komt op zijn werk, kan niet op staande voet
worden ontslagen. Dit wordt echter anders, indien
een werknemer veelvuldig te laat komt en de
werkgever hem verschillende malen (schriftelijk)
heeft gewaarschuwd dat een volgende overtreding
tot ontslag op staande voet zal kunnen leiden.
Detentie
Niet-aanwezigheid op het werk wegens arrestatie
door de politie is volgens vaste jurisprudentie geen
dringende reden voor ontslag op staande voet. Wel
kan, afhankelijk van de omstandigheden (veroordeling, lengte vrijheidsstraf, vertrouwensbreuk),
detentie van een werknemer reden zijn om de
kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereen-

mr. Richard Ouwerling
Advocaat arbeidsrecht
Pellicaan Advocaten

komst te ontbinden. Van groot belang is daarbij het
antwoord op de vraag of het strafbare feit, dat ten
grondslag ligt aan de detentie, samenhangt met de
inhoud van de werkzaamheden van de werknemer.
Ontslag op staande voet van een accountant die is
veroordeeld wegens het plegen van fraude is dan
ook eerder aan de orde, dan in de situatie dat een
accountant zich schuldig zou hebben gemaakt aan
mishandeling.
Herstel door een werknemer
Indien een werknemer vrij snel na de werkweigering terugkomt op zijn besluit en zijn werkzaamheden hervat, dan zal het ontslag op staande voet
vrij algemeen geen stand houden. Een postbode
die weigerde om post te bezorgen,omdat deze
herhaaldelijk te laat op het steunpunt aanwezig
was, werd om die reden op staande voet ontslagen.
De man was echter een kwartier na de weigering al
op zijn besluit teruggekomen en hervatte zijn werkzaamheden. De rechter bepaalde daarom dat het
ontslag op staande voet ten onrechte was gegeven.
De werkgever moest de werknemer weer toelaten
tot zijn werk.
Conclusie
Kortom, de mogelijkheid van ontslag op staande
voet wegens werkweigering is sterk afhankelijk van
de concrete omstandigheden van het geval. In de
praktijk blijkt dat een ontslag op staande voet in
rechte vaak op een of meerdere (formele) gronden
strandt. Het is dan ook zaak om bij het voornemen
tot ontslag op staande voet een arbeidsrecht
advocaat te raadplegen.
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Ondernemers netwerk Capelle

Samen ondernemen helpt ons uit de crisis
De ingrijpende effecten die de schuldencrisis binnen de Eurozone laat zien, hebben ook zeker merkbaar hun uitwerking in Nederland. Voor de derde achtereenvolgende periode verkeert ons land in een recessie. Daarnaast moeten
we helaas ook vaststellen dat er sprake is van een situatie die door een aantal analisten als ‘politieke instabiliteit’
wordt omschreven. Ook het nu alweer ‘tweede kabinet Rutte’, heeft (nog) niet de stimuleringsmaatregelen genomen
of kunnen nemen om de consument weer gunstiger te stemmen of onze economie extra impulsen te geven.
Laten we hopen dat de consumenten de noodzaak van investeren (geld uitgeven) inzien en dat ze de economie
een stimulans gaan geven. Wij, als ondernemers zijn hiervan afhankelijk, het zal mede onze toekomst bepalen.
Hoe komen we uit de crisis?
We zullen nog meer dan dat we in het verleden gewend waren, onze klanten moeten koesteren. Wij moeten ze het
gevoel geven dat ze voor ons belangrijk zijn, dat we elkaar nodig hebben, nu en in de toekomst. Ook onze klanten/
afnemers MOETEN beseffen dat wanneer de economie niet op gang komt, zij daar zelf ook de dupe van kunnen
worden. De werkloosheid mag NIET verder oplopen. Als ondernemer zullen wij moeten beseffen dat het inmiddels
2 minuten voor 12 is. We willen en moeten onze diensten en producten aan de man brengen om te overleven. Dat
gaat ons lukken, want we zijn ondernemers. Het gaat natuurlijk ook wel eens anders dan dat we graag zouden zien.
Benut elkaars kennis en expertise, juist wanneer u tegen zaken aanloopt waar hulp bij nodig is. Dan kunt u van uw
collega-ondernemers op aan. Schenk vertrouwen en werk zoveel mogelijk samen, op die manier kunnen ook grotere
projecten worden aangepakt of zelfs faillissementen worden voorkomen.
Tips
1. Maak gebruik van elkaars expertise, het kan je een hoop ellende besparen.
2. Verkoop niet tegen elke prijs je producten en diensten. Behoud je marge.
3. Blijf in jezelf geloven, je bent niet voor niets als ondernemer de markt op gegaan.
4. Niets is onmogelijk als u uw collega’s inschakelt.
5. Winnaars hebben een plan… Verliezers slechts een excuus!
Ton Kurtschreutter, Voorzitter ONC

