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U heeft vast zelf ideeën over slagvaardig ondernemen in een krimpende economie. Of over hoe u kosten 
kunt besparen en marges behoudt. Uw relatiemanager denkt graag met u mee. Hij is op de hoogte van de 
actuele ontwikkelingen binnen uw sector en in uw onderneming. En weet wat nu nodig is om uw plannen op 
korte en lange termijn te realiseren. Zo zorgen we ervoor dat uw onderneming een geoliede machine blijft.  
Juist in deze tijd. Meer weten? Ga naar abnamro.nl/industrie

OOk vOOr deze vraag zijn 
wij uw gesprekspartner
Weten wat nu nodig is.
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Privacy en security gaan bij bescherming van data vaak hand in hand. 

Doe meer met IJBM 
Dit magazine bekijken wanneer u maar wilt? 
Een voorproefje krijgen op het volgende 
nummer? Reageren op de inhoud? Informatie 
delen met andere ondernemers en organisa-
ties in de regio? Meedoen met een discus-
sie over ondernemers-issues? Of er zelf een 
starten? Een tip geven aan redactie en lezers? 
Het kan allemaal met IJBM op Facebook en 
LinkedIn. We heten daar iedereen welkom, 
24 uur per dag en vanaf iedere plek.

www.facebook.com/IJsselbusinessmagazine
www.linkedin.com/groups/IJssel-Business-
Magazine-Netwerkgroep
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Privacy en zakendoen. Dat is geen ver-van-mijn-bed-show voor ondernemers. Van multinational 
tot de groenteboer op de hoek. Ieder bedrijf, krijgt of verwerkt persoonlijke gegevens van derden. 
Of dat nu gaat om het online bestellen van een fruitmand of het verwerken van duizenden 
salaris stroken met persoonlijke gegevens. Het gebruik van data is de brandstof van de (digitale) 
economie. Daarmee verantwoord omgaan, wordt steeds belangrijker. Op gebied van wetgeving 
en regelgeving gaat er ook het nodige veranderen. Zo gaan boetes enorm omhoog. Wegduiken 
is daarom geen optie. Volgens een aantal deskundigen en ondernemers in deze uitgave van 
IJssel Business Magazine biedt privacy juist kansen aan succesvol ondernemen. En is het een 
manier om te bouwen aan vertrouwen met je klant, personeel en collega-ondernemers. Zo 
gingen Google en Facebook regelmatig in de fout en hun bedrijfsnamen zullen hierdoor altijd 
onlosmakelijk met privacy kwesties verbonden blijven. Wie dit wil voorkomen, zal volgens de 
geïnterviewden in dit blad zorgvuldig te werk moeten gaan met privacygevoelige gegevens en 
goed alle wet- en regelgeving in acht moeten nemen.

Gert van der Beek, hoofdredacteur

Privacy: valkuil en kans voor ondernemers

In dit nummer

Van de redactie en inhoud
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Hij wil dat bedrijven en organisaties het 
vanzelfsprekend vinden om al bij het ont-
werp van diensten of producten rekening te 
houden met privacy aspecten. Omdat zij er 
anders door de maatschappij en hun klan-
ten op worden afgerekend. ‘Denkt voordat 
u doende zijt, en denk al doende nog’, luidt 
dan ook zijn advies.

Jacob Kohnstamm strijdt al tientallen jaren tegen 
schendingen van privacy. Dat begon al net na zijn 
studie rechten toen hij in 1971 weigerde mee te 
doen met de laatste hoofdelijke volkstelling. “Je 
kreeg toen 150 persoonlijke vragen in een envelop 
die dan ook nog persoonlijk werd opgehaald.” Ook 
later als advocaat en tijdens zijn politieke loopbaan 
als voormalig staatssecretaris en lid van de Eerste 
en Tweede Kamer voor D66 had het thema zijn 
warme belangstelling. Sinds 2004 is hij als voor-
zitter van het College bescherming persoonsgege-
vens (CBP) het gezicht van privacybescherming. 
Onvermoeibaar blijft hij wijzen op de gevaren van 
het verzamelen en blootgeven van persoonlijke 
gegevens. Van onszelf en door anderen.

Vertrouwen
Hij vindt bescherming van persoonsgegevens een 
essentieel onderdeel van onze samenleving: “Je 
moet er zeker van kunnen zijn dat jouw gegevens 
alleen gebruikt worden in de context waarin je ze 
hebt verschaft en niet daarbuiten. Zonder dat gaan 
we naar een verschrikkelijke samenleving. Ook voor 
bedrijven. Want de verhouding tussen een individu, 
consument en een bedrijf staat of valt met de vraag 
of je elkaar kunt vertrouwen. Werkgeversvoorzitter 
Wientjes maakte tijdens de Dag van de Privacy nog 
eens duidelijk dat ondernemers zorgvuldig moeten 
omgaan met de persoonsgegevens waar zij over 
beschikken. Dat is net zo belangrijk voor het klant-
vertrouwen als het vertrouwen in de kwaliteit van 
het product of de dienst zelf.”
Volgens Kohnstamm zie je dat bijvoorbeeld sterk 
terug bij banken. Die kopen in essentie vertrouwen. 
“Op het moment dat je gegevens van je klant 
anders wilt gebruiken, heb je meteen een rel 
in huis. Zoals onlangs heel ongelukkig bij ING is 
gebeurd.“

Big Data
Maar dat je volgens Kohnstamm met het anoniem 
koppelen van allerlei gegevens interessante dingen 
kan doen, staat buiten kijf. “Voor veel doelen waar-
voor big data wordt ingezet, zijn tot de persoon 
herleidbare gegevens helemaal niet nodig. Je kunt 
bijvoorbeeld via zoekgedrag op Google voorspellen 
hoe een zware epidemie zich ontwikkelt. Dat is 

nuttig. Maar je kunt big data ook gebruiken om 
mensen uit te sluiten, te discrimineren en ongelijk 
te behandelen. Je moet technologie zo gebruiken 
dat dit gevaar tot een minimum wordt beperkt. 
Gegevens moeten onomkeerbaar worden geano-
nimiseerd. Als bedrijven voor hun doel wél herleid-
bare gegevens verwerken, moeten zij mensen 
goed informeren over wat er met hun gegevens 
gebeurt en hen vaak ook om toestemming vragen.”

Privacy-voorwaarden waardeloos
En met een muisklik accepteren van een pakket 
voorwaarden is niet voldoende. Kohnstamm: “Als 
je gegevens verwerkt, moet de gebruiker vooraf 
voldoende informatie hebben. Dat er gegevens 
worden gecombineerd, mag niet verstopt staan 
in een hele lijst met algemene voorwaarden. In 
Europa zijn die privacy-voorwaarden juridisch waar-
deloos. En voor een deel totale onzin. Zo vertelde 
een topman van Microsoft tijdens een conferentie 
waar ik was dat hij twee werknemers had gevraagd 
hoeveel tijd ze kwijt waren om alle privacy-voor-
waarden bij hun internetgebruik te lezen. Dat 
waren 75 werkdagen per jaar. Dat is dus volstrekte 
waanzin. Bovendien, als jij ergens een kruisje zet 
dat ik jou mag benadelen, mag dat nog steeds niet. 
Mensenrechten gaan voor alles. En bescherming 
van persoonsgegevens is een fundamenteel recht, 
dat kan je niet in voorwaarden regelen. We pakken 
regelmatig bedrijven aan waarbij je akkoord moet 
gaan met het verstrekken van gegevens aan niet 
nader te benoemen derden. Dat mag en kan dus 
niet. In Engeland was er een 1 aprilgrap met een 
bedrijf dat middenin zijn privacy-voorwaarden zette 
-dat als je akkoord ging- je ziel voor eeuwig aan 
het bedrijf zou verkopen en als je dat niet deed je 
tien pond zou krijgen. Uiteindelijk gingen duizenden 
akkoord en was er maar een enkeling die het geld 
kreeg. Met die hele zwik aan voorwaarden kan je 
dus niet veel.”

Geen adviseur
De privacy-waakhond ziet dat er ook veel misvat-
ting is over zijn rol en taak. Ook bij bedrijven. ”Wij 
zijn autoriteit en toezichthouder. We handhaven de 
wet en zijn geen actiegroep. Geen rijinstructeur die 
van tevoren zegt ‘zo moet je doen’. We zeggen wel 
of iets goed of niet goed is. Maar het kan niet zo 
zijn dat we eerst een advies gaan geven over hoe 
een bedrijf met de privacywetten om moet gaan, 
om daar even later als handhaver boetes uit te 
gaan delen. Onze rol is helder en die moet helder 
blijven. Rolvastheid zorgt voor geloofwaardigheid.”
Volgens Kohnstamm hebben bedrijven al moge-
lijkheden tot meedenken en enige inspraak. “Voor 
nieuwe richtlijnen vragen wij commentaar aan alle 

betrokken organisaties, zoals branche organisaties. 
Ook kan een bedrijf, of branche, vragen om een 
‘zienswijze’ van het CBP als er sprake is van 
nieuwe technologie, nieuwe toepassingen of 
nieuwe omstandigheden waaruit nieuwe juridische 
privacy-vragen voortvloeien en die grote investe-
ringen vragen. En er komen steeds meer bedrijven 
en organisaties die ondernemers wel kunnen advi-
seren. Privacy is ook business geworden.”

Rode kaart
Het CPB kan niet meteen een rode kaart uitdelen. 
“Wij kunnen een last onder dwangsom opleggen. 
Bedrijven moeten die pas betalen als zij de overtre-
dingen niet binnen een bepaalde tijd beëindigen. 
Daarom denken sommige organisaties en bedrijven 
‘voordat ze ons pakken kunnen we onze gang 
gaan’, aldus Kohnstamm. Maar dat gaat veran-
deren. Zo komt er binnenkort een wetsvoorstel om 
direct een boete te kunnen geven. Maximaal 7,5 
ton bij een overtreding. Bij de nieuwe Europese 
wetgeving die over een paar jaar zal gaan gelden, 
kan dat zelfs 5% van de jaaromzet zijn. “Dat tikt 
aan. Ook bij grote bedrijven.”
Bij het grootste deel van de gevallen die het CBP 
aan de haak slaat, zegt het bedrijf ‘dat hebben we 
niet geweten’ en ‘wat stom we gaan ons leven 
meteen verbeteren’. Kohnstamm: “Wij vertrouwen 
daar meestal op. Er zijn gewoon nog veel welwil-
lende ondernemers die de kennis niet in huis 
hebben. Zij moeten het dan uiteraard wel oplossen 
en de overtredingen beëindigen, anders staan wij 
weer op de stoep met een dwangsom.”

Grootste valkuil
Dat is volgens hem ook de grootste valkuil: Er niet 
serieus over nadenken. “Dat begrijp ik ook wel. Je 
bent vooral bezig met ondernemen. Dan wil je niet 
veel gedoe over regels. Maar dit is meer dan gedoe 
over wetgeving, het gaat ook om vertrouwen in je 
bedrijf dat je te grabbel gooit als je het niet doet. 
Investeer daarom in privacy. Bedenk aan de teken-
tafel van een product of dienst hoe je dat privacy-
vriendelijk in de markt kan zetten. Het is in het 
belang van het uiteindelijke succes om producten 
en diensten zó te ontwikkelen dat ze geen of 
minder inbreuk maken op de persoonlijke levens-
sfeer. Daarmee win én behoud je uiteindelijk het 
vertrouwen van je klanten en burgers. Zet privacy 
in als ‘unique selling point’. En wees altijd transpa-
rant over de persoonsgegevens die je verzamelt 
en gebruikt. En met welk doel je dat doet. Verras 
mensen niet met allerlei verwerkingen van hun 
persoonsgegevens.”

www.cbpweb.nl
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Problemen met privacy voorkomen, is beter 
dan genezen. Zeker met nieuwe wetgeving 
en regels. Bedrijven moeten rekening hou-
den met meldplichten en boetes. Na 2017 
mogelijk zelfs maximaal 100 miljoen euro of 
5% van de jaaromzet. Dat moet een onderne-
mer optellen bij overige schade. Zoals nega-
tieve publiciteit, bestuurlijke afbreukrisico’s, 
schadeclaims en de kosten van crisismanage-
ment en herstel. “Privacywetgeving bevat 
valkuilen, maar biedt ook kansen. Voldoe 
aan de wet en bouw aan vertrouwen bij 
klanten, burgers, medewerkers, patiënten en 
andere doelgroepen”, aldus Jeroen Terstegge 
van Privacy Management Partners.

Hij is een gerenommeerd expert in privacyvraag-
stukken en onder andere gespecialiseerd in de 
impact van nieuwe technologieën op privacy van 
werknemers en consumenten en toepassing van 
wet- en regelgeving. Terstegge spreekt regelmatig 
op conferenties en seminars en is (mede)auteur van 
boeken en artikelen over privacy. Met zijn bedrijf 
Privacy Management Partners staat hij bedrijven en 
instellingen bij met hun vraagstukken over privacy 
en databeheer. Verder is Terstegge voorzitter van de 
privacycommissie van VNO-NCW en MKB Nederland.

Pijnpunten
“In principe is er geen ondernemer die niet met het 
onderwerp te maken heeft. Je kan het zo gek niet 
bedenken of er worden gegevens verwerkt over 
anderen. Of het nu gaat om consumenten, werkne-
mers of zakelijke klanten. De pijnpunten liggen vooral 
bij online business (bijvoorbeeld gebruik van cookies), 
bij het internationale karakter van het zakendoen en 
ICT (bijvoorbeeld dataopslag in de cloud).”

Over het algemeen is er bij ondernemers nog te 
weinig privacybewustzijn, signaleert Terstegge. “Ik 
kom in mijn praktijk regelmatig bedrijven tegen 
die nog moeten gaan nadenken over de omgang 
met persoonsgegevens. De grootste valkuil is dat 
bedrijven niet precies weten welke persoonsgege-
vens ze verwerken en waarvoor.”
Zijn bedrijf adviseert ondernemingen en instel-
lingen bij de nakoming van de privacywetgeving. 
“Wij ondersteunen hun datagedreven bedrijfsvoe-
ring door het beperken van privacygerelateerde 
risico’s, het voldoen aan wet- en regelgeving, het 
voorkomen van incidenten en een heldere verant-
woording als het toch eens misgaat.”

Goed aanbod doen
Regels voor bescherming van persoonsgege-
vens zijn volgens Terstegge een mechanisme om 
belangen tegen elkaar af te wegen. “Aan de ene 
kant heb je het belang van privacy, reputatie, veilig-
heid, non-discriminatie, rechtvaardige behandeling, 
autonomie, identiteit en menselijke waardigheid 
van de klant. Die zijn meestal gediend bij het niet of 
zo beperkt mogelijk verwerken van persoonsgege-
vens. En als het dan toch moet, dan met alle nood-

zakelijke waarborgen. Aan de andere kant staan 
de veiligheid van het bedrijf, het handhaven van 
regels, het kunnen vertrouwen van je personeel 
en het maximeren van efficiency en effectiviteit. 
Tot dat laatste behoort personalisatie van diensten 
en het doen van voor de klant relevante aanbie-
dingen op basis van big data analyses. En dat is 
nu precies waar bedrijven goed in zouden moeten 
zijn: hun klanten zo’n goed aanbod doen, dat vrijwel 
alle klanten vinden dat de waarde ervan opweegt 
tegen het stukje privacy dat ze daarmee inleveren.”

