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Vertrouwen

In dit laatste nummer van 2013 komen ondernemers en ondernemende mensen aan het 

woord die vertrouwen hebben in hun bedrijf. Crisis of geen crisis, negatieve of positieve 

economische voorspellingen ten spijt. Zij zetten een stip op de horizon waar ze naar toe 

willen en zijn flexibel genoeg om zaken onderweg bij te stellen. Zoals Arjan Klijnsoon van 

IHC Merwede en Marcel Bresser van Zwijnenburg, Albert Calor van restaurants De Bank en 

In den Boekenkast en Gert Stubbe van Nic Visser Kantoorwereld. Maar ook Iwan Lawerman 

van Company Webcast, Wim Schipper van Schipper Vastgoed en Stephan van Delft (Van 

Delft Holding). Bijzonder is ook dat Gert Abma (voorzitter EKC) en Ton Kurtschreutter (voor-

zitter ONC) in gesprek zijn om hun ondernemersverenigingen te laten fuseren tot één 

vereniging voor alle Capelse ondernemers…

Zelf heb ik het volste vertrouwen in de nieuwe hoofdredacteur van het IJssel Business 

Magazine, Gert van der Beek. Hij gaat het magazine vanaf het eerste nummer in 2014 van 

mij overnemen. En ik sla met mijn bedrijf Ingrid Interviewt een andere, deels nog onbe-

kende weg in. Dat is spannend, maar daar heb ik zeker ook vertrouwen in. 

De afgelopen drie jaar hebben veel ondernemers hun boeiende verhaal met mij gedeeld. 

Bedankt voor jullie vertrouwen!

Alle goeds voor 2014 van Ingrid Verbakel, hoofdredacteur
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De laatste tijd worden gemeenten regel-
matig beoordeeld op hun dienstverlening 
aan ondernemers. Gemeenten Krimpen en 
Capelle aan den IJssel hebben een sprong 
vooruit gemaakt in de dienstver lening, getui-
ge het behalen van het ‘Bewijs van goede 
dienst’. Wat gaan Krimpen en Capelle in de 
toekomst nog meer doen om ondernemers 
zo goed mogelijk te laten ondernemen? Aan 
het woord zijn de Krimpense wethouder Bart 
Prins en de Capelse wethouder Eric Faassen.
 
Bart Prins (67) komt uit het zakenleven. Hij is 
registeraccountant van beroep en heeft zich altijd 
aangetrokken gevoeld tot economische onder-
werpen, ook in zijn wethouderschap. Eric Faassen 
(47) is senior consultant voor overheid en bedrijfs-
leven geweest bij BMC. Daarvoor heeft hij gewerkt 
bij de politie, als leraar en als afdelingshoofd van 
gemeente Rotterdam. 

Positieve toekomstverwachting
Bart Prins bijt de spits af: “De economie zit nu in 
een dip, maar toch zijn onze verwachtingen voor 
de lokale economie hoog. Dit heeft vooral te maken 

met de maritieme sector en de maakindustrie op 
de Krimpense bedrijventerreinen Stormpolder, 
Parallelweg en de Krom. De maritieme sector zit 
in de lift en dat heeft een positieve uitwerking op 
toeleveranciers en de werkgelegenheid in Krimpen. 
In de toekomst zien we hier een goede combinatie 
van bedrijven die zich richten op de lokale en regi-
onale markt aan de ene kant, en (inter)nationale 
bedrijven -met name in de maritieme en maak-
industrie- aan de andere kant. Ook voor de winkel-
gebieden zie ik het positief in: er is weinig leeg-
stand en bijna alle winkelcentra zijn bezig uit te 
breiden of te renoveren. In onze detailhandelvisie 
ligt de focus op de drie winkelcentra: Crimpenhof, 
de Korf en de Olm. Maar ook de winkeliers in de 
winkelstrips daarbuiten leggen we geen strobreed 
in de weg als ze plannen hebben.” 

Bevordering verscheidenheid en 
onderlinge verbondenheid
Eric Faassen: “De gemeente moet de verschei-
denheid en de onderlinge verbondenheid van de 
lokale ondernemers bevorderen en zich voor de 
arbeidsmarkt richten op de regio. Een grote diversi-
teit van bedrijvigheid is een belangrijke vestigings-

factor voor de zakelijke dienstverlening. Daarom 
gaat Capelle in de toekomst nog meer investeren 
in de relatie met MKB-bedrijven, niet voor niets 
‘de motor van de economie’. Dat vraagt van de 
gemeente dat zij zich flexibel opstelt door de drem-
pels voor openbaar aanbesteden te verhogen tot de 
Europese norm en daaronder het werk onderhands 
uit te zetten bij goede MKB-bedrijven in de regio. 
Ook wil de gemeente ruimte geven aan vastgoed-
eigenaren om een hoogwaardig en divers woning-
aanbod te realiseren.” 

Maatschappelijke tegenprestaties
Eric vervolgt: “Als bedrijven van de gemeente 
de ruimte krijgen om hun onderneming te laten 
bloeien, kan de gemeente daarvoor in ruil sociaal 
maatschappelijke tegenprestaties verlangen. Denk 
aan stages, banen voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, duurzaamheid en zelfregulering. 
Met de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Capelle XL 
heeft de gemeente goed contact. Binnen deze zone 
bepalen ondernemers zelf hoe zij hun bedrijventer-
rein inrichten. Verder is er 2,2 miljoen euro beschik-
baar -vanuit Provincie Zuid-Holland, Stadsregio 
Rotterdam en gemeente Capelle- voor de ontwik-

Wethouders Bart Prins en Eric Faassen

Kijken naar wat er wel kan!
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keling van het Hoofdweggebied. Net als in Krimpen 
is hier alleen frictieleegstand in de detailhandel. 
Wel ligt het risico voor leegstand op de loer. Tradi-
tionele winkelcentra moeten de gunst van de klant 
winnen door te zorgen dat er van alles te beleven 
en genieten is. De binnenstad van Capelle, op en 
rond het Stadsplein, moet daarom nog aantrekke-
lijker worden. Als de ondernemers dit willen, hoort 
daarbij dat winkels op zondag open zijn.” 

Blijven vechten voor goede 
bereikbaarheid
Beide wethouders zijn doordrongen van het belang 
van een goede bereikbaarheid van de regio voor 
ondernemers. Zo is Capelle bezig met verbete-
ringen aan de Abraham van Rijckevorsselweg, 
de belangrijkste verkeersader tussen Capelle en 
Krimpen. Het gaat om verbredingen van wegge-
deelten en het plaatsen van nieuwe verkeerslichten 
bij de kruisingen. Eric: “We moeten voortdurend 
in bereikbaarheid investeren.” Bart: “Inmiddels 
zijn er veel initiatieven om de bereikbaarheid van 
onze regio te verbeteren, zoals Beter Benutten en 
Rotterdam Vooruit. Ook werken we samen met 
Rotterdam-IJsselmonde, Ridderkerk en Capelle om 
het vervoer over water uit te breiden. We stimu-
leren het openbaar vervoer en het gebruik van de 
(elektrische) fiets, maar we blijven ook ijveren voor 
een betere doorstroming van het autoverkeer bij de 
Algeracorridor.”
 
Nog meer samenwerken met 
ondernemers 
Bart: “In Krimpen hebben we goede contacten met 
zowel individuele ondernemers als met de Onder-
nemerskring Krimpen (OKK). Het is belangrijk dat 
de gemeente ondernemers op de juiste manier 
stimuleert met faciliteiten en hen ondersteunt in 
procedures. We zijn hard bezig om obstakels uit de 
weg te ruimen en lange procedures in te korten, 
op verzoek van ondernemers. Daarbij is het handig 
dat gemeente Krimpen klein en toegankelijk is. Ik 
ben verder blij met de ZZP-ers in Krimpen, die per 
1 januari 2014 samenwerken in een stichting.” 
Eric: “In Capelle hebben we OndernemerZZ caPelle, 
naast de bestaande ondernemersclubs ONC en 
EKC en de winkeliersvereniging VERCO. Onze 
gemeenten werken daarnaast steeds meer samen 
met Zeppelin, de overkoepelende organisatie van 
alle businessclubs in Capelle en Krimpen aan den 
IJssel, gemeente Nederlek en Rotterdam-Noord. 
Capelle en Krimpen doen ook beiden mee met 
initiatieven om ondernemers bij elkaar te brengen, 
zoals ‘Business op het Water’. Capelle reikt sinds 
2011 de Capelse Ondernemersprijs uit, bedoeld om 
het ondernemerschap in het zonnetje te zetten. Deze 
prijs gaat steeds meer leven in de Capelse samen-
leving, omdat de winnaars zich inzetten als ambas-
sadeurs. Een mooi voorbeeld van samenwerking 
tussen gemeente en ondernemers is dat Figlo, de 

Capelse winnaar ‘corporate’ 2013, budgetterings-
programma’s aan de afdeling Sociale Zaken levert. 
Een mooi project is verder het Ondernemers-
huis Capelle aan den IJssel. Capelse ondernemers 
hebben behoefte aan (flexibele) werk-, kantoor- 
en ontmoetingsruimte. Vastgoedondernemer Wim 
Schipper heeft daarom onlangs een voormalig 
logistiek centrum van het Amerikaanse leger voor 
dit doel verbouwd. Inmiddels zitten er al meer dan 
55 kleine bedrijven in dit pand.” 

Bevorderen werkgelegenheid
Capelle en Krimpen én gemeente Zuidplas werken 
in het Werkplein IJsselgemeenten samen om werk-
gevers en werkzoekenden te matchen. 
Eric: “We zijn heel blij met gemeente Zuidplas, een 
verbreding van de samenwerking op de regionale 
arbeidsmarkt. Dit brengt nu al goede resultaten. 
Werkgevers zien wij als klanten. De gemeente heeft 
als taak werkzoekenden klaar te stomen en op te 
leiden voor vacatures bij bedrijven en organisaties. 
Dat doen we onder meer in de Zorgacademie, de 
Techniekacademie en de Horeca-academie. We 

zijn ook bezig met een regionaal plan van aanpak 
jeugdwerkloosheid.”
Bart: “In Krimpen zijn er veel ondernemers die 
bewust mensen aannemen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Ook zijn hier enkele bedrijfsscholen, 
zoals bij IHC Merwede, die zelf mensen opleiden 
om vacatures te vervullen. Een mooie ontwikkeling 
is de ‘vernieuwbouw’ van het Krimpense raadhuis: 
dit geeft in 2014 een impuls aan de lokale werkge-
legenheid, omdat de winnaar van de aanbesteding, 
aannemer Martens uit Lekkerkerk, lokale onder-
aannemers en toeleveranciers betrekt in bouw 
en onderhoud. Het nieuwe duurzame gebouw 
wordt gedeeld met de Rabobank, die voor twaalf 
jaar een huurcontract getekend heeft. Het nieuwe 
raadhuis is flexibel in te richten met het oog op de 
samenwerking met omliggende gemeenten en ‘het 
nieuwe werken’ van de ambtenaren.” 
Beiden: “We willen de ondernemers nu en in 
de toekomst zo goed mogelijk van dienst zijn, 
en daarbij kijken naar wat er wel kan, uiteraard 
binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving 
en bestemmingsplannen bieden.” 



Het Capelse familiebedrijf Van Delft Infra 
wordt gerund door de tweede generatie: 
Stephan en Dirk van Delft. Ook de senioren 
komen nog regelmatig langs voor een kop 
koffie en advies. In 2013 heeft Van Delft 
Holding zijn voormalige klant, Niessink 
Service, overgenomen en zijn bijna alle 
medewerkers weer aan de slag. De klan-
ten worden net als vanouds 24/7 geholpen. 
Niessink is een welkome aanvulling op alle 
complete oplossingen in de buitenruimte die 
Van Delft Infra en Ecoplan Groen al sinds 1979 
leveren. Opdrachtgevers kunnen nu met 
één partij afspraken maken over het totale 
onderhoud van hun vastgoed: voor de bui-
tenruimte en voor de technische installaties. 

Stephan van Delft, algemeen directeur: “De door-
start was een flinke klus die we samen met alle 
partijen hebben geklaard. Sinds dit jaar maakt Nies-
sink Service, ook van oorsprong een Capels familie-
bedrijf, deel uit van de Van Delft Groep. Bij Niessink 
hoort een storingsdienst die dag en nacht telefonisch 
bereikbaar is voor klanten. Wij zijn blij dat de klanten 
en medewerkers nog steeds met ons samenwerken. 
Onze medewerkers houden zich bezig met nieuw-
bouw van en onderhoud aan gas-, water-, riolering-, 
elektra-, sanitair- en warmte-installaties en mecha-
nische ventilatie. Daarnaast zijn onze medewerkers 
voor Van Delft Infra en Ecoplan Groen bezig met 
projecten weg- en waterbouw, riolering, beheer-
sing van het oppervlaktewater, bodemsanering en 
openbaar groen. Dat doen we voor overheden, 

professionele vastgoed beheerders en particulieren. 
Door slimme oplossingen en een flexibele opstelling 
weten we veel projecten, ook in moeilijke tijden, 
goed te volbrengen, met aandacht voor veiligheid 
en duurzaamheid. Dat zorgt voor een hoge klant-
tevredenheid.”

Familiebedrijven kijken verder dan 
vandaag
Bert Luneburg, bedrijfsleider Niessink Service: “Bijna 
alle medewerkers werken nog steeds bij Niessink 
Service. Uiteraard vroeg dit wel wat aanpassingen, 
maar die zijn eigenlijk heel soepel verlopen. Nu is 
iedereen gewend om binnen de nieuwe structuur 
te werken.”
Alle bedrijven in de Van Delft Groep zijn ook 
erkende leerbedrijven. Stephan: “Jongeren die bij 
ons beginnen in het leerbedrijf, blijven vaak bij ons. 
Familiebedrijven zijn gewend op de lange termijn 
te denken. Zij stellen continuïteit boven rentabili-
teit, zetten menselijkheid voorop en kennen een 
sterke teamgeest. Vandaar dat we in moeilijke 
tijden overleven, wat niet iedereen kan zeggen. 
In de toekomst moeten we in de sector Infra reke-
ning blijven houden met een krimpende, compe-
titieve markt. Daarom is het zaak om je ook op 
andere activiteiten te richten en jezelf telkens weer 
opnieuw uit te vinden.”

Ondernemers: meer samen onder
nemen
Stephan vervolgt: “Bij de laatste EKC-excursie naar 
de Noord-Zuid Lijn in Amsterdam vonden Gert 
Abma (voorzitter EKC) en ik het jammer dat zo 
weinig ondernemers deelnamen. We vinden dat 
het juist in deze tijd belangrijk is dat ondernemers 
elkaar opzoeken en versterken. Niet voor niets zijn 
we met onze bedrijven lid van verschillende onder-
nemersclubs als EKC en ONC. Als ondernemers 
elkaar opdrachten gunnen en elkaar helpen, wordt 
zaken doen een stuk gemakkelijker. We vinden het 
verder belangrijk dat ondernemers betrokken zijn 
bij de Capelse samenleving. Door mijn voorzitter-
schap van het EKC-fonds, dat goede doelen voor 
Capelse inwoners steunt, zijn onze bedrijven ook 
maatschappelijk betrokken. Ieder bedrijf kan hierin 
een steentje bijdragen. Ondernemers moeten van 
zich laten horen en zich laten zien in Capelle.” 

Kickoff voor 2014
Een duidelijk statement: “Capelse ondernemers 
moeten achter hun bureau vandaan, elkaar 
opzoeken en meer zaken met elkaar doen.”
Om de daad bij het woord te voegen is op 12 
december op het kantoor aan de Groenedijk een 
eindejaarsborrel gehouden voor alle EKC- en ONC-
leden. “Een soort kick-off voor 2014. Een impuls 
voor alle ondernemers om meer samen te werken 
en te leven in Capelle.”