Zeppelin aan het roer
Lid worden? Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers
binnen en buiten Capelle eigenlijk een
must. Bij het ONC ontmoet u namelijk andere ondernemers met dezelfde
succesverhalen en af en toe misschien
zelfs dezelfde dips. Het is goed om te
weten niet de enige te zijn die met
bepaalde zaken bezig is, maar dat veel
meer collega-ondernemers dergelijke
ondervindingen hebben. Veel belangrijker is nog, dat ONC-leden kennis en
ervaringen kunnen uitwisselen en soms
zelfs zaken kunnen doen. Niets moet,
maar alles is mogelijk!
Bel voor meer informatie over het
ONC-lidmaatschap naar
06 - 261 622 11, Gert Stubbe,
bestuurslid ledenwerving of mail naar
info@ondernemersnetwerkcapelle.nl
Ondernemers Netwerk Capelle ONC
Postbus 657
2900 AR Capelle aan den IJssel
info@ondernemersnetwerkcapelle.nl
www.ondernemersnetwerkcapelle.nl
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Zeppelin is actief, ook al lijkt het misschien dat er
niet zoveel gebeurt. Velen van u merken op dat er
geen netwerkactiviteiten zijn. Dat klopt. Zeppelin
is er niet primair om als borrelnetwerk te fungeren.
Daarvoor bent u al lid van uw eigen netwerkclub.
Zeppelin is er om u te helpen bij het ondernemen. Om
te zorgen dat we als ondernemers op terreinen waar het
niet eenvoudig is om invloed uit te oefenen, juist wel
zaken kunnen doen. Als voorbeeld: er is door een grote
groep ondernemers vanuit Alexander en Capelle intensief samengewerkt met de Verkeersonderneming. Daar
zijn heel veel initiatieven op tafel gekomen. Een aantal
daarvan worden al uitgevoerd, zoals de snelle veerdienst

naar het Rivium, waardoor er minder files staan op de
Van Brienenoordbrug. Ook de “1000 van de Algera” is
mede geadopteerd door Zeppelin. Daarnaast komt er in
de loop van dit jaar een aanbestedingsronde waarop
Europees kan worden ingeschreven. Dit biedt de locale
ondernemers mogelijkheden om eraan mee te doen. Er
staan potten vol geld te wachten om te worden besteed.
Kracht van Zeppelin
Zeppelin zorgt dat u als ondernemer aan kunt haken en
daar ligt de kracht van Zeppelin. Dus nee, we zitten niet
aan de borrel, we staan het roer van uw regio en sturen
mee om samen met de overheid te kijken waar de
kansen liggen. Blijf erbij en zorg dat u de boot niet mist!