Goed plan, geen toestemming
Dat laatste ging mis bij de ‘Big Data’-plannen van 
ING om data-analyses te gaan uitvoeren op beta-
lingsgegevens van hun klanten om die zo te voor-
zien van mogelijk interessante aanbiedingen van 
bedrijven. Uit vele reacties, zowel in pers als op 
social media, bleek dat velen daar niet van gediend 
waren. ING probeerde de schade te beperken en 
zei dat dit alleen met uitdrukkelijke toestem-
ming van de klant zou gebeuren. Terstegge: “Je 
zou dus zeggen dat het dan wel goed zit. Als de 
klant toestemming geeft, mag het. Kortom: waar 
zeuren al die mensen over? Als ze niet mee willen 
doen, dan geven ze toch gewoon geen toestem-
ming?” Toestemming is dan het toverwoord dat in 
een klap alles goed maakt. Dat is fundamenteel 
onjuist. Bedrijven mogen zonder toestemming 
persoonsgegevens verwerken als dat nodig is voor 
de naleving van een wettelijke plicht of het contract 
met de klant, dan wel voor een gerechtvaardigd 
zakelijk belang dat het (privacy)belang van de 
klant overtreft. Kortom, het normale zakendoen. 
Toestemming zou je dus eigenlijk moeten reser-
veren voor zaken die afwijken van hetgeen de klant 
van jou mag verwachten. Een laatste redmiddel 
dus. Toestemming is dan vooral een afweer tegen 
claims dat er iets mis is met de gegevensverwer-
king . Heb je dus toestemming nodig van de klant, 
dan ontbeert jouw plan kennelijk intrinsieke voor-
delen voor die klant. Die ziet zich dan al snel als 
melkkoe en verliest het vertrouwen in het bedrijf. 
Ethici spreken in zo’n geval over het ontbreken van 
een equal distribution of benefits and burdens. Een 
bedrijf moet zich bij de vercommercialisering van 
persoonsgegevens dus altijd afvragen wat er voor 
de klant in zit.”

Geen loze praatjes
Zo zouden bedrijven volgens Terstegge ook naar hun 
big data plannen moeten kijken: “Is mijn big data 
plan zo goed, dat klanten er geen nee tegen zouden 
willen zeggen?” Dit vereist echter een grote mate 
van transparantie over wat je als bedrijf wil doen 
met de klantgegevens. Het bedrijf moet daarbij alles 
op tafel leggen, open en eerlijk. De wet eist dat 
ook. En dan niet alleen aangeven hoe de (privacy)
belangen van de klant juridisch worden beschermd, 
maar ook welke feitelijke beschermingsmaatregelen 
zijn genomen, zoals anonimisering, en wat de voor- 
en nadelen van de big data-verwerking zijn voor de 
klant. En dat mogen geen loze praatjes zijn, maar 

echte maatregelen en echte voordelen. Als daar 
sprake van is, dan is je verwerking behoorlijk en 
zorgvuldig en in overeenstemming met de wet, de 
hoofdregel van de privacywet. Voldoe je niet aan die 
eisen en heb je dus toestemming van de klant nodig, 
zou het dan niet beter zijn om dan maar helemaal 
van je plan af te zien? Door toestemming te vragen 
zeg je dus eigenlijk tegen de klant: »Mijn commer-
ciële gebruik van jouw persoonsgegevens is niet in 
jouw belang, maar van het mijne.« Dat is een bood-
schap die geen enkel bedrijf wil communiceren naar 
zijn klanten.”

Afwachten of voorsorteren?
Terstegge ziet met de komst van nieuwe Euro-
pese privacywetgeving de vraag van bedrijven 
om advies en ondersteuning aantrekken. Ook zijn 
er steeds meer advocatenkantoren die zich daarin 
specialiseren en komen er meer adviesbureaus. 
Maar privacy is volgens hem niet zozeer een juri-
disch, maar vooral ook een praktisch-organisato-
risch vraagstuk. “Wie nalaat om behoorlijk en zorg-
vuldig met persoonsgegevens om te gaan, riskeert 
verhoogde afbreuk- en aansprakelijkheidsrisico’s en 
boetes van het College Bescherming Persoonsge-
gevens (mogelijk tot 5% van de jaaromzet). Omdat 
compliance tijd kan vergen is, is het verstandig om 
de verordening niet af te wachten. Veel aspecten 
zijn al verplicht onder de bestaande wetgeving, die 
overigens binnenkort nog verder wordt aangescherpt 
met onder meer een meldplicht datalekken.” 

Geloofwaardiger dan je concurrent
Slim organiseren op privacy bevordert volgens 
Terstegge juist klantgerichtheid, goed werkgever-
schap, werkt imagoversterkend en draagt bij aan 
bedrijfsefficiëntie en grip op ICT. Zijn bedrijf biedt 
op internet een quick scan om snel na te kunnen 
gaan of je als ondernemer die bedrijfsmatig gebruik 
maakt van persoonsinformatie en/of daar ook 
derden bij betrekt, goed inspeelt op privacywet-
geving. De scan bestaat uit tien meerkeuzenvragen. 
Terstegge: ”Het duurt nog wel even voor de nieuwe 
wet er is. Maar achteroverleunen is niet verstandig. 
Bedrijven moeten zich nu al gaan voorbereiden. 
Je regelt het niet in een keer. Privacy wordt onder 
de nieuwe wet een dagelijkse managementverant-
woordelijkheid. Niet alleen een probleempje van de 
afdeling ICT of een bedrijfsjurist. Dat is een van de 
grootste valkuilen. Je moet het in de hele organi-
satie beleggen. Dit soort ingrijpende veranderingen 
roept vaak weerstand op. ‘We hebben het altijd zo 
gedaan’, hoor je dan. De invoering van de nieuwe 
privacyregels vereist daarom aandacht en training. 
Ook moeten veel ondernemingen straks verplicht 
een speciale privacyfunctionaris (DPO) aanstellen of 
extern inhuren. Die investeringen zijn geen wegge-
gooid geld. Privacy is geen bedreiging, maar biedt 
jou als ondernemer allerlei kansen. Je kunt je er 
mee onderscheiden en geloofwaardiger zijn dan 
je concurrent.”

www.pmpartners.nl
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Er komen steeds meer grote hoeveelheden 
data, ook wel big data genoemd. Dat zijn 
bergen data uit verschillende bronnen. Kun 
je als bedrijf, organisatie of merk wachten 
met het (strategisch) inzetten van data of is 
het eigenlijk al realiteit? 

Effectief gebruik van data en analyse verhoogt de 
productiviteit, winstgevendheid en marktwaarde 
van bedrijven met 5 procent. De strategische inzet 
van data-analyse kan zelfs het verschil maken 
tussen winst en verlies. 

Nieuwe technieken 
De hoeveelheid gegevens groeit met een enorme 
snelheid. Maar liefst negentig procent van alle data 
is de afgelopen twee jaar aangelegd. Die data-berg 
is een goudmijn voor bedrijven, want met behulp 
van nieuwe technieken is het mogelijk fijnmazig 
over die data te rapporteren. Dat geeft interessante 
mogelijkheden de business op allerlei manieren te 
versterken. Zo kan Bol.com op basis van zoek- en 
surfgedrag klant-specifieke zoeksuggesties geven. 
Albert Heijn kan met behulp van bonuskaartge-
gevens supermarktbezoekers gepersonaliseerde 
aanbiedingen doen. 

Gedrag voorspellen
Het belangrijkste voordeel is dat bedrijven met big 
data gedrag van klanten en publiek kunnen voor-
spellen. Bijvoorbeeld door het volgen van voor-
raad en populariteit van verschillende producten. 
Die gegevens kunnen worden gecombineerd met 
de meting van de drukte bij de kassa’s. Op basis 
daarvan wordt het weer makkelijker om een plan-
ning maken voor de inzet van personeel. Met 
het combineren van die gegevens met data van 
bijvoorbeeld het KNMI kun je de drukte verklaren 
en voorspellen. De volgende stap is om dezelfde 

data te gebruiken om te ‘spelen’ met prijzen en te 
meten hoe klanten daarop reageren via de sociale 
kanalen.

Praktijkvoorbeelden big data 
-  Producenten en retail-organisaties analyseren 

sociale media om zicht te krijgen op gedrag, voor-
keuren en beleving van klanten.

-  Bedrijven ontwikkelen informatieproducten, die 
gegevens verzamelen en combineren van klanten. 
Om zo aantrekkelijk aanbevelingen en succesvol-
lere ‘coupon’-programma’s aan te kunnen bieden.

-  Fabrikanten monitoren sociale netwerken, maar 
met een ander doel dan marketeers: Ze gebruiken 
het om support-vraagstukken op te sporen.

-  Financiële diensten organisaties gebruiken gege-
vens, die worden gewonnen uit interactie met 
hun klanten, om hun gebruikers te positioneren 
in beter afgestemde segmenten. Dit maakt dat 
financiële instellingen een steeds relevanter en 
verfijnder aanbod creëren.

-  Reclame- en marketingbureaus houden conver-
saties op sociale media om de response beter 
te begrijpen van campagnes en promotie-acties.

-  Verzekeringsmaatschappijen houden analyses om 
te zien welke aanvragen voor een opstalverze-
kering direct kunnen worden verwerkt en welke 
een validatie dienen te krijgen door een bezoek 
van een agent.

-  Ziekenhuizen analyseren medische gegevens 
en patiëntendossiers. Een ziekenhuis kan dan 
ingrijpen in de hoop dat ze een langer duurder 
verblijf in het ziekenhuis kunnen voorkomen.

-  De overheid is bezig met het openbaar het maken 
van gegevens (Open Data) op zowel de nationaal, 
provinciaal en stedelijk niveau om nieuwe toepas-
singen te kunnen (laten) ontwikkelen.

Problemen met privacy
Er liggen problemen met privacy op de loer als bij 
het verwerken van alle gegevens ook persoons-
gegevens worden gebruikt. Reputatieschade kan 
erg groot zijn. Google en Facebook gingen regel-
matig in de fout en hun bedrijfsnamen zullen hier-
door onlosmakelijk met privacy kwesties verbonden 
blijven. Wie dit wil voorkomen, moet zorgvuldig te 
werk aan met privacygevoelige gegevens en alle 
wet- en regelgeving in acht moeten nemen. De 
bescherming van persoonsgegevens is een verant-
woordelijkheid voor alle organisaties. 

Met big data goud in 
handen hebben



Inzet van (big) data is belangrijk voor de 
economische ontwikkeling en concurren-
tiekracht. Het zorgt voor meer arbeidspro-
ductiviteit; nieuwe bedrijfsmogelijkheden; 
nieuwe markten, diensten of producten en 
veranderingen in sectoren, logistiek, netwer-
ken en ketens. 

Verzekeringsfraude vaststellen door automati-
sche analyse van declaraties; aandelenwaarde 
voorspellen door sentimentanalyse van tweets 
en opzegging van telefoonabonnees voorkomen 
door alle belgegevens te verwerken. Big data 
als het ‘nieuwe goud’ voor ondernemers. Maar 
ondanks het grote potentieel roept het ook veel 
vragen op. Vooral bij het MKB: wat is het precies, in 
hoeverre is het een nieuw verschijnsel, wat kunnen 
en mogen (privacy) we ermee, hoe pakken we het 
technisch aan en wat levert het op in harde euro’s? 

Boost geven
Het doorbraakproject ‘Big Bata’ probeert onderne-
mers antwoord op deze vragen te geven en hen 
te helpen met kennis om daarmee aan de slag 
gaan. Bijvoorbeeld bij het opzetten van digitale 
marktplaatsen waar bedrijven, onderzoeksinstel-
lingen en overheden hun expertise uitwisselen. 
Het doorbraakproject is een samenwerking van 

Big Data Value Center, TNO, Netherlands eScience 
Center, ECP (Platform Informatiesamenleving) en de 
ministeries van Binnenlandse Zaken en Economi-
sche Zaken. Gezamenlijk willen zij een boost geven 
aan nieuwe economische activiteiten met big data. 
Het project sluit aan bij de doelstellingen zoals vast-
gelegd in de Digitale Agenda.nl.

Dataexplosie
Aanjager is Eric van Tol. Hij is tevens directeur van 
het Expertisecentrum Big Data van Fontys Hoge-
scholen. “Er vindt een ware dataexplosie plaats.”, 
aldus Van Tol in iBestuur Magazine. Die trend zet 
zich voort. Door meer gebruik van mobieltjes, inzet 
van sensoren, satellieten en camera’s, huishoude-
lijke apparaten op internet, social media-content, 
automatisch data over consumentengedrag (Wifi, 
cookies) en het groeiende aantal datasets dat de 
overheid beschikbaar stelt als open data. Zoals het 
Actueel Hoogtebestand Nederland dat in maart is 
vrijgegeven. Het geeft van elke vierkante meter 
tot 5 centimeter nauwkeurig de hoogte. En infor-
matie over bebouwing en begroeiing. Juist het 
combineren van deze data met andere gege-
vens biedt mogelijkheden om nieuwe diensten 
en producten te ontwikkelen Zoals meer geperso-
naliseerde verzekeringspolissen en het efficiënter 
plaatsen van zonnepanelen.”

Meer winst
Hoe kan je daar als ondernemer allemaal je voor-
deel mee doen? Volgens Van Tol valt meer winst te 
behalen als we die datasets beter leren benutten. 
“Denk aan perfect gepersonaliseerde consumen-
tendiensten. Of slimmere diagnoses en betere 
medicijnverstrekking op basis van grotere aantallen 
patiëntgegevens. Maar ook boer Jacob die in staat 
is om meer aardappels te produceren met bijvoor-
beeld data uit sensoren in de tractor in combinatie 
met KNMI-data of bodembemonsteringsgegevens 
van andere boeren.”

Ultieme zakelijk doel
“Als aanjager probeer ik het lerend vermogen te 
vergroten. We zetten inspirerende voorlopers in 
Nederland als showcases neer en een markt met 
aanbieders van big data-oplossingen, met name 
ook voor MKB’ers met vragen. Om van elkaar te 
leren kunnen ondernemersgroepen bijvoorbeeld 
zelf ‘marktplaatsen’ opzetten. Daar komen vraag 
en aanbod van (big) data producten, diensten en 
toepassingen bij elkaar. Ook kunnen zij een busi-
ness case maken. Op die manier kan het door-
braakproject zorgen voor nieuwe economische 
activiteiten. Een voorbeeld is het Nederlands insti-
tuut voor radioastronomie in Drenthe. Het instituut 
ontwikkelt baanbrekende big data technologie en 
kennis. Dat doet het samen met ICT-bedrijven en 
regionale overheden. Het MKB kan daarvan profi-
teren via deelname in een gebruikersplatform. 
Het ultieme zakelijke doel is volgens Van Tol 
gerichte, gepersonaliseerde en gelokaliseerde dien-
sten of producten leveren aan de consument. “Denk 
hierbij aan trainingen op maat voor een student, 
medicijn voor een patiënt of persoonlijk speladvies 
voor een online gamer. Voor dergelijke diensten 
moeten gedigitaliseerde gegevens beschikbaar zijn 
of worden gemaakt en moeten organisaties in staat 
zijn om verschillende databronnen te integreren en 
vervolgens de gegevens te personaliseren.”

Tools 
Het doorbraakproject biedt ondernemers tools om 
aan de slag te gaan. Zoals Slimmerondernemenin-
1minuut, ‘Big Data voor Dummies’, praktijkvoor-
beelden, de kennisbank van TNO, inventarisatie 
privacy tools en Big Data Value Center.

Met Slimmerondernemenin1minuut biedt onder 
andere MKB Servicedesk en de Kamer van Koop-
handel cases, waarin ondernemers zien hoe ze 
kunnen profiteren van big data. Zij ontvangen in hun 
mailbox een succesvoorbeeld, links naar de beste 
bronnen op internet en een achtergrond dossier. 
Om het vertrouwen van de burger en de klant te 
behouden, is het voor bedrijven ook van belang 
om aan te tonen dat zij verantwoord omgaan met 
informatie. Zo is er een lijst van privacytools om als 
bedrijf omgang met gevoelige en vertrouwelijke 
klant- en bedrijfsgegevens te borgen.
Het Big Data Value Center biedt als kenniscentrum 
mensen en onderwijsinstellingen waaraan een onder-
nemer zijn big data vraagstukken kan voorleggen.

www.doorbraakmetbigdata.nl 

Nationaal aanjager
Eric van Tol

Doorbraakproject 
Big Data
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Privacy en security lijken vaak tegenstan-
ders. Maar als het gaat om online veiligheid 
bij ondernemen hoeven zij elkaar juist hele-
maal niet in de haren te vliegen. Dat bewijst 
de dagelijkse praktijk van de Capelse ict-
dienstverlener Avantage Groep. ‘Wij doen 
al jaren beveiliging en ict. Als professional 
services bedrijf met honderd medewerkers 
helpen we met de bescherming van de data 
van onze klant. Bij ons gaat privacy en vei-
ligheid vaak hand in hand,’ aldus Bart Spel, 
directeur CTO.