Stephan van Delft, Van Delft Infra en Bert Luneburg, Niessink Service 

Als ondernemers staan we samen sterk
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Het gesprek met Iwan Lawerman, één van 
de directeuren/oprichters van Company 
Webcast, vindt plaats in het kantorenpand 
Crystal Building aan de Rivium Boulevard. 
Maar daar zit het bedrijf niet lang meer. Op 
30 januari 2014 verhuist Company Webcast 
naar het voormalige Shellgebouw, 200 meter 
verderop. Iwan: “Dat is een creatieve ruimte 
met een mooie uitstraling. Het heeft zo’n 
hoog plafond dat we er zelfs een klimwand 
in gaan plaatsen.” Deze verhuizing markeert 
de groei van dit bedrijf in moderne online 
videotechnologie. 

Na een rechtenstudie in Leiden en een traineeschap 
bij ABN AMRO stapte Iwan Lawerman samen met zijn 
broer Olaf in het ondernemerschap (Yourfuture.tv, 
Careerevent & Masterbeurs). In 2004 richtten zij 
-samen met ondernemer Marcel Brouns- Company 
Webcast op. Niet toevallig trad in ditzelfde jaar 
Code Tabaksblat in werking: een veelomvattende 
gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven, die 
hen verplichtte hun jaarcijfers openbaar te maken. 
Iwan en Olaf Lawerman en Marcel Brouns zagen 
kansen om voor deze doelgroep, 150 beursgeno-
teerde bedrijven in Nederland, live uitzendingen 
met cijferpresentaties op internet te maken. Hun 
eerste klant was ABN AMRO. Iwan: “Daarna ging 
het snel. Als broers vullen Olaf en ik elkaar aan. 
Olaf is marketing en innovatiedirecteur; hij is van 

de nieuwe ideeën. Ik kan dat vervolgens goed 
managen in de praktijk als algemeen directeur. 
Marcel Brouns is onze technisch directeur, hij zorgt 
dat alles gebouwd en gemaakt wordt. We zijn al 
een tijdje marktleider in de Benelux voor webcasts, 
webinars en online video. Wat ons uniek maakt is 
onze specialisatie. Andere bedrijven doen dit naast 
andere activiteiten.” 

Divers klantenbestand opgebouwd
Iwan gaat verder: “Hoewel we met het maken van 
webcasts en webinars voor grote bedrijven zijn 
begonnen, hebben we inmiddels een divers klanten-
bestand opgebouwd, zoals 60 gemeenten in Neder-
land (online uitzendingen van raadsvergaderingen), 
maar ook bijvoorbeeld uitvaartondernemingen. Het 
product dat we specifiek hebben ontwikkeld voor 
de uitvaartbranche, biedt een toegevoegde waarde 
voor mensen die niet bij een afscheidsplechtigheid 
aanwezig kunnen zijn. Andere voorbeelden zijn de 
webcasts die we hebben gemaakt voor Imtech, de 
Bijenkorf en voor het NOS-Journaal. Laatst maakten 
we een interne webcast voor DSM mogelijk met een 
spreker vanuit Sjanghai, die real time was geïnte-
greerd. Dat bespaarde vliegkosten en de klant was 
er zeer blij mee.” 

Klanten tijd en geld laten besparen
“We groeien als bedrijf, omdat we onze klanten 
tijd en geld besparen! De vraag naar webinars 

en online video neemt alleen maar toe. In plaats 
van zalen en sprekers in te huren, maken wij een 
webinar die zowel live als achteraf wordt uitge-
zonden. Daarmee bereik je duizenden mensen. 
Bovendien kunnen we tijdens een live uitzen-
ding interactie met chat en e-mail inbouwen. Daar 
bovenop bieden we onze klanten na de uitzending 
een gemakkelijk doorzoekbare database aan. Deze 
informatie kunnen zij gebruiken voor marketing- en 
educatieve doeleinden. Wij verrijken een webinar 
met een PowerPoint die synchroon meeloopt, 
een Twitterfeed of een interactiebutton. Opdracht-
gevers zijn bereid te betalen voor een professionele 
webinar, omdat je er veel meer mee bereikt. Ook 
voor MKB-bedrijven zijn we interessant. Ons zuster-
bedrijf OnlineVideo maakt interactieve bedrijfsfilms 
waarin ‘call to actions’ zijn verwerkt, waardoor 
klanten bijvoorbeeld intekenen op je nieuwsbrief 
of een e-mailadres achterlaten. Of kunnen klikken 
op producten en ze meteen bestellen. De mogelijk-
heden zijn eindeloos. Als je meer wilt weten, kijk 
dan op www.companywebcast.nl.”
 
Ambitie voor toekomst
“Ik verwacht dat we de komende jaren door-
groeien naar 40 à 50 medewerkers. We hebben 
nieuwe mensen veel te bieden, want we zijn met 
de nieuwste technieken bezig en ook inhoudelijk 
is het werk zeer interessant. In 3-5 jaar willen we 
naar een verdubbeling van onze omzet.” 

Iwan Lawerman, Company Webcast

In toekomst nog meer vraag naar  
webinars en online video
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Een bijzonder viertal komt bij elkaar. Het 
zijn: José Olislagers, Niels Wepster, Egon 
Hennekes en Wiel Hopmans. Ze hebben met 
elkaar gemeen dat ze allen enthousiast zijn 
over het landelijke samenwerkingsverband 
Qredits voor beginnende en gevorderde 
ondernemers. Ieder vertelt vanuit zijn eigen 
invalshoek: als senior bedrijfsadviseur van 
Qredits (José), als regiodirecteur bedrijven 
ABN AMRO en coach (Niels), als gecoachte 
ondernemer (Egon) en als bedrijvenadviseur 
Rabobank die in de toekomst ondernemers-
coach wil worden (Wiel). 

Wat is Qredits en wat kan deze organisatie voor 
ondernemers betekenen? José Olislagers is vanaf 
de oprichting van de pilot in 2008 als bedrijven-
adviseur betrokken bij deze vorm van ondersteu-
ning en serviceverlening aan ondernemers. Inmid-
dels is Qredits de pionierfase voorbij en heeft ‘de 
enige microfinanciering organisatie in Nederland’ 
bewezen succesvol te zijn in het ondersteunen van 
startende en bestaande ondernemers. 
José: “Qredits heeft als doel (startende) onderne-
mers in Nederland een steun in de rug te geven. 
In het begin kregen we een lening van 15 miljoen 
euro van het ministerie van Economische Zaken 
om microkredieten (tot 50.000 euro) te kunnen 
verstrekken. Daarna is de financiering aangevuld 
door de drie grote banken (ING, ABN AMRO en 
Rabobank) en de Bank Nederlandse Gemeenten. 
De organisatie heeft in viereneenhalf jaar tijd 68 
miljoen verstrekt onder ruim 4.000 ondernemers. 
Vanwege de strenge regels waar banken zich aan 
moeten houden, is het voor hen vaak niet mogelijk 
om ondernemers met een goed plan aan financie-
ring te helpen. Daarom is Qredits er.”

Ondernemerstools en coaching
José vervolgt: “Ondernemers worden ook op weg 
geholpen met onze ‘ondernemerstools’. Zoals onder 
andere een e-learning ‘Hoe schrijf ik een onderne-
mingsplan?’ Qredits geeft ondernemers individuele 
aandacht, tijd en flexibiliteit in het afbetalen van de 
lening. Als we potentie zien in een microkrediet-
aanvraag (via www.qredits.nl of telefonisch) nemen 
we bij de klant thuis of op kantoor het plan door 
en geven we indien nodig advies. Samen met de 
ondernemer bepalen we de terugbetalingstermijn, 
rekening houdend met de behoefte en draagkracht 
van de ondernemer. We zijn daar flexibel maar ook 
streng in. De ondernemer blijft hoofdelijk aanspra-
kelijk voor het risico. Regelmatig adviseren we de 
ondernemer gebruik te maken van coaching, omdat 
we weten dat dit de kans op succes vergroot. Er is 
altijd een goede match te maken met een coach in 

Qredits 

Ondernemers wind in de zeilen geven  
door microkrediet, tools en coaching



de buurt, want we werken samen met een grote 
pool van vrijwillige en enthousiaste coaches. Ook 
als financiering niet nodig is, kunnen ondernemers 
een coach krijgen.”

Coach en gecoachte ondernemer
Een van die coaches is Niels Wepster. Hij coachte 
Egon Hennekes, die twee jaar geleden voor zichzelf 
begon als stukadoor. Wat was voor Egon lastig als 
beginnend ondernemer?
Egon: “Het idee om voor mezelf te beginnen werd 
concreet, toen ik een seminar van het UWV volgde. 
Daar hoorde ik voor het eerst dat je een micro-
krediet van Qredits kon krijgen. Ik had wel een plan 
in mijn hoofd, maar om het op papier te krijgen 
is moeilijker. Ik ben een goede stukadoor, maar 
als ondernemer komt er veel meer bij kijken. Bij 
mij was het struikelblok vooral ‘debiteurenbeheer’: 
hoe zorg je ervoor dat je klanten je op tijd betalen? 
Met het werven van klanten had ik minder moeite. 
Na mijn eerste grote stukadoorsklus kwamen er 
telkens nieuwe opdrachten binnen, omdat mensen 
het aan elkaar doorvertelden.”

Niels: “Het is leuk is om iemand te zien ontwik-
kelen in het ondernemersvak. Je komt als coach in 

aanraking met de dagelijkse praktijk van het onder-
nemen. Met Egon had ik in totaal zeven tot acht 
gesprekken. Op het laatst had hij maar weinig tijd 
voor me, want hij had al snel veel klussen voor 
Stukadoorsbedrijf Hennekes… Egon noemde al 
dat klanten hebben één ding is, maar ze (op tijd) 
laten betalen iets anders. Ook moet je er rekening 
mee houden dat je voldoende geld opzij zet om 
de belasting te betalen. En verder is het een must 
om inzicht te krijgen in je financiën: is je omzet 
ook winst?”

Investeren in de toekomst
Wiel: “In mijn werk als bedrijvenadviseur wil ik soms 
dieper op de zaken ingaan, maar daarvoor ontbreekt 
de tijd. Daarom wil ik in de toekomst ook coach 
bij Qredits worden: om mensen aan het denken te 
zetten en te helpen zichzelf te ontwikkelen.” 
Niels: “Voor een bank is investeren in Qredits een 
investering in de toekomst, want de ondernemers 
die nu via Qredits ondernemen, komen als ze 
groeien weer bij ons terug.”

Toekomstdroom Egon
Egon: “In de toekomst zie ik mezelf samenwerken 
met andere ZZP’ers. Dat doe ik nu al, maar ik wil dat 

uitbreiden. De werkstroom wisselt. Door afspraken 
te maken met andere stukadoors kan ik stabiliteit 
krijgen in mijn bedrijf en vervanging regelen bij 
ziekte of vakantie. Ook wil ik meer samenwerken 
met andere vakmensen, zoals schilders, tegelaars 
en timmermannen, zodat we de klant een totaal-
pakket kunnen aanbieden. Neem alvast eens een 
kijkje op www.stukadoorsbedrijfhennekes.nl.” 
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MKB-krediet
Op Prinsjesdag werd bekend dat Qredits twee 
nieuwe leningen zal aantrekken: 30 miljoen euro 
van verzekeraars én 30 miljoen euro van het Minis-
terie van Economische Zaken. Hiermee kan Qredits 
haar kredietlimiet verhogen naar 150.000 euro. 
Qredits heeft het nieuwe financieringsproduct in 
november 2013 geïntroduceerd onder de naam 
MKB-krediet. Dit is een zakelijke lening tussen 
de 50.000 en 150.000 euro. Zowel startende als 
bestaande ondernemers die niet bij de bank terecht 
kunnen, komen hiervoor in aanmerking. Voor meer 
informatie: www.qredits.nl. 

Arbeidsrecht en 
ondernemingsrecht

www.pellicaan.nl
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Albert Calor, De Bank

Blijf altijd in je bedrijf en 
mensen investeren

Gert Stubbe, Nic Visser Kantoorwereld

Goede relaties met klanten en 
eigen medewerkers zijn cruciaal

IJBM sprak met Albert Calor, eigenaar van 
In den Boekenkast en sinds 2011 van het 
ernaast gelegen restaurant-wijnbar De Bank 
op het Stadsplein in Capelle. De Bank is 
gevestigd in een voormalig bankgebouw. Bij 
de transformatie naar een restaurant-wijn-
bar liet Albert van de geldkluis een wijnkluis 
maken met meer dan 30 soorten wijnen. 
Dat was een enorme investering. Niet alleen 
in de verbouwing, maar ook in zijn mede-
werkers, waaronder ook altijd jongeren in 
opleiding. Op de menukaart staan duurzaam 
bereide tussengerechten, ‘fingerfood’, high 
tea, high wine en een snel ‘Isala Film menu’ 
(vanaf 25 euro) op dinsdagavond. In 2012 
kreeg De Bank het ‘groene lintje’ voor het 
meest duurzame restaurant in Nederland. 

Nieuw bij De Bank: de Wijnkamer
In 2013 weten steeds meer mensen De Bank te 
vinden. Toch heeft Albert weer een nieuwe inves-
tering gedaan: van de twee vergaderruimten achter 
het restaurant maakte hij een grote sfeervolle ruimte 
voor zakelijke bijeenkomsten of feestelijke privé-
momenten. Albert gaat glimmen als hij de nieuwe 

Wijnkamer showt: “Alles is hier aanwezig om in een 
intieme sfeer bijvoorbeeld te vergaderen, te lunchen 
of voor een walking dinner, high tea of high wine. 
Met een eigen ingang, een eigen bar, een beamer, 
een goede geluidsinstallatie met draadloze micro-
foon en natuurlijk WiFi. Als je hiervoor belangstel-
ling hebt, bel dan even of kom langs. Bij ons is heel 
veel mogelijk.” Albert heeft er plezier in om mensen 
te laten genieten van een fijne middag of avond. 
Alles moet bij hem kloppen: het gastvrije interieur, 
goede bediening plus eten en drinken van hoge 
kwaliteit. En zorgvuldig uitgekozen muziek, want 
zijn restaurant In den Boekenkast is ook een bekend 
Jazzcafé. De toekomst ziet Albert met vertrouwen 
tegemoet. Zijn tip voor andere ondernemers: “Blijf 
investeren in je bedrijf en in je mensen én laat je 
zien op netwerkbijeenkomsten, beurzen en internet. 
Dat loont.”

Ga het zien
Bekijk op de website www.restaurantdebank.nl ook 
eens de film. Binnenkort zijn beide restaurants ook 
virtueel te ervaren via Google Streetview, uitge-
voerd door fotograaf/filmer Ferry ten Brink. De 
Jazzagenda staat op www.indenboekenkast.nl.

IJBM ging ook op bezoek bij Gert Stubbe. 
Sinds 1980 was hij een gewaardeerde 
vaste medewerker van de vorige eigenaar 
Nic Visser en in 2002 nam hij het bedrijf van 
hem over. De bedrijfsnaam, zo bekend in 
Capelle, heeft Gert behouden. Dit pand aan 
de Bermweg was net gemoderniseerd en uit-
gebreid, zodat Nic Visser Kantoorwereld nog 
steeds up to date is. 

Gert vertelt vol energie: “We bewegen mee de 
vraag van klanten. Na 2008 hebben we ons meer 
op kantoorartikelen gericht, anno nu profileren 
we ons meer met kwaliteitsmeubilair voor mede-
werkers van bedrijven. Die werken niet alleen in 
kantoorpanden, maar loggen ook steeds meer in 
vanuit hun eigen huis. Natuurlijk hebben we naast 
onze fysieke winkel, ook een goed ingerichte 

webwinkel. Verder zijn we vanzelfsprekend te 
vinden op social media. 
Naast het runnen van Nic Visser Kantoorwereld, 
ben ik als ondernemer ook actief in het bestuur 
van de ONC en span ik me in voor zieke kinderen 
met mijn Stichting Contessa Rotterdam. De sterke 
punten van ons bedrijf zijn onze goede en persoon-
lijke service, onze snelheid in levering en het feit 
dat we geen orderkosten in rekening brengen. Ik 
geloof in het in vaste dienst hebben van eigen 
mensen. Verkopers, administratieve medewer-
kers, vertegenwoordigers, magazijnbeheerders 
en chauffeurs, ze staan alle dertien bij mij op de 
loonlijst. Een sterk hecht team maakt het verschil. 
Onze klanten zijn tevreden, omdat we een modern 
bedrijf zijn dat een ouderwetse service verleent. 
Nieuwe klanten staan soms verbaasd te kijken als 
ze merken dat ze voor ons géén nummer zijn.”
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Hoe kan het dat er kantoorpanden leeg staan, 
terwijl ondernemers zo dringend behoefte 
hebben aan werkruimte?” Deze vraag hield 
Wim Schipper van Schipper Vastgoed al bezig, 
toen bekend werd dat het Amerikaanse leger 
het pand aan het Lylantseplein  zou verlaten. 
Wim: “Anderen verklaarden me eerst voor 
gek toen ik dit complex aankocht, maar nu is 
het al voor een groot deel gevuld met onder-
nemers die een flexibele ruimte huren voor 
weinig geld. Het Ondernemershuis Capelle 
past ook uitstekend bij de upgrading van het 
bedrijventerrein Capelle XL.”