De Tip van Hans Tielkemeijer

Beleggen is ondernemen
op afstand

Agenda ONC
Business borrel in Isala theater Cafe
2 juli van 17.00 uur tot 19.00 uur.
Sportief Capelle
4 juli
Onze leden zijn van harte uitgenodigd voor een
kennismaking met Sportief Capelle.
Locatie: Sparta rugby (in Capelle aan den IJssel),
een nieuw en ruim complex.
De presentatie zal in het teken staan van de
lancering van het nieuwe initiatief SportConnect
waarbij zij hopen de sportverenigingen en het
bedrijfsleven aan elkaar te koppelen.
Bezoek aan het Feijenoord stadion
27 augustus
Wie wil er niet een keer vooraan staan bij het
legioen? Onthaald worden met de spelersbus? Op
de 27e gaan we een bezoek brengen aan het
Feyenoord Stadion. naast een rondleiding en
bezoek aan het museum, wordt het geheel
afgesloten met een driegangen-diner. er is een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We kunnen
per bedrijf slechts één plaats beschikbaar stellen.
Houd hier rekening mee.
Business Borrel bij VV Capelle Business Club
3 september
Voor het eerst houden we de BBC bij onze partner
VV Capelle. In de business lounge zullen we onder
het genot van een drankje en hapje bij praten
over voetbal en business.

328 miljard euro, dat is volgens het CBS wat
er in Nederland als spaargeld uitstaat. Het is
nog nooit zoveel geweest. Het consumentenvertrouwen is helaas zwaar negatief en nog
lang niet op het niveau van voor de crisis.
De consument houdt de hand op de knip en
spaart liever.

minder populair is, je kan hiermee immers je geld
kwijtraken en dan ben je nog verder van huis.

Door gebrek aan vertrouwen, maar ook vanwege
geen of zelfs een slechte ervaring, wordt er door
veel mensen niet belegd. Dat is jammer, want
beleggen is goed voor zowel de economie als de
huishoudportemonnee. Door aandelen te kopen via
de beurs investeer je in bedrijven. Die kunnen met
dat geld aan de slag en zodoende waarde creëren.
Als aandeelhouder kan je daarvan dan weer profiteren. Het is een soort ondernemen op afstand.

Daarbij valt echter wel een kanttekening te maken.
Beleggers nemen soms meer risico dan nodig is, of
handelen teveel of te ondoordacht. Daarbij komt
dat financiële adviseurs ook niet altijd even
zuiver op de graat zijn. Die hebben nog wel eens
beleggingsproducten verkocht die de adviseur
meer hebben opgeleverd dan hun klanten. Het
vertrouwen in financiële adviseurs is niet groot en
in een aantal gevallen is dat absoluut terecht! Op de
website van de Autoriteit Financiële Markten, www.
afm.nl, wordt de beginnende belegger gewezen
op mogelijke valkuilen. Op www.tielkemeijer.nl zijn
vele columns te vinden met achtergrondinformatie
over beleggen.

Getuige het grote bedrag aan spaargeld wordt de
stap naar beleggen niet makkelijk gemaakt, ook al
is de spaarrente niet hoog genoeg om de negatieve
invloed van inflatie en belastingen te compenseren.
Toch is het goed te begrijpen waarom beleggen

Om aan vermogensopbouw of -behoud te doen
is het verstandig om niet alle reserves als spaarsaldo aan te houden. Ter illustratie: een bedrag van
200 euro per maand groeit in 10 jaar beleggen aan
tot bijna 35.000 euro, bij een gemiddeld rende-

ment van 7%. Door maandelijks te beleggen heb
je ook veel minder last van koersschommelingen,
je middelt het koersrisico als het ware uit.
Het is dus raadzaam om een gedeelte van je
spaargeld te gaan beleggen. Hoeveel, dat is een
persoonlijke keuze, waarbij een onafhankelijke
adviseur kan helpen. Maak het ook niet te ingewikkeld, dat komt het rendement zelden ten goede!
Gebruik vervolgens uw gezonde verstand; een
beleggingsaanbod dat te mooi klinkt om waar te
zijn, is dat meestal ook.