Hij begon in 1994 als accountmanager bij het 
bedrijf. ‘Ik ging al snel puur voor de technologie. 
Want ik blijf ergens altijd techneut.” 
Bart Spel bepaalt bij Avantage welke technologie 
en beveiligingen wordt ingezet voor de klanten 
die werken met digitale data. “Privacy heeft voor 
onze opdrachtgever en haar eindgebruikers vooral 
te maken met ‘waar staat wat ik doe’. Dat vraag-
stuk speelt vooral in de cloud-wereld, waar privacy 
en bescherming lastig is te realiseren. Simpelweg 
omdat controle daarop moeilijk is uit te oefenen. 
Om privacy en beveiliging binnen een onderne-
ming goed te kunnen waarborgen, moeten dan ook 
vaak meer dingen gebeuren dan standaard oplos-
singen. We werken bijvoorbeeld voor de Neder-
landse munt. Security en privacy grijpen dan in 
totaal elkaar. ”

De opdrachtgever bepaalt 
Avantage is als ict-dienstverlener daarbij vooral 

ontwikkelaar, inrichter, beheerder en adviseur. 
“En natuurlijk niet verantwoordelijk voor hoe het 
bedrijf zelf dagelijks omgaat met privacy. Wij 
hebben daarop geen directe invloed en bepalen 
als ict-bedrijf niet hoe onze opdrachtgever werkt. 
Het is de onderneming zelf die bepaalt wat mag 
en moet. Daarvoor bedenken wij dan de oplos-
singen. Het gaat bij ons vooral om wie de eigenaar 
van de data is.”
Spel en zijn medewerkers zijn dan wel niet verant-
woordelijk voor de omgang met privacy en bevei-
liging, maar hebben hun ogen niet in hun zak. ‘We 
zien als dienstverlener wel veel. Bijvoorbeeld als 
iemand bij de klant dingen doet die op internet 
niet acceptabel zijn. Dan kunnen onze mensen dat 
formeel melden aan een opdrachtgever. Al mogen 
ze daar nooit over praten en ook niet iemand 
zomaar volgen. Tot nu toe heb ik nog nooit meege-
maakt dat een opdrachtgevers ons heeft verzocht 
om iemand te volgen.”

Internetcriminelen
Een van de grote gevaren is volgens hem diefstal 
van digitale identiteit. “Het meest extreme voor-
beeld is dat jouw informatie geld waard wordt. 
Bijvoorbeeld voor internetcriminelen. Zodra dat 
gebeurt, is je privacy als persoon of bedrijf altijd 
in het geding Wij adviseren onze klanten dan ook 
om gebruik te maken van slimme wachtwoordap-
plicaties.“
Geen overbodige luxe zo wijst de praktijk uit. “Het 
is een bedreiging als je in ons vak met privacy de 
fout ingaat, dan ben je zo je reputatie kwijt.” Spel 

noemt daarbij als voorbeeld DigiNotar. Dat bedrijf 
ging failliet nadat een hacker inbrak en beveiligings-
certificaten bemachtigde. DigiNotar, onder andere 
leverancier van gekwalificeerde elektronische hand-
tekeningen voor DigiD, meldde dit pas weken later 
aan de autoriteiten. De onderneming verloor zijn 
licentie en liep daarna in 2011 snel op de klippen.

Geen rechter op de pc
Privacy is volgens Spel uiteindelijk het beste te 
reguleren met gedrag. “In de huidige samenleving 
is het onmogelijk om niet traceerbaar te zijn. We 
laten overal onze digitale voetafdrukken na. Soms 
wel duizenden keren. We kunnen hooguit evange-
list zijn met de boodschap dat je daarom goed moet 
nadenken over wat je doet in de digitale wereld. 
Zo vertel ik soms op scholen wat je wel en vooral 
niet op facebook en twitter moet doen. Ik denk ook 
dat we privacy nog steeds teveel zien als iets wat 
we goed kunnen beschermen met regeltjes. Maar 
dat is moeilijk. Op m’n smartphone, tomtom, pc 
en tablet internet zit geen rechter. Met de komst 
van enorme opslagcapaciteit en de grote bergen 
beschikbare big data wordt dat steeds lastiger. 
Hij snijdt een ander probleem aan dat ons nog lang 
kan achtervolgen. “In de digitale wereld ruimen we 
ook ons afval niet op. Dat zien we bijvoorbeeld als 
wij pc’s en laptops afvoeren en daar nog allerlei 
data van de medewerker en het bedrijf op staan. 
Weer een voorbeeld van dat beveiliging en privacy 
in elkaar grijpen.”

www.avantage.nl

Avantage Groep
Bart Spel

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

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

Bel voor een afspraak en maak uw dromen waar.

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

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

Durven, 
Denken, 
Doen

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
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‘Vertrouw niet op wetgeving, maar op je 
gezonde verstand bij ondernemen en pri-
vacy’, aldus Mark van Buuren. Hij is een 
van de oprichters van Maximum, een inno-
vatief personeelsmarketing en communica-
tiebureau met kantoren in Capelle aan den 
IJssel, Shanghai, Hong Kong en Singapore dat 
15 jaar bestaat. Mark is daar als managing 
director onder andere verantwoordelijk voor 
prijswinnende recruitment campagnes voor 
Defensie, Politieacademie en Deloitte. 

Het verwerken van grote informatiestromen en het 
koppelen daarvan (big data) is voor de Krimpenaar 
en voormalig ondernemer van het jaar al langer 
gesneden koek. 
“Het is vooral de kunst daaruit de goede infor-
matie te halen en daarmee verantwoord om te 

gaan. Waarin Maximum zich altijd al onderscheidt, 
is het gebruiken van gegevens om doelgroepen te 
vinden die relevant die zijn voor onze opdrachtge-
vers. Zoals technici voor bedrijf A en accountants 
voor bedrijf B. Dat doen we bijvoorbeeld op basis 
van regio, expertise, mediagedrag en opleiding. 
Toen we daarmee begonnen, bestond er nog geen 
wet- en regelgeving. Je deed alles via externe data. 
Dat ging heel makkelijk. Je belde een uitgever en 
kreeg voor een paar duizend euro een compleet 
abonneebestand van een specifieke doelgroep. Met 
namen, adressen, geslacht, leeftijd, opleiding. De 
hele rataplan. We deden de grootste enquete onder 
ICT-ers ooit in Nederland met 300.000 gekochte 
adressen. Daar kraaide geen haan naar. Ik voelde 
mij er ook niet schuldig over. Maar als je nu erop 
terug kijkt, denk je ‘mijn hemel wat gebeurde er 
toen?’ Die tijd ligt gelukkig achter ons.” 

Walhalla voor marketeers
Zijn denken over privacy is de laatste jaren dan 
ook veranderd. “Het is een spannende tijd en een 
walhalla voor marketeers. Nu zijn er meer dan 
voldoende bergen met data beschikbaar om in te 
grasduinen. En technologisch gaat het allemaal wel 
heel erg ver wat je ermee kunt. Je ziet nu waar het 
toe leidt, zie Edward Snowden.” 

Door het misbruik en de technische mogelijkheden 
is Mark kritischer geworden. “Het koppelen van 
bestanden is zo makkelijk dat je het in je huiskamer 
kan doen. Mits je de juiste tools hebt. Ik ben van 
fanatiek gebruiker en marketeer een beetje naar 
de kant van de scepticus geschoven. Wat af en toe 
op gespannen voet staat met mijn vakgebied. Want 
aan de andere kant melken we gegevens ook uit.”

Hij laat een website zien van een opdracht-
gever. “Ik weet bijvoorbeeld in een handomdraai 
het geslacht, leeftijd, de hoeveelheid bezoekers, 
waar ze vandaan komen en via welke websites 
ze binnenkomen. Ik kan daarna met big data mijn 
ruwe logbestanden koppelen met andere publieke 
gegevens bijvoorbeeld van het Kadaster, Maxmind 
of het CBS. Dan weet ik welk ip-adres hoort bij welk 
huizenblok. Dan krijg je toch een heel compleet 
plaatje over iemand.”

Smartphone in de IJssel
Als je als burger je daar volledig aan wilt onttrekken, 
moet je volgens Mark je smartphone in de IJssel 
gooien en internet uit huis verbannen. “Als je dat 
doet, ben je ook gelijk verdacht. Niet gevolgd willen 
worden, valt ook op. En je kunt geen honderd meter 
op de openbare weg rijden of je wordt wel ergens 
geregistreerd. De KLPD wil gegevens opvragen bij 
TomTom en de Belastingdienst bij de parkeerme-
ters. Dat is een heel ambivalente situatie.”

Gordijnen dicht
Zijn privacy-bewustzijn heeft ook invloed op het 
bedrijf. “We ontwikkelen en onderhouden websites 
van overheden zoals defensie en politie. Een paar 
jaar geleden moesten we op de websites voor 
de overheid een cookiebalk plaatsen. Ik heb toen 
gezegd ‘dat doe ik niet’. Dan maar zonder cookies. 
Dan hoef je aan een bezoeker ook niets te vragen. 
Ook hebben we discussies over webanalyses. Vanaf 
2012 hebben we die teruggebracht en zijn we meer 
teruggegaan naar klassieke wijze van meten. We 
streven naar systemen die minder privacygevoelig 
zijn. Ook voor onszelf. Als we verbinding hebben 
met China doen we dat over compleet versleu-
telde verbindingen. In het hele bedrijf hebben we 
diverse beschermmuren gemaakt. Als ik mijn eigen 
collega een mailtje stuur, wordt alles ingepakt en 
encrypted. Ik heb op zich niks te verbergen. Maar ik 
heb ook geen seks voor m’n slaapkamerraam. Dan 
doe ik ook de gordijnen dicht.”

www.maximum.com
mark.van.buuren@maximum.com

Een marketeer 
wordt scepticus

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

inclusief
servicekosten

KANSRIJK & FLEXIBEL ONDERNEMEN IN HET KLOPPEND HART VAN CAPELLE XL

Krimpen aan den IJssel

aandacht voor drukwerk
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In deze digitale tijd is voor iedereen die 
zijn persoons- of bedrijfsgegevens afgeeft 
de vraag of die gegevens wel veilig zijn bij 
die wederpartij. Dit geldt zowel voor parti-
culieren (“natuurlijke personen”) als voor 
bedrijven. Hoewel discussies over privacy 
vaak over particulieren gaan, moet niet 
worden vergeten dat ook ondernemingen 
belang hebben bij het zorgvuldig omgaan 
met klantgegevens, bijvoorbeeld omdat 
zij geheimhoudingsverplichtingen hebben, 
zoals zorgverleners, administratiekantoren, 
verzekeringstussenpersonen en notarissen. 

Privacy hangt nauw samen met (cyber)security, 
want het gaat er niet alleen om dat personen en 
bedrijven niet willen dat “de vuile was” (of de 
schone was) op straat komt te liggen. Iedereen wil 
graag weten wat er met de gegevens gebeurt die 
hij aan een ander verstrekt, of het vertrouwelijk 

wordt behandeld en of er geen derden met slechte 
bedoelingen bij de gegevens kunnen.

Klantgegevens
Het gaat dan niet alleen over persoonsgegevens 
(naam, adres, woonplaats) of die van de relaties 
zoals de inhoud van het adresboek en contacten in 
social media, maar ook over transactiegegevens: 
wat wordt er gekocht, welke artikelen worden 
gelezen, welke handelingen worden verricht, enzo-
voorts. Ik noem dit ‘klantgegevens’.

Nieuwsgierigen
De verstrekte gegevens komen in de digitale omge-
ving van een ander terecht en dan is de vraag of 
die gegevens daar blijven, dan wel (bewust of 
onbewust) worden doorgegeven. Soms betreft 
dat ondernemingen die bezig zijn om profielen 
samen te stellen, zoals het bedrijf YD, dat een tik 
op de vingers kreeg van het College bescherming 

persoonsgegevens (CBP). Het is echter niet alleen 
profilering wat aandacht verdient. Er zijn meer 
‘nieuwsgierigen’ die belangstelling hebben voor 
dingen waar zij niets mee te maken hebben, zoals 
bijvoorbeeld criminelen. 
Een gevolg van de digitale ontwikkelingen en van 
de digitale “ongevallen” is dat er steeds meer 
regelgeving komt. Zo is de rijksoverheid bezig met 
zwaardere straffen op cybercriminaliteit en met een 
meldplicht voor datalekken. De kans op aanspra-
kelijkheidsclaims tegen bedrijven die hun privacy 
en security niet op orde hebben, neemt ook toe.

Vooruitlopen
Ondernemers kunnen zich onderscheiden door bij 
het aanbieden van producten en diensten vooruit 
te lopen op de ontwikkelingen, door bijvoorbeeld:

-  Producten veilig te ontwerpen, waarbij alle 
‘onveilige’ opties standaard uit staan en door de 
gebruiker moeten worden aangezet. 

-  Een degelijke beveiliging van de IT-systemen, 
gecontroleerd door onafhankelijke deskundigen.

-  Transparantie over de wijze waarop met de klantge-
gevens wordt omgegaan en hoe alles is beveiligd.

-  Het aanbieden van laagdrempelige betaalmoge-
lijkheden (bijvoorbeeld met prepaid kaarten) ter 
voorkoming van onnodig gebruik van iDEAL en 
creditcards.

-  Het hanteren van kwaliteitssystemen op het 
gebied van het zorgvuldig omgaan met klantge-
gevens, met certificering en audit.

-  Voorvallen op het gebied van privacy en security 
worden onmiddellijk aan de klant gemeld, zodat 
deze maatregelen kan nemen.

Privacy en security bieden dus mogelijkheden voor 
ondernemers om zich positief te onderscheiden. 
Grijp die kans!

Juridisch Accent

Ondernemers  
kunnen kansen grijpen  

met privacy 

Ellen Timmer
advocaat ondernemingsrecht

Pellicaan Advocaten
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In Nederland is 62% van de 
ondernemers positief gestemd 
over het economische klimaat. 
Dit percentage is aanzienlijk 
hoger dan het wereldwijde 
gemiddeld van 48%. Dit blijkt uit 
de Global Entrepreneur Indicator 
(GEI) april 2014. 

Dit onderzoek zoomt in op de econo-
mische trends onder ondernemers 
wereldwijd. 5.500 ondernemers 
hebben hieraan deelgenomen. 
Deze ondernemers behoren tot de 
ongeveer tienduizend leden van de 
Entrepreneurs’ Organization (EO) en 
hebben een gemiddelde omzet van 
ongeveer 45 miljoen euro en gemid-
deld 232 FTE in dienst. 

Resultaten wereld versus 
Nederland
-  55% van de EO-ondernemers 

wereldwijd hebben meer fulltime 
medewerkers in dienst genomen. 
Voor Nederland bedraagt dit 52%. 

-  Het komende half jaar verwacht 
67% van de ondernemers meer 
medewerkers in dienst te nemen. In 
Nederland is dit zelfs 70%. Daarbij 
verwacht 69% van de Nederlandse 
ondernemers meer parttime werk-
nemers in dienst te nemen (69%). 
Wereldwijd is dit percentage 54%. 