Wim Schipper en Norbert de Boer, rayondirecteur 
Rabobank, geven mij als hoofdredacteur IJBM een 
snelle rondleiding door het nieuwe Ondernemers-
huis Capelle. Onderweg klopt Wim op een paar 
deuren en tot mijn verrassing blijken er antieke 
klokkenreparateurs, een naai- en stoffeeratelier, een 
fotostudio en een schoonheidssalon achter te zitten. 
Verder werken er accountants, een vastgoedadviseur, 
een kunstenaar, een uitgever, een beveiligingsbe-
drijf en tekstschrijvers. Zomaar een greep uit de 55 
ondernemingen die het Ondernemershuis Capelle in 
oktober 2013 telt. Eén ervan is de Rabobank. 

Rabobank als huurder
Norbert, als rayondirecteur verantwoordelijk voor 
het marktgebied Capelle aan den IJssel, Rotterdam 

Prins Alexander en Nesselande, vertelt waarom de 
Rabobank hier ook een werkruimte huurt: “In de 
toekomst hebben we als bank minder gebouwen 
nodig, want mensen gaan steeds meer geldtrans-
acties uitvoeren met hun mobiele telefoon en 
thuisbankieren. Je ziet dat grootbanken vestigingen 
gaan sluiten, omdat de meeste klanten bankfilialen 
nauwelijks meer bezoeken. Ze leggen vooral contact 
via internet of telefoon. Toch willen we weten wat 
er speelt in de markt en in direct contact blijven met 
onze klanten. In het ondernemershuis kunnen we op 
een toegankelijke manier ondernemers van dienst 
zijn. Het gaat vaak om ZZP’ers, waarvan velen zich in 
Capelle verenigd hebben in OndernemerZZ caPelle. 
Deze vereniging gaat maandelijkse bijeenkomsten 
organiseren en samen met ons diverse workshops 
geven op het gebied van onder andere financieren, 
verzekeren, leasing en factoring.”

Groot deel snel verhuurd
Wim: “Het is heel snel gegaan. Op 1 januari dit 
jaar heb ik dit pand aan de Lylantseplein aange-
kocht. Op 1 februari vertrokken de Amerikanen, 
werd het gebouw opgeleverd en kon de verbou-
wing beginnen. Vervolgens konden we in mei 
al de eerste tien ondernemers verwelkomen. Ik 
heb goede medewerking van gemeente Capelle 
gehad, omdat zij graag tegemoet wilde komen aan 
de vraag naar flexibele werkruimte voor onderne-
mers. Dat je hier snel, flexibel (met een maand 

opzegtermijn) en goedkoop werkruimte kan huren, 
ging als een lopend vuurtje door mijn netwerk 
en door OndernemerZZ caPelle (opvolger van de 
Taskforce ZZP). Ondernemers zijn er enthousiast 
over en vertellen het aan elkaar door. Overigens 
wordt de laagbouw achter het ondernemershuis 
ook in gebruik genomen door de winkels  Sanisale 
en Decorwonen. Hiervoor heb ik langlopende 
contracten afgesloten.” 

FlexLounge
Het Ondernemershuis Capelle biedt meer dan 
alleen flexibele werkruimte voor ondernemers. Op 
de begane grond is een ‘Flexlounge’, waar je zo 
binnen kunt lopen en elkaar kunt ontmoeten onder 
het genot van een kopje koffie of lunch. Doordat er 
WiFi is, kun je hier gemakkelijk op je laptop of tablet 
werken. Ook kun je hier een werk- of vergader-
ruimte reserveren. Deze FlexLounge wordt gerund 
door Tjeerd de Lange en Cora van Raaij. 
Wim: “Ondernemers vinden hier dus alles onder 
een dak. Onze sterke punten zijn flexibiliteit, de 
lage prijs en de FlexLounge. Uit alles blijkt dat 
ondernemers deze combinatie zeer waarderen. 

Ik ben daarom vol vertrouwen dat ook de derde 
verdieping straks vol huurders zit. Ik streef ernaar 
om het gebouw eind 2013 tot 80% verhuurd 
te hebben. Kijk voor alle mogelijkheden op  
www.ondernemershuis.info.” 

Norbert de Boer, Rabobank en Wim Schipper, Schipper Vastgoed 

Ondernemershuis Capelle biedt 
ondernemers méér dan werkruimte
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Directeur Marcel Bresser van Zwijnenburg BV 
is voor het eerst in de kamer van  directeur 
Arjan Klijnsoon in het nieuwe kantoor-
gebouw van IHC Merwede, gevestigd op het 
Krimpense bedrijventerrein Stormpolder. 
Algauw ontstaat een geanimeerd gesprek. 
Beiden zijn directeur van een bedrijf dat 
groeit en verandert. Beide bedrijven  moeten 
het hebben van hoogwaardige techniek, 
goede vakmensen en een uitgekiende logis-
tiek om de groei te beheersen. 

Arjan Klijnsoon: “De afgelopen jaren heeft IHC 
Merwede de activiteiten van de locatie Hardinxveld-
Giessendam verplaatst naar Krimpen aan den IJssel, 
omdat de scheepshal daar te klein werd voor het 
bouwen van grote complexe offshore-schepen. 
Ook het procesmanagement, de inkoop en de 
 engineering komt naar Krimpen. Natuurlijk heeft 
zo’n verplaatsing impact op de medewerkers, maar 
het is een goede zet geweest. We kunnen hier 
grote pijpenleggers bouwen, wat maanden geleden 
landelijk nieuws was. Het gaat om negen schepen 
met alle offshore-uitrusting aan boord, waarvan 
acht in Krimpen worden gebouwd. 30% van het 
werk zit in de staalconstructie, 70% in de uitrusting 
en de automatisering. Met deze order van anderhalf 
miljard kunnen we tot 2016 vooruit.”

Steeds grotere schepen
Marcel Bresser: “De jachtenbouw ontwikkelt zich 
naar 100 meter+ schepen. Daarom hebben we in 
2013 de Capelse IJsselwerf als extra werf in gebruik 
genomen, waar we nu een jacht bouwen van 110 
meter lang. De gemeente werkt en denkt gelukkig 
mee. Doordat we nu in Krimpen en Capelle een 
scheepshal in bedrijf hebben, is onze capaciteit 
verdubbeld. Logistiek en qua personeel is het een 
echte uitdaging om twee werven naast elkaar te 
laten draaien. Van 30 à 40 mensen in 2005, zijn 
we gegroeid naar 150 mensen op vier locaties. 
Dat heeft ook gevolgen voor mijn functie: ik kan 
niet meer alles in één hand houden en moet meer 
delegeren.” Arjan springt hierop in: “Ook voor mijn 
functie geldt: ik kan niet overal tegelijk zijn. Daarom 
zijn op alle posities mensen nodig die hun vak goed 
uitoefenen en zeer betrokken zijn bij het bedrijf.”

Hoe zit het met concurrentie?
Marcel: “In Nederland zijn er maar drie echt grote 
jachtenbouwers. Wij werken exclusief voor een 
van de drie, Oceanco. Zwijnenburg maakt vooral 
casco’s voor motorjachten, maar tegenwoordig ook 
voor zeilschepen. Op dit moment zelfs een soort 
combinatie van motor- en zeiljacht: een uniek groot 
motorjacht met zeilmasten en automatisch bedien-

Marcel Bresser, Zwijnenburg en Arjan Klijnsoon, IHC Merwede

Groeiers op markt van technisch 
hoogstaande scheepsbouw



Zzp’ers in Krimpen gaan zich verenigen in 
een stichting, want zij hebben de behoefte 
om zich te versterken en te verenigen op 
het gebied van netwerken, kennisdeling 
en huisvesting. Dat is de rode draad uit alle 
reacties van Krimpense ZZP’ers tijdens de ZZP 
Taskforce-bijeenkomsten in de afgelopen 
anderhalf jaar. 

Stichting ZZP Krimpen
In januari 2014 wordt de ‘Stichting ZZP Krimpen’ 
opgericht. Deze stichting wil de kwaliteiten van de 
afzonderlijke zzp’ers bundelen en promoten. Daar-
naast wil ze samenwerking stimuleren, kennis 
delen en gezamenlijk naar buitentreden. Kortom, de 
belangen van haar ZZP-leden behartigen. In 2014 
organiseert Stichting ZZP Krimpen ieder kwartaal 
een grote bijeenkomst met workshops en inspire-

rende sprekers. Verder gaat zij ontbijtsessies, vrijdag-
middagborrels en diverse workshops organiseren.  

Event op 28 januari 2014
Kom naar het eerste event dat we als Stichting 
ZZP Krimpen organiseren! Op 28 januari bent u 
vanaf 19.00 uur welkom in De Tuyter. Om 19.30 
uur start de workshop ‘Non-verbale communicatie 
en lichaamstaal’, onder leiding van Lydia Erlings. 
Deze avond kunt u ook een presentatie volgen 
over financiële aspecten van ZZP-ondernemerschap, 
door George van der Spek en over het gebruik van 
LinkedIn, door René Boot. Gedurende de hele 
avond is volop gelegenheid tot netwerken. 

Eigen website
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een eigen 
website. De website wordt een platform waar 
iedereen die lid wordt, zich ook op kan profileren. 
Op deze manier kunt u nog beter vindbaar zijn voor 
opdrachtgevers en marktpartijen. 

Lid worden?
U kunt zich nu al aanmelden voor het lidmaatschap 
van de Stichting ZZP Krimpen. Dat kan per e-mail 
via zzpkrimpen@kpnmail.nl. 

In samenwerking met ondernemers, de 
Ondernemerskring Krimpen, de politie en 
de brandweer werkt de gemeente Krimpen 
aan den IJssel aan veilige bedrijventerreinen 
in Krimpen aan den IJssel. In februari 2013 
hebben de bedrijventerreinen Stormpolder, 
de Parallelweg en De Krom opnieuw het 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontvan-
gen dankzij betrokken ondernemers uit de 
werkgroep KVO.

Aanmelden nieuwsbrief bedrijventerreinen
Wilt u op de hoogte blijven van alles wat speelt? 
Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief via: 
KVO-B@krimpenaandenijssel.nl.

Werkgroep KVO
De werkgroep KVO bestaat uit de heren A. de Bruin 
(Show-Biz Centre), G. Eerland (M. de Koning) en 
F. Kooyman (Kooyman scheepsreperatie en diesel-
service) en medewerkers van de politie, brandweer, 
de Ondernemerskring Krimpen en de gemeente 
Krimpen aan den IJssel. Zij zetten zich gezamenlijk 
in om (verkeers)knelpunten en onveiligheidsgevoe-
lens te verminderen. Op 14 oktober 2013 heeft de 
werkgroep de jaarlijkse schouw uitgevoerd.

bare zeilen. In deze klasse is niet veel concurrentie, 
want je moet er de juiste hallen en knowhow voor 
hebben. Ook zijn dit soort projecten niet gemak-
kelijk te financieren. Daarom werken we samen 
met internationaal sterke partijen. Nederland 
heeft een goed imago als hét scheepsbouwland 
van de wereld en door de ligging naast het econo-
misch betrouwbare Duitsland. Daarnaast zijn onze 
vermogende opdrachtgevers minder gevoelig 
voor economische schommelingen. Bij de kleinere 
jachten is de concurrentie wel moordend.”

Grote behoefte aan olie
Arjan: “IHC Merwede heeft wel buitenlandse 
concurrentie te duchten, van bijvoorbeeld Korea 
en Noorwegen. De behoefte aan olie groeit. De 
nieuwste technieken maken het nu mogelijk om 
op 3 km waterdiepte in zee olie te winnen, waarbij 
dan nog 5 km de bodem in geboord moet worden. 
Vandaar dat het Braziliaanse bedrijf Petrobrás op 
300 mijl vanaf de kust graag olie onder de zout-
lagen in de zeebodem wil halen. Het Nederlandse 
bedrijf Fugro heeft daar eerder seismologisch 
onderzoek naar gedaan. IHC Merwede is sterk in 
het leveren van gespecialiseerde techniek, maar 
ook in het ontzorgen van de klant. We werken met 
veel bedrijven en toeleveranciers samen om op 

tijd een totaal schip inclusief alle ‘equipment’ op 
te leveren. Opdrachtgevers komen ook regelmatig 
kijken hoe hun schip vordert en ook om veilig-
heidscontroles uit te laten voeren. Voor de klanten 
uit deze branche is de ‘safety track record’ heel 
belangrijk. In de laatste 20-30 jaar heeft ons bedrijf 
veel geïnvesteerd in veiligheidsmaatregelen. Dat 
verdient zich terug.” 

Bedrijfsschool IHC Merwede
Marcel: “IHC Merwede heeft de omvang en uitstra-
ling om een eigen bedrijfsschool te hebben. Hier 
leren ze na het vmbo door om ijzerwerker, lasser 
of bankwerker te worden. Deze leerlingen komen 
dan regelmatig bij Zwijnenburg stage lopen in een 
werk/leertraject om zich verder te specialiseren in 
de scheepstechniek.”
Arjan: “We hadden voor de bouw van de pijpenleg-
gers productiemedewerkers met specifieke vaar-
digheden en veiligheidscertificaten nodig. Lang niet 
elke lasser of ijzerwerker voldoet hieraan. Daarom 
zetten we ook ervaren krachten uit Polen in, eigen-
lijk opvolgers van eerdere arbeidsmigratiegolven 
van Limburgers, Spanjaarden, Turken en Portu-
gezen. Daarnaast blijven we jongeren opleiden en 
in onze Managementschool in Kinderdijk geven 
we cursussen aan medewerkers op MBO+, HBO 

en WO-niveau. Bijscholing en doorstroming van 
ons huidige personeel is belangrijk voor de stabi-
liteit en het aantrekken van jongeren is belangrijk 
om te slagen in de toekomst.” Marcel: “Hoe goed 
de techniek ook is die je in huis hebt, de mensen 
maken het echte verschil.” Beiden: “Gemotiveerde 
MBO-ers, HBO-ers en academici zijn altijd welkom.”

Wensen voor de toekomst
Beiden sluiten af met een paar wensen: “We zijn 
tevreden over de medewerking van gemeenten en 
andere instanties (zoals DCMR en Rijkswaterstaat) 
in het verlenen van vergunningen. Ook waarderen 
we dat colleges van B&W ons bedrijf regelmatig 
bezoeken. Onze tip is om de uitstraling naar andere 
bedrijven en werkgelegenheid nog meer mee te 
wegen in de belangenafweging. Onze grote wens 
is natuurlijk een betere in- en uitstroom naar en 
vanuit de Stormpolder. We stemmen als werk-
gevers de werktijden al jarenlang af, maar dat is 
niet voldoende. De recente proef met de water-
taxi vanaf de Van Brienenoordbrug/De Kuip is wel 
veelbelovend. Verder willen we samen met de 
gemeente de uitstraling van het bedrijventerrein 
Stormpolder verbeteren. Dat is ook in het belang 
van alle mensen die vanuit de hele wereld een 
kijkje willen nemen bij onze bedrijven.”
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Krimpense zzp’ers

Van taskforce naar Stichting
Veilig ondernemen? 