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.
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Te gast bij succesvolle ondernemers

adelco electronics
Het oogt eenvoudig, het kantoor en magazijn in het pand van Adelco Electronics
aan de Venkelbaan 82 in Capelle XL. Maar
schijn bedriegt, want dit is hét adres van
de meest vooraanstaande distributeur van
‘state of the art’ LCD Displays, Embedded
Computers en Wireless Modules voor de
verwerking in allerlei industriële toepassingen zoals melkproductie, besturing van
landbouwmachines, kantoorautomatisering,
ziekenhuisoproepsystemen, medisch-therapeutische apparatuur, openbaar vervoer en
agrarische computers.
De twee directeuren-eigenaren van Adelco, Ron
Verstelle en Cees Smit, vertellen enthousiast over
hun succes dat met hard werken en met kennis van
zaken is bereikt. Dit jaar viert Adelco haar tienjarig
bestaan. In deze korte tijd is deze onderneming erin
geslaagd om van nieuwkomer in de markt uit te
groeien tot een gerespecteerde en gewaardeerde
collega in de elektronicamarkt van de Benelux. Het
team van Adelco bestaat uit acht gekwalificeerde
medewerkers op tenminste HTS-niveau. Cees: “We
zijn gestart met LCD displays en zijn daar inmiddels
leidend in. De behoefte aan Displayproducten en
Touchpanels neemt alleen maar toe. De gebruikers
van een machine, zoals een koffieautomaat, gaan
ervan uit dat de bediening werkt als een iPhone met
een intuïtieve menustructuur. Wij kunnen dit klantgericht aanpassen op de betreffende applicatie. Bij
de keuze voor leveranciers en producten gaan we
altijd voor de beste kwaliteit. Hieraan worden geen
concessies gedaan. Dat vertaalt zich uiteindelijk in de
best mogelijke ‘total cost of ownership’.”
Proactief
Ron: “Onze mensen zijn continu op zoek naar
nieuwe klanten en luisteren naar hun specifieke
wensen. Zij zijn in staat om mee te denken in
oplossingen voor hun specifi eke applicatie en
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daar op in te zoomen. Wij zijn als het ware een
verlengstuk van onze leveranciers, die zijn uitgekozen om hun uitstekende producten en support
richting onze klanten.” Cees: “We zijn dus altijd
proactief bezig en zoeken steeds naar nieuwe
markten en toepassingen voor onze verschillende
producten. We hebben uitstekende contacten
opgebouwd met de research- & developmentafdeling van onze klanten en worden vaak al
in het eerste stadium ingeschakeld als het gaat
over de applicatie van displays, wireless en
embedded computing in het nieuwe ontwerp.
Door deze opstelling en de opgebouwde kennis
en ervaring in deze verschillende disciplines zijn
wij gewaardeerde gesprekspartners voor onze
klanten. We zijn bereid en in staat te investeren
in de soms zeer lange ‘design-in’ trajecten om tot
een nieuw product te komen. Het duurt wel een
jaar voordat een nieuwe klant een succesvolle
transactie oplevert.”
Afspraak is afspraak
Ron en Cees richtten Adelco in april 2003 op, nadat
ze eerder allebei hun belang in hun vorige bedrijven
hadden verkocht. Hierdoor was het voor hen mogelijk te investeren in een gloednieuw bedrijfspand om
een nieuwe start te maken en de bedrijfsvoering en
betaling van het personeel te kunnen financieren.
Beiden: “Het gaat ons inmiddels zeer voor de wind.
We hebben een paar grote projecten die dit jaar voor
een flinke omzetvergroting gaan zorgen en waarvoor
extra financiering nodig is. Door de goede relatie
met onze huisbankier ABN AMRO en de persoonlijke
inbreng van met name regiodirecteur Niels Wepster
en onze relatiemanager Richard Erkens, is de bereidheid gevonden deze groei te financieren.”
Toekomstvraag
Ron: “Wat de continuering van het bedrijf betreft zit
het wel goed. Hoewel zowel Cees als ik al wat ouder
zijn, is de kick van het runnen van een succesvol

bedrijf zo stimulerend dat je er haast geen genoeg
van kunt krijgen. We moeten echter realistisch zijn;
daarom denken wij erover om de mensen binnen
ons team een kans te geven het bedrijf op termijn
over te nemen om het succes voort te zetten.”
Adelco Electronics bv
Cees Smit/Ron Verstelle
DGA’s Adelco
Venkelbaan 82
2908 KE Capelle a/d IJssel
telefoon 010 - 258 05 80
www.adelco.nl
info@adelco.nl