-  62% van de leden heeft in het afge-
lopen halfjaar winst gemaakt, In 
Nederland lag dit percentage op 58%. 

-  81% van de ondernemers wereldwijd 
verwacht dat de winst het komende 
half jaar zal stijgen, ook in Nederland 
is dit de verwachting (82%). 

-  Nederland valt internationaal nega-
tief op als het gaat om de toegang 
tot kapitaal. Wereldwijd verwacht 
40% van de ondernemers dat het 
makkelijker zal zijn om kapitaal te 
vergaren. In Nederland bedraagt 
dit percentage 33%. Daarnaast 
hebben Nederlandse ondernemers 
de afgelopen jaren minder toegang 
tot kapitaal gehad dan hun wereld-
wijde collega’s (27% versus interna-
tionaal 33%) 

www.eonetwork.org

Commissaris van de Koning Jaap 
Smit ontving 29 april het eer-
ste exemplaar van het onder-
zoeksrapport ‘De kracht van de 
Krimpenerwaard’. Daarin wordt 
vooral de economische vitaliteit 
en de aantrekkelijkheid van het 
gebied voor bewoners en onder-
nemers onderzocht. 

Het rapport is opgesteld in opdracht 
van Rabobank Krimpenerwaard, 
Qua Wonen, LTO Krimpenerwaard 
Noord en de Kamer van Koop-
handel. De initiatiefnemers hebben 
zoveel mogelijk betrokkenen – inwo-
ners, ondernemers, bestuurders en 
belangenorganisaties – benaderd 
om aan het rapport mee te werken. 
De resultaten van alle interviews, 
bijeenkomsten en de uitvoerige data 
analyse zijn gebundeld en verwerkt 
in het rapport. Het onderzoek is 
uitgevoerd door het economisch 
onderzoeksbureau AldusWillem. 

Samen in actie komen
“Hiermee willen wij inwoners, onder-
nemers, bestuurders en overige stake-
holders enthousiasmeren om samen 
in actie te komen en te werken aan 
een krachtige Krimpenerwaard. Wij 
zijn ervan overtuigd dat dit onderzoek 
bijdraagt aan een gezonde economi-
sche ontwikkeling van het gebied”, 
aldus Martijn Spijk,directievoorzitter 
Rabobank Krimpenerwaard

Investeren in relaties en 
ontsluiting
In het rapport staan allerlei aanbe-
velingen om het gebied sterker te 
maken. Zoals meer investeren in 
goede relaties met de omliggende 
regio’s en provincie en een betere 
westelijke ontsluiting van het gebied. 
‘De kracht van de Krimpenerwaard is 
te raadplegen en te downloaden op:
www.rabobank.nl/
bedrijven/lokalebanken/
krimpenerwaard/nieuws

De Europese Investeringsbank 
(EIB) gaat helpen om de krediet-
motor voor kleine en middel-
grote bedrijven aan te zwenge-
len. Zij merkt dat banken niet 
erg happig zijn om groei van 
het Midden- en Kleinbedrijf met 
leningen te ondersteunen.

Banken zijn vooral bezig hun eigen 
financiële buffers te versterken. “Ik zie 
een uitbreiding van onze activiteiten in 
Nederland als het gaat om financiering 
van infrastructuur, zorg en het midden- 
en kleinbedrijf”, aldus president Hoyer.
De EIB is eigendom van de 28 landen 

van de Europese Unie en heeft een 
hoge kredietwaardigheid. Leningen 
aan bedrijven worden in samen-
werking met plaatselijke banken 
verstrekt. In Nederland werkt de 
Europese Investeringsbank samen 
met ING en ABN Amro. Dit jaar komt 
naar verwachting twee miljard euro 
voor leningen beschikbaar.
Tegelijk wil de EIB voor zijn eigen 
financiering vaker aankloppen bij 
grote Nederlandse beleggers, zoals 
pensioenfondsen en verzekeraars. “In 
verhouding tot wat we financieren, 
komt er maar een klein deel van onze 
gelden uit de Nederlandse markt.

Avantage Groep B.V. in Capelle 
aan den IJssel heeft per 1 mei 
2014 haar directieteam ver-
sterkt met Eric Carree als com-
mercieel directeur. Hij is in zijn 
functie verantwoordelijk voor 
sales & marketing.

Carree was tot 1 januari 2014 als 
directeur verbonden aan de Compu-
terwacht te Alphen aan den Rijn. 
Naast de commercieel directeur 
bestaat het directieteam van Avan-
tage uit algemeen directeur Kees 
Rijkhoff, technisch directeur Bart Spel 
(zie interview elders in dit maga-
zine) en financieel directeur Richard 
Berkenbosch. 

De Avantage Groep is met onge-
veer honderd medewerkers een 
belangrijke ICT-dienstverlener en 
gespecialiseerd op het gebied van 
netwerkimplementatie, -migratie en 
-beheer. Het Capelse bedrijf heeft in 
haar 24-jarig bestaan naam gemaakt 
en een positie verworven in de ICT-
markt. Zowel projectmatig als op 
het gebied van managed services. 
De medewerkers van Avantage zijn 

allen gecertificeerd op verschillende 
gebieden. Het bedrijf beschikt bij haar 
partners over hoge partner statussen, 
waaronder Microsoft, Citrix, VMWare, 
RES, F-Secure, EVault, HP en Dell. 
www.avantage.nl 

Europese Investeringsbank  
leent aan MKB 

Nederlandse 
ondernemers 

positiever dan 
internationale 

collega’s

rapport over vitale en 
aantrekkelijke Krimpenerwaard

Nieuwe commercieel directeur 
Avantage

Varia
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Van lassers tot computerdeskundi-
gen. De techniek biedt volop kan-
sen op een goed betaalde baan. 
We timmeren met het lokale en 
regionale onderwijs en bedrijfsle-
ven aan de weg om daarvoor de 
poort wijd open te zetten. 

En met succes. Zo is er meer aandacht 
gekomen voor de toekomstmoge-
lijkheden die techniek aan de jeugd 
biedt, zijn bedrijfsleven, overheid en 
opleidingen bij elkaar gebracht en 
staan technische vakken beter op de 
kaart in het onderwijs. Waardevolle 
stage¬plaatsen en vakkundige bege-
leiding zijn ook meer van de grond 
gekomen.

Maar ondanks de inspanningen dreigt 
er nog steeds een nijpend tekort 
aan personeel in de techniek. Het 
bedrijfsleven staat om ze te springen. 
‘Ook hier in Capelle en omgeving’, 
aldus Josian Strous. Zij is beleidsme-
dewerker onderwijs bij de gemeente 
Capelle aan den IJssel en betrokken 
bij de inspanningen om onder de 
noemer ‘De Poort naar Succes’, tech-
niek in het onderwijs, aansluiting bij 
het bedrijfsleven en beroepskeuze 
van jongeren, ouders en kinderen te 
stimuleren. 
Dat lukt steeds beter. Josian: “Een 
belangrijk verschil met een paar jaar 
geleden toen we hiermee begonnen, 
is dat veel in beweging is gekomen 
en we partijen bij elkaar hebben 

gebracht. Zo zijn er meer contacten 
met het bedrijfsleven over het 
aanbieden van leerwerktrajecten en 
stageplaatsen.”

Niet achterover leunen
Maar ondanks alle bereikte resul-
taten is van tevreden achterover 
leunen geen sprake. Wethouder Dick 
van Sluis: “Daarbij is ook het woord 
aan onszelf. Met hulp van de Jonge 
Krijger gaan we vroegtijdig school-
verlaters terughalen naar de school-
banken, naar werk brengen of een 
eigen onderneming laten starten. 
Dan kijken we ook naar kansen in 
de techniek en onze contacten met 
lokale ondernemers.” 
“Verder zou het mooi zijn als het 
bedrijfsleven en onderwijs een 
convenant gaan sluiten waarin zij 
verklaren samen te werken om het 
imago van techniek te verbeteren. 
Met afspraken met bedrijven in de 
regio. Zoals nu in de haven en indu-
strie voor 500 stageplaatsen voor 
Capelse jongeren. Techniek moet 
weer terug waar het hoort: ‘Top of 
mind’. Wij als gemeente nemen hier-
voor het initiatief en vragen mede-
werking van iedereen. Zo kunnen we 
samen de Poort naar Succes wagen-
wijd openzetten.”

Meer informatie in rubriek  
 Ondernemersnieuws 
www.capelleaandenijssel/
ondernemen.nl

Business Centre Nederland (BCN) 
is net als in 2012 uitgeroepen tot 
beste trainingslocatie van 2013. 
Het bedrijf met vestigingen in 
Capelle aan den IJssel, Utrecht 
en Amsterdam kreeg in de cate-
gorie ‘training- en vergaderloca-
ties’ de meeste stemmen. De uit-
reiking is een initiatief van het 
vaktijdschrift Meetings

De afgelopen maanden kon worden 
gestemd op 25 genomineerden. Dit 
leverde 5 winnaars in diverse cate-
gorieën op. De locaties werden 
beoordeeld op ligging, bereikbaar-
heid, inrichting, catering en service. 
Van deze winnaars behaalde BCN 
vervolgens overtuigend (met 34% 
stemmen) de eindoverwinning. 

Rapport vakjury
Volgens het rapport van de vakjury is 
die keuze gebaseerd op een buiten-
gewoon hoog aantal stemmen en de 
hoge waardering van de gasten. BCN 
werd vooral geprezen vanwege het 
duurzaamheidsbeleid, het activiteiten-
aanbod en het totaal van faciliteiten.
Business Centre Nederland beschikt 
over ruim 100 professionele en multi-
functionele locaties voor zakelijke 
bijeenkomsten, vergaderingen, oplei-

dingen en trainingen. De zalen zijn 
geschikt voor groepen van 2 tot 160 
personen en voorzien van moderne 
presentatie-middelen. De locaties 
hebben een eigen restaurant, die In 
Capelle zelfs met terras aan het water, 
zijn centraal gelegen en zowel met 
de auto als met het openbaar vervoer 
uitstekend bereikbaar. Bij de Capelse 
vestiging aan de Barbizonlaan 25 kan 
zelfs gratis worden geparkeerd.
BCN beschikt daar over 32 ruime en 
afsluitbare zalen die geschikt zijn voor 
groepen van maximaal 150 personen. 
Met een keuze aan verschillende 
tafelopstellingen zoals carré, college, 
cabaret, theater, school, receptie en 
diner. Elke zaal is standaard voorzien 
van een klimaatbeheersingssysteem, 
een lcd-projector met scherm, gratis 
high speed draadloos internet, geluid 
via de data-zuil, overheadprojector, 
flip-over met papier en stiften, white-
board, naambordjes voor op tafel en 
een trainerskit met kantoorartikelen. 
Op verzoek kunnen andere of aanvul-
lende presentatiemiddelen worden 
geregeld. Verder is er een bloemen-
service voor bijvoorbeeld examens. 
En speciaal voor trainers en docenten 
is er een gratis kopieerservice. 
www.bcn.nl en 
inforotterdam@bcn.nl 

In het eerste vier maanden van 
2014 gingen aanzienlijk min-
der bedrijven failliet, 18 procent 
minder dan in het eerste kwar-
taal van 2013. Maar in de horeca 
komt er nog geen einde aan de 
crisis. Relatief veel hotels moes-
ten de deuren sluiten. 

Dat blijkt uit cijfers van Faillisse-
mentsdossier.nl. In totaal gingen 
er in de maanden januari, februari, 
maart en april 3470 bedrijven op de 
fles. In vrijwel alle sectoren vallen 

minder bedrijven om. Zo daalde het 
aantal faillissementen in de bouw 
met 36 procent tot 417 bedrijven in 
de periode januari tot en met april.

Horeca blijft moeilijk 
In de horeca blijft het echter moei-
lijk ondernemen. Het aantal faillisse-
menten steeg met twaalf procent tot 
178 bedrijven. Het goede weer in april 
kwam voor veel bedrijven net te laat. 
Opvallend is het feit dat er begin 2014 
18 hotels failliet gingen tegen 11 in de 
eerste vier maanden van 2013.

Business Centre Nederland 
opnieuw beste trainingslocatie 

Capelle zet poort verder open 
voor techniek

Minder faillissementen  
eerste kwartaal 2014
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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
Henk-Jan Collignon secretaris-voorzitter
Michel Bourguignon penningmeester 
Robert Poel algemeen bestuurslid
Cor van der Harst algemeen bestuurslid
Esther Buijs- 
Van Bemmel algemeen bestuurslid

Ondernemerskring  
Krimpen aan den IJssel
Postbus 80
2920 AB Krimpen aan den IJssel
e-mail: info@okkrimpen.nl

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

Verandering
De verkiezingen zijn achter de rug, Krimpen aan den IJssel heeft een nieuwe college en ook in Europa zijn de 
zetels opnieuw verdeeld. In het klein zijn er ook enkele veranderingen binnen het bestuur van de Ondernemers-
kring Krimpen aan den IJssel. Vanaf deze plaats wil ik Peter Breedveld mede namens het bestuur bedanken voor 
de 15 jaar dat hij deel uit heeft gemaakt van het bestuur waarvan de laatste jaren als voorzitter. Met zijn ideeën, 
betrokkenheid en enorme inzet heeft hij de belangen van de Krimpense ondernemers goed op de kaart gezet. 
Gelukkig zal hij bij diverse gremia betrokken blijven en Peter kennende zijn stem zeker laten horen.
De titel van het coalitieakkoord van Krimpen is:’sterker door verbinden’, een mooi streven. Als inwoners, onder-
nemers en politiek in deze regio zullen we met elkaar de dialoog aan moeten blijven gaan om het ondernemers-
klimaat zo goed mogelijk te maken. Met ideeën en plannen waar het kan en kritisch als het moet. In het rapport 
Kracht van de Krimpenerwaard van de Rabobank spreken de aanbevelingen ‘investeer in goede relaties met de 
omliggende regio’s en provincie’ en ‘blijf streven naar een betere westelijke ontsluiting van de Krimpenerwaard’ 
mij zeer aan. Zeker nu het lijkt alsof de economie daadwerkelijk weer aan het opkrabbelen is, moeten we ervoor 
blijven zorgen dat Krimpen aan den IJssel bereikbaar blijft, liefst beter bereikbaar wordt. De mobiliteit zal voor de 
ondernemerskring daarom ook bovenaan het prioriteiten lijstje blijven staan. Wij zullen actief blijven participeren 
in de verschillende overlegmomenten met onder andere de gemeente, verkeersonderneming en de federatie 
Zeppelin en federatie ondernemerskringen Krimpenerwaard.

Misschien dat we dan zelfs wat oevers met elkaar kunnen verbinden.
 

Henk-Jan Collignon, voorzitter OKK

Column Huub Gardien
Graaiderivaten
De balans werk-privé kan behoorlijk ontregeld raken 
wanneer er een vervelende kwestie steeds latent blijft 
meelopen in je gedachten, en hardnekkig blijkt. Je wordt 
er telkenmale mee geconfronteerd, je raakt er door geïr-
riteerd, je werk wordt er negatief door beïnvloed. 
Zo’n kwestie is voor mij, hoewel ik ‘in ruste’ ben, het 
steeds terugkerende verwijt aan het adres van bankiers 
die verantwoordelijk gehouden worden voor de crisis 
die nu al een aantal jaren voortduurt. Door de perverse 
werking van bonussen in samenhang met de ongeli-
miteerde verkoop van derivaten loopt ons financiële 
systeem nog immer gevaar. Hier schuilt ongetwijfeld 
waarheid in, maar laten we ook niet vergeten dat juist de 
banken in de afgelopen decennia in grote mate hebben 
bijgedragen aan de welvaart die we vandaag genieten.