Blijf op de hoogte!
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Gert Abma, voorzitter EKC

De wereld verandert steeds sneller en dat heeft 
een grote invloed op de manier waarop mensen 
werken. Medewerkers zijn minder afhankelijk 
van plaats en tijd waardoor de vraag naar flexi-
biliteit toe neemt. Deze medewerkers willen de 
vrijheid hebben om zelf hun devices te kiezen. 
De hoeveelheid informatie stijgt en documenten 
hebben steeds meer verschillende verschijnings-
vormen. Veenman neemt een prominente rol in 
het optimaliseren van de informatiestromen. Wij 
ondersteunen de documentstroom binnen en bui-
ten de cloud bij een breed scala aan organisaties 
en hebben specialisaties binnen de sectoren zorg, 
onderwijs, zakelijke dienstverlening en overheid.

Veenman
Met 95 jaar ervaring is Veenman uitgegroeid dé duur-
zame partner voor organisaties bij het optimaliseren van 
document- en informatie management. Door middel van 
onze expertise en daadkrachtige aanpak dragen wij bij 
in het realiseren van doelstellingen van onze klanten.

Met haar specialistische kennis van specifieke bedrijfs-
processen in de verschillende branches, is Veenman 
uitgegroeid tot de marktleider in Integrated Document 
Management in de markt van document- en informatie 
management. Dat is de verdienste van onze gedreven 
medewerkers die onze klanten met hun persoonlijke 
aanpak bedienen. Door iedere klant de juiste aandacht 
te geven, verzekeren wij onze klanten van de kwaliteit 
die zij mogen verwachten. Onze energieke medewer-
kers zijn proces- en doelgericht om effectief het primaire 
proces bij de klant te ondersteunen.

Totaal oplossingen
Als het gaat om documentmanagement oplossingen, 
zoals inkoopfactuurmanagement, digitaal archiveren, 
mobiele print oplossingen en managed services, werken 
wij al vele jaren op strategisch niveau samen met part-
ners van wereldklasse. Bovendien beschikt Veenman 

over een compleet en betrouwbaar assortiment van 
Xerox en HP apparatuur waardoor voor elke organisatie 
een oplossing op maat wordt samengesteld. Deze oplos-
sing wordt van installatie tot en met beheer op profes-
sionele wijze ondersteund waardoor u de focus op het 
realiseren van uw doelstellingen kunt houden.

Tevens beschikt Veenman over een webshop waarin een 
totaalaanbod voor de kantooromgeving wordt aange-
boden. Veenmandirect.nl is dé one-stop-shop voor al uw 
papier, kantoorartikelen, facilitaire producten, kantoor-
meubilair en printersupplies. 

Contact
De continue veranderingen in de markt en maatschappij 
verplicht ons nog meer te begrijpen wat onze klanten 
werkelijk bezighoudt. Of het nu gaat om mobiele print-
oplossingen voor een advocatenkantoor of het scannen 
van dossiers bij een gemeente: we kennen de proble-
matiek en adviseren de juiste oplossing.

Welke van onze oplossingen bij uw organisatie de 
beste resultaten oplevert, is natuurlijk afhankelijk van 
uw specifieke situatie. Onze adviseurs bespreken graag 
in een persoonlijk gesprek de mogelijkheden met u. U 
kunt contact opnemen met Veenman via 010 – 284 6123 
of info@veenman.nl.

Veenman B.V.
Rivium Quadrant 201-209
2909 LC - Capelle aan den IJssel
Postbus 1302
3000 BH - Rotterdam
Telefoon 010 – 284 61 23 
E-mail info@veenman.nl
www.veenman.nl -

Veenman
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De Vereniging Economische Kring 
 Capelle aan den IJssel is opgericht op 
19 mei 1980 en stelt zich ten doel:
-  Het leggen, versterken en instandhouden 

van onderlinge contacten tussen Capelse 
bedrijven en aangrenzende gemeenten en 
de gemeentelijke overheden door middel 
van bijeenkomsten;

-  Het op adequate wijze behartigen van 
gemeenschappelijke belangen van het 
Capelse bedrijfsleven;

-  Al hetgeen daarmede in ruimste  
zin verband houdt.

Wilt u lid worden van de EKC? 
Stuur een e-mail naar 
info@economischekringcapelleaandenijssel.nl  
of gebruik het contactformulier op de website.
Omdat de wachtlijst onlangs is weg gewerkt, 
is er weer ruimte voor nieuwe leden.  
Doe uw voordeel met een lidmaatschap van 
de EKC!

EKC Online
Kijk voor de meest actuele EKC-info op 
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl.

Van de Voorzitter
Nog even en het jaar 2013 is weer ten einde. Het was een jaar met veel verschillende gezichten. Een koud voorjaar, 
een mooie zomer, (nog) geen nieuwe Kuip en een crisis die van geen wijken weet. Tot en met oktober in totaal  
7079 faillissementen in Nederland, bijna 700.000 werklozen eind oktober, huizenprijzen blijven zakken en de banken 
blijven worstelen met hun zwakke buffers en durven nauwelijks geld uit te lenen. Kille feiten die er niet om liegen. 
Toch komen er signalen dat Nederland zich ontworstelt uit de recessie. Een vereiste voor een verder herstel is om 
het vertrouwen bij ondernemers en consumenten terug te winnen. Pas als zij weer voldoende geld kunnen lenen 
om te investeren of om een aankoop te kunnen doen, kan de economie verder herstellen.

Dit was zeer waarschijnlijk de laatste ‘Van de voorzitter’ op de EKC pagina’s in dit magazine. EKC en ONC zijn in 
vergaande bespreking om te fuseren. Een netwerk voor alle Capelse ondernemers. In het eerste nummer van dit 
magazine in 2014 leest u hier meer over.

Het bestuur van de EKC wenst u hele fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2014. Daar hebben we alle 
vertrouwen in.

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

info@economischekringcapelleaandenijssel.nl
www.economischekringcapelleaandenijssel.nl

Econom
ische Kring Capelle



Het echtpaar John en Carmelita Reeberg runt 
samen al 20 jaar het bedrijf eR-Bee Beveiliging 
BV. John is technisch directeur en Carmelita is 
algemeen directeur. Zij is het gezicht van het 
beveiligingsbedrijf en doet de PR.

Carmelita Reeberg typeert zichzelf als een vrolijke, 
eerlijke, serieuze, en zakelijke vrouw. Zij voelt zich 
als een vis in het water in de mannenwereld van 
de beveiliging. Goede relaties met anderen staan 
bij haar centraal. Bijzonder is dat zij niet alleen in 
Nederland werkt, maar ook regelmatig op en neer 
pendelt naar Suriname. Zo is zij van 2005 tot 2009 
adviseur geweest van de Surinaamse minister van 
Justitie voor de beveiliging. 

Vooruit kijken
Carmelita: “Ik wil altijd vooruitkijken en plezier in 
het werk hebben. Onze missie is om wel te groeien 
als bedrijf, maar niet ‘groot’ te worden; we zijn en 
blijven een MKB-bedrijf met een team van leuke 
medewerkers. eR-Bee Beveiliging BV heeft allerlei 
opdrachtgevers, zoals accountantskantoren, ICT-
bedrijven, administratiekantoren en horecaketens. 
Wat ik zelf leuk vind om te doen, is de persoons-
beveiliging van prominenten. Dat is verantwoor-
delijk werk waarbij je veel persoonlijk contact hebt 
met de klanten. Mijn team van beveiligers is daarbij 
vanzelfsprekend op de achtergrond aanwezig om 
alles in de gaten te houden.”  

Groot pakket aan diensten
Naast de uiteenlopende beveiligingsdiensten, 
biedt eR-Bee Beveiliging ook andersoortige dien-

sten aan, met name chauffeurs-, receptie- en 
schoonmaakdiensten. Maar ook het afsluiten van 
panden (brand- en sluitrondes), alarmopvolging 
en het ’s nachts controleren bij bedrijven. Bij het 
aanbieden van alle diensten staat een goed contact 
met de opdrachtgevers centraal. Carmelita: “Onze 
opdrachtgevers hebben altijd met mij of mijn man 
te maken. Als er iets gebeurt, staan we meteen op 
de stoep om het op te lossen. We staan bekend om 
het leveren van goede kwaliteit en om onze korte 
lijnen. Het wordt door onze klanten erg gewaar-
deerd dat we heel regelmatig vragen hoe het gaat 
en de gang van zaken evalueren.”

Toekomst
Carmelita’s wens is om nieuwe opdrachten binnen 
te halen op het Rivium. “Dat is lekker dichtbij, een 
thuiswedstrijd”, lacht ze. Dat wil niet zeggen dat het 
bedrijf alleen lokale en regionale opdrachtgevers 
heeft. Met haar organisatietalent lukt het ook om 
samen te werken met bedrijven in andere lande-
lijke regio’s. En zoals in het begin is al gezegd, houdt 
het niet op bij zakendoen in Nederland, maar heeft 
ze allang haar vleugels uitgeslagen naar Suriname. 
Hier is zij niet alleen zakelijk actief, maar ook met 
een eigen goede doelen stichting. Deze stichting 
geeft een steuntje in de rug van kansarme mensen. 
Verder is zij naast haar bedrijf actief in de ledenraad 
van de Rabobank Rotterdam. 

Ook weten wat eRBee Beveiliging 
voor uw bedrijf kan doen?
Bel dan met John of Carmelita Reeberg, 010 - 28 67 316 
of stuur een e-mail naar: info@erbeebeveiliging.nl.

eRBee Beveiliging BV
RiviumQuadrant 90
2909 LC Capelle aan den IJssel
Postbus 85187
3009 MD Rotterdam
010 - 28 67 316
info@erbeebeveiliging.nl
www.erbeebeveiliging.nl

Excursie noord-Zuid lijn in Amsterdam
Op 12 september 2013 vertrok om 11 uur 
een (te) kleine groep Capelse ondernemers 
richting Amsterdam. Op uitnodiging van 
Gerard Manshanden van Imtech werd een 
bezoek gebracht aan de “Noord-Zuid lijn in 
aanleg”. 

Deze metrolijn in aanleg is bijna 10 km lang en 
zal naar verwachting in 2017 in gebruik worden 
genomen. Na een goed verzorgde lunch was het 
tijd om het bezoek te starten. Een uitgebreide 
presentatie in het bezoekerscentrum maakte duide-
lijk dat het hier om een gigantisch project gaat. Na 
een film en een uitleg over de maquette, ging het 
gezelschap onder de grond. Daar werd de aanleg 
van de nieuwe metrolijn onder het Centraal Station 
bezocht. Een waar kunstwerk dat onder de grond 
wordt gerealiseerd. Met een borrel werd deze zeer 
interessante dag afgesloten en ging het gezelschap 
de bus weer in op weg naar Capelle.

Even voorstellen: Carmelita Reeberg

het gezicht van er-Bee Beveiliging BV
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Van de Voorzitter
Samenwerken om te  innoveren, hoe business ecosystemen tot 
meerwaarde binnen een Metropool leiden.
We leven in een complexe wereld en dit is zeker geen understatement. Bedrijven en instellingen hebben meer en 
meer te maken met klanten die in plaats van producten een oplossing verwachten. Zo krijgt de publieke sector steeds 
meer te maken met de vraag naar een hoger serviceniveau, zonder dat daar daadwerkelijk geld tegenoverstaat. 
Complexe uitdagingen vragen om collaboratieve innovatieve oplossingen. De samenwerking moet daarom gezocht 
worden op regionaal niveau tussen het bedrijfsleven en de overheden, om zo toekomstige ingewikkelde vraagstukken 
door een groter deel van onze samenleving te laten oplossen. Geavanceerde oplossingen, zoals gepresenteerd op 
de mobiliteitsmarkt in het Luxor Theater, georganiseerd door de Verkeeronderneming, zijn vingeroefeningen. Om 
onze economische groei en demografische vraagstukken te tackelen, is er coördinatie nodig tussen infrastructuur, 
gemeentelijk beleid, commercie en entrepreneurs. 

Wat ik duidelijk wil maken is dat organisaties die solo acteren en niet de samenwerking binnen hun marktgebied 
of regio zoeken, per definitie geen potentie in zich hebben om innovatief problemen op te lossen. De vraag rijst 
dan automatische ‘how’. Hoe kunnen organisaties met elkaar samenwerken om zo effectief mogelijk te acteren en 
tot oplossingen te komen voor ons bovenregionaal mobiliteitsvraagstuk. Interregionale verbindingen over natuur-
lijke barrières (rivieren) als voorbeeld. Creëer joint ventures, zoek de alliantie en gebruik het mechanisme van het 
samenwerken. Voorbeelden van deze samenwerkingsvormen staan nog in de kinderschoenen. Het is een uitdaging 
een denkframe te maken om zo managers uit de overheden en het bedrijfsleven op zo’n manier te laten navigeren 
dat zij elkaar versterken en vorm kunnen geven aan een ‘economisch business ecosysteem’. 

Dit innovatieve ecosysteem is divers. Onze regio bestaat uit meerdere overheden en economische clusters. Zo bestaan er 
grote verschillen in economische activiteit binnen de regio. We hebben het ‘Maritiem Cluster’ in Krimpen aan den IJssel, 
het ‘Hoofdweggebied’ in Capelle aan den IJssel en de mogelijke toekomstige ‘3D Valley’ in het Rivium. Zo moeten we op 
zoek naar al bestaande systemen, ze benoemen en onderzoeken hoe zij functioneren en hoe ze worden onderhouden. 
Stedelijke ecosystemen zijn echter enorm complex. Stel je eens voor dat bestaande bedrijventerreinen verdwijnen 
door bijvoorbeeld verkeerde politieke beslissingen, zonder dat bedrijven daar invloed op kunnen uitoefenen. Dit kan 
destructieve uitwerkingen hebben op bestaande systemen. Goede leefomstandigheden, werkgelegenheid en vitali-
teit van de Metropooleconomie zijn cruciaal voor het succes op de competitieve internationale wereldeconomie: ‘The 
economy of succes’. Bron: Cambridge Service Alliance

Peter Breedveld, voorzitter OKK
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Ondernemerskring  
Krimpen aan den IJssel
De Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel 
is een platform waar in Krimpen aan den IJssel 
gevestigde ondernemers elkaar ontmoeten. 
Zowel door activiteiten voor de leden als door 
vertegenwoordiging in verschillende gremia 
levert de Ondernemers Kring een bijdrage aan 
verbetering van het ondernemersklimaat.

Lid worden
In de Ondernemerskring ontmoet u mede-
ondernemers uit Krimpen aan den IJssel. 
Dat kan mooie connecties opleveren. U kunt 
nieuwe klanten werven of samenwerkingsver-
banden sluiten. Wilt u lid worden of meer infor-
matie, kijk dan op www.okkrimpen.nl of neem 
contact op met Henk-Jan Collignon, secretaris.

Samenstelling bestuur OK Krimpen
Peter Breedveld voorzitter
Henk-Jan Collignon  secretaris 
Michel Bourguignon penningmeester 
Robert Poel algemeen bestuurslid
Cor van der Harst algemeen bestuurslid
Esther Buijs – 
Van Bemmel algemeen bestuurslid

Minister Schultz van haegen op Marktplaats voor Mobiliteit

Op 20 september 2013 vond er een netwerkbor-
rel plaats in het Streekmuseum Krimpenerwaard. 
Door de mooie opkomst was het een gezellig 
samenzijn, die prima was verzorgd door de men-
sen van het Streekmuseum. Ook voor uw eigen 
bedrijfsbijeen komsten, seminars, personeels-
etentjes en andere  evenementen bevelen wij deze 
locatie warm aan!

netwerkborrel Streekmuseum 
Krimpenerwaard

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

Ondernem
erskring Krim

pen



Tijdens een interessante lunchbijeenkomst op 14 november bood ING ons ‘De kern van 
uw onderneming in twintig woorden’ aan, een lezing door Rebke de Heer van Spiff. 

Allereerst opende voorzitter Peter Breedveld de middag door iedereen welkom te heten. Hij wees 
alvast op de Nieuwjaarsborrel die gehouden wordt op 17 januari 2014 en hij liet de introducés 
van vandaag zichzelf voorstellen. Nadat penningmeester Michel Bourguignon had aangegeven 
dat de inschrijvingen voor de Waardborrel al richting de 300 gaan, gaf de voorzitter het woord 
aan Evert de Gijsel, zakelijk regio directeur van ING, die kort aangaf waarom ING ons deze lezing 
heeft aangeboden. Vervolgens introduceerde hij Rebke de Heer. 