Heeft u een vraag of wilt u advies
ABN AMRO Bank
Niels Wepster
Directeur Bedrijven
telefoon 06 51 006 628
niels.wepster@nl.abnamro.com
Richard Erkens
Relatiemanager Bedrijven
richard.erkens@nl.abnamro.com
Duikerlaan 260, 2903 AC Capelle a/d IJssel
telefoon 06 30 200 848
www.abnamro.nl

Financieel accent

excellent
ondernemerschap
Wat maakt een onderneming ‘excellent’? Een
vraag met vele antwoorden. Er zullen mensen zijn die deze vraag zullen beantwoorden
aan de hand van de winst die de onderneming maakt. Anderen zullen veel eerder kijken naar de manier waarop de onderneming
omgaat met werknemers of met arbeidsomstandigheden. Wat in ieder geval aan beide
aspecten kan bijdragen is ‘maatschappelijk
verantwoord ondernemen’ (MVO).
Maatschappelijk verantwoord ondernemen was
enige tijd terug erg in de mode, maar is in deze
‘crisistijd’ een beetje van de agenda verdwenen.
Eigenlijk wel een beetje ten onrechte.
Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Een onderneming onderneemt maatschappelijk
verantwoord indien zij haar activiteiten bewust
richt op het toevoegen van waarde aan zowel
mensen, planeet en geld verdienen, daarin steeds
opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op
een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een
open dialoog voert. Bedrijven kunnen zelfs nog
een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe
marktkansen, groei en innovatie met winst voor
mens, maatschappij en milieu.

Verankerd in alle bedrijfsprocessen
MVO zal daarbij verankerd moeten zijn in alle
bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing
wordt een afweging gemaakt tussen verschillende
stakeholderbelangen: de belangen van betrokken
personen, bedrijven en organisaties.

René Verbruggen
Daamen & van Sluis

Voordelen van MVO
Bedrijven die strategisch met MVO bezig zijn,
passen zich gemakkelijker aan de veranderende
omgeving aan. Zij zijn minder afhankelijk van
economische schommelingen. Want bedrijven die
maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn
aantoonbaar efficiënter en innovatiever.
Daarnaast kan MVO een kostenbesparing opleveren. Bijvoorbeeld door het verminderen van
afval, lagere energiekosten, een lager ziekteverzuim en een efficiëntere bedrijfsvoering.
Kortom, MVO als weg naar een ‘excellente’ onderneming. Ik zou er toch eens over nadenken…
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Durven, Denken, Doen

Durven,
Denken,
Doen

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

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

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

Kijk voor het laatste nieuws op: www.daasluis.nl
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Is uw testament nog
up-to-date?
Het erfrecht regelt veel,
maar niet alles
Sinds 2003 geldt een geheel vernieuwd erfrecht. Als belangrijkste verandering geldt
dat de echtgenoot van een overleden persoon vergaand wordt verzorgd (beschermd).
De kinderen van de overledene zullen in de
toekomst (bijna) altijd op hun erfdeel moeten wachten totdat de langstlevende ouder
ook is overleden. Voorheen diende dit in een
testament te worden geregeld. In de huidige
regeling krijgt de langstlevende echtgenoot alle
goederen van de nalatenschap in volle eigendom, maar hij/zij moet ook alle schulden van
de nalatenschap voldoen. De langstlevende
blijft aan de kinderen hun erfdeel schuldig. Het
vernieuwde erfrecht is eveneens van toepassing
op geregistreerde partners en op gehuwden van
gelijk geslacht.
Alles automatisch geregeld?
Betekent dat alles nu automatisch is geregeld? Dat
hangt van uw situatie af want het nieuwe erfrecht
regelt wel veel, maar niet alles. Problemen kunnen
bijvoorbeeld ontstaan als: de langstlevende echtgenoot een nieuwe partner ontmoet en overweegt
te hertrouwen, de familie om (bijvoorbeeld) fiscale
reden de nalatenschap anders wil verdelen, of als er
sprake is van een onderneming. Redenen genoeg
dus om zelf aanvullende regelingen te treffen.
Onderneming
Bij al deze overwegingen kan uw onderneming een
grote rol spelen. In uw testament kunt u allerlei
regelingen opnemen die de continuïteit zoveel
mogelijk beschermen, dan wel een overdracht
of opvolging gemakkelijker maken. Ook kunnen
vooraf regelingen worden getroffen op het gebied
van toekomstige bedrijfsopvolging en personeelsparticipatie.
Belastingbesparing
U kunt de erfdelen van de kinderen in eerste
instantie beperken, of hun verkrijging uitstellen,
waarmee erfbelasting kan worden bespaard. U kunt
uw kleinkinderen in uw testament alvast een geldbedrag nalaten. Kinderen en kleinkinderen mogen
ieder 19.535 euro (tarief 2013) belastingvrij erven.
Ongehuwd samenwonenden
Samenlevers willen vaak dat bij het overlijden van
één van hen alle goederen naar de langstlevende
gaan. Het maken van een testament biedt daarvoor
een goede oplossing. Als er kinderen zijn, is ook
een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst nodig. Wordt deze overeenkomst goed afge-