Graaien
Wat mij vooral stoort is de volstrekt ongenuanceerde 
berichtgeving over dit onderwerp, zonder kennis van 
zaken wordt er maar wat beweerd. Er hoeft maar iets 
te gebeuren in of rondom de financiële wereld en het 
gebral steekt weer de kop op. Het scoort wel. Zelfs in 
lokale bladen als de IJssel- en Lekstreek schrijft een veel-
gelezen columnist als Drion maar wat op, blaat andere 
schrijvers na en veroordeelt aldus in zijn bekende tele-
gramstijl zeer onterecht een tot voor kort gerespec-
teerde beroepsgroep.
Laat het duidelijk zijn, de bedoelde ‘graaiers’ zijn níet 
de harde werkers op de plaatselijke bankkantoren, die 
consciëntieus, vakkundig en vooral integer hun werk 
doen. Zij zijn niet verantwoordelijk voor het debacle van 
de crisis, maar worden daar wel vaak voor aangezien.
Het gaat nu zelfs zo ver dat bankmedewerkers 
een beroepseed moeten gaan afleggen, alsof ze 
niet integer zouden zijn; we laten de paus toch 
ook niet verklaren dat hij katholiek is. Een gotspe 
Neen, de echt substantiële bedragen zijn betaald aan 

een gering aantal bankiers in de top en niet aan de 
vele duizenden brave werkers in het veld. De betaalde 
bedragen zijn overigens in het grote geheel niet meer 
dan decimalen achter de komma, maar daar gaat het 
niet om, het signaal is natuurlijk niet goed, dat ben ik 
met iedereen eens.

Derivaten
Dan het thema derivaten. Er is niets, ik herhaal, niets 
mis met dit financiële product. In de meeste gevallen 
is het een prima alternatief voor bijvoorbeeld een vast 
rentepercentage. De hier bedoelde ‘renteswap’ werkt 
exact hetzelfde uit: een vaste rentelast voor een vooraf 
overeengekomen renteperiode. Dat de marktrente dan 
in die periode daalt is heel vervelend, maar niet anders 
dan wanneer voor een vast rentepercentage gekozen 
was. Zou de marktrente overigens gestegen zijn, had je 
niemand gehoord.

Wat derivaten (afgezien wellicht van het woord) tot 
iets verwerpelijks maakt, is het jammerlijke feit dat er 
mee gespeculeerd is, zeker als dat gebeurd is met geld 
van sociale instellingen als woningcorporaties, kerken en 
goede doelen. Mensen als die fijne corporatiebestuurder 
(Vestia, red.) uit Krimpen aan de Lek hebben met deri-
vaten grof gespeculeerd en zijn dus verantwoordelijk 
voor de malaise in hun sector en voor het negatieve 
beeld dat over derivaten bestaat. Speculatie, en dat 
geldt voor alle financiële producten, is altijd risicovol en 
hoort daar dus gewoon niet thuis.

En, tenslotte, ook speculeren met onze gezondheid is 
uit den boze. Ik doel hier uiteraard op het EMK-terrein, 
en vraag mij wederom af wanneer daar nu eindelijk de 
schop een keer de grond ingaat.

Uw reactie naar info@okkrimpen.nl

Ondernem
erskring Krim

pen
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Peter Breedveld

Hoe spelen we in op de wensen van nu 
en de opgaven van de toekomst als het 
gaat om ontwikkeling van een gebied? 
Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl gaat uit 
van een nieuwe werkwijze tussen partners 
binnen een gedefinieerd gebied zoals het 
Stormpoldergebied. Vanuit gebruik en beheer 
wordt bepaald wat de ontwikkeling moet zijn.

Voor innovatieve gebiedsontwikkeling is alleen 
ruimte wanneer vanuit de vraag er praktische duur-
zaamheidsdoelstellingen worden gedefinieerd die 
worden ontwikkeld en afgerond.

Een holistische aanpak is hierbij wenselijk. Deze 
aanpak zal gecombineerd moeten worden met de 
volgende elementen: beheer en exploitatie van 
grond en vastgoed, ‘de stromen’ energie, afval, 
data, water en mobiliteit. Met andere woorden 
‘gebruik datgene wat je al hebt, doe dat op een 
duurzame manier’ en zorg dat het voldoet aan de 
vraag van gebruikers. 

Hierbij is een nieuwe verdienmodel noodzake-
lijk. Het gaat niet allen om grondexploitatie, maar 
juist ook om beheer van stromen. Het Ministerie 
van Infra en Milieu schets drie nieuwe verdien-
modellen: prestatiecontracten, fondsvorming en 
(collectief) particulier opdrachtgevers. Via een 
collectief zou distributie en opwekking van duur-
zame energie het gebied kunnen versterken. 
Wanneer we succesvol willen zijn binnen gebieds-
management zal ruimte gecreëerd moeten worden 
voor duurzame samenwerking met partners in 
het te ontwikkelen gebied waarbij de overheid 
verbindt, ondersteund en zekerheden biedt. Maar 
dit vraagt ook van de aangesloten partijen (onder-
nemers) een prestatie. Voor de ‘founding fathers’ 
is het een taak om ‘early adapters’ te zoeken en in 
te zetten om de followers te animeren om buiten 
de gebaande paden te denken en te handelen.

Waarom zouden we dit moeten doen?
-  Omdat de vraag altijd als uitgangspunt moet 

worden genomen en niet het proces.
-  Bestaand verduurzaamd vastgoed en duurzame 

nieuwbouw (lees CO2 neutraal) een toegevoegde 
waarde hebben binnen het gebied.

-  De ontwikkeling bijdraagt aan de doelstellingen 
voor duurzaamheid van urbanisaties en voldoet 
aan de Europese regels (Kopenhagen declaratie 
23 maart 2012) 

-  Vanwege de te behalen schaalvoordelen.

Gebiedsexploitatie 3.0 
Innovatieve gebiedsexploitatie binnen een gebied 
als de Stormpolder zal naast nieuw te ontwikkelen 
nieuwbouw ook moeten gaan over verbouwing, 
renovatie en hergebruik van vastgoed. De duur-
zaamheid prestatie wordt belangrijk. De Energie 

Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouw wordt 
in 2015 verlaagd naar 0,4 en in 2020 naar 0 
(Energieneutraal) Ook de bestaande voorraad zal 
verduurzaamd moeten worden; dit zal rendement 
op leveren.

Binnen het Stormpolder-gebied kunnen we heel 
goed onze natuurlijk hulpbronnen benutten. We 
maken binnen het gebied nog geen gebruik van 
wind, zon, aardwarmte of getijdenenergie. Het 
benutten van duurzame energiebronnen, het 
genereren van informatie en het combineren van 
functies maakt het des te interessanter gebieds-
management naar een hoger platform te tillen. 
Een voorbeeld hiervan zou zijn het starten van een 
collectief initiatief zoals een lokaal energiebedrijf.
Ook zal gebiedsexploitatie 3.0 perspectief moeten 
bieden aan infrastructurele investeringen die de 
duurzaamheidsprestatie van het gebied op een 
hoger plan brengen. 
De waarde van het gebied wordt bepaald door 
de dagelijkse inkomsten van de gebruiker minus 
kosten. Vastgoedwaarde zit niet zo zeer meer in 
ontwikkelpotentie, maar in de inkomstwaarde. 
Wat kan het gebied voor een belegger (kan ook 
tegelijkertijd de gebruiker zijn) duurzaam op 
langer termijn aan opbrengsten genereren? Welke 
stromen zijn aan verbetering toe of zullen inge-
voegd moeten worden binnen het gebied om 
de prestatie- ‘het rendement’ van het gebied 
te vergroten of te waarborgen? Denk hierbij aan 
mobiliteit, glasvezel, netwerk voor lokaal opge-
wekte stroom en smart grids voor energie.

Initiatieven kunnen pas van de grond komen als 
het speelveld en de regels daarvoor ruimte bieden. 
Het Stormpolder gebied zou door haar relatief 
kleine schaal snel tot nieuwe actie over kunnen 

gaan. Gebiedsontwikkeling 3.0 zal voor meer-
waarde bij kleine en grote partijen in het gebied 
moeten zorgen. Wind, zon en aardwarmte energie 
en een duurzame mobiliteit oplossing kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren en voor een gezamen-
lijke meerwaarde zorgen in het eigen bedrijf -en 
verdienmodel. Cruciaal daarbij: het vereiste rende-
ment, het risicoprofiel en de terugverdientijd.

De initiatiefnemers van het Gebiedsmanagement 
Stormpolder Gebied, kortweg GSG, zijn de gebrui-
kers van het gebied en direct gebaat bij het inno-
vatieve (stromen) effectieve, pragmatische initia-
tieven; zij zijn direct bezig met hun eigenbelang. 
De vraag is of subsidie wel de juiste weg is om tot 
een energie duurzame werkomgeving te komen. 
Zou het niet kunnen zijn dat juist subsidie innovatie 
in de weg zit. Net als gebiedsontwikkeling is de 
energiesector in transitie. Beter is om marktpartijen 
die belang hebben bij energie en warmte, zoals 
de elektriciteitsbedrijven en installateurs, onder-
deel te laten uitmaken van het gebiedsmanage-
ment. Deze partijen fungeren als ‘founding fathers’ 
en in deze rol kunnen zij een uitvraag doen naar 
innovatie op het gebied van warmte en elektrici-
teit met prestatiecontracten (aardwarmte en zon/
wind) of WKO (warmte koude opslag). Installatie-
techniekbedrijven kunnen energieprestatiecon-
tacten aanbieden waarbij gebouwen budgetneu-
traal kunnen worden verduurzaamd. 

Door duurzaam gebiedsmanagement experimen-
teel te positioneren kan de aantrekkingskracht van 
het gebied worden versterkt, vooral voor bedrijven 
die zelf al veel doen aan R&D en graag in de begin-
fase van nieuwe ontwikkelen zeggenschap willen 
hebben. Hierdoor kunnen zij samen met GSG 
vroegtijdig innovatieve oplossingen integreren. 

Innoveren met gebiedsontwikkeling
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Lid worden? Goed idee!
Het lidmaatschap is voor ondernemers binnen 
en buiten Capelle eigenlijk een must. Bij het 
ENC ontmoet u namelijk andere onderne-
mers 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 ondervin-
dingen hebben. Veel belangrijker is nog, dat 
ENC-leden kennis en ervaringen kunnen uitwis-
selen en soms zelfs zaken kunnen doen. Niets 
moet, maar alles is mogelijk!

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

Activiteiten
Kijk voor compleet activiteitenoverzicht op 
www.enc-capelle.nl

Het heeft even geduurd voordat de kogel door de 
kerk was, maar afgelopen 12 mei werd dan toch 
de officiële kick off gehouden van het Economisch 
Netwerk Capelle. Door het samengaan van de 
EKC en het ONC is er nu een grote business-club 
gevormd met ruim 250 leden. 

Tijdens de feestelijke bijeenkomst van het nieuwe 
Capelse ondernemersnetwerk waren ongeveer 100 
leden en genodigden aanwezig. Die kennis konden 
maken met het nieuw gevormde bestuur en uiteraard 
de nieuwe huisstijl. 

Het Capelse Compliment
Hoewel Ton Kurtschreutter, voorzitter van het ONC, nog 
een half jaar de kar zal trekken omdat de nieuwe voor-
zitter Gert Abma,wegens een overvolle agenda nog niet 
kan aantreden, werd er alvast op zeer gepaste wijze 
afscheid van hem genomen. Ton ontving van Eric Faassen, 
wethouder economische zaken, het Capels Compliment 
voor zijn verdienste als bestuurslid, waarvan ruim acht 
jaar als voorzitter van het ONC. Onder zijn leiding groeide 
het ONC uit tot een evenwichtig ondernemersnetwerk 
dat aan de basis heeft gestaan van vele initiatieven zoals 
de oprichting van de federatie Zeppelin. Uit handen van 
Carola Kalishoek en Caroline van Gastel nam Ton een 
schilderij in ontvangst waarin zijn portret was opgebouwd 
uit de kernachtige woorden die hem kenmerken. Bij de 
overhandiging stond hij dan ook voor het eerst zonder 
woorden en was zichtbaar geëmotioneerd. 

Er valt veel te beleven
Door het samengaan van het de beide clubs ontstaat 
een mooi krachtenbundeling waarbij het beste uit beide 
netwerken en hun programma’s wordt samengevoegd. 
Zo zal er meer kennis worden geboden aan de leden 
in de vorm van themabijeenkomsten, daarnaast zullen 
er meer bedrijfsbezoeken worden georganiseerd. En 
de overbekende businessborrels op de eerste dinsdag 
van de maand zijn zo’n doorslaand succes dat die zeker 
worden voortgezet. Kortom er valt de komende tijd 
genoeg te beleven bij het Economisch Netwerk Capelle. 

Economisch Netwerk Capelle  
Postbus 934
2900 AX Capelle aan den IJssel. 
info@enc-capelle.nl
www.enc-capelle.nl

Kick off Economisch 
Netwerk Capelle (ENC) 

daverend succes

Econom
isch Netw

erk Capelle
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Beleef de wedstrijden van het Nederlands 
elftal op groot scherm in een sfeervolle 
omgeving. 

Het ENC nodigt haar leden en partners uit om 
woensdag 18 en maandag 23 juni naar dit unieke 
ENC/BCN café te komen en samen te genieten van 
de wedstrijden van het Nederlands elftal. Omdat 
velen van u een wedstrijd graag met vrienden 
willen bekijken kunt u deze, tegen betaling van 
15 euro per persoon, van het ENC Oranje Café 
mee laten genieten. Inloop 17.30 uur, aanvang 
wedstrijden 18.00 uur. Na afloop is er een gezel-
lige napraat en een borrel met muziek. 
Meld u dan aan op www.enc-capelle.nl.

De fusie is een feit. ONC en EKC gaan samen 
verder onder de nieuwe naam ENC, Economisch 
Netwerk Capelle. De bundeling van krachten 
levert een solide netwerk op. En door geza-
menlijk op te trekken wordt de kwaliteit van de 
bijeenkomsten nog verder versterkt. Met 250 
leden is het ENC het toonaangevende onderne-
mersnetwerk voor Capelse ondernemers. 

ENC weerspiegelt economische motor 
van Nederland
De economische motor van Nederland wordt 
gevormd door het midden- en kleinbedrijf, de 
aangesloten leden van het ENC vormen daar een 
goede afspiegeling van. We zien dat ondernemers 
steeds vaker in wisselende samenstelling aan de 
slag zijn binnen projecten. Om over voldoende 

kennis en ervaring te kunnen beschikken en om 
complexe opdrachten te kunnen uitvoeren, wordt 
steeds vaker gewerkt in projectorganisaties. Het 
ENC wil haar leden daarin ondersteunen. Door het 
bieden van kennis en in het leggen van onderling 
contacten. Het boeien en binden van haar leden 
staat daarbij voorop. 

Lid worden levert kennis en kennissen op
Het ENC is er voor actieve ondernemers met de 
focus op kennisdelen. Dit wordt bereikt door het 
organiseren van bijeenkomsten, waarbij zoveel 
mogelijk ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. 
Die bijeenkomsten hebben een informeel karakter 
zodat mensen elkaar beter leren kennen. Door 
sprekers uit te nodigen en actuele onderwerpen 
te presenteren, worden de leden up to date geïn-

formeerd. Ook draagt het ENC bij aan initiatieven 
zoals het Mentor Capelle project. Het ENC is mede-
initiatiefnemer van de federatie Zeppelin met zes 
businessclubs uit West-Krimpenerwaard, Capelle en 
de Oostelijke randgemeenten Rotterdam en werkt 
op die manier mee aan de verbetering van het 
ondernemersklimaat binnen de regio.

Een bredere basis
De besturen van de business clubs hebben, naar 
aanleiding van een eerdere samenwerking in het 
recente verleden, gemeend deze samenwerking 
een bredere basis te geven. Daarbij is gekozen 
voor een federatie. Hierbij behoudt iedere club zijn 
eigen identiteit maar wordt er wel op heel veel 
raakvlakken samengewerkt. Met in het vizier altijd 
het belang van de aangesloten leden.