Waarom we doen wat we doen
Tijdens de weer perfect geregelde lunch door Bowling- en Partycentrum Krimpenhof gaf Rebke 
de ondernemers een hoop te doen! Allereerst liet zij met een pakkend voorbeeld uit het dagelijks 
leven zien wat de kracht van woorden is. Vervolgens legde zij de link naar het bedrijfsleven en 
liet ons in groepjes ondervinden wat de impact is van weinig woorden, die wel de kern van de 
zaak raken, namelijk Bijdrage (Wat bied je jouw klanten.), Belofte (Welke belofte kun je doen.) en 
Beweegreden (Waarom doe je wat je doet.). Om tenslotte via feedback van de toehoorders terug 
te krijgen wat er nu daadwerkelijk was blijven hangen, kwamen we zelf tot de conclusie dat we 
eigenlijk de kern pas raken en mensen echt laten luisteren, als we het hebben over waarom we 
doen wat we doen. Oftewel, volgens The Golden Circle van Simon Simec, mensen kopen niet wat 
je doet, ze kopen waarom je het doet, en je doet zaken met mensen die geloven wat jij gelooft.

Zo aan het einde van het jaar duiken overal weer de profeten op 
die gevraagd (zoals columnisten) en ongevraagd vooruitblikken 
op het komende jaar. Centrale vraag is of we eindelijk eens wat 
positiefs te melden hebben, en het antwoord is wat mij betreft: 
ja! Alleen met het nodige voorbehoud, en dat licht ik graag toe.

De voortekenen bedriegen ons niet. Beurskoersen schieten weer 
omhoog, meestal een voorbode van een herstellende economie. 
Ook is het raadzaam om grondstofprijzen in de gaten te houden, 
deze plegen eveneens op ontwikkelingen vooruit te lopen. De 
woningmarkt begint na jaren van teruggang aan te trekken. Dat 
is niet zo verwonderlijk als we bedenken dat potentiële kopers 
hun slag beginnen te slaan. Ook als de markt nog wat zou dalen, 
dan is het nog aantrekkelijk om nú op een fors lager niveau ‘in 
te stappen’, al was het maar omdat ook de rente op een histo-
risch laag peil staat en ook bij stijging nog altijd heel acceptabel 
is (bovendien is er altijd nog de renteaftrek). En bedacht moet 
worden dat het gat tussen vraag en aanbod helemaal niet zo groot 
is als wel lijkt, omdat er onder het aanbod immers veel verborgen 
vraag schuilt. Men wil eerst verkopen vooraleer gekocht wordt, 
men wil zekerheid. Als dit verschil uit de markt is, kon het wel 
weer eens hard gaan met de woningmarkt. Niet met de prijzen 
in eerste instantie, maar met de aantallen verkochte woningen.

De uitstraling van deze ontwikkeling naar de bouwwereld en 
andere branches is exponentieel; de neergaande spiraal wordt 
dan gekeerd. En als dat gepaard gaat aan flink toenemend consu-
mentenvertrouwen en dito bestedingen, slaat het tij snel om. De 
inflatie zal dan onvermijdelijk op gaan lopen, wat een stijgende 
rente tot gevolg heeft. Maar dat is uiteraard voordelig voor de vele 
spaarders in Nederland, die dan eindelijk een faire vergoeding voor 
hun spaarzaamheid zullen gaan krijgen. Wél gaan uitgeven natuur-
lijk! Stijgende rente is ook gunstig voor pensioenfondsen, zodat 
de negatieve tendenties over rendement en dergelijke nu eens 
ophouden. Een procentje rente méér, en alle fondsen staan weer in 
de plus met goede dekkingsgraden en kortingen zijn achter de rug. 
Maar of veel kwakkelende (familie)bedrijven in het MKB, de motor 
toch van onze economie, het nog zo lang kunnen volhouden, het 
zal er om hangen. Hun vermogens- en liquiditeitspositie is zwaar 
aangetast en ternauwernood voldoende om de overkant nog te 
halen. Dat gaat ze natuurlijk wel lukken, want zo zitten ze in elkaar, 
maar vraag niet naar de te betalen prijs.

Het is in dit kader toch wel heel wrang te moeten constateren, 
dat alle bezuinigingen en hervormingen, die moeten gaan leiden 
tot minder overheidsuitgaven, het overheidsapparaat zélf kenne-
lijk volledig voorbijgaan. Het aantal overheidstaken heeft de 
neiging af te nemen, de burgers moeten steeds meer zelf gaan 
doen, wat mijn inziens op zich geen verkeerde beweging is. Maar 
het overheidsapparaat krimpt niet, sterker zelfs, het groeit nog. 
Wordt het niet eens hoog tijd om hier het mes in te zetten; wij 
als burgers en bedrijven moeten terug, de overheid dan ook. En 
als je denkt dat dat alleen voor de rijksoverheid geldt, bedenk 
dan dat ook gemeenten met steeds minder taken ruim in de jas 
zitten. De vraag kan bijvoorbeeld zijn of Krimpen aan den IJssel als 
beheersgemeente niet eens heel kritisch zou moeten kijken naar 
de omvang van het eigen gemeentelijk apparaat. De begroting 
2014 is flink gekrompen ten opzichte van die van 2013. Betekent 
dat dan ook niet minder werk op het te verbouwen gemeentehuis? 
Wellicht een mooi item voor de lokale politieke partijen met het 
oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.
Uw reactie naar info@okkrimpen.nl
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De kern van uw onderneming 
in twintig woorden 

Column Huub Gardien

2014, er weer bovenop?
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U kunt beter beleggen
bij een onafhankelijke
vermogensbeheerder

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

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

Ewout Hol en Hans Tielkemeijer
Directie Tielkemeijer & Partners

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

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

Bel voor een afspraak en maak uw dromen waar.

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

Kijk voor het laatste nieuws op: www.daasluis.nl

Durven, 
Denken, 
Doen



U kent het vast wel, de kans die je krijgt om 
een wereldorder te scoren. En dan altijd de 
vraag: ben ik er wel klaar voor? Is mijn orga-
nisatie in staat de belofte waar te maken? 
In het aanbestedings- of offertestadium lukt 
dat allemaal nog wel. Iedereen is enthousiast 
en zet zijn beste beentje voor. Op papier gaat 
het allemaal lukken. 

Steeds strakkere eisen
De prospect stelt steeds strakkere eisen aan u als 
leverancier en dwingt u vaak tot uiterst scherp 
handelen. U wordt, net als andere deelnemende 
partijen, onder druk gezet en dit leidt niet zelden 
tot slimme oplossingen. Waardoor uiteindelijk 
een win-win situatie ontstaat voor alle betrok-
kenen.

Wereldklant vraagt extra inspanning
Wanneer u die wereld-deal heeft binnengehaald 
en de beloften waargemaakt moeten worden, 
vraagt dat vaak heel veel extra inspanning. Want 
de ‘wereldklant’ past vaak niet zomaar in het rijtje 

van de reguliere klanten. Er moeten magazijnen 
worden ingericht, voorraden worden ingekocht en 
personeel getraind. Kortom een wereld-deal levert 
u ook de nodige hoofdbrekens op. 

Zorg dat u er klaar voor bent
Wanneer u tegen zo’n deal aanloopt, zorg dan dat 
u er klaar voor bent. Laat niets aan het toeval over 
en zorg ervoor dat u uw backoffice goed heeft 
ingericht. Dan gaat het om computers die opti-
maal draaien en printers die nooit stilstaan, maar 
ook om uw opbergsystemen en al het kantoor-
materiaal. En dan praten we nog niet eens over 
het optimaal inrichten van de werkplekken voor 
uw medewerkers. 

Onvoorwaardelijke steun 
Praat met de medewerkers van Nic Visser Kantoor-
wereld wanneer het er bij u om gaat spannen. Als 
geen ander weten zij wat ‘just in time’ leveren 
betekent. Het binnenhalen van de order is aan u, 
maar op de onvoorwaardelijke steun van Nic Visser 
Kantoorwereld kunt u altijd rekenen. 

Ondernemen aan de start
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Nic Visser kantoorwereld
Bermweg 224-226, 
2906 LC Capelle aan den IJssel  
www.visser.nl

Gert Stubbe

nic Visser kantoorw
ereld

Advertorial



Samen met de Stadsregio Rotterdam 
hebben de gemeenten Capelle en 
Krimpen aan den IJssel afspraken 
gemaakt om de files in de Algeracorridor 
met 20 tot 30 procent te  verminderen. Er 
is een pakket aan maatregelen samen-
gesteld waarvoor subsidie van het Rijk 
beschikbaar is. Dat gebeurt in het kader 
van het programma Beter Benutten.

Doelstelling van het programma Beter Benutten is 
het versterken van de economie door de bereik-
baarheid van belangrijke regio’s te verbeteren. Dat 
kan door de bestaande infrastructuur (nog) beter en 
slimmer te benutten. Meer concreet door een betere 
spreiding van het gebruik van de infrastructuur over 
de dag (‘spits mijden’) en door relatief geringe en 
snel te realiseren verbeteringen van de infrastructuur. 
De uitvoering van Beter Benutten ligt in de handen 
van de Verkeersonderneming. 
Op www.algera-corridor.nl kunt u precies nalezen 
welke maatregelen er worden uitgevoerd en welke 
diensten er worden aangeboden. 

Optimalisatie Algeracorridor
In opdracht van de Verkeersonderneming zijn de 
effecten van een groot aantal kleinere en grotere 
ingrepen op de Van Rijckevorselweg, Algeraweg en 
C.G. Roosweg doorgerekend. Ook de uitvoerbaarheid 
is onderzocht. Bij deze mogelijke ingrepen zaten ook 
ideeën die door de ‘1000 van de Algera’ naar voren 
zijn gebracht.
Hieruit is naar voren gekomen dat met een aantal 
relatief geringe aanpassingen de filedruk in de 
ochtend- en avondspits gehalveerd kan worden. Zo 
benutten we het asfalt van de Van Rijckevorselweg 
en de Algeraweg beter. Ook vervangen we verkeers-
installaties in Capelle en Krimpen aan den IJssel en 
stellen we een aantal installaties slimmer af. De 
gemeenten nemen deze maatregelen in 2014 en 
2015 in uitvoering. 

Autoveer financieel niet haalbaar
Uit onderzoek is gebleken dat het realiseren van een 
autoveer tussen de Stormpolder en IJsselmonde tech-
nisch realiseerbaar is. Financieel is deze voorziening 
helaas niet verantwoord. Op dit moment ontbreekt 
eigenlijk ook de noodzaak, omdat de optimalisatie 
van de Algeracorridor en de mobiliteitsdiensten 
naar verwachting samen het grootste deel van de 
problemen oplossen. Realisatie van het autoveer is 
daarom vooralsnog niet aan de orde.

Ondernemers kunnen ook zelf bijdrage 
leveren
Belangrijk is ook dat we gaan proberen om het gedrag 
van de reiziger zo te beïnvloeden dat zij tijdens de 
spits niet langer automatisch de auto pakken. Dat 
kan door vaker van de (elektrische) fiets of het open-
baar vervoer gebruik te maken. Omdat te bevorderen 
hebben de gemeenten Krimpen en Capelle aan den 
IJssel plannen om de P+R uit te breiden en een fiets-
veer te realiseren. Verder is er een kortingsrege-
ling voor de aanschaf van fiets, e-bike of e-scooter. 
Carpoolen (‘samen spitsen’) is ook een mogelijkheid 
om het aantal auto’s in de spits te verminderen. 
Verder heeft de Verkeersonderneming een aanbe-
steding georganiseerd, waaruit nog eens 16 nieuwe 
‘mobiliteitsdiensten’ naar voren zijn gekomen. Daar 
kunt u als ondernemer mee aan de slag.

In Algeracorridor

20 tot 30 procent minder files
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Gemeente Krimpen aan den IJssel
Olympiade 3
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Telefoon 14 0180 

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

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

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

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

Van de gem
eente Krim

pen



De gemeente Krimpen aan den IJssel bouwt 
aan een nieuw raadhuis. Bijzonder is dat het 
nieuwe pand niet alleen het raadhuis herbergt, 
maar ook de Rabobank Krimpenerwaard. Op 
10 oktober 2013 heeft de gemeente samen 
met de Rabobank Krimpenerwaard en 
Martens Aannemingsbedrijf de handtekenin-
gen onder het contract gezet.

Waarom een nieuw raadhuis?
Het oude raadhuis is op. De kosten voor het 
onderhoud en opknappen zijn zo hoog dat het 
verstandiger was om na te denken over een 
nieuw raadhuis. In een aanbestedingsproce-
dure is aan verschillende partijen gevraagd om 
ideeën te ontwikkelen voor een nieuw raad-
huis. Martens Aannemingsbedrijf uit Lekkerkerk 
heeft gewonnen en mag het nieuwe raadhuis 
bouwen. Met de aannemer is afgesproken om 
zoveel mogelijk samen te werken met lokale 

toeleveranciers en onderaannemers. Zo inves-
teert de gemeente in tijden van crisis vooral in 
de lokale economie.

Een nieuw gebouw op de bestaande 
fundering
Een van de kaders uit de aanbestedingsprocedure 
was om zoveel mogelijk van het oude gebouw 
opnieuw te gebruiken. In het winnende ontwerp 
betekent dit dat de hele fundering blijft bestaan. 
Het nieuwe raadhuis is dus een nieuw gebouw op 
een oude, stevige constructie. Het grote voordeel is 
dat er door deze constructie bijna niet geheid hoeft 
te worden. Dat zorgt voor minder overlast bij omwo-
nenden, lagere kosten en een snellere bouwtijd. 

Een duurzaam raadhuis
Duurzaamheid is een van de speerpunten van de 
gemeente. Daarom speelde het een belangrijke 
rol bij de herontwikkeling van het raadhuis. Het 

resultaat: een energieneutraal raadhuis, dat moge-
lijk ook het meest duurzame raadhuis van Neder-
land wordt. Na oplevering van het nieuwe raadhuis 
verandert het energielabel van G naar A++. 

Sloop, bouw en oplevering
Eind november zijn het bestuur en de ambtenaren 
naar tijdelijke locaties verhuist. De sloop staat 
gepland voor december 2013 en waarschijnlijk 
wordt in januari 2014 gestart met de bouw. De 
planning is om eind oktober 2014 het gedeelte voor 
de gemeente Krimpen aan den IJssel op te leveren.

Een ander bezoekadres
Sinds 3 december zijn de inwoners en ondernemers 
voor producten welkom in het ‘oude’ Waardhuis, 
gevestigd aan Olympiade 3. 
Maak voor uw bezoek eerst een afspraak via  
www.krimpenaandenijssel.nl/afspraak. Zo wordt u 
op tijd en op het door u gekozen moment geholpen. 

In tijden van crisis liggen de banen niet voor 
het oprapen. Bedrijven bezuinigen en de 
werkloosheid groeit. Het is voor veel werk-
zoekenden moeilijk om een baan te vinden, 
zeker ook voor uitkeringsgerechtigden. Jack 
Roozendaal vindt dat deze groep mensen 
een kans verdient. 

Jack Roozendaal is mede-eigenaar van Roteck 
Personeelsdiensten, een uitzendbureau voor 
weg- en waterbouw, bouw, techniek en indu-
strie. Hij zegt: “Het past in onze drijfveer. Wij 
willen het uitzendbureau van de regio zijn, voor 
bedrijven in dit gebied en met werknemers uit 
de regio. Ook bijstandsgerechtigden. Zij krijgen 
vaak te maken met vooroordelen. Ze worden 
soms gezien als de zwakkeren in de samenle-
ving die mentaal minder krachtig zijn. Maar dit 
is een generalisatie. Vooral in deze tijd zitten ook 
bijvoorbeeld ZZP’ers of ondernemers na een fail-
lissement zonder werk en dus zonder inkomsten. 
Dit zijn juist mensen met verantwoordelijkheids-

gevoel. Degenen die na een teleurstelling weer 
nieuwe kansen zien en het verleden achter zich 
willen laten, verdienen een tweede kans.” Jack 
gaat met hen aan de slag. Voorafgaand aan de 
plaatsing doorloopt de werkzoekende een zorg-
vuldige selectieprocedure. 