stemd met testamenten voor de beide partners,
dan kan de langstlevende partner -na het overlijden
van de ander- even goed als een langstlevende
echtgenoot worden beschermd tegen erfrechtelijke
aanspraken van kinderen.
Uitsluitingsclausule
Wanneer u geen testament maakt, bestaat het
risico dat aanverwanten van uw erfgenamen
meedelen in de erfenis. U kunt dat voorkomen door
in een testament een zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’ op te nemen.
Wet opzij zetten
Met een eigen testament kunt u veel zelf bepalen,
anders dan de wet dwingend zou voorschrijven.
Duidelijkheid
Wilt•u weten of het in uw geval raadzaam is een
testament te maken of uw bestaande testament te

ondernemingsrecht

•

familierecht

•

scheepvaart

herzien, en na te gaan of het wettelijke erfrecht u
voldoende zekerheid biedt? Neem dan contact op
met ons kantoor. Wij bieden u snel duidelijkheid.
Maak vrijblijvend een afspraak voor
een advies inzake:
1. De juistheid van uw bestaande testamenten of
2. De wenselijkheid van een testament en de
mogelijkheden die de wet biedt.
U kunt ook onze website bezoeken:
www.notarisdestigter.nl.

de stigter notariaat
De Stigter Notariaat
Dorpsstraat 34, 2902 BD Capelle aan den IJssel
tel. 010 - 44 222 33, fax 010 - 44 218 44
www.notarisdestigter.nl
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Geen ondernemer zonder goed testament

Van de gemeente Capelle

Schuldhulpverlening ook voor werkenden
tingen of zelfs faillissement aanvragen. Vraag bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel, uw accountant of
branchevereniging om advies.

Actuele besluiten van het college van b. en w. en
nieuwsberichten, speciaal geselecteerd voor ondernemend Capelle, treft u aan op:
www.capelleaandenijssel.nl. Op deze site worden
ook de Europese aanbestedingen van de gemeente
gepubliceerd.
Nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u op de hoogte blijven van het gemeentelijk
nieuws? Meldt u dan via www.capelleaandenijssel.nl
onder de kop ‘over Capelle’ voor één van onze
nieuwsbrieven. U kunt kiezen uit Gemeentenieuws,
Capelse Courant, Raads- en commissienieuws,
Bekendmakingen of Ondernemersnieuws.
Heeft u vragen op het gebied van bedrijven
en ondernemen in Capelle aan den IJssel?