ENC het meest actieve en grootste  
business-netwerk van Capelle

Actief?
Kennis en ervaring delen met een grote groep ondernemers uit  
veel verschillende bedrijfstakken in een actieve, prettige en  
informele sfeer.

Waardevol?
Bijeenkomsten met sprekers en gasten van naam, leveren altijd 
meerwaarde. Initiatiefnemer van Zeppelin, kansen creëren die 
business kunnen opleveren.

Netwerken?
Maandelijkse netwerkborrels waarbij gezelligheid voorop staat.  
Volop gelegenheid om zelf op de zeepkist te klimmen.

Dat kan!
Met actieve ‘ondernemende’ ondernemers die de focus hebben  
op het delen van kennis en het werken aan oplossingen met elkaar.

Enkele voordelen van het lidmaatschap:
-  Deelname aan hoogwaardige, goed bezochte bijeenkomsten;
-  Netwerken met collega ondernemers;
-  Deelnemen aan sessies waarin actuele onderwerpen aan de  

orde komen;
-   Abonnement op het business blad IJssel Business Magazine.

Voor meer informatie of aanmelden als lid: 
www.enc-capelle.nl of stuur een mail naar peter@enc-capelle.nl

ENC Oranje Café op 
18 en 23 juni
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Businesspark Rhijnspoor is een klein-
schalig bedrijventerrein langs de Van 
Rijckevorselweg bestaande uit 20 gebouwen, 
waarvan 12 geheel vrijstaande kantoorpan-
den ,6 geschakelde, 1 verzamelkantoorge-
bouw en het mooie pand met de toren waar 
nu het wereldrestaurant Altijd en sushires-
taurant Fuji-Fuji zijn gevestigd.

De laatste tijd zijn er veel positieve ontwikkelingen 
geweest op Businesspark Rhijnspoor, zo zijn er een 
aantal nieuwe bedrijven bijgekomen, waaronder 
ook 2 restaurants. Door de komst van het wereld-
restaurant Altijd en het sushirestaurant Fuji-Fuji zijn 
er nu extra mogelijkheden om te lunchen en voor 
netwerkbijeenkomsten te organiseren. Wat een 
extra aanvulling is voor het Businesspark.
Select Invest is de ontwikkelaar, eigenaar en tevens 
de vastgoed beheerder van het Rhijnspoor. Volgens 

eigenaar Johan Rolloos investeert Select Invest 
veel tijd in relaties met de huurders. “Wij zetten 
graag een extra stap voor onze klanten en zijn heel 
toegankelijk. Huurders ervaren het als zeer prettig 
dat wij alle ins & outs kennen en dat de lijnen kort 
zijn. Zij hoeven dus niet voor iedere vraag een 
andere partij te benaderen.” 

Select Invest leunt niet achterover maar neemt initi-
atief op vele fronten. “ Wij zijn continue bezig met 
het renoveren van onze panden. Alleen dan blijf 
je ondernemers aantrekken. Onze focus op duur-
zaamheid wordt ook zeer gewaardeerd. Door te 
kiezen voor energiezuinige oplossingen besparen 
bedrijven immers op hun energienota en zijn zij 
tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord bezig. 
Kortom zoals een van onze huurders laatst zei: er 
verandert veel ten positieve op Businesspark Rhijn-
spoor!”

Het afgelopen anderhalf jaar heeft Zeppelin 
zijn positie gevonden en de koers uitgezet. 
Na wat bestuurswisselingen heeft de belan-
genorganisatie van zes ondernemersnet-
werken in de oostelijke Rotterdamse regio 
nu een evenwichtig bestuur gevormd en 
een conceptbeleidsplan opgesteld. Daarin 
staan de uitgangspunten beschreven op 
basis waarvan activiteiten door de federatie 
Zeppelin worden ondernomen. 

Een mooi voorbeeld daarvan is de enquête die door 
de Zeppelin-portefeuillehouder Onderwijs, bedrijfs-
leven, werkgelegenheid, Kees van Steensel met zijn 
team, is ontwikkeld om de behoefte van onderne-
mers aan geschoold personeel in kaart te brengen. 
De uitkomsten worden gebruikt in de terugkop-
peling naar het voortgezet onderwijs. De ROC’s 

kunnen dan hun programma’s verder afstemmen 
op de behoefte van de lokale ondernemers. Ook 
wordt daaruit duidelijk waaraan de ondernemers 
zelf moeten werken om betere aansluiting met het 
onderwijs te realiseren. 

Overleg met provincie
Met samenwerkingspartner MKB Rotterdam wil 
Zeppelin overleg met de provincie en de Metro-
poolregio. Er zijn afspraken gepland met de kwar-
tiermakers van de Metropoolregio. Het schaakspel 
kan beginnen. 

Bijeenkomst met MKB Rotterdam
Zeppelin heeft vrijdag 11 april in samenwer-
king met het MKB Rotterdam een bijeenkomst 
gehouden op het Kasteel van Sparta. Hierin werd 
de voortgang van projecten die door Zeppelin zijn 

opgepakt, gepresenteerd aan de leden van de 
business clubs. In totaal waren er ruim 80 leden 
aanwezig. Na een korte update en een presentatie 
van MKB Rotterdam kon worden genoten van de 
wedstrijd Sparta -Telstar. De borrel en bites zorgden 
voor een prima sfeer onder de aanwezigen die druk 
aan het netwerken waren. Zowel voor als tijdens de 
wedstrijd. Het mooie weer maakte de bijeenkomst 
tot een geslaagd evenement, al verloor Sparta de 
wedstrijd helaas nipt met 2-1.

Capelle Business Plaza gaat verder! Alle 
Capelse ondernemers kunnen nu profite-
ren van een gratis profiel op de website 
van Capelle Business Plaza. De uitgebrei-
de bedrijfsgegevens van ondernemers uit 
Capelle aan den IJssel worden door de redac-
tie van Capelle Business Plaza toegevoegd op 
haar website.

Elke ondernemer heeft zijn eigen profi el op hét 
online platform van Capelle, aangemaakt en inge-
vuld door Capelle Business Plaza. Het enige dat u 
als ondernemer nog hoeft te doen is het profi el 
activeren met één klik. Daarmee zorgt u voor een 
betere vindbaarheid en ontvangt u tweewekelijks 
de gratis nieuwsbrief met ondernemersnieuws. 
Capelle Business Plaza is hiermee hét platform voor 
de Capelse ondernemers om op een snelle wijze 
de lokale economie te volgen en zaken te doen 
met je buurman. 

Het online platform Capelse 
ondernemers
Het doel van Capelle Business Plaza en gemeente 
Capelle aan den IJssel is om Capelse ondernemers 
gratis een platform te bieden om zich te profi -
leren. Op Capelle Business Plaza zijn alle econo-
misch actieve bedrijven in Capelle aan den IJssel 
vindbaar en is altijd actuele informatie te vinden 
zijn die interessant is voor Capelse ondernemers.
Heeft u zelf informatie waarvan u vindt dat het 
interessant is om op Capelle Business Plaza te 
vermelden laat het dan weten. Stuur uw informatie 
naar info@capellebusinessplaza.nl en de redactie 
kijkt of uw bericht geplaatst kan worden. 

Zeppelin ligt op koers voor ondernemers in de regio

Capelle Business Plaza

Gratis profiel

Businesspark rhijnspoor

Veel ontwikkelingen
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Zo’n vijfentwintig jaar geleden was het 
gebruikelijk dat effectenadviseurs hun 
beleggende klanten belden met informatie 
die nog niet openbaar was. Kennis van beleg-
gen was toen minder relevant dan voorken-
nis. Met dat laatste kon je goed scoren!

Dat is niet meer zo. Wie gebruik maakt van infor-
matie die niet algemeen bekend is, maakt zich 
schuldig aan voorkennis, een economisch delict. 
Hoewel de bewijsvoering nog wel eens lastig 
kan zijn, zijn de straffen niet misselijk. In Amerika 
hebben banken in een aantal recente voorkennis-
zaken miljarden (!) dollars boete moeten betalen. 
Ook in Nederland zijn er de afgelopen jaren fikse 
boetes en gevangenisstraffen in verband met voor-
kenniszaken uitgedeeld. Opmerkelijk is dat je ook 
veroordeeld kan worden als voorkennis je een 
verlies heeft opgeleverd!

Het zijn niet altijd insiders die hun voorkennis 
misbruiken, maar hun partners kunnen er ook wat 
van. Die horen tussen de lakens soms spannende 
zaken die ze maar beter voor zich kunnen houden. 
Financiële zaken, welteverstaan. Ook stagairs bij 
financiële instellingen moeten goed weten dat hun 
stage, en waarschijnlijk de rest van hun carrière, 
tot een abrupt einde kan komen als ze misbruik 
maken van koersgevoelige informatie die nog niet 
openbaar is.

Niet alleen de kijk op voorkennis is veranderd: de 
statige bankier heeft veel van zijn glans verloren, 
beurstrends duren tegenwoordig minder dan een 
seconde, computergestuurde aan- en verkooppro-
gramma’s nemen meer dan 70% van de handel op 
Wall Street voor hun rekening en iedere particuliere 
belegger kan gebruik maken van gratis informatie-
systemen waar professionele beleggers vroeger de 
vingers bij af zouden hebben gelikt. 

Dit alles leidt behoorlijk af van de oorspronkelijke 
doelstelling van beleggen. Ooit was de beurs een 
markt, waar vraag naar en aanbod van kapitaal 
elkaar kon vinden. Beleggers waren op zoek naar 
aansprekende bedrijven, waarvan je graag aandeel-
houder wilde worden. Wie kent niet de vader of 
oom die zijn leven lang al aandeelhouder van Royal 
Dutch Shell is geweest, misschien nog wel uit de 
tijd dat het bedrijf nog Koninklijke Olie heette? 
Vergelijk dat maar eens met de speculant die aan 
het einde van de handelsdag al zijn posities weer 
heeft verkocht, om geen ‘overnight’ risico te lopen. 
De financiële wereld is meer transparant dan ooit. 
Dat is een voor- en nadeel tegelijk. Koersen zijn 
real time te volgen en wie goed oplet betaalt bijna 
geen transactiekosten meer. Dit leidt tot een zoge-
noemde efficiënte markt waarin alle informatie in 
de koersen is verwerkt. Koersen komen alleen nog 
maar in beweging op basis van nieuwe informatie, 
waarop je dus per definitie niet vooruit kunt lopen. 
Volgens sommigen valt daar zelfs met voorkennis 
geen voordeel uit te halen, dus het risico op een 

voorlopige hechtenis is dan ook niet meer nodig. 
Nadeel is dat je door de bomen het bos niet meer 
ziet. Het is nu voor bijna iedereen mogelijk om te 
investeren in meer dan 100.000 beleggingsfondsen 
en een nog groter aantal aandelen, obligaties en 
meer exotische beleggingsobjecten. Je zou bijna 
terugverlangen naar de tijd dat je alleen maar 
hoefde te kiezen tussen sparen of het kopen van 
een paar aandelen Koninklijke Olie. 

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

Van 
voorkennis  

naar 
voorlopige 
hechtenis
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Jan Kuipers is winnaar geworden van de 
Capels Ondernemersprijs 2014 voor startende 
ondernemers. Hij is sinds vier jaar eigenaar 
van Q-vario. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in 
het leveren van beveiligingsoplossingen voor 
de particuliere sector, het midden- en klein-
bedrijf en lokale overheden. 

De winnende startende ondernemer is 58 jaar. 
Voordat hij als directeur-eigenaar met Q-Vario begon, 
werkte Jan na zijn opleiding in de elektrotechniek 
vanaf 1979 tot 2009 als directeur bij twee werkge-
vers. “Door de recessie kwam ik zonder werk te zitten. 
Ik kom oorspronkelijk uit een ondernemersfamilie en 
besloot om daar in de voetsporen van te treden. “

Innovatieve oplossing
Hij is toen lid geworden van netwerkclubs en kwam 

in gesprek met Capelse ondernemers. “Wim Groe-
nendijk van bouwbedrijf Matone daagde me uit 
om voor de beveiliging van hun villa’s met een 
innovatieve oplossing te komen. En zo heb ik 
eind 2010 mijn eerste opdracht gescoord. Wat 
me opvalt, is dat bewoners van wat duurdere 
woningen steeds meer behoefte hebben aan 
een gevoel van veiligheid. En voor de gemeente 
Capelle aan den IJssel heb ik een aantal mooie 
opdrachten gerealiseerd voor de veiligheid van 
lokale winkelgebieden. Zoals Maria Daneels Erf 
in Capelle Schollevaar, winkelcentrum de Terp en 
recent de Capelse Brug. Ik krijg daar veel waar-
dering voor en put daar veel voldoening uit. Zo 
is bijvoorbeeld in Schollevaar sinds ik daar een 
camera- en beveiligingssysteem heb aangebracht 
de overlast enorm teruggedrongen. Zo zijn er al 
twee jaar geen overvallen meer geweest. “

Een startende zzp’er en een lokaal toponder-
nemer zijn de Capelse ondernemers van het 
jaar. Beiden ontvingen woensdagavond 28 
mei tijdens een Themater Special in het Isala 
Theater hun prijzen uit handen van burge-
meester Frank Koen. 

De Capelse ondernemersprijzen, een initiatief 
van de gemeente Capelle aan den IJssel, werden 
28 mei 2014 voor de vierde keer uitgereikt. Het 
college onderstreept hiermee zijn waardering voor 
Capelse ondernemers en wil inspirerend onderne-
merschap extra onder de aandacht brengen. Zeker 
in een gemeente die na Rotterdam met 35.000 
banen in de regio zorgt voor de meeste werk-

gelegenheid. De prijzen bestaan uit een bronzen 
kunstwerk van de hand van kunstenaar Frans van 
Straaten uit Capelle aan den IJssel. Een kalf voor een 
winnende starter en een stier voor een gevestigde 
lokale ondernemer. Beide prijswinnaars zijn een 
jaar lang ambassadeur voor het Capelse bedrijfs-
leven. 

De jury selecteerde vijf kandidaten voor de onder-
nemersprijs voor starters, die zich op de finale-
avond van 28 mei presenteerden op de planken 
van het Capelse Theater. De jury onder leiding 
van professor-doctor Roy Thurik van de Erasmus 
Universiteit vond uiteindelijk dat Jan Kuipers de 
aanmoedigingsprijs het meest verdiende. Startende 

De ondernemersprijzen

Van kalf tot volwassen stier

Starter van 58 jaar  
wint met ‘eenvoud 

en eerlijkheid’ 
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Vorig jaar was hij nog als tweede genomi-
neerd voor de ondernemersprijs, nu sleept 
hij als ervaren rot in de lokale ondernemers-
wereld de Oeuvre Prijs 2014 binnen. Hans 
de Koning staat al jaren aan het roer van M. 
de Koning Autobedrijven, een van de toon-
aangevende automobielondernemingen in 
Capelle aan den IJssel en omgeving. Toch 
overviel de prijs hem wel. “Ik vind het heel 
erg leuk, maar er zijn genoeg andere onder-
nemers die hem ook in ontvangst kunnen 
nemen.”

De prijs is bedoeld voor een gevestigde ondernemer 
die daarmee erkenning krijgt voor het ondernemer-
schap en zijn bijdragen aan de gemeente, haar 
inwoners en het ondernemersklimaat. 
De Audi en VW-dealer had ‘als klein ventje al veel 
affiniteit met auto’s’ en hielp in zijn jeugd regel-
matig mee in het autobedrijf dat een halve eeuw 
geleden in Krimpen aan den IJssel begon. “Zo rol 
je dan automatisch in de zaak en in het vak.” Hij 
deed zijn opleiding bij het Instituut voor de Auto-
handel in Driebergen. Daarna liep Hans, om verder 
zijn licht voor het autovak op te steken, stage bij 
andere collega-dealers. In 1977 kwam hij definitief 
in de zaak. Vier jaar later werd de hoofdvestiging 
aan de Wormerhoek in Capelle geopend.