Plaatsing
Roteck Personeelsdiensten plaatst vooral mensen 
bij bedrijven in de Krimpenerwaard en in Capelle 
aan den IJssel, ook mensen met een uitkering. 
Jack ligt zijn werkwijze toe: “Tijdens de selec-
tieprocedure praat ik uitvoerig met de werkzoe-
kenden. Over hun kennis, houding en motivatie. 
Als er een goede klik is tussen de werknemer, de 
werkgever en mij dan komt iemand in aanmer-
king voor plaatsing. Na de plaatsing blijf ik hen 
intensief begeleiden. Inmiddels hebben wij in ons 
tweejarig bestaan tien mensen met een ww- of 
bijstandsuitkering geplaatst. Een aantal keer is het 
zo goed bevallen, dat de organisatie die persoon 
in dienst heeft genomen.” 

Bij de politie komen berichten binnen waar-
bij bezoekers van de markt worden beroofd 
van hun handtas of een deel van de inhoud 
ervan. Gelukkig is het aantal keren dat het 
gebeurt nog niet zo groot, maar elke diefstal 
is er één. Daarom heeft de werkgroep ’Veilig 
Crimpenhof’ besloten om voluntairs in te zet-
ten voor wat meer toezicht. 

Inzet voluntairs
Sinds kort heeft de Eenheid Rotterdam van de Natio-
nale Politie de mogelijkheid om voluntairs in te zetten. 
Deze voluntairs hebben geen opsporingsbevoegdheid. 
Wel kunnen zij ingezet worden bij preventieacties, zoals 
tegen zakkenrollers of de diefstal van handtassen. 

Extra ogen en oren
De voluntairs zijn de extra ogen en oren van de politie 
op de marktdag. Ook zijn zij op die dag bij winkelcen-
trum ‘De Korf’ actief. Tijdens hun werkzaamheden delen 
zij ook flyers uit en geven zij het winkelend publiek tips 
om zaken die een diefstal uitnodigen, tegen te gaan. 

Inzet voluntairsMensen met een uitkering verdienen een kans
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De Kamer van Koophandel moderniseert en 
stemt haar dienstverlening nog verder af 
op de vraag van ondernemers. Zij gaat haar 
diensten, waaronder de activiteiten van het 
Handelsregister, verder digitaliseren. U wilt 
als ondernemer snel, eenvoudig en op de 
momenten dat het u uitkomt zaken regelen. 
Daarom bieden wij steeds meer producten en 
diensten digitaal aan. 

Groot effect
Omdat steeds meer informatie digitaal ontsloten 
wordt en ondernemers steeds gemakkelijker 
toegang krijgen tot ondernemersinformatie, 
hebben de twaalf Kamers van Koophandel, Syntens 
en Kamer van Koophandel Nederland hun krachten 
gebundeld en gaan zij verder als één organisatie 
met één Raad van Bestuur. 
Het aantal kantoren van de Kamer van Koophandel 
neemt daardoor af, terwijl de continuïteit en kwali-
teit van de dienstverlening in stand blijft. Dat is 
efficiënter, effectiever en goedkoper.

Ontwikkelen en beheren van het 
digitaal Ondernemersplein
De nieuwe Kamer van Koophandel heeft vanuit het 
ministerie de opdracht gekregen om voor onderne-
mers relevante (publieke) informatie makkelijker 
toegankelijk te maken en transacties van onderne-
mers met de overheid makkelijker te ontsluiten via 
www.ondernemersplein.nl. Hiervoor is een samen-
werkingsverband opgericht, waarin naast de Kamer 
van Koophandel zelf, belangrijke partners als de 
Belastingdienst, Agentschap NL, Rijksdienst voor 
het Wegverkeer (RDW) en de Vereniging Neder-
landse Gemeenten (VNG) deelnemen. Wat digitaal 
kan, regelen wij digitaal. Het werken volgens het 
principe van ‘click, call, face’ scheelt ondernemers 

namelijk behoorlijk in tijd. En tijd is geld! De Kamer 
van Koophandel blijft beschikken over een lande-
lijk netwerk van kantoren waar u direct zaken kunt 
regelen waarvoor u niet op onze website terecht 
kunt. Het blijft uiteraard altijd mogelijk om een 
afspraak te maken met één van de specialisten. 

Bezoeklocaties
Vooruitlopend op het digitale ondernemersplein zijn 
de vestigingen van de Kamer van Koophandel in 
Gouda en Dordrecht verhuisd. Sinds 1 november 
zijn (startende) ondernemers van harte welkom 
in het kantoor van de Kamer van Koophandel aan 
de Blaak 40 in Rotterdam. Uiteraard bent u ook 
welkom op één van de andere Kamer van Koop-
handel kantoren. Kijk voor een overzicht van alle 
kantoren op www.kvk.nl/kantoren.

Kamer van Koophandel moderniseert
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Kamers vanaf €169,- per maand |
KANTOOR & WERKRUIMTES | WWW.ONDERNEMERSHUIS.INFO
VOOR VERGADEREN/TRAININGEN EN FLEXWERKEN | WWW.FLEXLOUNGE.NL 

inclusief
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In de praktijk blijkt er veel onduidelijkheid 
te bestaan over de vraag welke cao van toe-
passing is op een uitzendovereenkomst die 
zowel onder de werkingssfeerbepaling van 
de uitzend-cao als de inlener-cao kan worden 
geschaard. Recent heeft het Hof Den Bosch 
voor duidelijkheid gezorgd. 

Casus
In de betreffende kwestie was de uitzendkracht in 
dienst getreden bij een uitzendbureau dat onder 
de werkingssfeerbepaling van de cao voor Uitzend-
krachten (hierna: ‘ABU cao’) kon worden geschaard. 
De uitzendkracht werd vervolgens uitgezonden naar 
een onderneming die activiteiten verrichtte binnen 
de betonindustrie. De cao Beton kende de volgende 
bepaling:
‘Voor ingeleende werknemers (…) zijn de arbeids-
voorwaarden zoals in deze cao (…) van toepassing.’
Partijen waren het er over eens dat de ABU cao en 
de cao Beton beide op de uitzendovereenkomst van 
toepassing waren. 

Het uitzendbureau had de uitzendkracht gedu-
rende een eerste periode beloond overeenkom-
stig de ABU cao. De uitzendkracht was echter van 
oordeel dat indien er twee cao’s op de arbeids-
verhouding van toepassing zijn, de voor de hem 
meest gunstige voor dient te gaan. De uitzend-
kracht maakte dan ook aanspraak op de gunstigere 
arbeidsvoorwaarden uit de cao Beton.

Wettelijk kader
Het Hof Den Bosch heeft met betrekking tot 
bovengenoemd geschil beslist dat de beloning van 
uitzendkrachten wordt beheerst door artikel 8 van 
de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 
(hierna: ‘WAADI’). Uitgangspunt is dat een uitzend-
kracht hetzelfde loon dient te ontvangen als een 
werknemer in een gelijke of gelijkwaardige functie 
in dienst van de inlener. Een en ander staat ook wel 
bekend als ‘de gelijke behandelingsnorm’.
De WAADI bepaalt echter eveneens dat het is 
toegestaan om per cao tijdelijk van de gelijke 
behandelingsnorm af te wijken. Er mag van de 
hoofdregel worden afgeweken, indien de cao van 
de uitlener afwijkende bepalingen omtrent de belo-
ning van uitzendkrachten bevat. Ook mag er van de 
hoofdregel worden afgeweken indien de cao van 
de inlener bepaalt dat de inlener zich ervan dient 
te vergewissen dat een uitzendkracht een beloning 

ontvangt overeenkomstig de voor hem geldende 
cao (de zogenaamde ‘vergewisplicht’).
In de betreffende kwestie kenden echter zowel de 
ABU cao als de cao Beton een regeling omtrent de 
beloning van de uitzendkracht. Het probleem was 
echter dat de wet geen conflictregel geeft voor de 
situatie dat zowel de cao van de uitlener als de 
cao van de inlener afwijkende bepalingen kennen 
omtrent de beloning van uitzendkrachten.

Beoordeling
Het Hof Den Bosch heeft in deze discussie beslist 
dat de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst 
onderhoudt met de uitzendonderneming en niet 
rechtstreeks een beroep kan doen op bepalingen 
die een verplichting behelzen voor de inlener (de 
vergewisplicht).
     
Voorts is beslist dat, ondanks dat de wet niet voor-
ziet in een conflictregel die aangeeft welke cao 
prevaleert, de ABU cao voorziet in een regeling 
die de conflictsituatie getrapt oplost. Deze regeling 
dient als volgt te worden toegepast.

Allereerst dient te worden bezien of een onder-
neming onder de werkingssfeerbepaling van de 
ABU cao kan worden geschaard (stap 1). Een onder-
neming valt –in de kern– binnen deze werkingssfeer 
indien zij minimaal 50% van haar personeel ter 

beschikking stelt aan derden, om hen onder leiding 
en toezicht van die derde arbeid te laten verrichten. 
Voldoet de onderneming aan voornoemd crite-
rium, dan kwalificeert zij als een uitzendonderne-
ming. Vervolgens is zij gerechtigd de uitzendkracht 
gedurende de eerste 26 weken te belonen conform 
de ABU cao (stap 2). Na 26 weken dient de uitzend-
kracht te worden beloond conform de cao Beton.

Tot slot
Bovenstaande problematiek zal vanaf 2015 
aanzienlijk minder vaak voorkomen, nu vanaf 
dat jaar de uitzendkracht direct dient te worden 
verloond conform de inlenersbeloning. Zoals u ziet 
is de uitzendbranche constant in beweging. Heeft u 
hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met 
een van de specialisten van Pellicaan Advocaten 
op dit gebied.

Juridisch Accent

Belonen volgens  
de uitzend-cao of de 

inlener-cao?

mr. Jasper van der Voet
Advocaat arbeidsrecht

Pellicaan Advocaten



Van de ‘scheidende’ voorzitter
Ja, hoe ga je als scheidend voorzitter je laatste stukje schrijven! Ik heb er lang over nagedacht en weet eigenlijk niet 
hoe hiermee om te gaan. Rond 1993 werd ik lid van het ONC. Kort daarna werden er helpende handjes gevraagd 
en trad ik toe tot de werkgroep Evenementen, onder leiding van Harry de Breij. Na enige tijd onder de bezielende 
leiding van Harry meegewerkt te hebben in deze enthousiaste groep, werd mijn affiniteit met het ONC steeds groter. 
Ik volgde Harry op en werd bestuurslid/commissaris Evenementen. Ik mocht werken met een geweldig team en we 
zagen steeds weer kans om met een klein budget leuke evenementen te realiseren. We werden steeds vindingrijker 
als het om het werven van sponsoren ging. Mede door deze bereidwillige ondernemers (meestal ook leden van 
het ONC) konden we onze netwerkbijeenkomsten financieren. Een steeds terugkerend probleem was het beperkte 
budget waarmee wij moesten werken. Ik heb meerdere malen in bestuursvergaderingen gezegd dat we meer vlees 
op de botten moesten krijgen, zodat we onze eigen broek op konden houden. Dit is ons uiteindelijk gelukt. Het aantal 
ONC-leden groeide gestaag, waardoor we meer geld in kas kregen om evenementen te organiseren. Dit kwam ook 
door goed financieel beheer van de diverse penningmeesters. In 2008 werd ik tot voorzitter gekozen en had weer 
de mazzel dat ik met een geweldige groep medebestuurders kon werken. Een secretaris die aan een half woord van 
mij genoeg heeft, een commissaris werving die er constant voor zorgt dat het ledenaantal groeit, een bestuurslid 
evenementen, die met haar team (allemaal vrouwen) duidelijk haar mannetje staat. Beter kon ik niet hebben.

We hebben als bestuur de vereniging verder kunnen opbouwen en zijn uitgegroeid tot een begrip in en rond Capelle. 
We kunnen terugkijken op een aantal geweldige initiatieven, zoals de maandelijks terugkerende BBC (Business Borrel 
Capelle). Een druk bezochte borrel, die we, ook met dank aan de gemeente Capelle aan den IJssel, iedere eerste 
dinsdag van de maand in het Isala Theatercafé kunnen houden. Business Zonder Grenzen (BZG) in het Scheepvaart 
en Transportcollege te Rotterdam, met als TOP-spreker Jan Peter Balkenende. De hieruit voortgekomen Federatie 
Zeppelin, en meer recent het bezoek aan het Feyenoord-stadion. En ‘last but not least’, ons jongste, goed geslaagde 
evenement ‘ONC Business Theater’. Ik hoop dat het volgend jaar een vervolg krijgt, want het is het zeker waard.

Uiteraard ben ik dank verschuldigd aan mijn voorgangers en de initiatiefnemers van het ONC. Ik ben in al die jaren 
als lid en bestuurder steeds beter gaan beseffen, dat je succes staat of valt met de mensen die je om je heen hebt. 
Ik wil dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die het mij mogelijk maakte in deze geweldige 
club te functioneren, te bedanken. Zonder jullie allemaal was het mij NIET gelukt. Hartelijk dank!

P.S. Noot voor mijn opvolger: Wees er zuinig op!

Sportief Capelle beheert en exploiteert alle bin-
nen- en buitensportaccommodaties in Capelle aan 
den IJssel en initieert en coördineert alle sport-
stimuleringsprojecten van de gemeente. Ook 
ondersteunt zij Capelse sportverenigingen.

Sportief Capelle merkt dat zowel ondernemers als sport-
verenigingen graag ‘Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen’: dus zich inzetten voor de Capelse samenleving. 

Hiervoor hebben zij echter vaak gebrek aan tijd, finan-
ciën en/of menskracht. Daarom heeft Sportief Capelle 
een nieuw project gelanceerd onder de naam ‘Sport-
Connect’, met als doel Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen voor ondernemers en sportverenigingen 
gemakkelijker te maken. Sportief Capelle wil onderne-
mers die voor de Capelse sport, hun kennis, kunde en/
of producten beschikbaar stellen, een platform bieden. 
(Sportief Capelle vraagt dus geen financiële bijdrage). De 
ondernemers hebben de ruimte dit naar eigen inzicht te 
doen. Daarbij biedt een sportvereniging een interessante 
groep mensen, waaronder potentiële nieuwe relaties, 
klanten en/of afnemers zitten. Een goed imago binnen 
een sportvereniging kan weer een nieuw netwerk ople-
veren. Capelse sportverenigingen kunnen bijvoorbeeld 
mensen beschikbaar stellen bij sportieve activiteiten, die 
worden georganiseerd voor ondernemers. 
Verder zet SportConnect zich in voor het stimuleren van 
‘gezond werken’. Denk aan grote sportdagen, fittesten 
en kennismakingslessen. Een gezonde werkvloer is goed 
voor de onderlinge samenwerking, de sfeer en vermin-
dert het ziekteverzuim. 

Doet u ook met ons mee? Neem dan contact met ons op: 
via www.sportconnectcapelle.nl, per e-mail: 
info@sportiefcapelle.nl of telefoon: 010 - 258 87 87.

SportConnect verbindt ondernemers 
met sport(verenigingen)

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

Bel voor meer informatie over het  
ONC-lidmaatschap naar 
06 - 261 622 11, Gert Stubbe,  
bestuurslid ledenwerving of mail naar 
info@ondernemersnetwerkcapelle.nl

Activiteiten
Kijk voor compleet activiteitenoverzicht 
op www.ondernemersnetwerkcapelle.nl

Ondernemers Netwerk Capelle ONC
Postbus 657
2900 AR Capelle aan den IJssel
info@ondernemersnetwerkcapelle.nl
www.ondernemersnetwerkcapelle.nl

Ondernem
ers netw

erk Capelle



Er zijn nogal wat mensen die denken dat 
beleggen niets voor hen is. Veel gebruikte 
argumenten zijn: onvoldoende geld beschik-
baar, te ingewikkeld of geen zin in de romp-
slomp. En welke beleggings adviseur is te 
vertrouwen? Bovendien wordt gedacht dat 
beleggen risicovol is en dat je er alleen maar 
geld aan kan kwijtraken. Dat is soms waar, 
maar gelukkig niet altijd. Een beetje beleg-
gen is al snel beter dan niet beleggen.