Steeds meer mensen hebben moeite om financieel rond te komen, ook in Capelle. Dat geldt niet
alleen voor mensen zonder werk. We zien steeds
meer zelfstandigen met een inkomen rond het
sociaal minimum of problematische schulden.
Daarnaast zien we ook vaker werknemers in
loondienst met schuldproblemen. Dit leidt vaak
tot lagere productiviteit en ziekteverzuim.
We geven de komende tijd daarom extra voorlichting
over het voorkomen van armoede en over financiële
regelingen en schuldhulpverlening voor ondernemers
en hun personeel. We doen dit onder andere via de
ondernemersverenigingen, het EOC en het Onder
nemersloket op de gemeentelijke website.
Ondernemer
Heeft u als ondernemer zelf financiële problemen,
schakel dan zo snel mogelijk hulp in om te voorkomen dat schuldeisers beslag leggen op uw bezit-

Een regeling speciaal voor (startende) ondernemers is de Bbz: Bijstand voor zelfstandigen. Op basis
van deze regeling kunnen (aanstaande) zelfstandig
ondernemers financiële ondersteuning krijgen.
Bijvoorbeeld een lening, een krediet of een aanvulling op het inkomen. De Bbz wordt uitgevoerd door
het Regionaal Bureau Zelfstandigen, onderdeel van
de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
de gemeente Rotterdam.
Speciaal voor zzp’ers en kleine zelfstandigen heeft de
Kamer van Koophandel de test Grip-op-Geld ontwikkeld op www.kvk.nl/geldtest. De test is bedoeld om
inzicht te geven in de mogelijke financiële risico’s.
Van schuldhulpverlening door de gemeente kunnen
ondernemers geen gebruik maken. Pas als de onderneming na faillissement is beëindigd en de gehele
financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden kan een
beroep worden gedaan op schuldhulpverlening.
Personeel
Merkt u dat een personeelslid schulden of financiële
problemen heeft, dan is het verstandig hierover met
de medewerker te praten om erger te voorkomen.
Signalen kunnen zijn een hoog ziekteverzuim of een
verzoek tot loonbeslag door een schuldeiser. Het is
belangrijk om werknemers te informeren over de
regelingen van de gemeente en bijvoorbeeld Schuldhulpverlening. Een overzicht van de mogelijkheden
kunt u vinden op de pagina ‘werk en inkomen’ op
www.capelleaandenijssel.nl.

‘ZZP-er in Beeld’ in volgende fase

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

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

Cock van Zanten
accountmanager werkgelegenheid
tel. 010 - 284 84 79
c.m.van.zanten@capelleaandenijssel.nl
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Op 4 september 2013 organiseert de Taskforce
ZZP-ers in beeld, in samenwerking met de
gemeente Capelle aan den IJssel, de Kamer
van Koophandel en het Ondernemershuis,
een bijeenkomst om de Capelse ZZP-ers te
informeren over de vorderingen, de resultaten en de toekomstplannen van ‘ZZP-er in
beeld’. De bijeenkomst vindt plaats in het
Ondernemershuis, aan het Lylantse Plein 1 in
Capelle aan den IJssel. U bent van harte welkom!

‘ZZP-er in beeld’ is eind 2012 opgestart. Zo’n 35
Capelse ZZP-ers zijn een Taskforce begonnen met
als doel de wensen en behoeften van de Capelse
ZZP-er in beeld te brengen. Dit hebben zij onder
andere gedaan door elkaar de vragen te stellen: ‘Hoe
kunnen we elkaar vinden?’ ‘Hoe kunnen we onderlinge samenwerking organiseren?’ en ‘Wat kunnen
we doen om als Capelse ZZP’er gevonden te worden
door de andere Capelse ondernemers en opdrachtgevers?’ Kortom: wat heeft de ZZP-er in Capelle nodig?
We hopen u in grote getale te mogen ontvangen.

Hoofdweg CapelleXL

Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen behaald
Wij willen alle ondernemers gevestigd op
bedrijventerrein Hoofdweg CapelleXL van
harte feliciteren met het behalen van de
hercertificering van het Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO). Met hulp van MKBNederland en Parktrust (parkmanagement)
hebben de ondernemers van de commissie Beveiliging/KVO van BIZ-CapelleXL, de
brandweer, de politie en de gemeente met
zeer veel inzet ervoor gezorgd dat de audit
door de KiWa succesvol is verlopen.
Per 1 januari 2011 is met succes het KVO certificaat Basis Samenwerken behaald. Dit is bekrachtigd
door het tekenen van het convenant. Hierin is afgesproken een aantal maatregelen uit te voeren, die
moeten leiden tot een verbetering van het ondernemersklimaat. Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein verder verbeterd en
de gevallen van criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens teruggebracht.
In de afgelopen twee jaar zijn de inspanningen van
de ondernemers en de gemeente vooral gericht
geweest op de oprichting van een Bedrijven Inves-