Stappen gemaakt
De oeuvreprijs is bestemd voor een Capelse onder-
nemer die een gedegen bedrijf leidt met een 
goede reputatie. Met zijn jarenlange aanwezigheid 
en groei door de jaren heen, wortelt het autobe-
drijf van M. de Koning stevig in de Capelse rivierklei 
en veengrond. “We hebben in ons bedrijf steeds 
stappen gemaakt om de kwaliteit van de dienstver-
lening te verbeteren”, aldus Hans. Zijn bedrijf heeft 
buiten Capelle vestigingen in Krimpen aan den IJssel 
en Rotterdam. Samen met zijn broer heeft Hans 
170 medewerkers in dienst. 

Scoren in moeilijke markt
Zijn autobedrijf biedt hoogwaardige mobiliteit door 
verkoop en onderhoud van Volkswagen en Audi, 
lease-producten, verhuur van genoemde auto-
merken en schade en herstel. Doordat zijn onder-
neming zich richt op zowel het particuliere- als het 
MKB segment, bestrijkt die een groot deel van de 
Capelse regio. “De automarkt is al jaren niet best, 
maar wij scoren nog steeds goed in het marktaan-
deel van onze merken. Wij zijn graag bereid een 
stapje extra te doen voor onze relaties, voor een 

hoge kwaliteit van dienstverlening. Bij ons staat 
persoonlijke aandacht en maatwerk voorop”, aldus 
Hans de Koning.

Kansen geven
Een winnaar moet ook maatschappelijk betrokken 
zijn en zijn steentje bijdragen aan de kracht van de 
lokale gemeenschap en economie. Hans de Koning 
zorgt dan ook voor scholing en werkgelegenheid 
en heeft daarbij een voorkeur voor personeel uit 
Capelle aan den IJssel of directe omgeving. “ De 
prijs betekent voor mij wel waardering om iets te 
kunnen betekenen voor Capelle. Want we willen 
graag kansen geven aan mensen die hier wonen. 
Geschikt personeel uit de buurt krijgt bij ons voor-
rang. Als lokale ondernemers moet je ervoor zorgen 
dat er genoeg werk blijft. En dat is behalve voor 
de werkgelegenheid ook belangrijk voor onze 
toekomst. We zien de komende tijd een tekort aan 
jongeren in de autotechniek ontstaan. We werken 
daarvoor dan ook samen met de ROC’s in Capelle.”

Zorg in Capelle
Verder is Hans de Koning secretaris van de Vrienden 
Rijckehove. “Samen met mijn medebestuursleden 
zorgen wij voor een extraatje voor de bewoners 
van verpleeghuis Rijckehove. Wij hebben als doel 
minimaal dertigduizend euro per jaar in te zamelen 
voor diverse projecten. Onze stichting heeft bijvoor-
beeld een bootreis, aankleding van gemeenschap-
pelijke ruimten, een internetcafé en andere initia-
tieven gerealiseerd.”
www.mdekoning.nl

Wens en behoefte vertalen
De winnaar werd door de jury geroemd vanwege 
de eenvoud en eerlijkheid van zijn bedrijfscon-
cept ‘een visitekaartje van Capels ondernemer-
schap en een voorbeeld voor andere startende 
ondernemers’. Jan Kuipers: “Dat vind ik een mooi 
compliment. Ik denk dat daar de kern van busi-
ness in zit. Eenvoud en eerlijkheid. Mijn drive 
haal ik voornamelijk uit het kunnen vertalen van 
de wens en behoefte van de klanten in passende 
beveiligingssystemen, met de juiste prijs en een 
perfecte uitvoering. Mijn kracht is dat ik het echt 
in de eenvoud van systemen zoek. Zo werk ik naar 
tevreden klanten. Ik ben ondernemer van het jaar 
geworden omdat ik op latere leeftijd een mooi 
bedrijf neergezet heb met tevreden klanten. En 
daar toost ik als winnaar graag op.“
www.q-vario.nl

ondernemers Edwin van IJzendoorn met Brical 
Bevrachtingen, Sophie Stellaard met Concepts4you, 
Marco Mes met De Zakelijke Website en Jaap Boiten 
met De Huiswerkplek waren de overige finalisten.

Dit jaar werd een nieuwe prijs, de Oeuvre Prijs in 
het leven geroepen. Een erkenning voor lokaal en 
duurzaam topondernemerschap. Die ging naar Hans 
de Koning van Automobielbedrijf De Koning. De 
gedachte achter de Oeuvre Prijs is dat de gemeente 
veel bedrijven kent die al generatie op generatie 
bestaan en naast werkgelegenheid ook op andere 
manieren een belangrijke bijdrage leveren aan de 
Capelse samenleving. 
Meer informatie www.covhj.nl 

Hans de Koning 
wint de  

Oeuvre Prijs
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De afgelopen tijd heeft verzuim en privacy 
zeer veel aandacht genoten in de media
Terecht wordt hier aandacht voor gevraagd 
via de nationale televisie (Zembla: de ver-
zuimpolitie). Verzuimende werknemers kost 
het bedrijfsleven veel geld. Het is dan heel 
verleidelijk om in zee te gaan met bedrijven 
die beloven het verzuim fors te laten dalen, 
zonder te letten op de manier waarop bedrij-
ven dat doen.

Verzuimbegeleiding moet goedkoper.  Door het pas 
laat inschakelen van bedrijfsartsen en soortgelijke 
professionals worden kosten bespaard. 
Verzuimconsulenten, re-integratiebegeleiders en 
casemanagers doen hun intrede.  Als de verzuim-
consulent (of al die andere mooie namen) de werk-
nemer bevraagt over het verzuim en de redenen of 
achtergronden daarvan, wordt door de werknemer 
vaak in vertrouwen veel informatie gegeven. De 
verzuimconsulent beoordeelt de melding, gaat er 
mee aan de slag en de bedrijfsarts staat buiten spel.

De privacy van de werknemer is daarbij in het 
geding. Zowel de werkgever als een verzuimor-
ganisatie (anders dan een arbodienst of geregi-
streerd bedrijfsarts) mogen géén medische gege-
vens noteren binnen het bedrijf. 

Het recht - en daarmee de zorg voor het adequaat 
beheren van deze gegevens - om medisch gevoe-
lige informatie te noteren is voorbehouden aan 
een BIG geregistreerd persoon. In de WGBO (Wet 
Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) is 
e.e.a. vastgelegd hoe met deze gegevens omge-
gaan moet worden. Uiteraard ook door het CBP 
(College Bescherming Persoonsgegevens) is vast-
gelegd hoe met dit soort informatie omgegaan 
moet worden.
Kortom, wees zorgvuldig met het selecteren van de 
partij waarmee u uw taak binnen de Wet Verbete-
ring Poortwachter vorm geeft.  Zorg in ieder geval 
voor voldoende professionele ondersteuning. 
Daarbij is de prijs zeker niet de meest doorslagge-
vende factor, hoe verleidelijk ook.

Sinds 26 maart jl. beschikt Capelle aan den 
IJssel over een eigen, zelfstandige voedsel-
bank met drie uitdeelpunten (de kerken De 
Gaarde, De Hoeksteen en De Morgenster), 
waar mensen die daar recht op hebben, elke 
week een pakket levensmiddelen kunnen 
halen. Wethouder Eric Faassen is blij met het 
initiatief: “Hoewel het niet goed is dat het 
nodig is, ben ik erg blij dat door particulier ini-
tiatief de Capelse voedselbank blijft bestaan. 
Ik ben zelfs een beetje trots dat Capelle hier-
mee op eigen kracht verder gaat.”

Het bestuur van de nieuwe Stichting Voedsel-

bank Capelle bestaat uit Gert Abma, voorzitter, 
Willem Groenendijk, penningmeester en secre-
taris Jan Willem Damsteeg. Gert Abma licht toe: 
“De Rotterdamse voedselbank heeft besloten 
zich te beperken tot het uitdelen van voedselpak-
ketten binnen de Rotterdamse gemeentegrenzen. 
De voedselbanken in de omliggende gemeenten 
worden nog wel bevoorraad vanuit het distributie-
centrum in Rotterdam, maar er was een nieuwe 
bestuursvorm nodig. Voor de 176 cliënten van de 
Capelse voedselbank verandert er in principe niets. 
Nieuwe cliënten worden doorverwezen door de 
gemeente of een maatschappelijke instelling. Ze 
kunnen zich dus niet zelf aanmelden bij de voedsel-

bank. Vanaf 1 juni doen we zelf de intake en zijn er 
naar verwachting kortere doorlooptijden. De beoor-
delingscriteria zijn landelijk vastgelegd, en daar 
houden we ons natuurlijk aan. Daardoor weten we 
zeker dat alle cliënten recht hebben op ondersteu-
ning en wordt de privacy maximaal gewaarborgd. 

Andere speerpunten van het nieuwe bestuur voor 
2014 zijn de voedselveiligheid, de kwaliteit in 
samenstelling van de pakketten en het vergroten 
van de betrokkenheid van de bevolking en het 
bedrijfsleven van Capelle”.

www.voedselbankcapelle.nl

Privacy en ziekte

Eigen voedselbank Capelle
Financieel accent

René Verbruggen 
Daamen & van Sluis
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Ongeneeslijk zieke kinderen, chronisch zieke 
kinderen, gehandicapte kinderen. Net als 
gezonde kinderen willen ze wonen, spelen, 
leren. Anders dan gezonde kinderen lopen zij 
echter keer op keer tegen beperkingen aan. 
Stichting Pallieter in Capelle aan den IJssel 
werft fondsen om die beperkingen weg te 
kunnen nemen. 

Doordat de stichting uitsluitend met vrijwilligers 
werkt, komen alle opbrengsten volledig ten goede 
aan de gekozen doelen. Dankzij de ingezamelde 
gelden, onder andere van Capelse ondernemers, 
heeft Stichting Pallieter afgelopen jaren veel 
wensen van kinderhospices kunnen vervullen en tal 
van voorzieningen voor ongeneeslijk zieke kinderen 
kunnen realiseren. Het grootste en mooiste project 
in de rij van vele was ongetwijfeld de bouw van 
een kinderhospice in Capelle aan den IJssel. Niet 
voor niets heeft dat hospice de naam Pallieter-
burght gekregen.

Tweedaagse in Isala Theater
Met de nieuwe slogan ‘Pallieter, dichtbij het gezin 
en het zieke kind’ heeft de stichting ook voor dit 
en komende jaren volop plannen. Er is afgesproken 
dat, in samenwerking met Villa Pardoes, gezinnen 

met een ziek kind een week vakantie wordt aange-
boden. Daarvoor is afgelopen 1 mei een samen-
werkingsovereenkomst ondertekend. Verder wordt 
met stichtingen die een vergelijkbare doelstelling 
hebben, een nauwere samenwerking aangegaan. 
Een goed voorbeeld daarvan is de tweedaagse in het 
Capelse Isala Theater, die in samenwerking met de 
Nieuwerkerkse stichting DaDa wordt georganiseerd.

Attractiepark
Met blijvende, directe en transparante steun aan 
kinderhospices en voorzieningen voor gehandicapte 
kinderen blijft Pallieter stille wensen vervullen. Zelf 
heeft de stichting echter ook nog een stille wens: 
het realiseren van een attractiepark dat volledig 
toegankelijk is voor kinderen met een handicap.

Steun van sponsors
Om alle doelen te kunnen steunen kan de organisatie 
niet zonder steun van vele sponsors. Rein Lander van 
Stichting Pallieter: “Ik doe daarom een beroep op alle 
ondernemers en bedrijven om ons daarbij te helpen. 
Die kunnen er zeker van zijn dat hun gift of bijvoor-
beeld de opbrengst van een evenement volledig ten 
goede zal komen aan de doelen van Pallieter. Uiter-
aard ben ik graag bereid persoonlijk over het werk 
van Pallieter te komen vertellen.” 

Voor meer informatie: 
Rein Lander, PR en sponsorwerving
Tel 06 106 55 999
info@pallieterhelpt.nl 
www.pallieterhelpt.nl

Dichtbij het gezin en het zieke kind

Op de foto van links naar rechts Rein Lander, 
oprichter en bestuurslid PR & Sponsorwerving 
Pallieter, Kees Stans, voorzitter Pallieter en Peter 
Persoon, directeur Villa Pardoes.

Pallieter
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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 / 06 24 83 71 43
liesbethpleizier@krimpenaandenijssel.nl

@empleizier

Van 2011 tot en met 2013 hebben bedrij-
ven in het Stormpoldergebied (Stormpolder, 
Parallelweg en De Krom) met de gemeente 
intensief overleg gevoerd over het nieuwe 
bestemmingsplan en de herstructurering van 
de Stormpolder in de periode 2013-2023. Mede 
op basis van alle overleggen is in juni 2013 
een nieuw bestemmingsplan Stormpolder 
vastgesteld. Het Stormpoldergebied is daar-
mee exclusief voor de ontwikkeling van indu-
strie en bedrijvigheid bestemd. 

In het nieuwe coalitieakkoord 2014-2018 van SGP, 
Leefbaar Krimpen, CDA en PvdA staat duidelijk dat het 
Stormpoldergebied moet uitgroeien tot een interna-
tionaal toonaangevend centrum voor de maakindu-
strie, met het accent op de keten van bedrijven in de 
scheepsbouw, offshore en metaal: het zogenaamde 
‘Maritiem Cluster’. Daarnaast blijft nadrukkelijk ruimte 
voor lokale en regionale bedrijven, zoals automobiel-
bedrijven en andere kleine en middelgrote bedrijven. 
Beide soorten bedrijven hebben elkaar nodig. Nu en in 
de toekomst. 

Ambities voor de toekomst
In oktober 2013 kwam het bericht dat de Stadsregio 
Rotterdam 1,3 miljoen euro beschikbaar stelt voor 
de herstructurering in de periode 2014-2016. Dat 
veranderde de doelstellingen niet, maar het geld is 
een extra duwtje in de rug om projecten op korte 
termijn te realiseren. De stuurgroep gebiedsmanage-
ment Stormpolder -bestaande uit ondernemers Peter 
Breedveld en Frie van Os, samen met de wethouders 
Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening- heeft 
in maart 2014 de ‘Gebiedsprogramma’s 2013-2023’ 
vastgesteld. Het gaat om ambities op het gebied van 
Duurzaamheid en innovatie, Bereikbaarheid, Ruimte-
gebruik, Onderwijs en arbeid en Branding en commu-
nicatie.

Innovatieve oplossingen
Duurzaamheid is geen modewoord meer, het is een 
essentieel onderdeel van aanbestedingen en eisen 
van de overheid geworden én een belangrijke voor-
waarde om de continuïteit van bedrijven te garan-
deren. Voor veel bedrijven is duurzaamheid een 
verdienmodel. Onderwijs en arbeid heeft prioriteit 
in de toekomst door het (nu al bestaande) tekort 

aan goed opgeleid personeel in de techniek, op alle 
niveaus. Wat betreft ruimtegebruik: er is veel meer 
mogelijk met de bedrijfsgrond die we hebben. Door 
deze slimmer te benutten, kunnen nieuwe bedrijven 
zich vestigen en bestaande bedrijven uitbreiden. 
Peter Breedveld van de stuurgroep vat de ambities 
zo samen: “Door duurzaam gebiedsmanagement als 
experimenteel te positioneren, trekt het bedrijven 
aan die zelf veel doen aan onderzoek en innovatie 
en gericht zijn op innovatieve oplossingen.”