Beleggen doe je om extra rendement te halen 
ten opzichte van een spaarrekening en om je te 
beschermen tegen inflatie en de belastingdienst. 
In Nederland betaal je, boven een vrijstelling van 
ongeveer 20.000 euro p.p., per saldo 1,2% vermo-
gensrendementsheffing. Gecombineerd met inflatie 
houdt dat in dat meer dan 4% rendement gemaakt 
moet worden om niet in te teren op je reserves. 
Met de hoogte van de huidige spaarrente is dat 
niet mogelijk.

Voordat kan worden belegd dient eerst te worden 
bepaald hoeveel geld je nodig hebt om de finan-
ciële gevolgen van een eventuele kapotte koelkast, 
wasmachine of auto en dergelijke op te vangen. 
Met het resterende geld kan in principe worden 
belegd, mits je het geld niet op korte termijn nodig 
hebt en de koersfluctuaties je nachtrust niet nega-
tief beïnvloeden. 

Beleggen kan ook met kleinere bedragen, bij 
sommige aanbieders -zoals Tielkemeijer & Part-
ners- kan dat al vanaf 100 euro per maand. Wie 
daar vroeg genoeg mee begint kan zo een aardig 
appeltje voor de dorst vergaren en loopt bovendien 
minder koersrisico dan iemand die in één keer een 
groot bedrag belegt.

Beginnende beleggers doen er goed aan om het 
simpel te houden door bijvoorbeeld te beleggen 
in een beperkt aantal beleggingsfondsen. Vaak 
gebeurt dat echter niet en stort de onervaren 
belegger zich op individuele aandelen, zoals ING of 
Ahold en dergelijke. Ook worden aspirant beleggers 
soms verleid door aanbieders van houtplantages, 
schepen of onroerend goedbeleggingen. Hoewel 
de tastbaarheid hiervan zal aanspreken is het met 
de risico’s vaak bedroevend gesteld.

Simpel betekent in dit verband: een goede wereld-
wijde spreiding, bij voorkeur over verschillende 

beleggingscategorieën, zoals aandelen, beursge-
noteerd vastgoed, obligaties en dergelijke. Het 
is echter voor beleggers ontzettend lastig om 
een goed inzicht te kunnen krijgen in de diverse 
beleggingsmogelijkheden en -producten. Er staan 
wereldwijd meer dan 100.000 beleggingsfondsen 
genoteerd. Hoe scheid je het kaf van het koren?

Wie ‘beleggen’ invoert op Google treft bijna 20 
miljoen resultaten. Mijn advies is weliswaar om het 
simpel te houden, als je gaat beleggen, maar dat 
wil niet zeggen dat het eenvoudig is! Toch zijn er 
wel basisvoorwaarden te benoemen, waaraan een 
verstandige belegging moet voldoen. Gratis infor-
matie kan je krijgen door een mail met dit verzoek 
te sturen aan Tielkemeijer & Partners. Wij sturen je 
dan een duidelijk vijfstappenplan hoe je het beste 
kan beginnen met beleggen.

Hans Tielkemeijer
Directeur Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer
Telefoon: 010 - 204 05 60
Mail: ht@tielkemeijer.nl
Internet: www.tielkemeijer.nl
Twitter: @tielkemeijer

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

De Tip van Hans Tielkemeijer

hou het simpel

Op 11 november organiseerde het ONC voor 
de eerste keer het ONC Business Theater. Met 
als thema Gezond ondernemen werd de inlei-
ding verzorgd door Joke Boonstra, lid raad 
van bestuur van het IJsselland Ziekenhuis. Zij 
ging in op de vraag hoe je een ziekenhuis 
als onderneming leidt met het belang van de 
patiënt op de eerste plaats. Efficiencyslagen 
kunnen worden gemaakt door te kijken en 
samen te werken met andere disciplines 
uit het bedrijfsleven. Hierbij werden nieu-
we oplossingen gevonden die buiten het 
gezichtsveld lagen van de eigen organisatie. 

De Nieuwe Dominee zorgde voor een geheel 
andere kijk op zakendoen door anders te kijken, 
te handelen en te doen. Hij toonde aangrijpende 
voorbeelden die menigeen een brok in de keel 
bezorgde. 
Ruim 45 ondernemers namen deel aan de beurs-
vloer, die druk bezocht werd door ruim 250 bezoe-
kers. Er werd gehandeld en druk overlegd aan 
de tafels. Na het eindsignaal door de spreekstal-
meester opende burgemeester Frank Koen de 
afsluitende borrel en prees de voorzitter van het 
ONC dit prachtige initiatief, dat zeker volgend jaar 
een vervolg moet krijgen. 
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ONC Business Theater

Een succes dat naar meer smaakt
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Ondernemen met 

 de natuur als voorbeeld 

Er zijn steeds meer tekenen die wijzen op 
een licht en langzaam economisch herstel. 
Niet alle tekenen wijzen dezelfde kant op, 
maar dat is normaal bij een omslag. Steeds 
meer indicatoren wijzen de goede richting 
op. Het meest sprekend is de ontwikkeling 
van de inkoopmanagersindex van de indu-
strie. Deze behaalde in september een waar-
de van 55,8, waarbij een waarde van boven 
de 50 ‘groei’ impliceert. De hoogste waarde 
in 29 maanden. 

Daarmee lijkt het ‘klassieke’ herstelpatroon van 
de Nederlandse economie zich in te zetten: eerst 
de export, dan de investeringen en vervolgens de 
consumptie. Maar buiten deze index zijn er ook 
andere signalen die wijzen op verbetering. Het 
producentenvertrouwen neemt al maanden toe, 
hoewel er in september een stapje terug werd 
gedaan. En zelfs van de woningmarkt komen voor-
zichtige tekenen van stabilisatie en licht herstel. 
Het lijkt er op dat we op een kantelpunt staan. Dat 
alleen al vergt van ondernemers een herziening 
van de focus en aanpassingen. Maar is de wereld 
nog wel dezelfde als vóór de crisis? Kunnen we de 
draad weer oppakken waar we deze hebben laten 
liggen? Ik ben van mening dat er, in een steeds 
sneller tempo, een fundamentele verschuiving aan 
het ontstaan is. Voorbeelden te over. Was Hyves 

drie jaar geleden nog 44 miljoen euro waard, vorige 
maand stopte TMG met de social netwerksite. We 
moeten ons dus niet alleen aanpassen aan een 
beginnend herstel, maar ook aan de nieuwe ‘arena’ 
die we betreden.

Natuur als spiegel voor toekomstige 
organisatie
Deze nieuwe ‘arena’ zorgt ervoor dat we naar 
andere voorbeelden en oplossingen moeten 
zoeken. Gevleugelde termen als ‘buiten de 
gebaande paden treden’ en ‘out of the box denken’ 
zijn hot. Maar hoe doe je dat nou? Onder het motto 
“If you do what you did, you get what you got” 
(Einstein), hebben wij als bank het eens hele-
maal anders aangepakt. Wij hebben de natuur 
gebruikt als spiegel voor onze toekomstige organi-
satie. Onder begeleiding van Eric de Blok (Bedrijfs-
kundige, Zoöloog en Psycholoog) zijn wij op zoek 
gegaan naar vernieuwende inzichten die ons en 
onze klanten in de toekomst kunnen helpen. Ter 
inspiratie wil ik er één met jullie delen.

Survival of the fi ttest. Dat is niet het overleven van 
de sterkste of van de slimste, maar van diegene 
die zich het beste kan aanpassen. Kan de natuur 
ons voorbeelden geven van hoe je je aanpassings-
vermogen vergroot? Een onderzoek onder een 
bepaald soort slakken, licht een tipje van de sluier 

op. De onderzochte slakken zijn hermafrodiet. Dat 
betekent dat zij zowel vrouwelijke als mannelijke 
geslachtsorganen bezitten. Deze slakken kunnen 
er voor kiezen zichzelf te bevruchten, maar zij 
kunnen ook kiezen voor seksuele voortplanting 
met andere slakken. In het laatste geval is de 
genetische variatie het hoogst, doordat het DNA-
materiaal van twee slakken wordt gecombineerd. 
Wanneer doen ze nu het een en wanneer het 
ander? Als de omgeving de slakken goed gezind 
is (hoogconjunctuur), bevruchten de slakken voor-
namelijk zichzelf. In tijden van crisis (bijvoorbeeld 
als er veel parasieten zijn), paren de slakken voor-
namelijk met elkaar. Als het goed gaat is de slak 
‘intern’ gericht en tijdens een crisis is de slak voor-
namelijk ‘extern’ gericht. 

Juist nu meer samenwerken en 
innoveren
In het bedrijfsleven zie je voornamelijk het tegen-
overgestelde gebeuren. In goede tijden kijken we 
naar buiten (expansie en uitdijende organisaties). 
Tijdens een crisis kijken we met name naar binnen 
(we krimpen in en snijden in de kosten). Als we de 
natuur als voorbeeld nemen, zouden we nu juist 
meer moeten samenwerken en innoveren (en zo 
de variatie verhogen). De succesvolle bedrijven van 
nu zie ik dat juist doen. Kom in beweging en zoek 
met elkaar naar nieuwe mogelijkheden! 

ABn-AM
rO

Niels Wepster, directeur bedrijven
ABN AMRO
telefoon 06 510 06 628
Niels.wepster@nl.abnamro.com

Eric de Blok
GNG Consultancy
telefoon 06 533 40 949
eric@gngconsultancy.nl
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Wanneer automobilisten een passend alter-
natief hebben voor de auto in de spits, zul-
len zij ook andere keuzes maken. Dat is de 
achter liggende gedachte bij de Marktplaats 
voor Mobiliteit. Door een innovatieve aanbe-
steding van De Verkeersonderneming krijgt de 
Rotterdamse reiziger er maar liefst 16 nieuwe 
mobiliteitsdiensten bij om slim te reizen.

Hans Stevens, programmamanager van De Verkeers -
onderneming: “We hebben gekozen voor een 
bijzondere aanbesteding. In plaats van één winnaar, 
wat gebruikelijk is, hebben we er nu zestien. Het 
gaat om mobiliteitsdiensten die niet alleen een 
goede dienst, maar ook een sluitende business 
case hebben. Uit de business case moet blijken dat 
de diensten zo snel mogelijk op eigen benen (dus 
zonder overheidsfi nanciën) kunnen staan. Dit bete-
kent dat de reiziger zekerheid heeft dat de Mobili-
teitsdienst blijft voortbestaan. Door het grote aantal 
nieuwe diensten vindt er een groeispurt plaats naar 
een volwassen markt van mobiliteitsdiensten waar 
vraag en aanbod elkaar treffen: de Marktplaats voor 
Mobiliteit. We willen het gebruik van de auto niet 
verbieden. We zijn niet anti-auto, maar wel anti-
fi le. Wanneer mensen veel meer buiten de spits 
reizen, tijdens de spits ander vervoer kiezen of na 
de ochtendspits pas gaan reizen, rijdt het op de 
weg prima door.”

Zijn er nog andere voordelen te behalen? Hans 
Stevens: “Het boeken van tijdwinst en het vermin-
deren van ergernis over de fi les zijn natuurlijk heel 
belangrijke voordelen. Maar slimmere manieren 
van reizen werken ook op andere gebieden gunstig 
uit. Denk aan de economie. Al die vrachtwagens, 
bestelbusjes en mensen op weg naar een zake-

lijke afspraak in de file, leveren veel economi-
sche schade op. En als we mensen zover krijgen 
om minder in de auto te stappen, wordt ook de 
luchtvervuiling weer minder. Positieve bijeffecten. 
Wanneer werkgevers hun mobiliteitsbudgetten 
anders verdelen, zien we niet alleen een stijging 
in medewerkertevredenheid, we zien ook dat het 
hen vaak geen cent extra kost. Rotterdam staat nu 
met maar liefst vier fi les in de ‘fi le top tien’. Op 
de Marktplaats voor Mobiliteit kunnen werkgevers 
en werknemers de dienst nemen die het beste bij 
hen past.”
De Verkeersonderneming is in november een 
tweede aanbesteding gestart om nog meer mobi-
liteitsdiensten naar Rotterdam te halen. Kijk op 
www.verkeersonderneming.nl.

Onderzoek:
Voer voor psychologen
Uit het in het voorjaar van 2013 gehouden onder-
zoek van Maurice de Hond, onder 1.400 Neder-
landers waarvan er 500 wonen of werken in 
Rotterdam, bleek dat maar liefst 83% van de 
automobilisten op dezelfde plek in de fi le staan. 
75% staat met de auto altijd vast op dezelfde plek, 
en ruim 20% daarvan herkent op die plek ook de 
andere automobilisten in de fi le.
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Bereikbaarheid draait om 
alternatieven en maatwerk
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Dat B&P Accountants en Advies alles behalve 
een doorsnee accountantskantoor is, wordt 
algauw duidelijk. Niet het opstellen van 
de jaarrekening staat bij deze organisatie 
 centraal, maar het adviseren en helpen van 
ondernemers, zodat zij hun prestaties en ren-
dement kunnen verbeteren. En dat gaat zelfs 
zo ver, dat B&P zelf innovatieve tools ontwik-
kelt waarmee ze ondernemers dagelijks van 
alle mogelijke relevante financiële, operati-
onele en HR-informatie voorzien. 

Het is bepaald geen alledaags verschijnsel: een 
accountantskantoor dat opereert op het snijvlak van 
accountancy en ICT. Een positionering waarvoor B&P, 
dat momenteel acht vestigingen telt waarvan één 
in Capelle aan den IJssel, uit volle overtuiging heeft 
gekozen. “Dankzij onze verregaande digitalisering 

en het feit dat wij zelf een team van ICT’ers in huis 
hebben, kunnen wij onze klanten iets bieden waar 
ze enorm veel behoefte aan hebben: grip op hun 
organisatie’’, vertelt Koert Kunnen, vestigingsleider 
van het kantoor in Capelle aan den IJssel. “Zo hebben 
wij Zippy ontwikkeld: een management informatie 
systeem dat een unieke combinatie biedt van finan-
ciële en operationele informatie. Daardoor kunnen 
ondernemers op ieder moment en in één oogopslag 
zien hoe hun bedrijf ervoor staat.”

Schat aan informatie
“Dankzij de koppelingen met onder meer boek-
houdpakketten, kassa- , voorraad- en personeel 
planningssystemen, bevat Zippy een schat aan 
informatie’’, vervolgt Kunnen. “Zippy combineert 
al deze informatie in overzichtelijke dashboards, 
waardoor je razendsnel kunt zien waar de knel-

punten liggen en direct bij kunt sturen.” Daarnaast 
bevat Zippy een benchmarkfunctie waarmee onder-
nemers hun eigen bedrijf kunnen vergelijken met 
die van hun concullega ’s. Kunnen: ,,Maar we gaan 
nog verder. Onze consultants kunnen helpen bij de 
vertaling van de cijfers in Zippy naar de dagelijkse 
praktijk. Zo kijken ze waar verbeterslagen te maken 
zijn en op welke kosten er bespaard kan worden. 
Op die manier kunnen ondernemers het beste uit 
hun bedrijf halen en hun rendement verbeteren.” 

Ontwikkeling
Sinds kort biedt B&P ook een online tool op 
HR-gebied: Sam. “Dat is een digitaal en inter-
actief beoordelingssysteem dat bijdraagt aan de 
ontwikkeling en effectiviteit van werknemers en 
dus uiteindelijk aan een beter bedrijfsresultaat’’, 
legt Kunnen uit. “Wat Sam uniek maakt, is de 
methodiek erachter. Medewerkers en beoorde-
laars werken samen aan zowel de ontwikkeling 
van de medewerker als van de organisatie. Zo 
kunnen medewerkers dankzij het geïntegreerde 
Medewerkersonderzoek ook feedback geven op 
het reilen en zeilen van de organisatie.” Naast hun 
innovatieve producten onderscheidt B&P Accoun-
tants en Advies zich ook met een uitgebreid dien-
stenpakket. ”We zijn altijd op zoek naar nieuwe 
diensten en producten die het voor ondernemers 
makkelijker maken. Zo bieden wij Inkoopadvies, iets 
waarvan wij merken dat ondernemers er in deze 
economisch zware tijd enorm veel behoefte aan 
hebben. Onze inkoopadviseurs maken een scan van 
alle kosten en kunnen exact vertellen voor welke 
diensten de ondernemer teveel betaalt. Bovendien 
nemen zij het onderhandelingstraject uit handen en 
weten zij dankzij hun jarenlange ervaring altijd de 
scherpste prijs te bedingen, met behoud van kwali-
teit. Klanten staan versteld wanneer blijkt dat ze 
jaarlijks duizenden euro’s kunnen besparen!” 