teringszone (BIZ). Ook is hard gewerkt aan het van
de grond krijgen van de revitalisering van het
bedrijventerrein.
Dit had tot gevolg dat de aandacht voor het
primaire KVO-proces in 2011 en 2012 vooral uitging
naar het vinden van draagvlak voor de oprichting
van een BIZ en de start van de revitalisering. Maar
ook deze inspanningen waren indirect gericht op
‘schoon, heel en veilig’ en dus ook op het KVO.
In het vierde kwartaal van 2012 zijn de partners
zich weer gaan focussen op het primaire KVO-

proces. In korte tijd is een enquête opgezet en naar
alle ondernemers gestuurd, is er zowel een dagals een avondschouw gehouden en zijn alle bevindingen opgenomen in een Plan van Aanpak. Over
dit ‘Plan van Aanpak met maatregelen hercertificering’ heeft een gesprek met de KiWa plaats gehad.
Hierin hebben alle deelnemers aangegeven dat zij
zich de komende twee jaar zullen inspannen om
de in dit Plan genoemde maatregelen uit te voeren.
Vervolgens heeft de KiWa beoordeeld dat de KVOpartners enthousiast zijn over hun samenwerking
en dus voor hercertificering in aanmerking komen.

riviummarinier
aangesteld
Eric Faassen
Portefeuillehouder Werk en Inkomen,
Cultuur en Economie

actieplan economische Zaken
2013–2018 Capelle in bedrijf
Een goed ondernemersklimaat is van groot
belang voor de gemeente en haar inwoners.
Bedrijven zorgen immers voor banen, dragen
bij aan onze welvaart en bieden ons tal van
voorzieningen. Het ondernemersklimaat in
Capelle aan den IJssel is goed en dat willen
we zo houden.
Maar dat gaat niet zomaar. In dit Actieplan is ons
bedrijvenbeleid verwoord in acties. Wij willen de
ondernemers, binnen de mogelijkheden die we als
gemeente hebben, zo goed mogelijk faciliteren; er
voor zorgen dat zij kunnen doen waar zij goed in
zijn: ondernemen. Bedrijven zorgen immers voor

banen. En als het de ondernemers goed gaat, gaat
het goed met de werkgelegenheid.
De ondernemers van Capelle krijgen, na de voorlopige vaststelling van dit Actieplan Economische
Zaken, de gelegenheid om prioriteiten toe te voegen
of te verwijderen van de lijst en ook om de volgorde
te wijzigen. Dit Actieplan is behandeld in het Economisch Overleg Capelle. Daarnaast is het voorlopige
Actieplan op onze site www.capelleaandenijssel.nl
geplaatst, zodat elke ondernemer zijn of haar zienswijze hierop aan ons kenbaar kan maken. Dit kan
tot uiterlijk 20 juli 2013. Waar mogelijk zullen wij
ons Actieplan Economische Zaken hierop aanpassen.

Per 1 mei 2013 is Henk van Ree, manager
economische ontwikkeling, voor een periode
van één jaar voor 50% van zijn tijd aangesteld als Riviummarinier. De Riviummarinier
heeft als taak, om samen met belanghebbenden in dit gebied, de bezettingsgraad van
de gebouwen te verhogen.
In april is door een extern bureau, in opdracht van
het Parkmanagement Rivium, een marketingplan
geschreven. In mei heeft de Riviummarinier zijn
plan van aanpak besproken met het college en de
gemeenteraadscommissie.
In nauw overleg met de gemeente Rotterdam, de
Stadsregio en het Parkmanagement, de individuele
eigenaren én de in dit gebied actieve makelaars,
worden acties ondernomen om de bezettingsgraad
van de gebouwen te verbeteren.
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