Zeven projecten in 2014-2016
Jasper Baas, projectmanager Stormpoldergebied is 
duidelijk: “Er is de afgelopen jaren veel gepraat, het 
is nu tijd voor actie!” In april hebben de bedrijven een 
voorstel voor het uitvoeringsprogramma 2014-2016 
gedaan. Dit bestaat uit zeven concrete projecten met 
tastbare resultaten: 
1  De mogelijkheid onderzoeken voor het plaatsen van 

een grote windmolen op de punt van de Storm-
polder/Hollandia-terrein, die naast milieuvoordelen 
ook een bijdrage moet leveren aan de overbelaste 
energie-infrastructuur. 

2  De mogelijkheid onderzoeken voor een werkne-
mershotel als alternatief voor woon-werkverkeer.

3  Het realiseren van een overslagpunt, zowel binnen 
als buiten de Stormpolder, om het aantal vrachtbe-
wegingen te verminderen. 

4  Een openbare laad- en los-wal voor bedrijven reali-
seren om de overslagcapaciteit beter te stroomlijnen 
en vervoer over water te stimuleren. 

5  Komen tot een duurzame energievoorziening door 
het ontwikkelen van infrastructuur waarmee bedrijven 
(overtollige) energie kunnen uitwisselen. 

6  Het realiseren van een fiets-/voetveer voor het 
vervoer van werknemers van en naar het Storm-
poldergebied.

7  De organisatie van een ‘Dag van de Maakindustrie’ 
(najaar 2014) om leerlingen van het basisonderwijs 
en brugklassen van het voortgezet onderwijs voor de 
techniek te interesseren met als boodschap: ‘Werken 
in de maakindustrie is interessant!’. 

EMK-terrein: onderdeel Stormpolder?
Hiernaast lijkt een doorbraak in de herontwikkeling van 
het EMK-terrein nabij. De rijksoverheid (eigenaar van 
het terrein) en de gemeente Krimpen onderzoeken op 
dit moment de mogelijkheden voor een totale sane-
ring. Mogelijk kan dan binnen twee jaar ongeveer 5,5 
hectare nieuw bedrijventerrein aan de Stormpolder 
worden toegevoegd en benut worden voor de verster-
king van het ‘Maritiem Cluster’. 

Planning
In juni tekenen bedrijven en de gemeente Krimpen 
een intentieovereenkomst voor het uitvoeringspro-
gramma en in augustus 2014 starten de uitvoerings-
projecten. De bedrijven hebben aangegeven dat zij 
dit jaar ook onderzoeken of het mogelijk is voor het 
Stormpoldergebied een Business Investeringszone 
(BIZ) op te zetten. 

Tijd voor actie in het Stormpoldergebied

Van de gem
eente Krim

pen
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Eigenaar Leen Schakelaar van Scherp ver-
pakkingen en 12,5 jaar ondernemer in de 
Krimpenerwaard, is onlangs overgegaan op 
een elektrische bedrijfsauto. Waarom hij 
voor deze overstap heeft gekozen: “Het past 
in onze missie en visie om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen. Wij proberen al 
onze producten MVO in te kopen, hebben in 
ons pand energiezuinige lampen en zijn nu 
ook overgegaan op een meer energiezuinige 
auto”. Veel ondernemers kiezen voor elek-
trisch. Het is vriendelijk voor het milieu en 
door verschillende overheidsmaatregelen is 
elektrisch rijden nu zeer voordelig. 

Gunstige regelingen maken elektrisch 
rijden voordelig
Er zijn door de overheid tot het najaar van 
2014 gunstige regelingen beschikbaar voor het 
aanschaffen van een elektrische auto. U betaalt 

geen BPM en MRB (wegenbelasting) en , u kunt 
gebruik maken van de Milieu Investeringsaftrek 
(MIA). Op een taxi- of bestelvoertuig kunt u tot 
5.000 euro subsidie krijgen. 

Kosteloos advies op maat
De heer Schakelaar is momenteel bezig om de kosten 
van de elektrische auto tegenover de kosten van zijn 
voormalige auto te zetten Zo kan hij zien hoe hoog 
het voordeel in werkelijkheid uit valt. Deze berekening 
kan ook vóór de aanschaf van een dergelijke auto 
worden gedaan door middel van een TCO-berekening. 
Vanaf nu kunt u namens de Stadsregio gratis een 
advies op maat krijgen. Informeer bij de gemeente 
naar de mogelijkheden (gemeente@krimpenaan
denijssel.nl/Liesbeth Pleizier (06-24837143). De heer 
Schakelaar is enthousiast over deze mogelijkheid: ”Ik 
zou zeker een TCO berekening laten maken omdat het 
een handige manier is om de kosten te vergelijken 
vóór de aankoop”. 

Laadpaal extra voordelig door subsidie
Voor de elektrische auto is een oplaadpunt dicht 
bij huis of op het eigen terrein van het bedrijf wel 
praktisch. Hiervoor heeft hij een aanvraag inge-
diend via de gemeentelijke website. De stadsregio 
Rotterdam geeft voor de aanschaf van de laadpaal 
subsidie. Dat scheelt u als ondernemer aanmerke-
lijk in de aankoop.
De heer Schakelaar: “Voor de aanschaf van een 
laadpaal ben je al snel 1.500 tot 2.000 euro kwijt. 
De stadsregio is mij daarin voor 1.000 euro tege-
moet gekomen.” De laadpaal is gebruiksvriendelijk: 
“Natuurlijk is het vreemd om je auto elke dag aan 
de stekker te leggen. Het is een kwestie van even 
wennen, maar de omslag zal vast komen!”.

Op 6 mei hebben de SGP, Leefbaar Krimpen, 
het CDA en de PvdA een coalitieakkoord 
gepresenteerd en ondertekend. Het akkoord 
is de uitkomst van gesprekken tussen de ver-
schillende fracties en legt de basis voor een 
nieuw college in de komende vier jaar. 

De coalitie ziet ondernemers – klein of groot, met of 
zonder personeel – als een belangrijk ‘kapitaal’ van 
onze gemeente. Ondernemers worden ook meer 
en meer gesprekspartner van de gemeente, onder 
andere op beleidsterreinen als duurzaamheid, veilig-
heid, mobiliteit en onderwijs. Door de toenemende 
eigen initiatieven van burgers en ondernemers, moet 
de gemeente wendbaarder worden en sneller kunnen 
en durven handelen. Daarmee blijven de Krimpense 
eigenheid en de korte lijnen centraal staan.

Communicatie
De coalitie wil actief de verbinding zoeken met 
de ‘leefwereld’ van Krimpense burgers en onder-
nemers. Daarnaast wil ze nog eens goed bezien 
of en op welke wijze de communicatie tussen de 
gemeente en ondernemers (verder) kan worden 
verbeterd. ZZP-ers zijn daarbij een bijzondere doel-
groep. Ook wil de coalitie de gemeentelijke dienst-
verlening aan ondernemers zoveel mogelijk via één 
herkenbaar (virtueel) loket aanbieden.

Duurzame instandhouding en 
vernieuwing
De belangrijkste doelstelling van deze coalitie op 
het gebied van (industriële) bedrijvigheid is de 
duurzame instandhouding en vernieuwing van de 
bestaande bedrijventerreinen Stormpolder, Paral-

lelweg en De Krom als centrum van de maritieme 
maakindustrie. Daarbij is de toename van het 
aantal arbeidsplaatsen het doel. Nauwe samen-
spraak met marktpartijen, ondernemersorganisa-
ties, de Metropoolregio en individuele ondernemers 
is hierbij de strategie. 

Bereikbaarheid
Ook de nieuwe coalitie heeft het thema bereikbaar-
heid hoog op de agenda staan. Ze verleent mede-
werking aan het realiseren van de maatregelen 
binnen ‘Beter Benutten’. Daarnaast zet de coalitie 
zich in voor de totstandkoming van een bestuurlijk 
platform op gebied van mobiliteit en bereikbaarheid 
in de Algeracorridor en de oostflank van Rotterdam.

Detailhandel
In de Detailhandelsvisie staat de versterking van 
de hoofdwinkelstructuur, die bestaat uit de Crim-
penhof, de Korf en de Olm, centraal. Dit vindt de 
coalitie ook belangrijk. Ze staat open voor initia-
tieven van de eigenaren/winkeliers tot mogelijke 
uitbreiding en/of vernieuwing van deze winkel-
centra. Bijzondere aandacht krijgt daarbij de leeg-
stand die op dit moment op een aantal plekken 
zichtbaar is.

Nieuwe wethouder
Marco Oosterwijk (SGP) is sinds 15 mei de 
wethouder voor het ondernemersklimaat, waar-
onder duurzaamheid. “De komende vier jaar geldt 
wat mij betreft: ‘de handen ineen en schouders 
eronder’”. In het volgende nummer vertelt hij hoe 
het College invulling wil geven aan de afspraken 
uit het coalitieakkoord.

Plannen coalitie voor ondernemersklimaat 2014-2018

uw wagenpark elektrisch? 
Vraag nu een gratis scan op maat aan



IJBM 30

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 80 69
y.ditmer@capelleaandenijssel.nl

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

Dit jaar staat de Capelse detailhandel bij de 
gemeente in de schijnwerpers zoals in het 
Actieplan Economische Zaken 2013-2018 is 
aangekondigd. Het afgelopen half jaar zijn er 
meerdere acties gericht op het winkelen, de 
winkeliers en de winkelgebieden geweest.

Het nieuwe winkelen
Wat is dat nou eigenlijk, het nieuwe winkelen. Op 
woensdag 26 februari jl. gaf Professor Dr. Cor Mole-
naar daar tijdens een gloedvol betoog zijn visie op. 
Hij schetste een beeld van de ontwikkelingen in het 
koop- en winkelgedrag van consumenten, als gevolg 
van internet en de opkomst van mobiele technologie. 
Ook gaf hij inzicht in de wijze waarop winkeliers daarop 
kunnen reageren, om met succes aan te haken op deze 
trends. De avond werd goed bezocht en enthousiast 
ontvangen door de aanwezige winkeliers

Onderzoek naar wel of geen koopzondag
De eerste maanden van dit jaar zijn benut om een 
uitgebreid onderzoek te doen naar de behoefte bij 
consumenten en winkeliers naar koopzondagen. In 
dit draagvlakonderzoek, dat is uitgevoerd door Bureau 
Stedelijke Planning, hebben ook andere belangen-
groepen, zoals personeel, eigenaren van winkel-
centra, religieuze organisaties en handhavers van 
de openbare orde hun mening kunnen geven. De 
uitkomsten van dit onderzoek worden besproken in 
het detailhandelsoverleg en zijn aanleiding om de 
gemeenteraad voor te stellen de huidige Verordening 
Winkeltijden (uit 1998) aan te passen.

Actualisering structuurvisie detailhandel
De winkelmarkt is sterk aan het veranderen. Waar 
in het verleden sprake was van groei en uitbreiding 
van winkelruimte zien we nu vaak het tegenoverge-
stelde. Deze verandering is niet alleen te verklaren 

door de economische recessie. Een aantal landelijk 
gesignaleerde trends versterkt elkaar, zoals schaal-
vergroting, lagere omzet per m², groter aandeel fili-
aalbedrijven, toenemende bestedingen via internet, 
minder behoefte aan fysieke winkels en de zondag 
wordt steeds meer geliefd als aankoopmoment. Deze 
trends hebben gevolgen voor de detailhandel binnen 
onze gemeente. Een integrale visie op de winkel-
structuur helpt bij het maken van keuzes. Het onder-
zoeksbureau DTNP maakt voor ons een analyse van 
de winkelstructuur in het licht van deze trends en 
ontwikkelingen. Bij de start en tijdens het onderzoek 
worden de bevindingen besproken met de winke-
liersverenigingen en eigenaren van winkelcentra. 
Naar verwachting wordt de nieuwe structuurvisie 
voor de detailhandel eind september 2014 door de 
gemeenteraad vastgesteld.

Sterrenparade in Capelle aan den IJssel 
Maar liefst drie winkelcentra kregen afgelopen maart 
de felbegeerde eerste KVO-ster (Keurmerk Veilig 
Ondernemen) als beloning voor de eerste fase van 
het invoeren van maatregelen voor een schoon, veilig 
en heel winkelcentrum. Hiermee werd de samenwer-
king binnen deze winkelcentra bekrachtigd. 

Wethouder veiligheid, Ans Hartnagel, de voorzitters 
van de winkeliersverenigingen, vertegenwoordigers 
van de politie, brandweer, onroerend goed eigenaren 
en de vertegenwoordigers van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie & Veiligheid ondertekenden 
het convenant waarin de plannen staan voor een 
schoner, veiliger en heel winkelcentrum. 

Tot slot ontvingen de voorzitters van de winkeliersvereni-
gingen van De Koperwiek, De Terp en De Scholver een 
certificaat, tegel en sticker als teken dat dit een winkel-
centrum is waar hard wordt gewerkt aan veiligheid.

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

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

Heeft u vragen op het gebied van bedrijven en  
ondernemen in Capelle aan den IJssel? E-mail dan 
naar: ondernemersloket@capelleaandenijssel.nl of  
bel: 010 - 28 48 700.
Ondernemersspreekuur elke eerste dinsdag van de 
maand van 16.00 - 17.00 in het Isala theater.
Meer info www.capelleaandenijssel.nl.

Blik op Capelse detailhandel 

Van de gem
eente Capelle
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Een van de speerpunten van ons college is 
het verminderen van de regeldrift en bureau-
cratie. De gemeente wil het ondernemer-
schap stimuleren en een aantrekkelijk ves-
tigingsklimaat voor bedrijven behouden. 
We hebben daarom actief deelgenomen 
aan de ontwikkeling van landelijke instru-
menten als ‘Bewijs van Goede Dienst’ en 
‘Ondernemerspeiling’.

Bewijs van Goede Dienst
Ook in 2014 mogen we u wederom melden dat wij 
het certificaat ‘Bewijs van Goede Dienst’ hebben 

ontvangen van de Rijksdienst voor onderne-
mend Nederland. Vanuit het onderzoek kwamen 
ook verbeterpunten naar voren waar inmid-
dels een verbeterplan voor is opgesteld. Voor 
de uitvoering van dit verbeterplan is door het 
rijk 10.000 euro beschikbaar gesteld. Hiervoor 
gaan wij onder andere het vergunningsproces 
voor (ver)bouwactiviteiten (omgevingsvergun-
ning) optimaliseren. Eind 2014 moet dit leiden 
tot een betere service, kortere doorlooptijden 
voor (professionele) klanten en een verdere 
verbetering van de dienstverlening (volledige 
digitalisering).

Ondernemerspeiling 
Ook nemen wij als zogenaamde ‘koploperge-
meente’ in 2014 deel aan de Ondernemerspei-
ling. In deze pilot wordt de dienstverlening van 
de gemeente gemeten. Daarnaast wordt gepeild 
in hoeverre dit instrument verder kan worden 
verbeterd. Onlangs bent u via een online enquête 
gevraagd uw mening te geven over de dienstver-
lening van de gemeente. 

De resultaten worden te zijner tijd gepubliceerd op 
www.waarstaatjegemeente.nl 

Flexibele kantoorruimte
Sinds april 2014 is er op Rivium flexibele kantoor-
ruimte te huur bij Regus. Dit businesscentre is 
gevestigd in het Braingategebouw. Het bedrijf biedt 
kant- en klare kantoorruimte in alle maten. Huren 
kan per dag, per week, per maand of jaar.

Kinderopvang
Op het Rivium is kinderopvang Het Kinderparadijs 
gevestigd. Het kinderdagverblijf is geopend van 
maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 
19.00 uur, voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Daar-
naast zijn er mogelijkheden voor buitenschoolse 
en naschoolse opvang. Het kinderdagverblijf 
beschikt over eigen vervoer voor het ophalen 
van de kinderen uit school of voor het maken van 
uitstapjes. Vrijblijvend rondkijken, bel tussen 10.00 
en 14.30 uur 010-220 56 99.

Wetenswaardigheden rivium Business Park 

Bewijs van Goede Dienst en Ondernemerspeiling
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