Full service
B&P is een landelijke organisatie die persoonlijk 
contact hoog in het vaandel heeft staan, benadrukt 
Kunnen. “Het voordeel van een grotere organisatie 
is dat we veel specialisten in huis hebben. Maar we 
hebben niet voor niets gekozen voor lokale kantoren, 
zoals hier in Capelle aan den IJssel. We willen dicht 
bij de ondernemer staan, zowel letterlijk als figuur-
lijk. Onze klanten hebben een vaste relatiebeheerder 
die hun bedrijf door en door kent en hen daardoor 
als geen ander van advies kan voorzien. Of zoals 
één van onze klanten het onlangs nog verwoordde: 
‘B&P biedt het beste van twee werelden: full service 
en tegelijkertijd de charme van een klein kantoor’.” 

Meer informatie
B&P Capelle aan den IJssel
’s-Gravenweg 41-47
2901 LA Capelle aan den IJssel
T: 010-2492291
E: info@bospartners.com 
W: www.bospartners.com 
W: www.myzippy.com
W: www.samenbeoordelen.nl 
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Klaas Knot heeft het zelf gezegd: “Nederland 
is uit de crisis.” Als dat geen positief geluid is 
weet ik het niet meer. We gaan er van uit dat 
hij gelijk heeft. Dat betekent dat het bedrijfs-
leven massaal zal aankloppen bij de banken 
om investeringen te financieren. 

Meer financieringsmogelijkheden met 
ruimere overheidskredieten
Omdat veel bedrijven nog steeds moeilijk aan een 
fi nanciering kunnen komen, worden de fi nancie-
ringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven via over-
heidskredieten vanaf 1 november 2013 tijdelijk 
uitgebreid tot en met 31 december 2014. Het gaat 
om een aantal bekende kredieten, zoals de BMKB 
en de Garantie ondernemingsfi nanciering.

BMKB
Het borgstellingspercentage in de regeling Borgstel-
ling MKB-kredieten (BMKB) is tijdelijk verhoogd van 
45% naar 67,5% met een maximum borgstellings-
krediet van 200.000 euro. Voor starters en innova-
tieve mkb-bedrijven gelden andere percentages.
Het maximumbedrag dat per MKB-ondernemer aan 
bedrijfsborgstellingskredieten kan worden verstrekt, 
wordt verhoogd van 1 miljoen naar 1,5 miljoen euro. 

Garantie Ondernemingsfinanciering 
Grotere bedrijven krijgen ruimere mogelijkheden 
met de Garantie Ondernemingsfi nanciering. Het 
maximale garantiebedrag van deze regeling 
wordt tot uiterlijk 31 december 2014 verhoogd 
van 25 miljoen naar 75 miljoen euro. Hierdoor 

kunnen leningen van maximaal 150 miljoen euro 
tot de helft gegarandeerd worden.

Qredits
Sinds 1 november 2013 is microfinancierings-
organisatie Qredits van start gegaan met de 
verstrekking van een nieuw fi nancieringsproduct: 
het MKB-krediet. Bedrijven die niet bij een bank 
terechtkunnen voor hun fi nanciering, kunnen bij 
Qredits aankloppen voor leningen tussen de 50.000 
en 150.000 euro. Het microkrediet tot 50.000 euro 
voor kleine ondernemers blijft bestaan.

Innovatiekrediet
Tot slot worden ook voor innoverende bedrijven de 
mogelijkheden verruimd. Het kredietpercentage dat de 
overheid verstrekt voor de gehele project-
fi nanciering van kleine bedrijven, 
gaat tijdelijk omhoog van 
35% naar 45%. 
Voor het 

MKB dat samenwerkt met een kennisin-
stelling of andere bedrijven, gaat 
het percentage omhoog 
naar 50%.
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Financieren in 2014

René Verbruggen
Daamen & van Sluis

SAMEN STERK!



‘Parkstad naast Economische Motor’. Onder 
deze noemer vergroot de gemeente Capelle 
aan den IJssel de voorkeur voor de stad onder 
bewoners en bedrijven. Dat doet de gemeente 
niet alleen met mooie woorden, maar ook door 
te zorgen dat zaken goed op orde zijn, waar-
onder het ondernemersklimaat. Dat alle inzet 
loont bleek onlangs uit de ranglijst voor MKB-
vriendelijkste gemeenten. Capelle steeg met 
stip naar de derde plaats in Zuid-Holland. 

Volgens de ranglijst -die deel uitmaakt van een twee-
jaarlijks onderzoek van MKB-Nederland- is Capelle 
bezig aan een opmars. De stad steeg niet alleen met 
achttien plaatsen naar de derde plaats op de provin-
ciale lijst, maar ook 135 plaatsen op de landelijke lijst. 
Van de 408 Nederlandse gemeenten staat Capelle nu 
op de 27e plaats. Het ondernemersklimaat in Capelle 
werd gewaardeerd met een 7,1 tegen het landelijk 
gemiddelde van een 6,4. 
Onderzocht is onder meer de tevredenheid van de 
ondernemers over de eigen gemeente, het imago 
van de gemeente bij ondernemers buiten de 
gemeente, de gemeentelijke communicatie en het 
gemeentelijke beleid voor het midden- en kleinbe-
drijf. Wethouder Economische Zaken Eric Faassen: “De 
ranglijst toont aan dat investeren in je stad loont en 
gewaardeerd wordt. We werken intensief aan het 
versterken van onze relatie met ondernemers. Het 
kan altijd beter, maar we zijn op de goede weg.”

Economische Motor
Een goed ondernemersklimaat past uitstekend bij de 
omschrijving van Capelle als ‘Parkstad naast Econo-

mische Motor’. De gemeente lanceerde dit ‘merk’ 
ongeveer een half jaar geleden. Doel van de Capelse 
citymarketing is onder meer om huidige ondernemers 
te behouden en nieuwe ondernemers aan te trekken. 
“We willen laten zien wat we te bieden hebben”, legt 
burgemeester Frank Koen uit. “Capelle is een stad die 
de voordelen van de economische reus Rotterdam 
binnen handbereik heeft en zelf ook een zeer sterke 
economische positie kent. In Capelle zijn bijvoorbeeld 
meer arbeidsplaatsen dan de eigen beroepsbevol-
king groot is. Daarnaast is Capelle de schakel tussen 
de Randstad en het groene achterland en heeft in 
vergelijking met grote buur Rotterdam een groen 
en soms nog dorps karakter. De combinatie van de 
economische ligging en het groene karakter maakt 
van Capelle een stad die de concurrentie aankan met 
zijn omgeving.”

Kijk voor meer informatie over de MKB-ranglijst op 
www.mkbvriendelijkstegemeente.nl en voor de 
Capelse citymarketing op www.capelleaandenijssel.nl.

Een stad die 
de concurrentie aan kan 

Koploper digitale dienstverlening

Capelle stijgt met stip als MKB-vriendelijke gemeente

Kijk voor meer informatie over de MKB-ranglijst op 
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Actuele besluiten van het college van b. en w. en 
nieuwsberichten, speciaal geselecteerd voor onder-
nemend Capelle, treft u aan op: 
www.capelleaandenijssel.nl. Op deze site worden 
ook de Europese aanbestedingen van de gemeente 
gepubliceerd.

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

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

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

Yvette Ditmer
Accountmanager bedrijven en  detailhandel
tel. 010 - 284 87 00
ondernemersloket@capelleaandenijssel.nl

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.

Heeft u vragen op het gebied van bedrijven en 
ondernemen in Capelle aan den IJssel? E-mail dan naar: 
ondernemersloket@capelleaandenijssel.nl of 
bel: 010 - 28 48 700.

Capelle staat op de zesde plaats volgens lande-
lijk onderzoek naar digitale dienstverlening. De 
gemeente maakt een sprong van eenentwintig 
plaatsen. “We zijn zesde van ruim vierhonderd 
gemeenten en we laten grote en digitaal sterke 
gemeenten achter ons,” concludeert gemeente-
secretaris Gerrit Kruijt. “Deze benchmark beves-
tigt dat we op koers liggen met de service aan 
onze inwoners en ondernemers.” 
 
Burger centraal
Centraal bij de benchmark staat de burger die digi-
taal een product wil afnemen. In de benchmark is de 
mate waarin de burger of ondernemer een product 
interactief kan afnemen onderzocht. Verder is de 
respons van gemeenten op e-mails, het gebruik van 
DigiD en de effectiviteit van de zoekmachine onder 
de loep genomen. Alle informatie over de ranking 

en de methodiek is te vinden in de Benchmark digi-
tale dienstverlening 2013. 2017: een brug te ver?, die 
vorige week verscheen.
 
100% digitaal
Naast een optimale service aan het loket, wil de 
gemeente alles wat digitaal kan ook daadwerke-
lijk digitaal doen. Het digitaal loket op de website 
voorziet de inwoners van de stad van veel producten 
en informatie. Dit gebeurt volgens de zogeheten 
Webrichtlijnen, waardoor de service ook goed toegan-
kelijk is voor bijvoorbeeld visueel gehandicapten. 
Capelle wil in 2015 een compleet digitale en papier-
loze organisatie zijn. “Het CBS berekende dat in 2012 
94% van de Nederlanders een internetaansluiting 
had. Dat betekent dat bijna alle inwoners digitaal 
bereikbaar zijn en dat je je daar als organisatie op in 
moet stellen,” stelt Kruijt.

Van de gem
eente Capelle



Het Bewijs van Goede Dienst is een instru-
ment om te beoordelen hoe een gemeen-
te het verlenen van vergunningen gere-
geld heeft. In 2009 heeft de vakgroep 
Economische Zaken meegeholpen aan de 
totstandkoming van dit instrument en 
direct meegedaan aan de pilot. Voor 2013 
laten we opnieuw onze dienstverlening op 
het gebied van vergunningen doorlichten. 

Naast een dossieronderzoek (waren aanvragen 
compleet, hoe snel werd de aanvraag afgehan-
deld), worden bedrijven die dit jaar een vergun-
ning hebben aangevraagd, gebeld over hun erva-
ringen met onze dienstverlening. Het hernieuwde 
onderzoek moet ook nu weer resulteren in een 
verbeterplan, waarmee we in 2014 aan de slag 

gaan. Zodra de resultaten bekend zijn, worden 
deze in het Economisch Overleg Capelle besproken 
en op www.capelleaandenijssel.nl gepubliceerd.

Doorontwikkeling naar online enquête 
Het zal overigens de laatste keer zijn dat dit instru-
ment wordt ingezet, omdat het inmiddels is door-
ontwikkeld tot een online enquête. De uitkomsten 
daarvan worden verwerkt op de landelijke site 
www.waarstaatjegemeente.nl. Ook hieraan heeft 
de vakgroep Economische Zaken meegewerkt. Een 
van de zaken die in dit traject door ons zijn bena-
drukt is dat deze nieuwe enquête zo kort moge-
lijk wordt gehouden en dat hierin zoveel moge-
lijk andere peilingen worden opgenomen. Dit om 
ondernemers zo weinig mogelijk lastig te vallen 
met dit soort metingen.

Na een aanloopperiode van ongeveer negen 
maanden is in augustus 2013 de ondernemers-
vereniging OndernemerZZ caPelle opgericht. 

De nieuwe Capelse ondernemersvereniging richt 
zich speciaal op de Capelse ZZP’er en stelt zich 
tot doel om ZZP‘ers met elkaar te verbinden en 
hiermee de vindbaarheid van de Capelse ZZP’er 
te vergroten. “Het onderzoek van de Kamer van 
Koophandel en de gemeente Capelle toonde aan 
dat het merendeel van de ZZP’ers buiten de regio 

werkzaam is”, vertelt voorzitter Alida Vreden-
Cyrus. ”OndernemerZZ caPelle zet zich dan ook in 
om haar leden, de Capelse ZZP’ers, beter vindbaar 
maken voor de andere Capelse ondernemers. Dit 
doet de vereniging door contact te zoeken met de 
Capelse ondernemingen en op zoek te gaan naar 
de wensen die spelen bij deze groep. Sponsoren 
zijn van belang om de kosten voor de leden laag te 
houden en bijeenkomsten te kunnen organiseren. 
We streven naar een laagdrempelige vereniging, 
waar iedere ZZP’er zich thuis voelt. Dat begint al 

met de lidmaatschapsprijs die met 75 euro per 
kalenderjaar geen hoge drempel zal vormen voor 
aspirant-leden.”

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten in september, oktober en 
november zijn goed bezocht: in totaal kwamen meer 
dan 150 Capelse ZZP’ers langs. De bezoekers waar-
deerden de interactieve workshops over onder andere 
Netwerken, Koude acquisitie, Social Media en Speed-
dating. In de eerste twee maanden hebben zich dan 
ook ruim 50 ZZP’ers als lid ingeschreven. Wilt u ook 
eens een bijeenkomst bijwonen? Dan kunt u meer 
informatie vinden op www.onder nemerZZ-caPelle.nl. 
Daar kunt u zich ook inschrijven.

‘Vraag ondernemers die een keer failliet zijn 
gegaan en op het bestaansminimum terecht 
zijn gekomen om andere ondernemers voor-
lichting te geven over wat ze in zo’n situatie 
moeten doen. Vaak weten zij de weg naar 
ondersteunende organisaties niet goed te 
vinden. Informatie van ervaringsdeskundi-
gen komt dan goed van pas’. Dit was een van 
de ideeën tijdens de Armoedeconferentie 
2013 op 21 november. 

Een ander idee was dat ondernemers ook hun 
kennis kunnen aanbieden aan de minima om 
netwerktrainingen te geven. Aan deze door de 
gemeente georganiseerde conferentie namen 
leden van het gemeentebestuur, maatschap-
pelijke organisaties en een aantal gemeen-
telijke medewerkers deel. De ondernemers 
waren vanuit het Economisch Overleg Capelle 
vertegenwoordigd in de persoon van Peter 
 Meulendijk. 

Het Nieuwe gezicht van armoede
Thema van de conferentie was ‘Het nieuwe gezicht 
van armoede’. “Tegenwoordig bestaat bijna de 
helft van de minima in Nederland uit mensen met 
een baan, zoals werknemers met een laag salaris, 
kleine zelfstandigen en mensen die parttime 
werken”, vertelt Marjan Korsten, beleidsadviseur 
van de gemeente en organisator van de Armoede-
conferentie. “Tijdens de bijeenkomst is onder meer 
besproken hoe armoede voorkomen kan worden 
en welke ondersteuning gewenst is. De komende 
tijd gaan we bekijken wat we met de ideeën en 
nieuwe inzichten kunnen doen.”

Capelle is nieuwe ondernemers vereniging rijker

Armoedeconferentie 2013

Ondernemers  
helpen ondernemers 
bij armoede

Vakgroep Economische Zaken
Onze zeer gewaardeerde collega, Cock van Zanten, 
geniet inmiddels volop van zijn pensioen. Omdat 
wij een aantrekkelijk economisch klimaat willen 
houden en verbeteren, wordt onze vakgroep aange-
vuld met een nieuwe accountmanager detailhandel 
en bedrijven: mevrouw Yvette Ditmer. Zij is op 9 
december 2013 begonnen.

U kunt ons bereiken op ondernemersloket@capel-
leaandenijssel.nl of telefoontoestel: 010 - 284 87 00.
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Meer weten over B&P? www.bospartners.com

Bent u op zoek naar 
een traditionele 
accountant? 

Lees dan niet verder!

B&P Accountants en Advies is alles behalve een doorsnee 
accountantskantoor. Niet het opstellen van de jaarrekening staat bij 
ons centraal, maar het adviseren en helpen van ondernemers om hun 
prestaties en rendement te verbeteren. En dat gaat zelfs zo ver, dat 
we zelf innovatieve tools ontwikkelen waarmee we ondernemers 
dagelijks van alle mogelijke relevante financiële, operationele en 
HR-informatie voorzien.

B&P. Weet waar je mee bezig bent.


